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Genoa konferencija gal 
svarstys rubežius

Į T 1

10,000 žmjmhj miršta 
' badu kasdie

Talkininkai vėl nesusitaiko
10,000 žmonių kasdie miršta badu 

Ukrainoje

Genoa Konferencija svars 
tys šalip rubdžius

. , , ■ A

Vėl nesusifaiko apie Rusiją

GENEVA, geg. 1. — Dr. Nan- 
sen, viršininkas internacionali
nės Rusijos šelpimo organizaci- 
jos^gavo laišką nuo savo atsto
vo UkWinoje kapt. Quisling, ku
riame prašoma kuodaugiausia 
maisto siųsti Ukrainon, kur 5,- 
000,000 žmonių tikrai badauja, 
ir kur kasdie daugiau kaip 1O> 
ODO žmonių miršta nuo bado.

Pirmą savaitę balandžio mėn. 
Odesos gatvėse rasta 276 'lavo
nai mirusių badu žmonių. “Ka
nibalizmas platinasi pasibaisėti
nu greitumu”, sako kapt. Quis- 
ling.

Sociąlistu Parti
jos Konvencija

rezoliucija —• Socialistų Par
tija prisideda prie Vienos In
ternacionalo. Delegatai, kurie 
rėmė šį klausimą, plojo, taip 
pat plojo ir publika, kurios ne
maža yra.

Tuo budu svarbiausi princi- 
pia'lį klausimą Socialistų’ Par
tijos konvencija jau, išrišo. 
Reikia manytij, kad ir kiti klau
simai bus tinkamai rišami, bes 
dalyvauja labai gabių socialis
tinių jiegų. Morris Hillųuit 
luri didelės įtakos. Jis yra 
nuosakus kalbėtojas ir Turbut 
geriausiai susipažinęs su jsocia- 
listiniu judėjimu.

Šį vakarą vietos socialistai 
yra parengę net tris viešus va
karus—prakalbas, kur kalbės 
suvažiavę iš įvairių Valstijų 
delegatai.-

—A. žymontas, LSS. Atst.

Lietuvos žinios
I 

čiai Santarvės akyse Rusijai 
už tam tikras .politines nuo
laidas ir koncesijas, o Lietuvą 
- ^Lenkijai. Kad tam' gandi- 
nimui duot rcalingcsnių for
mų, LenkijQs pasiuntinys vie
nos Paba'ltės valstybių užsienių 
reikalų nuinisterijA pranešė, 
kad ir Sovietų Rusdr- pradėjo 
papašios prasmės varyti akci
ją, ir vienas Rusų politikas pa
sakęs Lenkų užsienių reikalų 
ministerijo's rytų departahicn- 
to direktoriui mintį, ar ne ap
simokėtų Rusijai ir Lenkijai 
pasidalinti Pabaltijo® valsty
bes: Latviją ir Estiją paimtį 
Rusijai, o Lietuvą— (Lenkijai.

Suomių balsai.
ELS INKAI. Suomių 

Suomi” (laikrašty buvęs 
terių -pirmininkas prof. 
rašo: “Savo politikoje
met ieškojom Suomijos, Esti
jos,»Latvijon ir Lietuvos susi- 
i^iltinliimo. Lenkija' perdaug 

mums svetima savo interesais 
ir politika. Susidėję su ja, tu
rėtume automatingai ją sekti. 
Varšuvoj jiasirašytoji sutartis 
dėl savo /^aiškumo aiškiai 
kreipiama prieš Lietuvą ir Vo
kietiją”! \ !

Žcimlirbių organas “Imk^< 
komentuodamas pirm. Galva
nausko pareiškimą sako, jog 
pirmiau negu metus Suomijai 
apkaltinimą už VaiJ.iįvo-s po- 
liitiką Lietuva turinti žinoti, 

kad jai giliausiai simpatizuoja 
vis® Suomių tauta, kuri tl^ 
simpatijų ir dabar neišsižadė
jus. ’ *

Po Varšuvos sutarties 
, ratifikavimo[Naujienų korespondencija],

CLEVELAND, OHIO. Ba
landžio 29, 1922. — Socialis
tų Partijos 21 Konvenciją šian- 
'd& atidarė nacionalis Parti
jos sekretorius kaip 10:45 vai. 
ryto. Delegatų privažiavo iš 
įvalirių valstijų viso apie 30.,

Ūpas pas visus delegatus ma
tomai geras. Visi* jaučiasi,, 
kad didžiausį k^zį Socialistų 
Partija jau pergyveno. Dabar 
reikia sujungti vis(as jiegas ir 
dirbti socialistinį darbą toliau.

Konvencijos pirmininku 
vienbalsiai išrinktas d. Morris 
Hillųuit, iš Ncw York. Vice 
pirmininku išniktas d. Roc- 
wer,
sekretoriaus* nacionalinis sekre
torius d. Otto Branstetter.

Dr. Zauniaus atsistatydinimas.

KAUNAS. Eos. Po Latvių 
St. Seimo Varšuvos sutarties 
ratifikavimo Lietuvos atstovas 
Latvijai reziduojąs ministeris 
d-ras V. .Zaunius atsiuntė Vals
tybės Prezidentui atsistatydini
mo prašymą. Valstybės Prezi
dentas atsakydamas prašė d-rą 
Zaunių toliau eiti savo sunkias 
pareigas ir ginti Lietuvos Vals
tybės teises ir garbę.

iRyšy su Lietuvos atsisaky
mu dalyvauti . Rygos pasitari
mo atstovas Latvijai dr. Zau
nius davė šių paaiškinimų dėl 
Varšuvos konferencijos nutari
mų.

Liettiva laiko Latvijos daly
vavimą Varšuvos konferencijoj 
mažai draugingu aktu. Jos el
gesys su Lietuva pakitėjo, nes 
Lietuva tikėjosi iš Latvijos pu
sės solidarumo.

Jei Varšuvos nutarimai dr 
neturi aktualūs reikšmės, tai 
vis <!<’)! to jie pastūmė Latviją 
Lenkų politinei! įtakon. Yra 
pagrindo manyti, kad' dalyva
vusios Varšuvoj konferencijoje 
valstybės tylėdamos pripažino 
lenkų okupaciją Vilniuje ir da
bar«ruošias priversti Lietuvą 
eiti jų pavyzdžiu ir patvirtinti 
šį aktą diplomatinių ir draugin
gų santykių padarymu su Len
kija. .

Varšuvos konferencijos nuta
rimų paskelbimas sukėlė di
delio susido'mėjimo lietuvių 
tautoj. [Lietuva nekantriai lau
kia, ar,'iš tikrųjų Latvių tau
ta pasirašys tą Lietuvos izo-

GE^OA, geg. 1. — Kaip sun
kus 
konferencijoje, rodo kad ir Ru
sijos klausimas. Užvakar -jau 
visos didžiosios talkininkų šalįs 

rbuvo susitaikiusios ir pricipu
sios atsakymą Rusijai. O vakar 
jau iškįlo nauji nosutikinįu ir 
visas prirengtas atsakymas nu- 
ęjo nįekais.

F/ancija buvo sutikusi, kad 
syčtimšalių nuosavybes Rusijoje 

itų sugrąžintos tik jų naudo
jimui, o ne savastin, kartu atly
ginant už padarytus laike revo
liucijos nuostolius. Bet gavusi 
nuo Poincare instrukcijų, Fran
ci jos delegacija savo sutikimą 
atsiėmė. Ji pareikalavo, kad vi
sos nuosavybės butų siigrąžin-, 
tos savininkarfts savastin, su 
kuo nesutinka rusai, kurie sako, 
kad visa nuosavybė dabač pri
klausanti valstybei.

Rusija gi matydąmą nesuti
kimus tarp pačių^ talkininkų ir 
pribijodama, kad sąlygas dik
tuos Franci j a. Ir Belgija, kurios 
nori daug sinkesnių sąlygų, jau 

t iškalno sakų, kąd talkininkų rei- 
i __ i ątmesianti ir pasta-
■ tysianti ’savė daug Vhažesiiius 
talkininkams siūlymus ir reika- 
.laus, kad tie siūlymai butų de
rybų pamatu.

ra susitaikimas Genoa
GENOA, geg. 1. — Premie- 

ras Lloyd George turi pasiūlyti 
Genaa konferencijai pieną išriš
ti visus ginčus apie rubežius Eu
ropoje ir nustatyti nekeičiamus 
tarp visų Europos šalių rube
žius ir sykį ant visados panai
kinti vis dar tebesitęsiančius 
lių kivirčus už tuos rubežius. 
taip labai daugelio E liroms ša- 

Jeigu tas bus padaryia, tai 
reiškia, kad konferencija užsi
tęs gražiausia dar vieną mene 

■ klausimas yra 
vieAas-,iš painiausių ir opiausių 
Luropos .klausimų. Tai yra mil
žiniškas, bet kartu ir labai svar
bus darbas. ^Beveik nė vienos 
naujosios šalies rubežiai nėra 
tikrai nustatyti. Nėra nustaty
ti nė Rusijos rubežiai. Taip vi
sų naujųjų šalinį kurių tiek 
daug atsirado centrinėj Euro
poj ir Pabaltijoj, nėra tikęų ru- 
beždų. .

Kaiį) sunku rubežių klausimą 
išrišti parodo kad ir Lietuvos ir 
Lenkijos ginčas už Vilnių. Gin
čas tęsiasi jau kelinti pietai ir ' ^alavinius 
nė vyriausioji taryba, nė tautų 
sąjunga to ginčo neįstengė su- 
taikihti. ‘ "

Dabar Lloyd George nori, kad 
visi tie rubežių ginčai butų iš
rieti Genoa konferencijoje. O 
kada rubežiai tikrai bus nusta
tyti, tada jis visoms valstybėms 
pasiūlys , pasirašyti nepuolimo 
sutartį.

Lloyd George mano, kad kol; gal ir pasiseks susitaikinti f?ai^) 
nėra išrišti tarp daugelio šalių'savęs Rusijos klausime. Mano- 
rubežiai veltus • butų darbas ma, kad galų-gale ‘ talkininkai 
svarstyti apie ekonominį ir f i-1 visgi įstengs parašyti Riisija! 
nansinį sustvarkymą ir koopera-1 atsakymą ir kad tą atsakymą 
vimą tais dalykais tarp tų vals- užgirs ir premieras Poincare be 
tybių, kurios kivirčijasi apie ru- didelių permainų. J

Rusai užkariavo 
. Turkestaną

Užėmė tą šalį pagelba Enver Pa
ša vedamos kariuomenės.

si.

bežius. \ i I
Bet ar įstengs LlOyd Geųrge 

tai padaryti? Ar įstengs jis ati
taisyti visas Versaillles sutarties 
klaidas? Ar pajiegs jis užge
sinti tą lavą, kuri dabar dega 
contralinej Europoj ir Pabalti-

ass. Konvencijai Žudo pratęstomis Airijoje
“Uusi 

minis-

visuę- '

KONSTANTINOPOLIS, g. 1. 
—Enver Paša, vadovas “revo
liucinių” kareivių Turkestane, 
padarė bal. 18 d. sutartį su Ma
skvos valdžia, sulig kurios eko
nominiai politiniai ir militariniai 
Turkestanas tampa prijungtas 
prie Rusijos.

Sutartis susideda iš 25 skirs
nių. Nors Rusija pripažįsta 
Turkestaną «* 

publiką, bet 
ka nedaryti
kitomis šalimis, nepardavinėti 
perviršio savo produktų ■— gru
dų ,medžio, vilnų, bovelnos, jo
kiai kitai šaliai, išėmus Rusiją’ 
ir kadjper 10 metų Turkestanas 
samdys tik Rusijos oficiepius 
mokinti savo armiją.

Turkestanas, kaip ir Kauka
zo šalįs, tapo užkariautas bol
ševikų armijos.

kaipo sovietų res- 
Turkestanas sutin- 
jokių sutarčių su

. ■■■■..........................  iii

Skelbę laimėjimą
Tikisi susitaikinti

LONDONAS, g. 1. — Talki
ninkai šiandie tikisi, kad ji/ms

Popiežius remia 
Lloyd George

GENOA, \geg. 1. — Europos 
joj? Tai yra veik neatsiekiamas katalikų partijos stovės su 
darbas, nes susitarimo tarp Eu- Lloyd George jo politikoje pa
ropos Šalių dabar nėra ir drau-'daryti taiką su Rusija ir visą 
giškumas tarp jų šenai <yra iš- Europa. Tokį laišką parašė po^ 
Rykęs. ‘ | piežius Pius XI savo valstybės
^Pavyzdžiui, ar Italija geriau sekretoriui kardinolui Gaspari, 

sugyvens su Jugo Slavija, jei su įsakymu tą laišką perduoti 
Genoa konferencija nustatys, visiems prie Vatikano esantiems 
tarp jų rubežių? Ar Rusija su-■ ambasadoriams. Popiežius ypač
tiks, kad kapitalistines šalįs nu
statytų rubežių taęp jos ir Ru
munijos? Vargiai tai galima 
bus padaryti, bet Lloyd George 
vistiek mano bandyti .

apgailauja rusus.

Emma Glodman Pragoję.

TIENTS Chinijoj, geg. 1. 
—Gen. čafag Tso Ling oficialinis 
pranešimas skelbia, kad gen. Wu 
mame mūšyje. Mušis įvyko ties 
Pei Fu armija liko sumušta pir- 
Mačang. šimtai Wu kareivių li- 
■ko^sužeisti. ir daug paimta be
laisvėm Likusieji pabėgę.

Smarkiausias mušis siaučia 
trijose vietose. Mūšio frontas 
tęsiasi apįe 150 mylių, bet svar
bių permainų kol-kas nėra. Į 
frontą iš abiejų ąnisių siunčia
ma vis daugiau kareivių. 
Pekine tapo paskelbtas karo 
stovis. Amerikos legacija prašo 
valdžią prisiųsti į Tientsin dar 
vieną karinį laivą.

Prie Tientsin ir siekia gen. 
Wu Pel Fu. Jei jis galėtų pri
eiti prie miesto, kitos šalįs pa
darytų intervenciją ir tuo jt lai
mėtų savo kovą su mažiausiais 
nuostoliais ir mažiausiomis pa
stangomis.
»;

Saukia visą talkininku 
susirinkimą

1-00 žm. žuvo eksplozijoj
BUCHARESTAS, g. 1.—Dau

giau kaip 100 žmonių žuvo eks
plozijoj kasykloje Lupeni dis- 
trikte, Traijsylvanijoj, Rumuni
joj. 50 žmonių visai sudegė.

STOCKIIOLM, g. 1. — Emma 
Goldman, kuri atvyko iš Rusijos 
tūlą laiką atgal, išvažiavo iŠ 
Stockholmo, kad apsigyvenus 
Pragoję. Ji užtikrino, kad ji 
susilaikys nuo propagandos. Ji 
niekad nesugrįš į Švediją ir net 
neleista jai bus pervažiuoti per

Aleksandras Berkman
Aleksandras šapiro, kiti du

NEW YORK, g. 1. — Du žmo7 skilbę anarchistai, kurie Įtartu 
nės sudegė gaisre tenementinia-* su ja atvyko, nežinia kur pasi- 
me name Richmond Hill. I slėpė. (

ir 
pa-

GENOA, geg. 1. — Premieras 
Lloyd George pasiuntė pfemie- 
rųi Poincare pakvietimą daly
vauti visų pasirašiusių po Ver- 
sailies sutartim šalių. Tarybos 
susirinkime San Rėmo kaip ga
lima greičiausiai, kad apsvars
čius kontribuciją.

Poincare atsisakė vykti į Ge
noa ir pasiūlė Nišą. Iš priežas
ties Vokietijos nenorėjimo pri
imti talkininkų sąlygas, Lloyd 
Geoide skaito reikalingu, kad 
talkininkų susirinkimas įvyktų 
prieš gegužės 31 d.

Pirmą sesiją užėmė konven- 
pijos susitvarkymas, išrinkimas 
prezidiumo, skaitymas pasvei
kinimų ir skaitymas partijos 
pildomojo komiteto raporto.

Eugene V. Dobs prisiuntė il
goką telegramą, sveikindamas 
konvenciją ir apgailestaudamas, 
kad jis, delei nesveikatos, ne
gali dalyvauti joje. Jis sako:

“Meldžiame perduoti susi
rinkusiems Socialistų partijos 
konvcncijon delegatams mano 
nuoširdžiūs sveikinimus ir pa
sakyti jiems, kad vien tik ma
no sveikata neleidžia man da
lyvauti. Ištikrųjų man butų 
didžiausio smagumo dar kartą 
susitikti su susirinkusiais Cle- 
velande draugais ir pasisvei
kinti su jais po ilgo persiški- 
rierpo. Tikiuos, kad konvenci- 

■jok nutarimai bus griežtai tei- 
singk .pamatiniams socializmo 
principams ir - idealams ir /vai
singi geriausiai gilimomis' pa
sekmėmis internacionaliniam 

darbininkų klesos revoliuci
ni am j u d ėjimui”.

(Konvencija pasiuntė

DUBLINAS, g. 1. — Religinis 
karas iškilo ir pietinėj. Airijoj. 
Jau aštuoni protestonai liko už
mušti, 3 Dunnanway ir 5 Bal- 
lineen . ,

Arthur Griffith aštriai pa
smerkė tas žmogžudystes ir sa
kė, kad nė baisiausiose anglų 
viešpatavimo dienose nebuvo to
kių baisenybių. De;Valerą irgi 
pasmerkė tas žudynes.

Graikai susimušė sii 
policija

Trįs šerifai užmušti, 30 graikų 
areštuota.

Debsui

interna- 
siiunčia

‘“Socialis-tų partijos 
cioiialinė konvencija 
broliškus linkėjimus ir apgai
lauja nesveikatą kuri nelei
džia jums dalyvauti, nesveika
ta, kuri yra pasekmė jūsų lo
jai iškumo ir atsidavimo dar
bininkų klesos reikalams.

“Mes drąsiai ir su pasitikėji
mu žiūrime į ateitį ir nuošir
džiai tikimės, - kad jus greitai 
vėl galėsite užįmti savo vietą, 
kaipo partijos vadovas, dide
liame prieš mus esančiame dar
be”.

Pasveikinimus konvencijai 
padavė ir draugiški delegatai 
nuo 'svetimkaflhių federacijų— 
finų, italų, žydų, jugo sląvų 
ir lietuvių, kurių delegatai da>- 
lyvauja konvencijoje.

Antra sesija.
Antra sesija prasidėjo 1 vai. 

po pietų, čia buvo pasiūlytos 
3 rcftoliucjos klausimu prisi
dėjimo prie kurio nors Inter
nacionalo.

Viena ' rezoliucija buvo pa
duota, kad kol-ikas nesidčti 
prie jokio Internacionalo^^.

Antra rezoliucija — siųšti 
delegatus į Vienos Internacio
nalą delei ištyrimo. Ir gavri^ 
nuo delegatų pranešitną, 
met tik prisidėti.

Trečia Rezoliucija buvo, 
nieko nelaukiant prisidėti 
Vienos Intmacionalo.

Diskusijos tuo klausimu bu
vo labai įdomios ir gyvos, be
veik kiekvienas delegatas kal
bėjo ir išreiškė savo nuomo
nę. Diskusijos tęsėsi 4 valan
das. Galų-gale, viešu australiš
ku balsavimu priimta trečioji

RUSH'VMJLE, III., b. 30. — 
Šerifui Lashbrook su savo pa- 
gclbininkais atėjus į budiavo- 
jančių ties''’ Beardstown gele
žinkelį graikų kempe -juos nu
malšinti, delei keliamo jų dide
lio triukšmo, ištiko susirėmi
mas, kuriame šerifas ir du jo 
pagelbininkai liko užmušti.

Vėliau pribuvus daugiau pa- 
gelbininkų 30 graikų tapo areš
tuota ir uždaryta Breadstown 
kalėjime. Tuoj aus prie kalė
jimo susirinko apie 1,000 žmo
nių, tikslu pulti kalėjimą ir nu- 
linčluoti kalinius. Betgi pbli- 
cijai pasisekė kalinius šihip 
taip išgelbėti ir išgabenti į 
Jacksonville kalėjimą. Jie bus 
apkaltinti t žmogžudystėje.

[Kokių jie ėmėfe priemonių.
E. RYGA. Iš tikrų šaltinių 

sužinota, kad lenkai prieš Var
šuvos konferenciją, kad nugan
dintų Latvių ir Estiją ir į save 
patrauktų, leido gandų, ' kad 
Santarvės valstybes Latviją ir 
Estiją nori atiduoti pasitaisan-

tuo-

kad 
prie

Tantmany vadovas pasimirė.

sukčiausios ^demokratų 
Hali, kuri 
iė ir plėšė

DUBLINAS, b. 30. — Savo 
dvare netoli Dublino1 pasimirė 
Bichard.Cęocker, per ilgus me
tus buvęs ’ vadovas paskilbu- 
sios
šaikos Tamman 
per ilgus metus 
New> Yoriką.

Jis kilęs iš paprastų darbi
ninkų, pats per ilgą laiką dir
bęs dirbtuvėje, galiaus patapo 
politikierių ir politinių sukčių 
šaikos i^adovu..» Per paskuti
nius 10 metų jis gyveno Airi
joje, kur jis- ir gimęs yra. Mi
rė 81 m. amžiaus^ kaip apakai-, 
tomą, lįMilikdamas apie,, $10,- 
W)0,000 turto.

NEW YORK, g. 1. • Susi
pykę du vaikai, Vdctor Janculi- 
dich, 16 m. ir Jacob Kabotz sa
vo kempėj Queens padarė dvi
kovą su šautuvais. Kabotz liko 
nušautas, o Janculidich areštuo
tas ir kaltinamas žmogžudystė
je.

MADLSON, Wis., b. 30. —- 
Wisconsino universiteto prezi
dentas Birge atsisakė leisti ra
šytojui Ujptoij Sinclair kalbėti 
uųįfcrsitetp salėj.

'X

WASHINGTON, b. 30. — 
Valstybės sekretorius Hughes 
atsisakė atšaukti Amerikos jū
reivius iš Haiti.

NAUJIENŲ
Pihigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nno 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

100,000,000 
auksinų

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą infrionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendroje kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 

< žasčia tokio milžiniško pinigų plaukinio Lietu
von per Naujienas.
*t)idieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 

> kasa, žinb Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais. ’ ' • '

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

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

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus. ’

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St Chicago, III.

r NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

C BRIDGEPORToSKYRIUS
3210 So. Halsted St., x Tel.

, TOWN OF LAKE SKYRIUS
idn We«t 46th t Tel.

BRIGHTOfc PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė..

WEST PULLMANO SKYRIUS
528 We«t 120th St..

ROSELANDO SKYRIUS
233 East '115-th St

Boulevard 9663

BouUv&rd 0672

Tel. Lafayette 7674

Tel. Pallman 0169

Tel. Pnllman 0659
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Kas Dedas Lietuvoj
JAU IŠPERĖJO.. . t JONAVA (Kauno ap».)

NAUJIENOS, Chicago, 111
.................... ■ . ....................... .. -------------------- --------------------------------------Mka

Utarmnkas, Gegužio 2,1922

geras ar 
gyvenimas

Vos ne vos — vargais nega
lais Lietuvos Vyriausybė su sa
vo Seimu išperėjo “žemės re
formos įstatymą” ir paskelbė 
šių (1922) metų*balandžio 1 
dieną (juokų ir apgaulių die
nų), nors Galvanausko ir Stul
ginskio pasirašyta ko?vo 29 d., 
spausdintų, padavė kovo 31 d., 
bet tas įstatymas per “Vyriau
sybės Žinias“ pasaulį pamate 
tik balandžio 1 dieną.

Ar tas įstatymas 
blogas, neužilgo
parodyk, kuomet jis ’bus vyki
namas. Žųiia, kaip visi Lietu
vos įstatai, ir šis įstatas, sulig 
reikalo bus remontuojamas ir 
lopomas. Jame matytis, kad 
klerikalų — kunigų su bažny
čioms stengtasi jau išanksto 
apsidrausti ir savo reikalus 
“'kaip priguli” pastatyti.... Bet, 
aiškiai jaučiama Lietuvoje, 
kad neilgai klerikalai savo vie* 
špatavimu ir turtais džiaugsis. 
Dabar jį galybė, jie ja naudo
jasi; bet savo laiku atsirūgs, 

. kaip atsirūgo kitose šalyse to
kiems negeistiniems gaiva
lams, kaip Liėtuvos klerika
lai.

negeistiniems 
kaip Uėtuyos

MOTERŲ MAIŠTAI 
VILKAVIŠKY.

_y_-------
Kibartų moterų demon-Po 

stracijbs prasidėjo judėjimas 
Vilkavišky. Ketvirtadienį iš ry
to keletas moterų su burmist
ru priešaky, mokino žydelį mė
sininką, kaip reikia prekiauti 
mėsa, o 8 val.‘ vakaro miesto 
valdybos salėj apie porą dešim- 

4"? moterų tuyėjo kokį tai pasi
tarimą su biirmistu ir miesto 
savivaldybe. * Penktadieny 31 
kovo iš pat ryto ant turgavie
tės pradėjo rinktis miesto ruo

butus, kėlė dar miegančias mo
teris, liepdama kuogreičiausiai 
eiti turgavietęii. A pie 9 vai. ry- 

. to pirklys L. varė ingių vežimą 
į Paežerių bravorą. Kaip tik jis 
privažiavo prie miesto valdybos, 
miesto burmistras su dviem* 
milicininkais sustabdė jį ir lie
pė grįžti atgal. To tiktai ir rei
kėjo. Susirinkusios turgavietėj 
moters apsupo žydelį ir pradėjo 
jį stumdyti;- o jani pasiprieši
nus — kumščiuoti. Gerai ap- 
kumščiuotas žydelis vos( spėjo’ 
pabėgti. Vaikščiodama pasaliais, 
milicija šypsodamosi aiškino, 
kad tai ne jos reikalas, o vėliau, 
ir visai išnyko. Įsikarščiavusios 
moters, pasiįjtusios miesto šei
mininkėmis, šaukė, kad jos pa-1 
darysiančios tvarką. <Tuo pačiu
laiku atvežė kaimietis bulvių . , £ į 6 , . 7 p ’, 2. _ // bet ir šiaip pasislutitymui Pavy-
pauuo i. o erys aust jų ^ag yra j3egaj0 žmgeidi knyga, 
kainos: šimtas rublių cęntne- PaUrtina kickvicnam> 0 ypač
ris’ '— atsakė žmogus. Kaip pa
raku padegtos moters riksmais 
nuvaro žmogelį į Apskrities 
Valdybą. Ten nieko nepešusios, 
sugrįžta turgavietėn ir vįena jų 
užsilipus ant vežimo, paskelbė 
bulvių kainą —po 30 rub. cent
nerį. Vežimas kaip bematant iš
tuštėjo, tik ar pinigus išrinktus 
už bulves sugrąžino kaimiečiui, 
neteko girdėti. Moters, pradėju
sios rinktis iš kaimo su sviestu 
ir kiaušiniais, matydamos tokį 
reginį, skubinosi afga'l, kad ir 
jų turtus neparduotu “iš v’aržy- 
tinių.” Ūkininkai, susirinkę 
kuopelėmis, tarėsi, ką daryti. 
Girdėti buvo: “geriau kiaulėms 
/fyulves sušcrsim negu vešiA į 
miestą. Miesto burmistras, ap
skrities viršininkas ir visa mili
cija kaip ugny sudegė.

Vilkaviškietis.

IN^TIN S 
&APCyou«.'

gy- 
žy-

Miestely 4^ tūkstančio 
ventojų, kftrių du trečdaliu 
dai. Beveik visi gyventojai mo
ka kalbėti ir lietuviškai ir len
kiškai. Krautuvėse tebevartoja
ma rusų svar/s (400 gramų). 
Brangybė — didesnė, negu 
Kaune. Smuklių pernai buvo 
18, šiemet — 20. pramonės sri
ty Jonavoj atsižymi stalių dirb
tuvės, viso 12, kiekvienoje 6-12 
ir daugiau darbinirtkų. Kalvių 
-I apie 25. Yra didelė garinė 
lentpjūvė dr malūnas. Statoma 
dar 2 lentpiuvil ir 2 malūnu. 
•Atstatoma sudegusi karo metu 
degtukų fabriką. Bedarbių 
miestelyje nerti. Pamaldos baž
nyčioj — vieną sekmadienį lie
tuviška;, kitą — lenkiškai. Pa
rapijiečiai sugyvena įgerai. 
Draugijų ir partijų nėra. Yra 
Šaulių būrys.

/Valsčiuje 7$41 gyventojas: 
6440 lietuvių, ,13 lenkų, 1114 
sentikių. Dauguma lietuvių kal
ba lenkiškai, net skaito save 
lietuviais. A

Per Jonavos paštą .pareina 
šie laikraščiai: 

25 egz.r 2) 
" J k, 3)

*4) “Judische
5) “Laisvė”’10

5

“Strzccha Rodz.” 56 egz 
“Nais” 20 egz 
Slįine” 20 egz.
egz., “Liet. Politechnikas 
egzi, 61 “Tėv. Balso” 5 egz 
7) “Liet. Ūkininko” 10 egz., 8) 
“Trimitas” 15 egz^ 9) “Dzich 
Kovefiski” 25 egz., 10) “No- 
winy” 100 egz., 11) $Ėcho” 7 
egz., 12) “Vienybės” 20 egz., 
13) “Viensėdžio” 10 Vgz., 14) 
Žemd. Balso” 15 egz., 15) “So
cialdemokrato” 8 egz.,z 16) 
“Liet. Žinių” 5 egz. Iš užsie
nio, “Berliner Tagcblat” 3 egz., 
“Gotos Bossiji” 5 egz. Viso 364 
egz. Be to, daug laikraščių pa
reina iš Amctikos, bet jie nėra 
registruojami. (Elitą).

pavydas V
Niiuja, puiki, penkių veiksmų

* drama.
Parašė M. Arcibašev;

Vertė P. K-as.
Veikiantieji Asmenys : ’ 

Petras Izmailovas, 
Elena, jo žmona, t ? ?
Andrius Bagdanovas, 
Vanda,
Juozas Kaminskis, jos vyras*, 
Kunigaikštis Darbelį ani, 
Jonas, studentas,
Sonė, gimnazistė,
Ivanovas, poručikas,
Kovalenko, karinis gydytojas, 
Mikas, tarnas,
Gruzinai muzikantai.

Kaip matote šioje dramoje 
dalyvauja daug inteligentų. Už
tat ir kalba tarpe veikiančių as- 
menų yra graži. Netik lošimui,

o ypač 
scenos mylėtojams, įsigyti Pa
vydą. Lošėjai, vasaros metu, 
jau galėtų pradėti mokintis šią 
dramą, kad sezonui atėjus, ga
lėtų scenoje statyti Pavydą.

110 puslapių. Kaina 50c.

Naujienų Knygynas,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PASĮKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Puslapių 32.
Labai įdomus pasikalbėjimas 

✓apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženteliais.
Kai tik 10c 

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S/ Halsted St., 

Chicago. III.

(Apgarsinimas)

AR JUS KŪDIKIS VERKIA?

pri
van

nuo 
Bor-'

Ar nervuotas ir nuvargęs ? Jei 
taip-tai jo maistas jam netinka. 
Jei negali žindyti savo kūdikį ir' 
jei netunka nuo jūsų krūtų pie-* 
no, duok jam Bordeno Eagle 
Brand Pieną — tai yra maistas, 
kuris yra išauginęs šimtus tuk- 
Hi^ičių kūdikių. Lengva 
rengti — įdėkite verdančio 
denio kaip nurodyta.

šiame laikraštyj, laiks 
laiko matote pagarsinimus 
deno Eagle Brand Pieno, kaipo' 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveiku kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Iškirpkite pa-i 
garsinimą ir pasiųskite jį The 
Borden Company, New York, o 
jie prisius veltui tą knygelę, ko-! 
kios jus ndrėsite,’ su nurodymais 
jūsų kalboje Penėjimo kūdikio/ 
instrųkcijąs Kūdikių Knygelę 11 
Pamokinimų knyga, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistą su .Eagle, Brand.; Pa
minėkite žodžiais, kokios kny-' 
gėlės norite.

Roselando Lietuviai

Atdara nuo 9 ryte iki 11 vakare

MELODY PHARMACY
NAUJIENŲ PINIGU
SIUNTIMO SKYRIUS

233 E. 115th St 
Ptilln^an 0639 Chicago, III

DETROITO LIETUVIAI
Dėl Jūsų patogumo ir geroves Naujienos įstęigia savo skyrių 

<

iė stotį Jūsų mieste. Dabar Jus turėsite progų gauti naujas- 
naujuteles “Naujienas” tų pačių dienų ir atlikti visokius reikalus 
surištus su “Naujienomis” be jokių keblumų.

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

Noreetami gauti knygų ateikit į skyrių ir gausite užganėdi- 
nimų. A

j Visada ir visokiais reikalais kreipkitės į .Naujieną Skyrių, o 
rasite kuogeriausį patarnavimų.

Slysdami pinigus Lietuvon kreipi 
kitės į Naujieną Pinigy Siuntimo 
Skyrių Roselande, šis įkyrius 
patarnaus teisingai ir širdingai 
kiekvienam. Didelis parankumas 
dėl south sides įiriemiesčiuose 

-įgyvenančių lietuvių

NAUJIENŲ DETROITO SKYRIUS
Detroit, Mich.

Tef.: Hemlock *3050 W
9249 Cardoni Avenue,

X f '

J. Dagis,

IMPERFECT IN ORIGINAL

, - I ................ . . .. w<i||llji f.'"* f . ■■ .Iilin . ...... . ......

AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?
Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arbą ^nori naują stogą uždėti, 

motykite mus. Mes padaroma už specialus kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavadžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.85 rolis. Specialė kaina daugiau imant.

Perraikfičiai tin
kanti visokios ruo
šies potrukiui ir 
labai gerai tinka.

Gumo PanČiakos
Pasigydymui ųuo 

niksterėjimo

Kojoms 
negra- 

susižei-

Visokios rūšies 
Tfalų suveržtuvų 
šioms kojoms ir 
dus, tąi šis yr# mekaniš- 
kas gydymas.

“Visokis Lumberis” „

Morgan Park Lumber Co.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes.pristatom. z 1955 lllth St

Paraše A. J. Karalius.
Apysaka paimta į tikro gyvenimo. Ji atvaizdina, 

kaip blogos. gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinąmi prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra. >

Tuojau siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite 
knygutę.

SHARP & SMITH
Visokios surgiškos reikmenys 

65 East Lake Street, CHICAGO, ILL.
Tarpo Wabash Avenue ir 

Michigan Bouievard 
įsteigta 1844 ♦ Iifkflrporuota 1904

i •

Puslapių 27. 
Kaina* tik 10c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

KNYGOS
Knygos yra geriausi žmogaus 

draugai. Ka^ skaito knygas, tas 
turi didelę moralę naudą ir ' tuo 
pačiu sykiu lavina savo protą. 
Knygų skaitymas netik lavina 
protą, bet jos suteikia ir didelį 
smagumą. Su gera knyga, kaip su 
geru draugu ,sunku persiskirti.

Čia mes paduodame keliolikos 
knygų vardus ir kainas; pasirin
kite ir tuojau prisiųskite užsaky
mą — nesigailėsite.

Surašąs knygų: 
Aulso Veršio ........................
Amerikos Pilietis .................
Audėjai .....................................
Amerikono su grin. pasikalb. 
j
Atsitikimas ........................ „L
Barbora Ubrika .....................
Bedieviu šventraštis ...........
Baltas Kubas .........................
Darbas .x...................... ......
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 
Darbo Žmonių Istorija .........
Dainelės .....................................
Dainos vienam balsui ir kitos 
Gludi-Liudi ...z7.ta..... ........
Gyvulių Protas ............... :..
Kryžius.... .........  ......... .
Kas yra taip, o kas netaip .... 50c 
Kaip Žmogus <jnąsto .......
Kas išganys liaudį ...........
Kas yra Sociąjizmas .......
Kišeninis ŽodynSlis ..........
Kunigas Macochas ....... .
Klcsos ir Klesų Kova.......
Iš širdies ...........................
Lokis ..................................
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Dekleracija^.
Moralybės IŠsivystimas . 
Machbeth apdaryta ..........
Machbeth neapdaryta.......
Mulkių' apaštalas .... .??.....
Mįslių knygai ........ .............
Minylpj kunigų darbai Filipi

nų salose ’.......... r.............
Nuosavybė ir Darbas ............ .
Nuosavybės Išsivystymas......
Namai Pragarai ..............r.....
Portugalų Miniškos meiliški 

laiškai . x......... ...................
Pasakojimai apie Jėzų ...........

15c 
25c 
50c 

„ ____ 10c
Apie Rusijos Politines Partijas 30c 

. 15^ 

. 50c 
$2.00 
. 3Ut 

75c 
50c 
50c 
10c 
20c 
50c

$1.00 
. 30c

. 15c 
.. 50c 
.. 15c 
$1.25 
. 25c 
.. 35c 
. 15c
.. 15c

.. 20c 

. 25c 
$1.00 

L 70c 
.. 15c 
$1.00

.. 35c 
.. 05fc 
. 50c 
.. 10c

35c 
. _____  50c

Pavydas ..................L........ ........  20c
Pačiavimas pas įvairias tautas 20c 
Paskcndusis Varpas 
Pasakos ................
šešiolika Kristų 
Spąstai ...... ............ . ....... «.........
Socializmo Minties Blaivumas..

neapdaryta .......... ;............. $1.00
Socializmo Minties Blaivumas 

apdaryta ......................... $1.50
Sveikata ...................   ($2.00
Socializmas ir Religija, tik 20 

knygučių ................    16c
Sapnininkas, neapdarytas ....... 75c
Teisingos Paslaptįs ........... '..... 25c
Vėliavos Akyvaizdoje ........... $1.00
Vagis ...... i......................  loc
Vokiečių Nepriklausomųjų So- 

> cialdcmokratų Veikimo Pro- 
' grama ......................... A....... 35c
Žemaitės Raštai Karei Metui 50c

Perskaitę šį knygų Surašą, tuo
jau rašykit mums, prisiųsdami rei
kalaujama sumą pinigų, o knygas 
gausitė tuojau.

Naujienų Knygynas 
1739 S. Halsted- St.

. Chicago, III.

50c 
20c 
80c 
15c

JURGIS HRYNKEVICIUS 
KRIAUČIITŠ

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North )West Side, geriausia dar
bas ijr prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitiki*nti,‘ arba rašyki

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

Jlcbe? v
f Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą % 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą * 
/ neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-PaTii Pilis
One or two and tho pain stop s 

Contaln no hablt-forrntna druga 
Huve you tried Dr. Milės’ Nervine?

JsL yuur Druaoiot

K. GUGIS
1 ADVOKATAS

Miesto ofisai /
127 N. Dearbom St., Room 1111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietaV 

3323 Sd. Halsted SL
Valandos: nuo 6 iki 8 y. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus vtaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

INSKAS

2201 W. 22nd St., kerta Leavltt St.
Telephone CanaI 2552

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

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

Tel. Randolph 2898

. ADVOKATAS
Ofisas vidurmaestyj.

ASSOCIATION BLDG.
. 19 So. La . Šalie

Rootn 1303
Valandos: 9 rj^to iki 5 po pietų*

Namų Tel.: Hyde Park 8395

GOLAN & ĮGOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899

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

Seeley 8676

,V. W. RUTKAUSKAS
1 Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Tpl.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
- JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuov9 iki*5 ir nūn 7 

1 iki 9 vakare. '

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central -2060

RČz. 3203 So. Halsted St. - 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

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

Room 479
Tel. Main 2593 *•

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

Teisinga; Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 

'Laivakortės 1 
Real Estate <

, Morgičiai
EUROf»EAN-AMERI

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

Telefonas Bouievard 0611 
(Baltas Namas)

Serganti žmonet yra ^užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 
Chroniško 'x S .
Nervingumo f z
Ėinujo (X.
šlapumo 

ir '
Pr i va ii n i ų .
Ligų

Jeigu jus turite 
nenusiminki 
ir iš toli 
dymą .

OR, B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

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

Priėmimo kambarys 506, 
zGhicago, III.

Ofiso valandbs 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniaišflO-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj Vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
v PACJPJE VIETOJE.

’onyjoj tūkstančiai žmonių 
(lyti, tai geriausia vieta 
tsilankymui.

Hgą, 
kad 

geriausį gy-

Vieta 
liko išį 
ligonį
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Nuostabi 
Uždraustis

Viltis, kad angliakasių streb 
kas kaipo pramonininis gin
čas galima vesti taikiu budu— 
be smurto iš darbininkų, ka
syklų savininkų, policijos ar 
teimų puses — atrodo jau žu
vusia. Teismai pasirodo pa
tys pirmutiniai kaltininkai, tei
sėjui McClintic Jungtiniių Val
stijų apskričio teisme Charlcs- 
tone, .vakarų Virginijoj išlei
dus uždraust}, kuri, jei! bus pa
laikyta, neišvengiamai turi su
kelti kuo didžiausį unijinių 

- darbininkų ir jų pritarėjų pasi
piktinimų valstijoje, kurios 
paskutinio laiko istorija pasi
žymėjo smurtu. Kasyklų savi
ninkai tur būt pareikalavo ūž
ti raus ties, nes Sus. Kas. 
ninkains Pennsylvanijoj 
dus į streiką žymių dalį 
j uotų angliakasių, jie 
kad tas pats neatsitiktų 
karų Virginijoj.

Teisėjas McClintic savo įsa
kyme bal. 10 d. ne tik draudžia 
unijuoti vakarų Virginijos ir 
gretimų Kentucky’ės kasyklų 
angliakasius,* bet dar įsako, 
kad jjer trisdešimts dienų butų 
išblaškytos šetrinčs koūonijos 
Mingos kountėje. šitose šatri
nėse kolonijose — stovinčiose 
ant žemės gautos tam tikslui— 
Sus. Kas. Darbininkai užlaikė 
apie 2,500 vyrų, moterų ię vai
kų išmestų iš kompani
jai X priklausomų namų, 
kada du metai atgal iš
kilo (lig šiol tebesitęsiantis) 
streikas Mingos kountėj dėl 
teisės priklausyti unijai, šitų 
kolonijų gyventojai yra be 
darbo ir pinigų ir jų stovyklų 
išblaškymas reiškia šitų be 
dųrbo ir cento žmonių ištrėmi
mą iš jų pačių kauntės ir gal 
net' iš jų pačių valstijos. Yra 
sunku matyti koks nors teisė
tas pamatas teisėjo McClintic’o 
įsakymui, ir net jei butų koks 
pamatas, tai šitas įsakymas 
yra toks nežmoniškas, taip ai
škiai priešingas visuomenės 
labui, kad jis tinka pavadinti 
nuostabus padaras teismo pa
dirbto įstatymo, kurį pagimdė 
Vakarų Virginijos pramonine 
istorija.

Tas reiškia labai daug, nes 
per dvejis paskutinius metus 
normalėj darbininkų teisės ta
po baisiai susiaurintos Vakarų, 
Virginijoj. Aukščiausio vals
tijos apeliacinio teismo įsaky
mu Susiv. Kas. Darbininkams 
jau draudžiama organizuoti 
anglliakasiai Mgrcerio i 
Davell’o kauntėse. šitas 
kymas remiama teorija, 
prikalbinėjimu darbįnįnki 
sirašyti prie Susv. Kas.
}Tą kitižoma “geltonojo šunies” 
kontraktas, kurį jis. priverstas 
pasirašyti ir kuriuo jis sutinka ----- .. . . ... koJ

šitam 
yra randama 

federalio 
išspręs-

Darbi- 
išvc- 

ncuni- 
bijosi, 
ir Va-

šitas nusprendimas vėliaus 
tapo atmestas Apygardos Ape
liacijos teismo Chicagoje. Yra 
laukiama, kad Apygardos teis
mas Rdchmonde, Virginijoj 
taip pat pasięlgs su teisėjo Mc
Clintic’o nusprendimu.

Kitaip, Sus. KaS. Darb., jei 
jie nelikviduos Vakarų Virgini
joj* neturi kitokios išeities, 
kaip tik atsisakyti klausyti už- 
draiisties. Jei savo pačių ir 
visos šalies darbininkų judėji
mo labo jie bus priversti šitą 
žingsnį padaryti, tai jie turi 
padaryti jį visi. Lėkius ke
liems viršininkamįi pakliūti į 
kalėjimą, nedaug bus kas nu
veikta ar nieko nebus nuveikta.

Bet jei kiekvienas} organiza
cijos narys dalyvaus atsisaky
me pildyti šitą nuostabią už
draust j, tai įsakymas taps juo
kingas ir negalimas išpildyti.

Įvairenybės
NE DIDUMAS, BET 

GERUMAS.

•X—- • .....................”
K

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERE A

nepriklausyti prie unijos 
jis?ten dirbs. Įgalionė 
nųsisdatymui 
Uitcliniano Byloj,

* aukščiausiojo teismo 
toj 1917 m.

Svarbiausia teisėjo 
tic’o prašytojas yra 
land Coal Corp., kuri 
rudenį taipgi gavo nepaprastą 

zuždrautstį iš teisėjo Andersono 
Jungt. Valstijų apskričio | teis
mu Indianapolise draudžiančią 
Sus. Kas. Darbininkams naudo
tis atitraukiamąja sistema na
rinėms duoklėms rinkti.

McClin-
Border-
pcreitą

Namai Pragarai
Komedija

Parašė Harry Neivton 
Vertė Jonas Ilgandas.

Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti tra

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

Karo metu New York pa
veržė iš Londono finansinį va
dovavimą pasauliui. Dabar 
Ncw Yorkas pralenkė Londoną1 
ir skaitlingumu. Didysis New-! 
Yorkas giriasi 7,820,678 gy-| 
voniojais, kuomet didysis Lon-Į 
donas priskaito 7,476,168 nosis.'

Kaip ir visuomet didumas 
neparodo gerumo. Nei New- 
Ybrkas, nei Londonas nėra geri 
miestai. Vertę turi ne .didu
mas, o gerumas. Sunku butų 
žinoti, kam didžiaversliai 
kiekvieno miesto elementai 
nori vis daugiau gyventojų tu
rėti, jei nežinotum,, kad padi
dėjus gyventojų skaičiui kįla 
nuosavybės kaina. \

IR UŽTIKRINTAS SAUGUMAS ANT O 
/o AUKSINIU PIRMO MORGlClAOS RONO 0

Cemento pramonė nuolatos ir greitai auga ir reikalinga yra 
daugiau pinigų padidinimui gamybos ir tuo budu dar labiau 
padidintų pelną.

Ji yra tai teisinga, gera propozicija dėl turinčiij inVesttavi- 
mui pinigų žiponių. — Neparduodame akcijų o tiktai origi- ( 
nalius. .

AUKSINIUS PIRMO MORGlClAUS DONOS,
kurie neš jūms 8% ir užtikrins saugumą jūsų pinigams.

Ateikite ir leiskite viską jums išaiškinti. Nurodymai 
investoriams ant pareikalavimo.

Išpildyt šitą kuponą ir prisiųsk ant žeminus 
padėto antrašo: >

Vardas

Adresas
Miestas

t

GROVER T. COOK & CO
1263 N. Paulina Street, (Room 414) X

JKL1- -

Lietuviu ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

(T NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
1 laivakortės pardavimu, bet. stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti. x 
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir is Lietuvos Naujieną 

ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 

į gerai žino'ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.

. PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
•' . . ■ « 

pampina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksų. 1
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ \.
SKYRIUS X

1739 S. Halsted St, Chicago

WesrPullhiano 
Lietuviai
Siųsdami pinigus Lietuvon kreipkitės j Naujienų Pinigų

Siuntimo Skyrių jūsų apielinkėje.

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

Visokiuose reikaluose naudokitės tuo patarnavimu.

Antanas Kartanas
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

t ■

523 West 120th Street

Phone Pullman 0169

West Pullman, III.

SiSSSBHRSSSSBSBSHSSSHHESSHSSElSHRmaSl^iHfiHMHm  ̂
■S m

BRIDGEPOR TO 
LIETUVIAMS 

\ y u ‘ ‘ : > ,

NAUJI E NO S \Chrcagos lietuviams pašidarė taip 
J<aip duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da-

, rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui. . .

gf Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei
kaluose, Naujienos įsteigė savp šakų ant Bridgeporto.

.> _____ ', '.J - • . '

gf.’Naujienų Pinigų Siuntimo Lietuvon yra pavyzdys ge7 
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, n^s 
jie tada turi kuomažiausią klapato ir turi pilnų atsar
gos užtikrinimų. į ‘ -i

gf Ateikite! W.HMU
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

^NAUJIENOS
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 S. Halsted St, Chicago
Tėlephonas Boulevard 9663

III

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

LIETUVON-m 
užrašykite savo gimi 
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 

1

Naujienas labiausia 
mėgsta. j

Saule nudegus nosį 
Vartok apščiai šaldančio

fnentholatūm
Lengvai gydo, greitai it 

antiseptiškai.

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

Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilg 
tikavuš 
silvanij 
pitalėse. 
se'

rak- 
enn- 
hos- 
Pa-

ingai pa- 
auja prie 

‘'gimdymo. Duo 
da rodą viso- 
Mfbse ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose jno- 
terims ir mer
ginoms.

<^DR.HERZMAN^B
Iš RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—J2 pietų, 
ir nuo 6 i 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Dr. A. R. Blumenthal 
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Av
Kampas 47th St.

Jlienomis 9 ryto iki 9 vak. 
Ned. 10 iki ^.2 pietų 

Tel. Boujevard 6487

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 m^tai 

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

" Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedaliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687
......

y... ", , --------- -- --  • , „.4

DR. CHARLES SEGAL' 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

Chicago, Illinois. •
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo* 2 riki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 yaL 

! ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

k, ... ■ ■ -J
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Dr. Maurice Kalio
Gydytojas ir chirurgas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

5iki 1 vai. po pietų.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th St.

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

" 1......... 7 1 *---------

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS 

X-Spindbliai
Ofisas 2201 W. 22nd,jSt., k&tnpas S. 

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

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

r
 Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 y., ryto iki 12. Va- 
iarais 6—9. .Nedėl. pagal sutarimų 
3261 So. Halsted StM Chicago, III.

2 Telefonas: Boulevard 7042

Ė dr. c. z. volais Į 
' į Lietuvis Dentistas
J ) 4712 South Ashland Avė., 

arti 47-tos gatvės
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I - ' T.................. I

$8.00
4.50
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Apžvalga

Paskutiniame “Tėvynės 
mery (bal. 28 d.) p. K. Pilėnas 
rašo, kokių vaisių Lietuvai davę 
jo rašiniai Hearsto 'laikraščiuo
se. Apie tai jam pranešanti jo 
padėjėja Ivonne Paureau, Pa
ryžiuje. Vaisiai esą toki, kad 
dėl jo paskelbtų reveliacijų 
Francuzų valdžia įpykus ant lie
tuvių ir nesenai laikytoj fran
cuzų ir lenkų konferencijoj Pa
ryžiuje tapę nuspręstą Gardiną, 
Vilnių ir Klaipėdą prijungti prie 
Lenkijos. Toliau p. Pilėnas sa
ko: * f^>

“P-lą Pouvreau niekad mari 
neketina dovanoti už “išdavy
stę”. “Kiekvienas turi teisę 
dirbti ir pelnyti” — barasi 
ant manęs francuzų premiero 
Poincarė privatinė sekretorė, 
“bet niekuomet nesitikėjau, 
kad delei pinigo Tamsta mane 
išduosi, musų paslaptis iškelsi 
aikštėn^. kodėl Tamsta man 
teisybės nekalbėjai — nepasa- 
kiai man, kad tebėsi Britų 
tarnyboje?”... Nepaisant vis
ko, kviečia mane atsilankyti 
Paryžiun ir dar ,girdi, galima 
yra viską pataisyti. Aš ti- 
kiu,.,. ■ ■ H'"

Ponas Pilėnas “tiki”, kad jei
gu tik jis su p-le Pouvreau pasi
darbuos Lietuvos naudai,, tai 
dar galės viską pataisyti: Gar
dinas, Vilnius, Klaipėda neteks 
Lenkams “tuojau Genuos konfe
rencijai pasibaigus”- Reikia tik, 
žinoma, kad kas už tą pasidar
bavimą pamokėtų.

nu- nulipti

joj. Bet tas reiškia tą, kad 
nacionalini ir tarptautiniai bus 
jicŠkoma bendro veikimo 
prieš kapitalizmo^jiegas.

PRISIDĖJIMAS PRIE 
INTERNACIONALO. Pirmutinis links 

mas žodis

mo visuomenėjimui, atėjo į 
galvą visiems socialistams dau
geliui įvairių būdų.

Bolševikai pradėjo
nuo aukšto diktatūros žirgo. 
Jų komunistiniai draugai kito
se šalyse aplankę Rusiją, su
grįžo namon liūdnesni ir iš
mintingesni. Vietoje proleta
riato diktatūros jie rado Rusi
joje norinčius būti d ikta to
riais, kurie bandė nustatyti el
gesio taisykles viso pasaulio 
socialistams.

Didžiose Europos valstybėse 
už Rusijos ribų didžiumos pa
siliko ištikimos nuosaikiesiems 
socialistams. Komunistų ir 
nepriklausomų j ų socialistų 
frakcijose, kurios apsivylė Ru
sijos bolševizmu, gimė noras 
grįžti atgal prie didžiosios da
lies. >

Pati bolšcvistinė va'ldžįa pra
dėjo jausti, kad jai reikalingas 
suvienytas socialistų frontas 
prieš kapitalizmą, nes kontr-' 
revoliucininkail veikė visur, 
badas ir maras griovė rusų pa
saulį, koncesijos užsienio kar 
pitabistams tapo neišvengia
mos ir Genuos konferencija 
butų didele kontrrevoliucijos 
pergulą, jei visų šalių socialis
tai nebūtų galėję užmt bendros 
ix)zcijos.' >

Anglai, franeuzai, belgai ir ita
lai socialistai jau buvo atradę 
kelių ir būdų susieiti su vo
kiečių socialistais didžiumic- 
čiais ir nepriklausomais. Rusų 
bolševikai būtų buvę izoliuoti 
Genujoj, jei jie taipgi nebūtų

Surakintasis Impe 
rializmas

SVarbiausia rusų su vokie
čiais Rapalloje sutarties reikš
mė liko nepatSmyta kapitalisti
nių žuiių agentūrų ir jų viso 
aiškintojų štabo. ' ,

Vokiečių Ircvoliucijai pasta
čius socialistus didžiumie&us 
pryšaky kuomet Rusijos bolše
vikai būvi) tvirtai apsikasę sa
vo šaly, socialistai visur sakė: 

dvi šalys

pandos vokiečių okupacinės 
valdžios. Tiems narsuoliams 
prisiėjo net pakelti 1917-18 
mokslo metuose Vilniuje strei
ką. Tais metais vokiečių 
okupacinė valdžia Vilniuje vi
sai uždraudė mokinti vaikus 
gimtosios kalbos. Arti pusę 
motų mokytojai Vilniuje bada
vo. Galų gale daly
kas liko likviduotai. Kiti tar
navo rusų kariuomenėje, , trati 
Rusijoje musų tremtinių vai
kus mokino. ‘

iš

Socialistu Judejimo 
Pažanga

F. Oscar Anderson

negalima, 
okupuota 

ne-

ir rusų 
susitaikytinegalėjo

išlygomis.
iš visų bolševikinių
paliko tik politinė

Nuo praeitosios savo kon
vencijos Amerikos 'Socialis
tų partija iki šiol nepriklausė 
jokiam internacionalui. Tat lai- 
komoj dabar partijos konvenci
joj ęievelande, pirmą jos posė
džių dieną vienas pirmųjų klau
simų ir buvo iškeltas: klausimas 
apie prisidėjimį“ prie socialisti
nio Vienos Internacionalo.

Paduota trys pasiūlymai: 1. 
kad dėj imasi* jprie internacionalo 
klausimą partija atidėtų dar iki 
Kitos konvenęijos; 2. kad parti
ja pasiųstų savo atstovus į bu
simą Vienos Internacionalo kon-. 
ferenciją, bet kol kas oficialiai 
prie jo dar nesidėtų; 3. kad kon
vencija tuojau nutartų dėtis 
prie Vienos Internacionalo.

Ištiesų, jokių pamatinių skir
tumų tarp socialistų partijų, ku
rios priklauso kalbamajam' in
ternacionalui; ir Amerikos Soci
alistų partijos nėra, taigi jokių 
kliūčių dėtis prie jo nėra. Bet 
umaus dėjimosi oponentams at
rodė, kad partija dar nesanti 
kaip reikiant susitvarkius savo 
viduj, jos narių tarpe esą dar 
žymių nuomonių skirtumų ir to
dėl prisidėjimas prie Vienos In
ternacionalo galįs pagimdyti 
naujų ginčų, kas skaudžiai atsi
lieptų į tolesnę partijos darbuo- 
tę-

Vienok tai silpni argumentai 
ir opozicija nesunku buvo nuga
lėti. Partijos lyderis Morris 
Hillųuit nurodė, kad savo idea
lus ir savo eptuziazmą partijų, 

ia iš internacionalinio socia-

Ernest Untermann

Neapykantos, nepa slitikejimo 
ir kerštingumo migla. pamažu 
kįlą nuo Europos socialistinio 
pasaulio. Visų spalvų socialis- 
ai daug išmoko didžiojoj 

skaudžių smūgių mokykloj. 
Nubaustas protas mielai taiko
si ir sutinka atleisti kitiems 
taip, kaip‘jis norėtų kad jam 
atleistų. ‘

Pokariniai klausimai uždėjo 
sunkias atsakomybes ant soci
alistų pečių. Kovojančių frak
cijų vada i. pradeda matyti, kad 
skirtumai, .dėl kurių jie susi
skaldę, kovojo ir buvo atsisky
rę, yra ne pamatiniui, o didžiu
moje temperamentinio spren
dimo paklaidomis.

Tokiu budu visų trijų Inter
nacionalų vadovai sutarė su
sieiti Berline ir apdirbti pro
gramą pasauliniam visų socia
listų, komunistų ir darbininkų 
organizacijų kongresui.

Konferencija susirinko Ber
line ’ir tęsės 4 dienas (bal. 2— 
5 dd.). Prasidėjo gana audrin
gai. Pirmą dieną buvo many
ta, kad nieko nebus, nes kai
kurie delegatai vietoj j ieškojus 
susitaikymo punktų, atsikasė 
savo kirvius ir gana narsiai 
grąsino jais vienas kitam. Bet 
jie greitai susiprato. Antra 
diena pasibaigė gražiai. Vien
balsiai priimta programa? še
šiais bendros sutarties punk
tais.

i 
astuonių

S
•ttstų judėjimo, ir jeigu ji ir ne
bus tiesioginiai susirišus su jo
kiu internacionalu, nuomonių 
skirtumų, kurie visame pasauly 
skirsto socialistinį judėjimą į 
įvairius krypsnius, vis tiek ne
galima išvengti. Pagalios aud
ros, kurios buvo visą socialistinį 
judėjimą ištikusios, jau praėjo, 
ginčai partijoj nutilo ir tų dide
lių nuomonių skirtinų jos na
rių tarpe nebėra.

^Tatai, kai klausimas . buvo 
pastatytas bąlsavimui, konven- 
cFfti didėle batoų. didžiuma nuta
rė tuojau prisidėti prie Vienos 
Internacionalo. Amerikos Soci
alistų partija tuo budu iš izoliuo* 
tos savo padėties įeina vėl į tarp
tautinę scKjialistų šeimyną.

visi padairė klaidų. Nusidėjimų 
esama pas kairiuosius, pas de- 
šinius ir viduriniuosius, kurie . . • r* teisinama principais.

Kiekviena frakcija tuojaus- 
po didžiojo pasidalinimo išvy
do save susidedančia iš dešinio 
ir kairiojo spalio. Tolygus 
vaidai dėl tolygių klausimų 
sprendimo, kurie suskaldė visą, 
grūmojo suskaldymu dalims. 
Net Rusijos bolševizmas, ne
spėjęs ant kojų atsistoti, išplė
tojo kraštutinį bolševistinį kai
rįjį sparną, kuris Leninui ir 
Trockini davė tuos pačius var
dus, kuriais jie apdovanojo ki
tus ^socialistus anapįrs sienos.

Dalykas virto juokingu. Kai
rieji patapo dešininis, dešinie
ji kairiasiais ir ant gdĮo pasie
kta nesąiųonės to, žmogaus, 

 

kuris atsisėdęs ant sav\paties 

 

išaukštinto sosto, juokiašypats 
iš savęs.

•Nebuvo: jokios prasmės ar 
propagandos vertės niekinti 
nuosaikiuosius socialistus už 
tai, kad jiems nepavyko pra
monės suvisuomeninti iš visų 
pusių esant apsiaustais durtu
vų, kuomet bolševikai patys, 
turėdami pilną kariuomenes, 
teismų, sovietų ir įstatymų ga
lybe neįstengė to padaryti savo

Sutarties punktai:
ritėtas iš 
ariu turi 

suvie
nytam visų pasaulio socialistų 
ir darbą organizacjių kongre
sui. , . .

2. Jis turi apdirbti pamatą 
prašalinimui visų nesutarimų 
tarp įvairių revoliucinių orga
nizacijų skyrių.
' 3. Jis turi patiekti sandermę 
tarpe Amsterdamo ir Maskvos 
darbininkų unijinių Internacio-

Tai kad dabar šitos 
susivienytų. ;

Tuomet tas buvo 
nes Vokietija buvo
talkininkų, nuginkluota ir 
galinti priešintis. ‘Rusijos bol
ševikai tuomet svajojo apie 
pasaulinę revoliuciją jiems Va
dovaujant. Vokiečių 
valdžios 
tokiomis

Dabar 
svajonių
Rusijos kontrolė. Jų praktiniai 
nusistatymai yra tolygus vo
kiečių nusistatymams. Teori
niai bolševikai dar vis tebesi
laiko kaipo “tikrosios” mark- 
sybės mokytojai, bet praktiko
je jie nepadaro nieko daugiau 
kaip tiek, ką ir kili socialistai 
padarytų jų vietoje būdami.

Rusijos ir Vokietijos sutar
tis yra ’praktingu patvirtinimu 
to mėginimo, kuris buvo ne
galimas trys metai atgali1. Tas 
reiškia, kad talkininkai, nors 
miliitayiniai yra pergalėtojais, 
prakišo du svarbius pasikesini- 
mUs^ . dėl kurių Izvolskis ir 
Poincarė įstūmė kaizerį į karą.

šilais pasikėsininiais buvo 
ekonominis Vokietijos sunaiki
nimas ir socializmo nuveiki- 
masi Varomąja įiega už šitų 
talkinnkų pasikėsinimų buvo 
,tarptau Ii iriai finansai. Gi dabar 
tarptautiniai bankininkai ' pri
pažįsta, kad jie prakišo.

Kiek tas liečia Rusiją su Vo
kietija, tai kapitalistinis impe
rializmas sutiko savo pirmiiitinį 
didįjį smūgį; Nuo dabar soci
alistinė intaką bus jaučiamą, 
kiekviename žingsny, kurį ka
pitalistinis imperializmas ban- 
dis daryti kuriame nors pasau
lio krašte.

Rusija su Vokietija vis dar 
bus kapitalizmo dalimis, bet 
tai bus kapitalizmas kas kar
tas vis daugiau patenkantis į 
socialistų vedėjų rankas, kurie 
diktuo? išlygas tarp laukiniams 
bankin i ūkams ir. privers j uos 
tarnauti dirbančiųjų didžiu
mos reikalams atatinkamai po
litinės socialistų galybės augi
mui. Milvvau'kce Leader.

• Kaikurie draugai eina iš kan
trybės žiūrėdami v į palengvą 
kovą už darbininkų pasiliuosa- 
viiną nuo čyzmos ir kapitalisti
nės priespaudos, Bet tik pri- 
sižiurėkim dabartinei padėčiai. 
Jokis judėjimas žmonių istori
joj neprilygsta tam, ką yra nu
veikęs socializmas per mažiau 
kaip šimtą- metųj. Mes aiškiai 
kontroliuojam du trečdaliui 
viso pasaulinio žmonių skai
čiaus, o pasiliekantis trečdalis 
taip pilnas socializmo, unijiz- 
mo, komunizmo, radikalizmo, 
ir kitų formų, kad darbininkų 
valdžia yra centrine idėja, ir 
jei seklapročiai, savingi, be
smegeniai turčių vaikai, kurie 
dabar kontroliuoja valdžią įr 
pramonę .numatytu taip, kaip 
pav. numato Henry Ford, tai 
jie elgtųsi Jdtaiip; bet tegul jie 
laiko sau musų vadovus kalė
jimuose tegul gimdo nedabbą 
ir iš to kįlančias piktadarybes 
ir blogybes, tai tuąmi tik pas- 
bins darbininkų iššiliuosavi- 
mą. .

Iš vienos pusės turim Rusi
ją, Vokietiją, Chiniją,' Indiją, 
Australiją, Airiją, Meksiką, Ju- 
kalaną ir kelias kitas, kurių 
gyventojų skaičius sudaro dau
giau kaip bilioną žmonių; iš 
kitos pusės yra Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Francija, 
Japonija,. Anglija, kurių visos 
daug maža yra susirūpinę po
litiniais ir pramoninais perver
smais darbinipkų naudoti. Ta
tai mums lieka tik sistemati- 
niai organizuotis, šviestis ir ne
delsti šitam dalykui išeiti iš 
vėžių; tegul draugai nesikarš- 
čiuoja ir nesivaidija savo tar
pe; vietoje to turime vienytis 
visi iki vienam, o musų per
galė bus tikra ir greita.

žarija. Savo tvirtinimams pa
remti jie paduoda skaitlines.

Unijos taipgi parodė, kad 
konkuruoto su pietinėmis ga
myklomis yra grynas prasi
manymas, Skaitant gyvena
muosius patogumus, kuriuos 
pietinės firmos duoda darbi
ninkams išeina, kad jos dau
giau moka darbininkams negu 
Naujosios Anglijos firmos. 
Skaitlinės buvo paimtos 
darbdavių šaltinių.

Darbininkų išlaidos taipgi 
buvo paskelbta; jos • parodo, 
kad medvilnes gamyklų darbi
ninkai ir be numušimo toli 
gtažu negauna tokių algų, 
kokios nustatyta esant reika
lingomis šeimynų užlaikymui 
atatinkamame ištekliuje, . iš
taigoje ir galimybėje taikus 
apšviesti.

Šitoj jiegos kovoj prieš fak
tus, unijos su savo faktais turi 
Viršų. Bėt tas ne .būtinai reiš
kia, kad jos laimės streiką. Jie- 
ga gali laimėti. Bet tas reiškia 
tai, kad darbininkai panaudo
jo naują ir galingą kovos įmo
nę. i

yra 
kurį

Senas marksinis posakis, kad 
geriausia socialistine politikos 
kontrole negali įvykinti socia
lizmo, jei ekonominė dirva ne

4. Rusų socialrevoliucionie- 
rių by!los nagrinėjimas Mask
voje turi būtį/daromas prie 
atdarų durų, visų trijų Inter
nacionalų atstovai turi būti 
prie nagrinėjifio ir teisėtas gy
nėjas turi būti < paskirtas kali
niams.

5. Balandžio 20 d., 1922 m.,
turi būti protesto diena protes
tuoti prieš kiekvieną reakcinę 
įmonę, kurią gal patiekti tarp
tautinė talkininkų konferenci
ja Gcnuoj. Tą pačią dieną turi 
būti įteikta socialistų reikala
vimai. * r į

6. Rusų komunistai sutinka 
pristatyti visus dokumentus 
liečiančius socialistinių karei
vi jų Gruzijos respublikos oku
pavimą.

Konferencija taipgi paskelbs 
reikalavimą paliuosuoti visus 
politinius kalinius. Komitetas 
paskirs dieną, kurią visos re
voliucinės organizacijos turi 
viešai paduoti šitą rcikalavi-

Tokiu budu tapo padarytas 
pirmas žingsnis linkui pastatu 
mo suvienyto socialistų firGnto 
prieš kapitalizmą. Tas noięiš- 
kįa, kad visos'socialistų frakci
jos kiekvienoj šaly tuojaus

Lietuvos Mokytoju
Profesine Sąjungą

Lietuvoje L. M. P. S. skaito 
si viena iš seniausių organiza
cijų. pabaigoje 1904 m. šioji 
organizacija jau ėkzistavo ži
noma slaptai. Tuo metu jau 
mes matome šios organizacijos 
eilėse geriausius, jautriausius 
Lietuvos paidogagus. šiai? 
1922 m. šioje organizacijoje su
sispietę, iš 2000 Lietuvos mo
kytojų, apie 1,500 vyrų ir mo
terų. Caro laikais L. M. P, S. 
visuotini metiniai susirinkimai 
buvo šaukiami Vilniuje per 
Lietuvių Mokslo Draugijos su
sivažiavimą arbhx Šiauliuose 
per “Didžiąją Gegužinę” birže
lio 8 dieną įvykdavo susirinki
mai Ant. Janavičiaus darži
nėje mokyklų ir savo profesi
jos klausimas išspręsti. Mokyto
jai greit išsiskirstydavo, nes 
čia pat slankioja raddonsiuliai, 
kaip tuomet vadindavo caro 
žandarus. Laike karo, kaip 
daugelis Lietuvos gyventojų, 
taip ir šios organizacijos vieni 
nariai išsisklaidė po platųjį pa
saulį, kiti liko gimtajame kra-' 
šte. Užsilikusiems Lietuvoje

davė pramonių derliaus tinka- pradės vienytis bendroj parti- teko kentėti žiauriausios pries-

i
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Prievarta ir 
Faktai

sako, 
Naujojb 
dalykas 
savinin-

turi / jiegą.

algų
savo
kad

Laikraštis “Natioh” 
kad judėjų streikas 
Anglijoje yra jiėgos 
prieš faktus. Audyklų 
kai savo pusėje
Streikininkai savo pusėje turi 
faktus.

Paskelbdam i nu mušimą 
20 nuoš. darbdaviai šitą 
žingsnį teisino tuomi,
jiems tenka konkuruoti su pie
tinėmis audyklomis ir jie ne
galį verstis.

Darbininkai' tuojaus parodė, 
kad čia jų sumeluota. Darbia 
ninkai sutiko pavesti arbitra
žui ginčą išspręsti tokiomis iš
lygomis, kad jei bus įrodyta, 
kad algų numuši mas yra rei
kalingas dėl konkuruot ės su 
pietinėmis audyklomis, tai uni
ja sutinka numušimą priimti. 
Jei gi nu mušimas įdaroma ne 
dėl konkuruotės su pietinėmis 
gamyklomis, tai audyklų savi
ninkai turį numušimo atsiža
dėti. 1 Į *

Ir ką, ar jie šoko parodyti, 
kad tvirtinimas apie konkuruo- 
tę su pietais yra teisingas?

Visai ne. Priešingai, jie at
sisakė nuo, arbitražo.

Unija sako, kad tikroji algų, 
numušimo priežastis yra tame, 
kad darbdaviai nenori suma- 
feinti savo išpustos kapitaliza- 

jie nori traukti iš 
ir vartotojų dide

lius pelnus karo laiko kapitali-

ei jos, kad ji 
^darbininkų

Valdžia padeda kasykly 
savininkams.

Už 
kurie 
Virginijos kasyklų apygardas, 
stovi valdžios galybė.

Šitų indžionkšinų didžiuma 
remia individinį kontraktą, 
kurį unijai priešingi anglių ka
syklų savininkai priverčia savo 
darbininkus pasirašyti pirma 
negu jie duoda jiems dąrbą.

Šitame kontrakte darbinin
kas sutinka tolai nesideti prie 
unijos, kol jis ten dirbs. Šitą 
kontraktą aukščiausia Jungti
nių Valstijų teismas patvirtino 
gruodžio mėnesį 1917 m. 
Hitchinano byloj prieš ang
liakasius. Nuę. to laiko vaka
rų Virginijos kasyklų savinin
kai; pasinaudojo šita įmone, 
kad traukus valdžią į savo ka
rą su angliakasių uniją po 
“kontrakto teisės palaikymo” 
priedanga.

Negali būti didesnio pašiepi
mo negu šitas priverstinis pą- 
Žadaifi vadinti “kontraktu.“ An
gliakasiai su paniekininiu vadi
na jį “geltonuoju šunim.” Jis 
laužo svarbiausią kontrakto 
darymo sąlygą, būtent, kad 
abi kontrakto puses turi būti 
veikiančios laisvai; kad neturi 
būtį prievartos ar gąsdinimo ir 
kad kontrakto pasirašymas 
turi būti liuoso noro darbu iš 
abiejų pusių.

Nėra ko nei kalbėti, kad 
kontrakto darymo sąlygos ne- 
atatinka angliakasiams vakarų 
Virginijos kairiuose, kdric su 
savo šeimynomis yra toli paša
linti nuo pramoninių centrų.

• Angliakasys negali savo dar
bo siūlyti taip, kaip siūlo dar
bininkas tirštai apgyventuose 
centruose. Jo pasirinkimas 
apribotas laja kasykla, kuri 
yra kontroliuojama mažos gru
pės sutartinai veikiančių žmo
nių. . i

Kas gali pasakyti, kad šitos 
kontrakto ^darymo Sąlygos yra 
lygios ir angliakasys veikia sa
vo liuosa valia “kuomet jam 
pasakoma,, kad jis negaus dar
bo, jeį nepasirašis kontrakto, 
kad jis nesirašis į amatinę uni
ją kol jis- ten dirbs?

Kas gali pasakyti, kad ang
lių kasyklų savininkas nesis
tengia gązdinti, žinodamas, 
kad jei j angliakasys nepasirašis 
kontrakio, jo pati ir vaikai ba
dą' kęs?

Niekas taip aiškiai neparodo 
teisėjo pataikavimą savinin
kams l$aip nusprendimas llit- 
chmano byloj, kuris panaikina 
pirniesniojo kontrakto nutari
mus. ‘

Kontraktus užstodami teisė
jai visuomet žiuri, kad abi pu
sės butų liuesai veikiančiomis; 
kadvnebulų prievartos, prisi
vertimo ar neteisingo turėjimo 
viršaus. .

> Ilitclfmano 4 b$oj Jungtinių 
Valstijų aukščiausias teismas

federalinių indžiokšihų 
dabar margina vakarų

ignoravo šitais pamatiniais da
lykais, už kuriuos jis taip daž
nai stodavo. Ačiū tam Hitch- 
mano anglies ir koksų kompa
nija ir kitos tolygias jai kom
panijos dabar gali vergti dar
bininkus su federalio teismo 
pagalba. 7

Šitame “geltonam šuny” nė
ra doros,. etikos, teisingumo ar 
pamatinio įstatymo. Jis- yra 
paremtas kūdikių alkiu ir mo
terų vargais.

Jis pažemina vyrus privers
damas juos nedaryti to, ką jie 
turi konstitucinę teisę, daryti 
ir ką būtinas reikalas verčia 
juos darytį r - «»

Jis yra nepamatuotas, vien
pusis, neteisingas. Jį gali palai
kyti lik žmonės permirkę nuo
savybiniais idealais.

Tai šitokis kontraktas 
visur vakarų Virginijoj,
indžionkšiniai teisėjai skubina 
paimti. Kadangi šituos teisė
jus remia kiekviena valdžios 
galybė, tai kaip galima sakyti, 
kad valdžia yra bešališka ang
liakasių kovoj už gyvenamąją 
algą ir užlaikomąjį darbą?

Ką gali manyti šitie anglia
kasiai, kurie keli metai atgal 
klausė laivų agentų pasakos 
apie žemę anapus vandenyno, 
kur visi žmonės yra laisvi?

Dabar šitie angliakasiai ma
to', kad šitos laisvos žemės val
džia sįoja už godžiuosius kasy
klų savininkus, kurie pasi
naudodami kūdikių alkiu pri
verčia jų tevds pasirašytif pa
žadą nesirašyti į angliakasių 
uniia. V v

Jie minto, kaip valdžia pra- 
sergsti amatinius unijisfUs, 
kad jie bus baudžiami ir kiša
mi į kalėjimą, jei jie bandis 
kalbėti apie organizaciją į an
gliakasius išsižadėjusius savo 
konstitucinės teisės, ir priėmu
sius “geltonąjį šunį* . dėlto, 
kad jie buvo priveikti tą pada
ryti- t . i r

Teismai gali kalbėti apie ši- ’ 
tų “kontraktų” “šventumą.“ 
[statybininkai gali ‘tylėti aky- 
vaizdoje “geltonojo šunies’’ ne- - 
teisingumo {ir indžrinkšininių 
teisėjų vienpusiškumo, bet, 
žmonės, kurie rizikuoja savo 
gyvastimis, būdami šitoj vergi
joj, paklaus vienas kito, ar 
laivų agentas viską pasakė, ką 
jis žinojo.

Kaip toli gali nužengti tikro
ji anierikonybe tarp šitų dar-' 
bininkų, kada jie šilo klausia?

— A. F. of L. Ne\vs Letter.

Pataria dovanoti Moo- 
ney’ui ir Bilingsui.

San Francisto. — Apskričio 
prokuroras fBrady prašo goj 
vernoro ’Stephenso dovanoti 
T. J. Mooney’ui ir Warrenui K. 
Billingsui, kurie sėdi kalėji
me pasmerkti- visam amžiui? 
ded bombos sprogimo priširen- 
gfbno dieną liepos mėnesį, 1916 
mn, kuri 10 žmonių užmušė ir 
daugelį sužeidė.

Brady savo laiške pas gover- 
uorą sako: “Aš manau, kad 
nei viekas, kuris atsiduoda iš- 
analizavimui padėties, turi 
bent mažiausią abejonę, kad 
Mooney ir Billings tapo nutei
sti dvi melagingų lindynių.”

Kada Brady buvo renkamas, 
tai jis leido suprasti, kad jis 
pritaria naujam Mooney’o ir 
Billings’o bylos nagrinėjimui, 
bet kada likosi išrinktas, jokio 
žingsnio ^nepadri^ė tame 4daly- 
ke.

Socialistai ir amaliniai uni- 
jislai reikalavo ne dovanojimo, 
o nattjo nagrinėjimo, * peš iš 
nagrinėjimo paaiškėtų kreivos 
prisiekus ir visas suokalbis, į 
kurį, sako, yra įsivėlę daugelis.

šininkų.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tclephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iii 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
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Pirmutinis didelis strei
kas Chinijoj. * " 

__ !__ __
Chinija žengia į tarptautinį 

kapitalizmą dideliais žingsniais, 
o jos “kuliai” užim? ’ tą tarp- 

. tautinės darbininką sės eilė
se vertu pasigerėjimo laidu.

Iš Seattlės ateina žinios apie 
didelį pramoninį perversmą Su
purčiusį pietą Chinija iš pat pa
matų, sėkmingai pasipriešinusį 
Anglijos galybei Hongkonge ir 
laimėjusį jūreiviams didesnes 
algas ir didesnę laisvę organi
zuotis. Šitos žinios negreitai pa
siekė Ameriką per šitą* uostą.

Apie pirmutinį didelį streiką 
Rytuose praneša į Aziją plau
kiančių laivų jūreiviai ir anglų 
kalba laikraščiai leidžiami—To
limuose Rytuose. Apie tikrą 
pramoninio sukilimo didumą 
gal geriau negu kas kitas pasa
ko Hongkongo Telegrapho ir 
Pietų Chinijos Morning Posto 

„išvaizda, šitie dienraščiai, pa
prastai . 12 puslapių didumo, 
trumpo bet griežto visuotino 
streiko metu išėjo vieno pusla
pio buletinais iš Telegrapho lei- 
stuvės. . . ;

*

CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::

PLĖŠIKAI “NUGAMBLERIA- 
VO” GAMBLERIUS. 5EVEH05 GYDUOLES UŽLAIKO 

StIHYNOS SVEIKATA.

NUŠOVĖ ŽMONĄ, KAD NE
GALĖTŲ ETI TEISMAN.

Michael CKTocle, 7128 Green- 
wood avė., gal mirtinai nušo
vė savo Žmoną, 50 m. am
žiaus, kai. ji pradėjo rengtis 
eiti teisman. Jis buvo patrauk
tas tieson už jos mušimą.

Septyni apsaiginlayę plėšikai 
Aižklupo 
gamblerių “guštoj”, 22 N. 
VVells gat., ir padarė “holdti
pą”. , Plėšikams teko 10,000 
dolerių.

Sako jiems butų tekę 25,000 
dolerių, jei poržyfKjįlandų prieš 
tai žymiausiaDon- 
dola<s butų ncprasišhųnęs.

gambleriu's vienoj 
. ‘M) Kr

| Jei rei^dLb^te JureTf pbjl\iUs 
pldtiulis ir pridbockm jieiųs

{ sVelnUnio, miqK&njnjo ir/ibfcsią

i E

L

IŠRINKO
TO

BISCHOFFO 
GLOBĖJUS.A

TUR-

Vakar , 
Carpentnio 
Eastman 
turtus globoti Chicago Title 
ip Trust kompaniją nežiūrint 
'to, kad advokatas F. Streyck- 
mans buvo tam labai priešin
gas. ;

Teismo kambariuose 'buvo 
susirinkę nemaža ir Bischoffo 
“kreditorių”. / ‘ Tarpininkas 
Eastmans pasakė žmonėms 
prakalbėlę, patardamas jiems 
būti atsargsniais jr savo pini
gų panašioms spekuliacijoms 
neduoti. Sakė, girdi, pinigus 
reikia, dėti į bankas ir šiek 
tieks susitaupius nusipirkti 
namus ir tam panašiai.

federalinio teisėjo 
teisme tarpininkas 
paslcyrė Bischofl’o

GOMPERSAS PERSERGSTI
AMERIKOS DARBININKUS.

Amerikos Darbo Fedaracijos 
prezidentas Samuel Gomper- 
sas savo kalbose ragino Ame
rikos darbininkus laikytis-'*nuo
šaliai nuo bolševikinės propa
gandos. Pasak • jo, Amerikoj 
bolševikų propagandai yra iš
leidžiama milionai dolerių.

PAŠOVĖ SAVO ŠVOGERĮ.

i fabri- 
zavusie- 

eiektrybės, ir

Į streiką išėjo visi khip stovi 
ne tik chinai spaustuvininkai, 
bet ir liejyklų, formų dirbėjų, 
elektrikininkų, Ratilių, tramvaji- 
ninkų,‘uosto laivininkų ir laivų 
statymo darbininkų gildijos ir 
jų atsisakymu sukti pramonės 
ratus Anglijos imperijos avan- 
postas tapo paliktas be jokios 
jiegos. /

Trumpai sakant streiku no
rėta laimėti 30 nuoš. daugiau al
gos jūreiviams gaunantiems 
$30 į mėnesį iy 40 nuoš. daugiau 
tiems, kurie gauna mažįaū. 
Streikas augo didumu kelias Sa
vaites kol ant galo apėmė pietį 
Chinijos uostus. Staiga jis pa
siekę aug&čiausį dramos laipsnį 
apie kovo 4 d. Anglijos governo- 
rui paliepus uždaryti, chinų jū
reivių svetainę. • \ •

Tuojaus Streikininkai susėdę 
į didelius laivus išplaukė iš 
Ilongkongo į gretimą chinų 
valdomą sritį Kantoną ir .pasakė, 
kad toliai negrįš, kol jų svetainė 
nebus atidaryta. Tuo tarpu ki
tų gildijų darbininkai, daugiau
siai darbininkai dirbantieji tri
juose Ilongkongo 
kuose ir gerai susiorj 
ji miesto kelių,
kitų .svarbių pramonių darbinin
kai pasiuntė formalį pareiškimą 
kolonijos valdžiai kad jei strei
kas nebus sutaikytas, jūreivių, 
reikalavimas nebus išpildytas at 
linijinė svetainė nebus atidary
ta, tai visa pramonė sustos.

Valdžiai buvo duota 48 valan
dos laiko panaikinti įsakymą, 
paskelbti jūreivių uniją teisėta 
draugija ir išpildyti kitus reika
lavimus. - Valdžiai to nepacRts 
rius, gildijos iki vienam žmo
gui išėjo į streiką ir visas vei
klumas Hongkonge apsistojo.

Į šitą valdžia davė atsaką:
“šiųomi pranešama, kad val

džiai išleidus raštą, pareiškiantį 
pilną'susitaikymą su visais jūr
eivių reikalavimais ir abiem pu
sėm sutartį pasirašitis, nariai 
privalo tuoįaUs grįžti prie dar
bo.” ' k > >

Tuomi pasibaigė, tur būt 
trumpiausias ir sėkmingiausias 
visuotinas streikas pasaulio is
torijoje. Po streiko buvo 
džiaugsmo ir užsidegimo pas 
chinus darbininkus. Didelės 
minios apstojo jureiviij svetai
nę prie Dės Vęaux kelio ir laukė 
unijos iškabos sugražinant iŠ po
licijos nuovados.

Iškabą parnešus sekė didelės 
iškilųiės, orkestrai grojant chi
nų muziką.

Dr. C. M. NIELSEN
Gydytojas odos ir urinariškų ligų

2827 W. Madison St.
Ofiso vai.: 1 ikf^3, 7’iki 9.

Tel. Nevada 3177 Į
Rezid. Tel. Albany 8610 -

ęAVO ATLYGINIMĄ.

Du policistai, kurie tuo lair 
k u nebuvo tarnyboj, suėmė 
penkis plėšikus ir vieną pašo
vė, gavo po .300 dolerių pa
kėlimo algos ir pagynimą nuo 
policijos viršininko Flitzmoris.

NELEIDO APSIVESTI; NUŠO
VĖ JĄ IR PATS SAVE.

Erank Wagoner, 25 m. am
žiaus, nušovė Sofi Kovoch, 15 
m. amžiaus, po to kai jos tė
vai atsisakė leisti ją su juo ap
sivesti. Po to pats nusišovė.

KAS SIUNČIA rlGIĄUSI 
LIETUVON PINIGUS?

t Ogi Clevelando Rea ir Informacijos 
Biuras'1000'Auksinų už $3.95 . Da
bar Lietuvoj pavasario reikalams 
kiekvienas norį 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, bot siųsk tuoj, 
Išpirk savo mieste money orderį ar 
bankavą čekį ir prisiųsk mums, o 
Lietuvoj pinigus gaus į 28' dienas. 
Musų antrašas yra šis:
CLEVELAND REA IR INFORMA

CIJOS BIURAS,
1419 Ė. 21 St., Cleveland, Ohio.

KAINA 25* j 
lŲdb»lŲte Į)d» apfTegorius

. . . > ...
W T. SEVERĄ CO.

CEDAH RAPIOS, IOWA

atsakomingiausias* irDidžiausias 
pigiausias rakandų muf uoto jas ant 
Briclgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam

817 West 34th St„ Chicago, III.
Tel. Blvd. 9336

' J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. /

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

PATENT "ėdi

NC.\i4 \’ 11 rL k

Gus Trapp, smuklininko su-' 
nūs, 4256 So. Ashland avė., 
parėjęs nanioų rado savo švo- 
gerį Inušant savo žmoną ir už 
lai jis jį gal mirtinai peršovęs. 
Kiek vėliau jis pasišaukė poli
cija ir pats pasidavė.

i,

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 69. '
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienffų ?Vaisti jų 

piliečių. Lietuvių, ir anglų kalboje. Taipgi Sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos. 7 J J -o

Kekvienas Norintis likti Suvienytų Valstijoj paliečiu, 
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti trasos 
ženkleliais. s .

1 Kaina 25c. .1
NAUJIENŲ KNYGYNAS

Chicago, III

ienų
Lake Skyrius .

Jei Tamsta; nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če
kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. ' \ t

Jei Tamsta norit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

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

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienai” arba ir kitą pirmei
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą — kreipkitės tuoj j “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą “Naujienoms” — 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių T6wn of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių,“Naujienų” ar
ba ir kitų iai&raščįų tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Towri 
ofLake. - • *</ • -1

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius Veikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į

Lake 
h ua-

“Naujienų” Skyrių Town o f Lake.
“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Tojth o 

tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geri 
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės į 
“Naujienų”'Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

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. Nedėldieniais nuo
10 vai. ryto iki 2 po piet. z Į - '•

įeremcm line
■ COMPAGNE &HČRALETRAN5ATLANTiqŲE I
■ -frpFH’ JMtN

Greita kelionė
NEW YORK —----------

S. S. PARIS ... A...... 
ROCHAMBEAU ...
LA SAVOJE ...........
S. S. FANCE ........
C1IICAGO, .............
LAFAYETTE ..... ______
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

MEMEL
.... Į.... *Bal. 26’ 
...J...... Bal.~27 
....J...... Geg. 6
......J.... Geg. 10
.......... Geg'. 11 
.... ......  Geg. 20

I) A VII) RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai AvT 

Tel. Yąrds 2296.

WRĮ< 1 ....... .

Pinigai iš 
Rockforda

[kursas markių
(AUKSINŲ) ŠIANDIEN

'A' -
Prigulintis permainai
1,000 Markių $4.20
5,000 Markių 22.00
10,000 Markių 41.50

Aht didesniu sumų speciališkai 
žemos kainos. Pinigai yra prista
tomi Lietuvon į trumpinusį laiku. 
Parduodame laivakortes į ir iŠ 
Lietuvos, Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-ai 
vai. vakaro. Nedeliomis iki

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pet mm 
.42 cent. už 100 auks.

% arbą ,
238 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank ’ 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

T. Pullman

AKUŠERIUI
Turiu patyrimi 

moterų ligose; ru 
pestingai prlflu 
riu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Lietuvon
• », ■ ž • J • ■ i' •

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

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

t Rockford, BĮ. 
i*........—y., i..,'.

Tankiai plaukia didelį laivai 

TtWHiTESTAR
I Cherbourg ir 'Southampton 

Hbmeric(34,000 tonų) Geg. 6, Birž. 10 
Olympic (46,000(tonų) Geg. 13, Birž. 3 
Majestic (56,000 t.) Geg. 20, Birž. 17

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

>1REDStAR11NE
Tiesus patarnavimas į Liepojų.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liarls plHukiojiirJis

> AmericanLine
Į Hamburgą

St. Paul Geg. 3, Birž., 7, Liepos 12 
MinnekahdcĄ3 klesa)Geg. 24, Birž. 28 
Manchįiria Rugp. 9, Geg. 31, Liep. 5 
Mongoiia ...... Birž. 21; Liepos 26

(Tik 3-čia klesa)
Parankus keleiviams parvežimas ir 

jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą h* Liepojų.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių mūsų linijos laivų: 
Gęras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie‘musų žemas kainas, ap- 
sejimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASS’ENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Western Passenger Mgr. 
ti No. Dearborn 81., Chicago, III,

Dr. Yuška
. 1900 So. Halsted St,

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd 3L 

Tėl. Prospect 8466

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

lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nam2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayoite 0263*

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
• 8107 So/ Morgan Si.
t CHICAGO, Iii.

VALANDOS: Nuo 8 iM 11.ryte
ir nuo 5 iki 8 vakaro

Pinigai
Kenoshos
Lietuvon

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi 
minėms Lietuvon, mo
ney orderiais ar draf- 

! tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvoj grel 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimu pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.

• KenOBha,Wis.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI Pft IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. .E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street,
Waukegan, UI.

Ruątta &
817 Bliie Island Avė.

Serenelli

Dr. ALl DAVIDONIS
r

Gydytojas ir Chirurgas.
Ofisas: 2816 So, Michigan Avė.

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

» / Telefonas Victory 9082

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro. y

3308 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale
3307

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iŠ Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą no. No.

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

vakarę išskiriant nedčldienius.

Avė.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

'DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

BRIDGEPORT! 
ELECTRIC CO. į

5 kambarių namui dratus išva- ‘ 
džiojame pilnaj su CCCI 
fiKtures

I’ Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

‘ ' '‘Ii

Telefonai Boulevard |

‘ 1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagei 

daujama.

Telephone Yardš 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

8259 So. Halsted St., C^tcagc.

Telephone Yards 5834

DR. P, G. WIEGNER 
Priėmimo valandos nuo, 8 iki 12 ii 

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

J)fiso Valandos: 8-8 vak. 
Tel. IBoulevard 5913 

tęšidencijos Tel. Boulevard 1042



Lietuviu bateliuose
BRIDGEPORT,

Praeitų sekmadienio vakarų 
Fellovvship House svetainėj 
Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams Šelpti surengė pra
kalbas. Kalbėjo nesenai atsi
lankę svečiai iš Lietuvos, kap. 
L. Natkevičūs ir niek. Žygelis.

Kap. Natkevičius turinirtgoj 
savo kalboj vaizdingai nupiešė 
vargingų Lietuvos našlaičių 
padėjimą ir išaiškino apie jų 
prieglaudas, būtent, kaip jos į- 
sikurė, l^is.jas užlaiko ir pri
žiūri ir kailĮjo jos yra vedamos 
ir tvarkomos. Jis sakė, kad 
karo laiku ir tuoj po karui 

^našlaičių padėtis buvus tikrai 
apverktina, bet dabar jau ji tru 
pūtį pagerėjus, ypač kai 'lie
tuviai amerikiečiai savo auko
mis pradėję juos šelpti. BeU 
kad tuos našlaičius tinkamai 
au-klėjus, juos svietus ir iš jų 
padarius tinkamus šaliai, pilie
čius, reikia surinkti jiems dau
giau aukų. Jis stike, kad sa- 
VO laiku bus bandoma išgauti 
iš valdžios. piniginės našlai
čiams paramos, bet dabar kai 
valdžios finansinė padėtis \yra 
sunki, tai iš jos daug tikėtis 1 
bei reikalauti esu negalima. 
Baigdamas savo kalbų jis pa- 1 
reiškė, jog jis esųs įsitikinęs, 
kad chicagicčiai Lietuvos naš
laičių šelpimo reikalų ir to
liau supras ir savo 
juos tinkamai sušelps.

Po jo kalbėjo mok 
Jis patvirtino pirmojo 
jo kalbą ir kas būvėtojo apie 
našlaičius praleista paaiškino. 
Jis saką kad Lietuvos našlai
čių prieglaudoj esųs ir vienas 
chinas našlaitis, kuris gerai 
išmokęs lietuvių kalbos ir 
šiaip esųs gabus vaikas.

Našlaičių tarpe, sakė 
esą ir tikrai gabių ir talentin
gų vaikų. Tik visa bėda, kad 
nėra lėšų iš ko juos leisĮi į 
aukštesnes mokyklas, kur jie 

, galėtų tinkamai išsilavinti ir

vėliau savo darbA.is galėtų būt 
tikrai naudingi Lietuvos pilie
čiai. Jis patarė geros valios 
žmonėms, ypač bevaikiams, 
bent po vieni} našlaitį leisti į 
aukštesnes mokyklas. Metams 
vieno našlaičio išlaikymas
gimnazijoje atseitų apie 5 do
lerius. Jis sake, kad nema
žai žmonių atsiranda ir Lietu
voj, kurie savo lėšomis leidžia 
našlaičius į aukštesnes mokyk
las. Bet dėjo tokių žmonių ne
daug. Daugiausia esu tokių, 
kurie mano, kad našlaičiams 
vieta tai kiaules ganyti. O ka
dangi Amerikos doleris yra 
daVig galingesnis už Lietuvos 
Auksiną, tai amerikiečiams sa- 
A'o lėšomis leisti Lietuvos naš
laičius į aukštesnes mokyklas, 
sako, butų' kur kas lengviau.

Toliau, kalbėtojas priminė, 
kad našlaičių prieglauda turi 
gražų sodų ir ūkį, ir kad tatai 
yra pavyzdingai vedama iri 
tvarkoma. Taipgi priminė, kad 
našlaičių prieglaudoj mokyto
jauja Profesinės Sųjungos mo
kytojai.

Vakaro vedėja, padėlęoju'3 / 
kalbėtojams, pranešė, kad Cbi-^ 
cagds Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti jau yra našlai
čiams pasiuntęs suvirs 100,000 
auksinų, ir kad dabar vėl turįs 
apie 300 dolerių surinkęs, ku- . 
rie irgi greitu lųiku busiu 
siųsti. —Bridgeportietis.

MELROSE PARK.

pa-

aukomis

Žygelis, 
kalbeto-

jis,

Tikrai pagelbsti 
sergančioms moterims.
Ponia Baker daug pasi- 

gelbejo Lydia E. Pinkham 
Compound, todėl susirūpi
nusi kitoms pagelbėt.

Lebanon, Indiana. — “Buvau visiš- 
kai nusilpnėjusį moteriškais nesma- 

1111111111111111111111 £uma*s * h- v^u- IIIIlyniMiUulll ria^’ ka(i Per ilgą 
negalėjau 

savo darbo atlikti. 
Turėjau draugių, 
kurios btfvo nau
doję Lydia E. 
Pinkham Vegeta
ble Compound ir 
jos aiškino man 
apie jį. Dabar pa
ti žinau ką gero 
jis man padarė,

tot|el rekomenduoju kitoms, nes pa
mačiau, kad gali pagelbėti sergan
čiomis moterims. Tai yra stebėtina 
gyduolė ir suteikiu leidimą panaudot 
mano liudijimą ir mano paveikslą”.

Mrs. EMMA BAKER, 310 So. 
East St, Lebanon, Indiana.

šie laiškai rekomenduoja L>ydia E. 
Pinknam Vegetable Compound, kad 
turi pertikrint moteris savo didelės 
gyduolės gydyme visokių moteriškų 
negalių. z f

Ponia Baker vadina “stebėtina gy
duole”. Jei kenčiate nuo moteriškų 
nesmagumų tankiausiai jaučiatės 
silpnyn ėjimą, neturite jokios ambici
jos nei energijos savo da?bo atliki
mui, imkite Lydia E. Pinkham Vege
table Compound. Tai yra naturališ- 
kas atitaisytojas ir pagelbės jums, 
kaip kad poniai Baker ir daugeliui 
kitų moterų.

Čia lietuvių randasi viduti
niškai, tik viša bėda su ( jais, 
kad jie yra neveiklus, dar daug 
žmonių yra klerikalų įtekmėj. 
Užtat labai retai spaudoje pa
sirodo šis tas iš musų koloni
jos. ,

Pereitų šeštadienio vakarų Ig. 
Vaičiulio svetainėj įvyko pra
kalbos. Kalbėjo atvykę sve
čiai, kap. L. Natkevičius ir 
mok. B. Žygelis.

Pirmiaifeia kalbėjo kap. Nat
kevičius.1 Jis savo kalboj nu
piešė kaip Lietuva tapo nepri
klausoma valstybė, kaip ji šu
tvei savo kariuomenę, kaip ji 
vėliau apsigynė nuo savo prie
šų ir kaip ji dabar tvarkosi. 
Jo kalba vietos lietuviams pa
tikę, nes ji buvo turininga, gy
va, vaizdi ir bešališka. Jis sa
vo kalboj papasakojo apie1 Lie
tuvą viskų taip, kaip jis iš- 
tikrųjų mate, jautė bei pergy
veno (Lietuvoj. Be abejo žmo
nės iš jo kalbos dailiu pasimo
kino bei sužinojo kaip daly
kai Lietuvoj dedasi. Ypatin
gai jis gyvai nupiešė klerika
lų pastangas viskų Lietuvoj pa
sigriebti į savo rankas.

(Po jo kalbėjo mok. Žygelis. 
Jis kalbėjo daugiausia apie Lie
tuvos mokyklas. Jis papasa
kojo tikrai įdomių dalykų apie 
Lietuvos mokyklas. Jo kailba 
laivo taipgi rimta, bešališka ir 
gyva. Ypatingai jis x mokėjo 
nupiešti klerikalų pastangas 
apgaubtu savo juodu skvernu 
visas Lietuvos mokyklas ir ten 
šeimininkauti taip, kaip jiems 
jatįnka, visa> neatsižvelgda

mi ne j šalies reikalavimus, nė 
į mokytojus. Pasak jo, nors 
mokytojas butų ir geriausias 
oei tinkamiausiias savo išsilavi
nimu, bet jei ne kuniginis, tai 
ir netikęs ir jį reikių prašaiin- 
)i iš mokyklos.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Melrosparkietis.

PRANEŠIMAI
S. L. Ex-Kareivių Centras rengia 

išleistuvių vakarienę geležinio vilko 
organizatoriui kap. L. Natkevičiui ir 
mok. B. Žygeliui. ^Vakarienė įvyks 
gegužio 2 Mildos svetainėj {3238 S. 
Halsted). Pradžia 8:30 vai. vak. 
Įžanga 1 dol.

Tikietus galima- gauti šiose vieto
se: Naujienų ofise (1739 So. Halstec 
St.), Naujienų Bridgeporto skyriuje 
(3210 So. Halsted), Naujienų Town 
of Lake skyriuje (1614 W. 46 gat.), 
ir pas J. Antanaitį (3435 So. Wallace 
gat.), Justiną Čiloincką (4400 Her- 
mitage Avė.), A. J. Kareivą (4537 
So. Wood gat.) ir pas visus komite
tus. — Komitetas.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
įvyks gegužės 28 d., Naujienų nam-e. 
Kuopos priklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus.

Rašt. Ant. Grebelis.

Cicero Lietuvių ImprUVement (? 
Red.) Kliubas laikis mėnesinį susirin
kimų gegužės 3 d., 7:30 v. v. J. Staii- 
gos salėj. Visi nariai atvykite, taip
jau pakvieskite ir tuos, kurie norėtų 
prisirašyti prie kliubo.

— Roy Kricauskas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU SUNAUS IGNASIAUS 

Bartaškos, pirmiau gyvenusio Cana- 
•dttk o dabar nežinau kur randasi. 
Malonės patsai atsišaukti, arba jį ži- 
nanlA teiksis pranešti. Jonas Bartaš- 
ka, Ežerėliu apskr., Salako vaisė., 
Pumputišipl^kąimo. Lithuania. "

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TAISOME AUTOMOBILIUS ' 

Visokios rūšies ir kiekvienoj vietoj, 
arba savo .garadžiuje. Užganėdinan
tis patarnavimas ir gvarantuotas 
darbas..

J. R. SKUTAS,
2234 So. Leavitt St Chicago, III. 

Phone danai 5041,

JIESKO PARTNERIŲ.
REIKIA Į BIZNI* PARTNERIO. 

Gera proga energingam žmogui tap
ti pusininku gerai išdirbto Dry Goods 
biznio. Didelis uždarbis. Pinigų 
turi turėt nemažiau $3,000. Telc- 
fonuokit Lafayette 2858.

ISREDAVOJIMUI
ANT RENDOS VIENAS ARBA 

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

Klauskit
ANTON VlSBAltAŠ, 

3301 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
embroideriavimui paričiakų. Per pil
nai darbo namie dirbti. Geras užmo
kestis. Kreipkitės
GREEN VIEW EMBROIDERY CO.

3068 Lincoln Avė.

REIKIA TIK PATYRUSIŲ MOTE-1 
ru sortavimui popierų • 
gia ant 5 vai. kasdieną išskiriant su-Į 
batas — ant 1 vai. po pietų. Neki- 
tokios. tik patyrusios lai atsišaukia. S

GUMBINSKY BROS. ČO., 
2261 So. Union Avė. i

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI MORTGECIA KOLOS
VYR PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 

kių tautų apgyventa, gražioj vietoj, 
REIKIA PENKIŲ VYRŲ ABEL- 2444 W.\4Gth Place. Rendos $50.00 

nam darbui į popierinių atmatų šapą.Į į mėnesį; 5 pragyvenimui kambariai, 
Nuolatinis darbas. .

REPUBLIC WASTE PAPER CO
•f()39 W. Congress St. 

arti Morgan St.

Jystas ant 2 metų. Parduodu, arba 
priimu už pusininką motęrį ar mergi
ną be vaikų, kuri supranta biznį.

Tel. Lafayette 4768

Skoliname Pinigus Ąntx 
ro Mortgečiaus Už *
Galite išmokėti mėnesiniai^ 
čiais.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

nt- ' U^rtr'rXn'n'r -”Lr-rLr'-r ■ ” Lf -U-U-U-U-U^j-Li-U-IJT*
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS

0/P

mokes-
Perkamo bondsus notas ir

REIKALINGAS BAKERIS GA- 
lintis kept juodą ir baltą duonas.

Atsišaukit tupjaus po
1344 So. 49th Ct.

' . Cicero, III.

RAKANDAI
NEPRALEISKITE ŠIO įBARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

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

PARDAVIMUI SALlVNAS. VIE- 
ta išdirbta per 20 metų, geriausioj 
lietuvių kolonijoj. Noriu parduoti 
greitu laiku.

Kreipkitės:
1632 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNA^ GE- 
voj vietoj, lietuvių ir kitų tautų ap
gyvento. Biznis nuo senai išdirbtas, 
pragyvenimui kambariai. Pardavi
mo priežastį natirsit ant vietos , 

663 W. 18th St.

LOUIS STERN & CO., 
5 North La Šalie Street, 
kampas Mhdison St. Tel. Main 4845

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

AUTOMOBILIAI
!!!BUICKS!!!

Turime daugybę perdirbtų ir per-, 
malevotų Buicks ir kitokio išdirbimo 
automobilių, kuriuos parduodame už 
abai žemą kainą už cash ar mai

nais. I
Chas. Lange & Bros. Co?J

Buicks 'Distributors
Vyriausia ofisas ir pardavojama j 

krautuvė Į
2623-27 Milwaukee Av. |

• Tel. Spaulding 0234 j

PARDAVIMUI
SALIUNAS

50 W. 45-th PI.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir airių kolonijoj. Taipgi 
parduosiu rakandus (furniture) 
ir karų, nes važiuoju Lietuvon.

3631 S: Union Avė. \

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

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

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

NAMAI-2EME
PARDUOSIU LABAI PIGIAI MU- 

rinį namą 8 pagyverpmų ir 3 Storus, 
už pusę kainos. Tai*-jFTa namas ant 
kampo 83rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite pas

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted St.

PARDUODU ar mainau farmą^nt 
miesto prapertes 131^ akrų; 90 ak- 

-T j * ir i a * a irų dirbamos, o kita ganykla ir miš-JNortn oluC Vartotų .Auto- kas; nauji budinkai, naujas autonro- 
mobilill Skyrius bilius, traktorius ir kitos ukininkystės 

oir-q R1 L cia-t of mašinos, visa aptverta^ kaina $9,000.
Cash ar išmo Simais ‘ Man Pini^ nereikia dar tamistai pa-

Atdaro vakarais ir nodėliom,,: Tel. ^oltnsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tuo- 
Graeeland 2826. . I įaus>. C™r*c D°uphm, R. 3, Big

Turime daugybę Buick automobiliij j KaP1(la> Micn. 
išstatę.

Vartotų Automobilių 
Parodoj

Bal. 26 iki geg. 4-tos 
mažąjam 

Coliseum 
kurie visai perdirbti ir permalcvoti 
musų pačių dirbtuvėse.

2736-46 Ariųitage Avė.

, TĖMYKIT. . > <
Pardavimui arba mainymui mūri

nis namas, labai 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 groscr- 
nės.

Atsišaukite tuojaus.
J. NAMON

808 W. 33-rd PI., arti Halsted St.
PARDUODU 3 PASAŽIERIŲ —- ------------------------------------------ -

Roadster Overland automobilių, nau- SPECIAUIS BARGENAS 
jai pertaisytas. - parduosiu visai pi- Parsiduoda bizniava prapertis 2 
giai. Turiu parduoti šią savaimę. Sa- aukštų ,5kių mėnesių senumo: lysas 
vininką galima matyt dienomis iki 6 yra ant 6 metų $27Q0, rendos į meftus. 
valandai vakaro, K. Tautkus, 1823 S. Jokių iškaščių savininkui nėra tai- 
Ruble St., 2-ros lubos priekis. sYme geras invėštlMihas. Kreipkitės 

■ i, j j 3223 S. Halsted St., į Storą. Pilone;
Boulevard 5394.

PADAVIMU! $100 ĮMOKANT 
NUPIRKSI UŽ $32.000 DARŽOVIŲ 

PARDAVIMUI BARBERNĖ 31 IR VISTŲ FARMĄu 
krėslai geri veidrodžiai, kaina prieina- 1» višta, 313 kiaušinių į metą, 
ma, šita vieta tjųkama vedusiam ir 10 tonu morkų nuo akerio.
nevedusiam 2 kambariai pagyveni- 300 bušeliu tamėčių nuo aitrio,
mui, lysas 3 m. kas pirmespis tas lai- Sis yra .pinigų darymo akerinis 
mes. Priežastis pardavimo ^avinin- pintas Elmbnrst’o 3. 5 ir 10 aker*i 
kas turi kitą biznį, 4600 S. Marsh-1 plotai arti C., .JL R-^
field Avė., kampas 46 St.

"F. i - -- i r; i-r —

PARDAVIMUI BUĮčERNė IR 
LŪŠIŲ MOTE-l grosernS, lietuvių \ kolonijoj, geras 
_ _ darbą bai- biznis, priežastį patirsite ant vietos.

1 Atsišaukite ' t
Į Naujienų Bridgepprto Skyrių, 

3210 So. Halsted St./Box No, 107.

BARGENAS! PARDAVIMUI BU- 
černė ir grosernė labai greitu laiku. 
Biznis gerai eina ir cash — kreditorių 
nėra, daug stako. Gali biznį varyt 
ir mažai suprantantis biznį. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

5200 So. State St.

> 16 
nyvljų nuo Chicagos, prie valstijinio 
kelio. Sodyk ir sėk savo javus ir 
turėk savo namus. Su SI00 gali pra
dėt. Likusius pagal Nutarimą. Kreip-i 
kit.es i Naujienas numeriu: 21.

PARDAvImuF lotas 29x125 
pėdas prie Tajman Avė., arti 
69 gatves? Suros ir vanduo, 
$400. Kreipkitės;

6510 Western Avė.

NETURI DARBO ?
Ateik pas mus, ■.mes parodysime 

kaip padaryti'$50'ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim 
atsišauki! į ofisą. L.iberty Land & In- 
vestment Co., 33014 So. Halsted St.

TURIU PARDUOTI
Didelis Bargenas 3 Aukštų mūras.
3134 S. Morgan St 3 Aukštų mū

ras 5,flatai ir krautuvė. 3132 So. 
Morgan St. kampas 31-st Place

PARD AVIMU! 5 kambarių 
medine cottage, muro fundamen
tas, barne, gera vieta. Kreipkitės 
prie savininko, kaina $1,900.00.

4058 S. Maplewood Avė.

NEPAPRASTAI PIGIAI PARDUO- 
du kriaučių Kapa: valymo ir dažymo 

Puikiausia proga norin- 
isigyti panašų biznį.

STOCKAI-SEROS

VYRŲ REIKIA'

į geležies atmatų kiemą

nuolatinis ęlarbas

gera mokestis

drabužiu.
činm įsigyti panašų biznį.

Kreipkitės:
6053 So. State St.

PARDAVIMUI bučernė. Par- 
davimo priežastis, turiu du biz- 
niur Gera vieta, geraš bargenas, 
greitai veikiantiems. South Side 
Kreipkitės: 601 W. 31st St.

PARDUODU 13 MILDOS ŠĖRŲ. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą,. nes 
važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite:' x
1437 So. 49th Avė. 

Cicero, III.

MOKYKLOS ' ,

T\r.Richter’Q 
r"PAiN-« 

; EXPEUER”
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

i apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas? 
t ad naudokite šit{i patikėtinu naminį 
vaistu. * ersitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pain - Expellerlo, kurty 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 

5 vaisbaženkliu. Kaina 85c. ir 70c. 
/ aptiekoso arba pas. 
t C An DluUT^n • ____

Pranešimai Kreipkitės’

\ Racine, Wis. — Antradienio vaka
re ,gegužės 2 d., 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
bių žinių. Visus vietos lietuvius 
kviečiame ateiti. įžanga dykai. L. 
L. P. Bonai bus priimami kaipo auka 
pilnoj sumoj. — Komitetas.

PRlCE, IRON & STEEL 
COMPANY, 

67th St. & 48th Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, su pirmos klesos įtaisy
mais. Parduosiu pagal pilkėjo no- 
rą ,rokuojant staką dr agulniai. Ge-I 
ra proga apsukriam biznieriui. Lai
kysiu ant pardavimo tik šį mėnesį. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą Box 23, 
1739 So. Halsted St. ' I

. ----------------- V“
Roseland. IH. — Lietuviu Darbinin

kų Namo Bendrovės šėrininkų mėne
sinis susirinkimas, iš priežasties dar
bo žmonių šventes, nejvvks pirmą ge
gužio. Minėtas susirinkimas įvyks 
gegužio 4, 7:30 vai. vak. ,Chas. Stru- 
milo svetainėj 158 E. 107 gat., kam
pas Indiana Avė. Visi šėrininkai-ės 
malonėkite laiku susirinkti, nes bus 
galutinas Duos^rendis namo įkorpora- 
vimo.

— Jonas Tamašauskas, sekr.

REIKALINGAS VIRĖJAS Į LIE- 
tuvišką valgyklų, už pirmininkų, su
prantantis darbų; gerų alga dirbti 7 
dienas į savaitę.

Kreipkitės: ,
M. MALINAUSKIS, 

750 W. 31 st St.

PARDAVIMUI STUDIO LABAI 
pigiai, pigi renda. Gera proga lietu-, 
viui daryti pinigus. Savininkas einat 
į kitą biznį. Kreipkitės i Naujienų 
ofisą Box 22, 1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais. 4
Speclalės vakarinės klesos biz- 

niavoųis merginoms, pasisiuyimui 
sau dresės. s

VALENTINE
, DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų Įiaklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

REIKIA LIETUVIŲ VYRŲ SO- 
icitorių. 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

PARDAVIMUI SIUyiMO IR PRO- 
sinimo krautuvė. Geras biznis, ma
ža randa. Parduodu, todėl, kad va
žiuoju į Lietuvą.

2456 N. Califomia Avė. 
kamnas Altgelt 

Phone Humboldt 1271J

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
“massage J>nd beauty parlor”. Įsteig
ta 7 irstai, minint eina biznis, 
aukausiu — nuleidžiu miestą. 

MRS. KRUĘGER.
1620 W. Roosevelt Rd. 

Tel.: Seeley 5007*

Pa-

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-l^s E. Kazlauskaitės 
Ifiefuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
. Gown Designing)

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd.
» Chicago, III.

V !■ ! ■ . .......—....... . ............... /

CICERO, 4bL., LIETUVIŲ PAŠAL- 
į POS KLIUBO Valdyba 1922 me- 
| tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
' padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt. 

i , K. F. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 
j 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 mčn. antrą petnyčią, vakare, 
Tąmuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

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

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 IV. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Išimokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. EI vikis 
8246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
rias Vaišvila 4538 S. Fairfield av.;

, Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 

, kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose. •

VITAUTO B AND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt.. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitjs, kasos glob. Ign. Ju- 
ręvičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas. ______

I BIRUTES KALNO DRAUGIJAS Vai-' 
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av.: 
hut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union aV': turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.: kasieriųs 
Jos. Balčiūnas; kasos glob. Ant. 
Aruminas ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkunai 
laikomi kas mčn. trečia nedfbneni, 
1 v. no p. Urbono salei 3338 So.
Auburn Avė., -v  ____ . ,v --------— '—

VITAUTO B AND Valdvha 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. PershJ 
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct.. Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barcbis 1387 So. 50th Av.. Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasieriųs 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 I/iet. 
Darbininkų Tarybą .T. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 

'kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priinr.'ami geri muzikantai.

------ -«_____ :—. .  .............. į-—  ---------------------- — 
BRIDGEPORTO LIFTUVTTJ NAMU 

SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėiėjas

1 Vac". Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
kjjjit. rašt Kaz. Vičas, 944 Mar- 

ouJtte Rd.: fin. rašt. A. Bugaibš- 
kis. 3337 So. Wallace St.: iždin. 
Aleksandra Biianskas. 840 W. 33 
PI.: kontr. rąšt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.: kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallnce 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. ' 
Wall?.ce St. Susiviebiiimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 8140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.
LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS šv. 

MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So.

4) Wallore St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3399 So. Auburn A1'., Protokolų 
Rašt M. P. Ramar>aurka«. 816 W. 1 
18 St.. Finansų ra šį. F. Pumputis, 
3140 So. Wallppe St.. Karidrius F. 
Pakutis, 2«0< W. 69th St.. Kasos 

’ glob. A. Mąz’liauckis, 3350 Em''?- 
rald A v. ir K. Kil^vičią, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
3853 So. Union A v.. Ligoniu glob. 
A. Maziliauokis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metama: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, ,355 E. Ken£- 
ington Avė.; padėjėjas JAozasJShu- 
dutis 10855 So. State St.; hut. rašt. 
John, Valančiaus 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų vaŠtį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.;'kasieriųs. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį nirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė.
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki

Nariais pri-

LIET. T AUT.. L1UOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudduskns 3328 South 
Auburn Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K, Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikoma 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičių, J138 S. Erne- 
i aid Av., nut. rašų J. V. Dirnšh, 
3242 S. Emerald A-e , iždo rašt, J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., ’ž-' 
dininkas Ant. Grišius, 732 W. 
19th St., nfUišalka £r. Kuzminc- 
kis, 910 V(. 32rd Place. ’

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičių 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan., Grikštas; ka
sos globėjas Jpnas 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 DRAUGYSTES 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 

' 2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos.
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 IS. 
Calift-rnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globo
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th &. 
ir Ant. Daujotis- 2026 Canalport 
avė. •

DRAUGYSTĖS MEITjĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa
dauskas ,nut. rašt. Izid. Juščius,. 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ką- t 
sos globėjai Juozas Jušciup ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —l.vJuo- 
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

LIETUVOS 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. Dem,ereckj,s 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.:; kasos . globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka-

-rą Urbono salėj 3338 9. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr.*Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt.

•> D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasieriųs A. Gurskis, ka
sęs glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Tgn. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nag. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

DRATTCJVSTffg ATGTMTIHS TJETU- 
VTTT TAIGOS. VnMvhfl: Pirm. A. 
r.AUin". S. Hnjgfrvl st , nndč- 
isias K St.or'Anfdris. 9542 S. Lo’vm 
A”a. rašt K. Aš»-«»ntn«. 81>J 
94th J-H,. kontmlSc; ra^t T.
Vnc, Bnlic, mr.
?oiir0 V. — I,ailcA
rinVirn.isi PolInAv.ąhin HouSC. 831 W.
33-rd PI. kiekviena nirmą septynta- 
dienį, 1 vai. po pietų.

CICERO, ILL. — LIETUVOS <KA- 
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avo., ffn. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And.'Jaras. — Susirinkimai laikon.4 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

NORTSTDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvha 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
rbn^ter av.: Sekr. J. Penkauskas
1649 Giršrd st..:Karieriu«v F. Her
manas 1645 W»ba’isia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvnn adresas: Liuosvhšs 
Svetainė. 1822 Wabansia av,. Chi
cago.




