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Talkininkai maldauja Rusiją priimti 
ju sąlygas

Talkininkai spiria Wu pa
sitraukti iš Tientsin.

Jei jis tai padarys, jis negalės 
aplaikyti pilnos pergalės.

Francija tik grūmoja
F" 1   - *■ 1 

♦

Japonija siunčia karioumenę 
Manžurijon

Talkininkai maldauja Ru
siją priimti jy sąlygas.

Prižada net ir paskolą, jei Ru
sija priimtų memorandumą.

Francija dar nenusileidžia.

GENDA, < geg. 8. — Lloyd 
George ir Italijos užsienio rei
kalų minif.'teris Schanzer šian
die pasiuntė Rusijos delega
tams atsišaukimą, ragindami 
juo'3 priimti talkininkų memo
randumą visuose svarbesniuo
se klausimuose ir prižadėdami 
Rusijai inttmacionalinę pasko
lą, su supratimu, kad tie pini
gai eis Rusijos rekontsrukci- 
jai.

Talkininkai 'betgi pasilaikys 
teisę pridabot^ kad tie pinigai 
tikrai bus suvartoti rekons
trukcijos reikalams.

Buvo tikrinama, kad ta tal
kininkų paskola sieks 600,000,-/ 
(MM) auksinių frankų ($60,000,- 
000). Betgi Rusija norinti gau
ti 3,000,000,000 auksinių rub
lių, arba 25 k^hrtus daugiau, 
negu kad talkininkai siūlo.

Nors Italijoj parlamentas 
dabar laiko savo posėdžius, te
čiaus premjeras Faeta su ke
liais kitais ministeriais sugrį
žo į Genoa, taip rusti yra čia 
padėtis.

Faeta pirmiausia pasimatė 
su čičerinu. Faeta pasakė Či- 
čerinui, kad visai Europai yra 
svarbu, kad konftreacija pasi- 
sektų^, bet ypač tai butų svar
bu pačiai Rusijai. Todėl jis ra
gino, kad Rusija rastų tokį 
kompromisą, kuris butų pri
imtinas visiems.

Tapo patirta, kati čičerinas 
gavo griežtus įsakymus fino 
Lenino nepriimti pirmąjį skirs
nį talkininkų memorandumo, 
kuris 'uždraudžia bolševikams
vesti propagandą užsienyje, 
veik pastato Rusiją į dabarti
nius jos rubežius ir reikalauja 
Rusijos neutrališkumo Graiki
jos ir Turkijos kart. v

Konferencijos rateliuose vie
špatauja nusiminimas iš prie- 

, žasties negalimumo sutaikinti 
Anglijos ir Francijos-Bclgijos 
nusistatymų apie Rusijos re
konstrukciją. Tečiaus (Lloyd 
George šaliųinkai tiki, kad 
Lloyd George pasiseks kaip 
nors Franciją palenkti,, nors 
tam dabar nėra didelės vilties.

Tie, kurie pranašauja konfe
rencijos paįrhną, sako, kad 
konferencija užsibaigsianti ati
dėjimu. Jie sako, kad jei Rusi
jos atsakymas, kurio laukiama 
už poros dienų, bus valstybėms 
neriimtinas, jos pasiųs Rusi
jai notą, kuri paduos talkinin
kų minim u m sąlygas ir pas
kirs Rusijai trumpą laiką galu
tinam atsakymui. , •

Francija paskelbė, kad ji 
nebetęs derybų, jei Rusija ne
duos kategorinio atsakymo į 
talkininkų memorandumą. Iš
sisukinėjantis atsakymas, tai
komas tik vilkinimui, Barthou 
sakė, susilauks tuojąutinio 
Francijo^ pasitraukimo iš 
konferencijos. Francija tada 
atšisakys ^varstyti ir nepuoli- 

i mo sutartį, kuri yra negalima 
be susitarimo su Rusija.

Italijos delegatai bando loš
ti taikintojų rolę ir bando ras- 
tii tokią foitmulą, kuri butų 
priimtina Franci jai ir Belgijai. 
Tečiaus maža yra vilties, l>ąd 
tai surasti pasiseks.

{Sakoma, kad čccho-Slovaki- 
ja eina prie atskiro ekonomi
nio susitarimo su Rusija, jei 
negalima yra padaryti visuoti
nos sutarties,

Taipjau kalbama, kad Lloyd 
George aštriai susikirto su 
Barthou subatoje ir pareiškė, 
kad Anglijos sąjunga su Fran
cija- yra panaikinta ir kad 
Anglija dabar turi teisę jieško- 
tis sau draugų kitur ir kad'An
glijos valdžia yra labai, pasipik
tinusi Franeijos elgesiu. Lloyd 
George pasakęs, kad jo pata
rėjai jau senai raginę jį pada
ryti atskirą sutartį su Vokieti
ja, net ir atsižadant Anglijos 
reikalavimo kontribucijos. 
Bet jis visą laiką stovėjęs su 
Franci ją, bet dabar atėjęs tam 
galas.

—■ ■■....-r-——

Japonija siunčia kariuo
menę Manžurijon.

Tie kareiviai busią atrama 
prieš bolševizmą ir gins Japo

nijos interesus Chinijoje.

•TOKIO, ge^. 8. — Tvirtin- 
dama, kad Japonija yra atra
nda tarp bolševizmo ir pasau
lio, Japonijos valdžia siunčia 
14,000 kareivių Manžurijon.

Valdžia sakosi matanti bol
ševikų įtaką Chinijos civilinSi- 
me kare ir esanti nusispren- 
dus neleisti jai plėtotis.

Pusiau oficialiniai pasakyta, 
kad kitu tikslu siuntimo tų ka- 
rejvių yra apsaugojimas plačių 
Japonijos interesų Manž arijo
je.

Kabineto krizis 'bent laikinai 
užsibaigė, premičrui sutikus, 
kad ministeriai, kurių pašali
nimo jis reikalavo, pasiliktų 
savo vietose.

(Manžuriją valdo Japonijai 
palankus ir esantis net jos 
įrankiu, gen. čang Tso Ling, 
kuris bandė pasigriebti visos 
Chinijos valdžią, bot tapo su
muštas Japonijos priešininko 
gen. Wu Pei Fu. Veikiausia, 
kad apgynus čang ir neleidus 
visai sunaikinti jo įtaką, Japo
nija ir siunčia kariuomenę 
Manžurijon, kad nors ginklu 
palaikius Chiniją savo naguo
se.)

Siunčia miliciją. PINIGU KURSAS
• ■ •/.

AUSTIN, Tex., geg. 8. — 
Prašant Kirvin šerifui, guber
natorius pasiuntė valstijos mi
liciją į Kirviu, kur porą dienų 
atgal govoda sudegino tris ne
grus. Milicija tapo pasiųsta 
todėl, kad prisibijoma, jog ne* 
grai gali padaryti atgiežą prieš 
baltuosius. -

Kirvin’e dar vienas negras, 
brolis sudegintojo, taj>o nulin- 
čhiotas. • ,

TIENTSIN, geg. 8. — Gen. 
Wu Pei Fu, kuris atvyko į 
Tientsin besivydamas sumuštą 
gen. čang Tso Ling kariuome
nę, talkininkų komanduoto jų 
Tientsinc nedolioj tapo įsakytas 
apleisti tą miestą, kadangi jo 
buvimas skaitomas yra peę- 
žęngimu 1(.M)1 m. protokolo. 
Gen. Wu atsisakė apleisti mie
stą remdamasis tuo, kad jis 
yra čihli provincijos veikian
čiuoju gubernatorių ir gali pa
silikti mieste kiek jam bus 
reikalinga jo tikslams.

Tiltai tarp Tientsin ir Taku 
ir per upes į šiaurę, nuo to 
miiesito liko sudeginti bėgan
čios Čang armijos.

Jeigu Wu nusileis sveti
moms šalims ir apleis Tien- 
tsinąi, jis turės pasitraukti at
gal į Pekiną, kadangi geležin
kelių komunikacija į šiaurę ir 
rytus tapo pertraukta, Čang 
kareiviams sudeginus tiltus. O 
Japonijos karinis laivas nelei
džia siųstk (Wu kareivius upe 
valtimis. Padėtis yra tokia, 
<ad Čang Tso Ling be jokio 
trukdimo per dvi savaites puo
limo tikslams galėjo naudoti 
Mukdeno galežinkelį, bet jį be
sivejantis gen. Wu negali pa
naudoti to kelio, kati įgyjus pil
ną pergalę. (Japonija labai 
priešinga yra gen. Wu, kuris 
nėra Japoniijos šalininkas, bet 
jos atviras priešininkas).

Puola Wu iš pietų.
HAiNKAŲ, geg. 8. — Peki- 

no-Hankau geležinkelis į šiau
rę nuo Kuangšui tapo peikirs- 
tas ir pranešama, kad Ilonan 
provinlcijos militarinis guber
natorius Čoa Ti pradėjo puoli
mą ant gen. Wu Pei Fu spėkų. 
Mušis siaučia keliose vietose.

Pranašauja piniginę 
panikę.. '

Tik užbaigiant angliakasių 
streiką galima išvengti krizio, 

sako Lewis.

SPRINGFIELD, III., geg. 8.
— Angliakasių unijos preziden-. 
tas Jomi Lewis pranašauja^ 
kad šalyje kils piniginė panika, 
jei nebus sutaikintas angliaka
sių streikas.

“Jus negalite atitraukti 6(M),- 
(M>() žmonių nuo darbo, nepa- 
liččiant prekybos ir industri
jos,” sakė Levvis. “Įtempt imi-1 
•mas padėties vis aiškiau apsi
reiškia, mažėjant anglių ištek
liui.”

Lewis pakartojo savo pirme
sni pareiškimą, kad ccntralinė 
unija neleis daryti atskiras -su
tartis pagal * valstijas ir kad 
angliakasiai nepriims jokio al
gų nukapojimo. Bet angliaka
siai sutinka tartis su kasyklų 
savininkais, kada tieji prižadės 
pildyti jau užsibaigusią sutar
tį. \ '

“šimtas tūkstančių ncorgani-. 
zuotų angliakasiif Ptnnsylva- 
nijoj, Wes-t Virginijoj, Ken- 
tycky, New Mexieo ir Utah pri
sidėjo prie streiko,” sako Le
vais. »

LONDONAS, geg. 8. — Ang
lijos karalius Jurgis ir jo pati 
išvažiavo į Belgiją, kartu -su 
fieldmaršahi Haig ir'admirolu 
Beatty į Belgiją, kad apsilan
kius pas Btlgijos karalių.

NEPERSKIRIAMI DRAUGAI

Ugn&gesys Joe Ryan ir jo 
šuo Felix yra dideli ir nepers
kiriami draugai, šuo stka jį 
net ir kada Joe turi eiti į pa
vojingiausias vietas ir laipioti 
laiptais.

[Vaizdelyj, šuo seka paskui 
jį gaisre prie 1812 Fisk St., 
buvusiarųe keletą dienų atgal, 
kuriame sudegė keli namai].

Francija ir Jungi Valstijos
PARYŽIUS, geg. 8. — Vie

nas augštas Francuos valdinin
kas šiandie pasakė: “Francija 
nepripažins Rusijos sovietų 
valdžios iki to nepadarys Jun
gtinės Valstijos.”

Chicago je
LIETUVIS UŽTROŠKO GAZU.

CHICAGO. — Pranas Rukš- 
telis, apie 40 melų amžiaus, 
gyvenęs P. Gadeikos otely, 
1606 So. Halsted St., panedėlio 
vakare apie 5 vai. rastas savo 
kambary gažu patroškęs. Tapo 
nugabentas į šv. Antano ligo
ninę, 1304 W. 194h st., bet 
daktarai sako, kad jo gyvastį 
vargiai bepasiseks išgelbėti. 
Ručine (Wis.), sako, gyvena 
du jo broliai, vieno jų vardas 
Antanas Rakštelis. Reikėtų, 
<ad žinantieji juos praneštų 
jiems apie jų brolio nelaimę.

LIETUVIAI SUIMTI Už 
MUNŠAINĄ.

Praeitos subatos vakai'ę pro- 
ticijos agentai areštavo Ren

gto ne dešimtį žmęnių ir su
ėmė tris vežimus vyno, degti
nės ir alaus. Be kitų tapo are
štuoti lietuviai Kazė Kcnstavi- 
čienė, 321 E. 115 gatvė; Jonas 
Ruzinas, 406 E. 115 g-vėĮ, ir 
Laurynas Janušauskas, 400 E. 
115 g-vė, visi saliunų laikyto
jai. Kenstavičienei užsista- 
čius 500 dol., o kitiems po 
15(M) dol. kaucijos jie tapo' pa
leisti. Jų 'teismas įvyks rytoj.

.jį,'1- .......... .. . i J

Vakar, geg. 8 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų tjyvo akai’ 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos# 1 sv. sterlingų .....   $4.44
Austrijos 100 kronų ......  l%c
Belgijos 100 frankų ........ $8.32
Danijos 100 frankų ........... $21.27
Finų 100 markių ................... $2.10
Francijos 100 lirų ............... $9.09
Italijos 100 lirų ................... $5.34
Lietuvos 100 auksinų ............... 34c
I>enkų 100 markių..................
Norvegų 100 kronų ........... $18.63
Olandų 100 guldėnų ........... $38.38
Švedų 100 guldSnų ........... $25.80
Šveicarų 100 markių ........... $19.32
Vokietijos 100 markių ........... 34c

AmalgametuRub- 
siuviu Konvencija

360 delegatų dalyvauja.

Vakar Ashland Auditoriume 
prasidėjo Amalgan^tų Rub- 
siuvių konvencija. Gerokai 
dąr prieš devynias ryto sve
čiai ir delegatai pradėjo bū
riais rinktis salėn. Už valąn-^ 
dos erdvi svetainė prisipildė 
žmonių. Netrukus Aimalga- 
mėtų Benas sugriežė darbinin
kų ir Amerikos himnus, ir 
šiaip keturis darbininkiškus 
muzikos gabalėlius.

Po to kalbėjo Chicagos 
Joint Boardo manadžerius Sa- 
muel Levin. Jis savo kalboj 
pirmiausia pasveikino dclega^ 
tiis, 'linkėdamas jiems gero 
pasisekimo sėkmingai rišti 
darbininkų klausinius busi
muose posėdžiuosė. Pagalios 
trumpais ruožais perbėgo Chi
cagos Aimalgamėtų Rubsiuvių 
skyriaus darbininkų kovas už 
pagerinimą darbo sąlygų, pa
žymėdamas kas jau yra jų lai
mėta. >

Rubsiuviai, sake jis, esą ge
rai susiorganizavęs ir tvirtai 
laikosi. Darbdaviai jau nebe
įstengsią daugiau nei numažin
ti ru'bsiuvianis algas, nė pablo
ginti jiems darbo sąlygas, jei
gu jų ir toliau taip tvirtai ir 
vienybėije laikysis.

Užbaigus savo kalbą, Levin 
pristatė kalbėti Amallgamėtų 
unijos prezidentą Sidney Hil- 
hnan, . Atsistojus jam ant 
pagrindų, visi sustojo ir gau
siais ąįplodistncntais pasveikino 
jį, benas tiro tarpu sugriežė 
tarptautinį darbininkų himną. 
/ Hillmanui pasveikinus dele
gatus ir pažymėjusi, kad praė
jusieji dveji motai buvę darbi
ninkams sunkiausi laikai, nes 
dol nedarbo darbdaviai dėjo 
didžiausias pastangas, kad su
triuškinus sykį ant visados 
darbininkų unijas ir tuo budu 
juos amžinai pavergus, įnešė 
salėn iš gyvų gelių padarytas 
progreso kopėčias, su delega
tus sveikinančiais ant jų para
šais. Paskui įėjo delegates 
ir delegatai. (Rodos nuo vie
tos didesnių rubsiu vykių). 
Jiems užėjus ant pagrindų, bc- 
nas sugriežė Laisves Rusijos 
himną ir darbininkų tarptauti
nę.

Po 'to Ilillmanas tęsė savo 
kalbą toliau. Pirmiausia jis 
parodė paiveikslus dvejų rub
siuvių (rodos lietuvių), kurie 
kovoj už darbininkų reikalus 
žuvo ifuo motais, laike rub- 
si'uvių streiko ir paprašė visus 
sustoti ir juodu pagerbti.

Tolinus savo kalboj jis pla
čiai aiškino visų darbininkų 
bendrus reikalus. Darbinin
kai Šiandie, sakė jis, kovoja 
ne vien tik už pagerinimą dar
bo sąlygų bei pakėlimą kelių 
centų algos, bet jie kovoja 
už savo teises, už teises civili
zacijos; jie kovoja prieš veid
mainystę ir pa vergi mą prigu
linčių teisių žmonėms, šalis 
pusiau laisva ir pusiau paver* 
gta negali ilgai gyvuoti. Dar
bininkai *kaip tik ir kovoja už 
laisvę.

Ši kova darbininkams bran
giai atseinanti.4 Unijos esą iš
leidę milijonus dolerių bogin
damas pačius darbininkus ir 
jų reikalus teismuose. Nes 
mat sustreikavus darbininkams 
teisėjai visuomet pasiskubiną 
išduoti įvairius “injunetionus” 
prieš dąibininku's ir tada pri
eina jiems atsidurti kalėjimuo
se ir labai dažnai net netekti 
pilietybės teisių.

Darbininkams, norint atsi
laikyti ir sdkmingaa. kovoti su 
darbdaviais, reikią nes (skaldy
ti į mažas unija% bet vienytis 
į vieną galingą uniją, nes vie
nybėje yra galybė. Susivieni
jus darbininkams esą kur kas 
lengviau atsilaikyti ir ginti sa
vo teises.

Darbiu inkams reik ią ir vei
kti, sakė jis, nes ir geriausios 
rezoliucijos lieką be vertės, 
jeigu darbininkai jas priėmę 
nebandą jų Įgyvendinti.

Darbininkams turi rūpėti nū 
vien tik ta apieliųkė, kurioj 
jie gyvena, bet aplamai visų 
darbininkų bendri reikalai; vi
si privalo rūpintis už vieną, o 
vienas už visus. Nes tik tokiu 
keliu eidami darbininkai gali 
savo būvį pagerinti. Bet jeigu 
jie skaldysis ir vieni prieš ki
tus kovos, kapitalistai visuo
met juos pavergs.

Darbininkams esą gėda, sakė 
jis, kad pilnutinę Rusijos 
žmonėms pagelbą suteikė ne 
federacija, bet Hooveris. Atei
ty taip neprivalo būti.

Baigdamas savo kall)ą, jis 
ragino darbininkus laikytis 
vienybėj ir nesiskaldyti.

Išbaigus Hillmanui kalbėti, 
įteikta jam gyvų gėlių bukie
tas.

Po jo kalbėjo M,rs. Ray- 
mond Robbins nuo įvairių mo
tery darbininkių organizacijų. 
Ji savo kalboj pažymėjo, kad 
darbininkai turi veikti ne vien 
tik rankom i ą, bet protu ir 
dvasia.

Toliau kalbėjo unijos ad
vokatas Cunea. Jis ragino dar
bininkams petis į petį surė- 
mus visiems išvien kovoti už’ 
savo bendrus reikalus. Ragi
no visuomet veikti, nes, sake 
jis, kad didžiausias organizaci
jai pavojus esąs Jada, k«<la 
ji yra gerame stovyje. Darbi
ninkai visuomet turi budėti ir 
nenuilstančiai darbuotis savo 
klcsos reikalais.

Pagalios kalbėjo CIarence 
Darro’vv. Jis aiškino, kad dar
bininkai gali iškovoti 'tą, ką jie 
nori, jei tik visi vienybės lai
kysis. Jiu ragino darbinin
kams būti idealistais.

Paskutinis kalbėtojas buvo

Ajmalgamčtų sekretorius ir iž
dininkas Josepli Schloss'bcr.g. 
Jis Amalgamčlų Uniją j>aligir 
no prie laumės juostos, kaipo» 
giedrios dienos ženklę. Bet 
kad giedrią dieną sulaukus, 
darbininkams reikią bendrai 
suvienytomis spėkomis kovoti 
ir ginti savo reikalus.

Pagalios jis pranešė, kad 
unija esą sudėjus apie 2(M),- 
()(M) dol. Rusijos baduoliams 
šelpti. i

Baigdamas savo kalbą, jis 
perskaitė atsiųstą su pasveiki
nimais ir linkėjimais kablegra- 
mą nuo Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus. Kablcgramas .sutik
tas gausiausiais aplodismen
tais. Re to, Benas dar sugrie
žė Laisvos Rusijos himną.

Reikia pažymėti, kad pas de
legatus ir svečius ūpas buvo 
geras. Visur buvo matyti no
ras darbininkų jiegas vienyti 
ir bendrai visiems kovoti už 
pagerinimą visų darbininkų 
būvio.

Delegatų konvencijon atva
žiavo su virš 360.

Prie Amalgamėtų ‘ Rubsiu
vių Unijos priklauso suvirš 
150į,000 narių. Joje yra narių 
nuo 30 tautų.

Posėdžiai šiandie bus laiko
mi Oriental Consistory salėj, 
935 N. Dearborn st. Pradžia 
9:30 v. ryto. — Rep.

1 " ..... .

Paliuosuos iš kalėjimo 
moteris su vaikais.

CHICAGO. — Atsikreii>us 
prie gubernatoriaus Small, pa
starasis įsakė išduoti pardoną 
visoms šešioms moterims, ku
rios tapo pasodintos* kalėji'man 
už pikietavimą American Ci- 
gar Co. dirbtuvės laike streiko. 
Keturios tų,moterų tapo paso
dintos (fcalėjiman kartu su jų 
m ažyčia is kūdikiais.

Pardonas dar nėra gautas ir 
jos tebesėdi kalėjime.

Riaušės kalėjime.
COLUMRIA, S. C., geg. 8.— 

Apie 4(M) kalinių vietos kalėji
mo pakėlė dideles riaušes, ku
rias malšinant apie 12 kalinių 
liko sužeista.

■..........  ................■■■................—j............................... •

100,000,000 n
' ’ t

auksinų
Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei

gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumoHtžtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo 'Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir j visus 

. * kitus svieto kraštus.
Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va

dinamus maisto draftus.
NAUJIENOS,

; 1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 

♦ > t ■■■!■■■■ II ■—I — 
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Ilalsted St.. Tel. Boulevard 9663
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Tel. Boulevard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer Avė.. Tel. Lafayette 7674
WEST PULLMANO SKYRIUS

523 West 120th St.. Tel. Pullman 0169
ROSELANDO SKYRIUS

233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659
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Lenkas pardavė pačią ir 3 vai
kus už $1.00.

Mary Kolčynskiene ir su jos 
3 vaikučiais buvo panduota 
už dolerį tūlam Boydau Ban
nas. Pasipriešinus M/ Kol- 
činskienei dalykas atsidūrė ap
skričio teisme prieš teisėją J.

Boydau Bannas padėjo prieš 
teisėją pardavimo bitą (bill of 
sale) su parašu ’VVilliam Kol- 
činskio. Ten įrašyta, kad Kol- 
čynskis parduodąs savo pačią 
ir tris vaikučius už vieną dole
rį-

Betraukdami naminelę Bali
nas ir Kolčynski, 4246 Orlean 
gatvėj, padarė tarpu savęs raš
tus, ir sulaukus rytojaus Bali
nas ėjo aiisiimti savo pirkinį.

Koleynskis teisinos, kad jis 
ne už $3,(XX) neparduotų savo 
šeimos, ir kad tasai doleris 
esąs tik už jo paties “bardą”, 
'teisėjas Faust, išklausęs abie
jų pusių, nusprendė, kad abu
du vyrai butų uždaryti šaltojon 
ir vėliaus atiduoti į valdžios į- 
staigą deportavimui, nes nė 
Barnias nė KolčynsRis nebuvo 
piliečiai.

Nežinojo apie prohibieiją.

Felix Karas, 13155 vMoran 
gatvėj ramiai sau lituosi Ur
boną degtines ir kuomet neto
li jo namų “dėdė” ' sustabdė 
užklausdamas: “Ką -tu čion ne
ši?”-— “Degtinę” — atsakė Ka
ras. “Ar jus norite paragauti?” 
“Dėdė” nuvedė jį pas teisėją 
Cotter, kur Karas aiškinosi, jog 
visad nežinojęs, kad negalima 
laikytis ir gerti degtinę, ir 
apie tai niekuomet neskaitęs. 
Teisėjas paji-uosavo nuo baus
mės ir paliko dalyką ištirti to
linus.

Apsivedė ant laivo.
H. Selmtitz iš Howard City, 

Mich., buvo jaunystėje įsimy
lėjęs į ĮKinelę'Margaret, Vokie
tijoj. . « -

H. Schmitz išvažiavo į Vo
kietija, kad apsiveilus su ja.

Bet pagal vokiečių įstatymus, 
jis turėjo išbūti 6 menesius Vo
kietijoj pinu negu gaus leidi
mą apsi vedimui. Jiedu nutarė 
važiuoti į Ameriką. Bevažiuo
jant sužinojo, kad į Ameriką 
p-lė Scheich sulig Amerikos 
įstatymais nebus įleista. Tąsyk 
juodu apsivedė ir visa vestuvių 
ceremonija atsibuvo ant laivo.

Kuomet laivas Mount Clin- 
ton pribuvo priephiuikon, juo
du niekieno nekliudomu, kaipo 
Amerikos -piliečiai, išlipo ant 
kranto.
Į mėnesį 213,009 automobiliu.

Kaip praneša Bceves, Detroi
te savo padirbta 213,(MM) au
tomobilių. 30,200 išvežta gelž- 
keliais, 22,500 išvežta papras
tais kėliai^, 3,200 išgabenta 
laivais. Reikalavimai esą taip 
dideli, kad nebesuspėja jų dirb
ti. Per s mėnesį tiki
masi šiek/tfek dapildyti reika

 

lavimus.

iRcportuojama iš 20 miestų, 
kad darbai gerėja. Iš Kalama*- 
zoo Fullcr & Sons Mnfg., ku
rie išdirba automobiliams da
lis gavę užsakymų 1 milionui 
dalių ' ir leidžia dirbtuvę visu 
smarkumu.

Darbai eina Saginmv, Pon- 
tiac, F-lint ir Jackson mieste
liuos. Beeves pi/aneša, kad 

jokių, budu 'dirbtuvės nesuspėja 
pildyti užsakymą.

Raportas miesto knygyno.

Kiekvienas detroitietis į me
tus perskaito po 3 knygas, taip 
skelbia Detroito Public Libra- 
ry savo cirkuliacijos1 biuietine 
nuo balandžio mėnesio 1921 m. 
—1922 m.

3,000,000' knygų randasi nuo^ 
lat’inėj cirkuliacijoj per luo
tus, t. y. 12 knygų išpuola kiek
vienam natom i. Skaitymas vie
nais metais pasidaugino ant 
fH 5,153 knygų. Publika pasi
žymi skaitymu apysakų. Tech
nologijos knygų cirkuliacija 
siekia 32,461, gi Į>ercitų metų 
toji ciikuliacija siekė tik 20,- 
(XX). —J. Bagis.

i Amertkos laikraščiai nesenai 
atkreipė šiek tiek domės į su
judimą Meksikoje dėl gimdy
mų kontrolės. Vienok jie ne
pasakė visos liesas. Reformuo
tojai Moraloje, Jukatane gavo 
brošiūrą keli metai atgal ]>iįi'a- 
šytą Margaretos Sanger. Jie 
išvertė ją į isĮMinų kalbą ir at- 
sispausdino Mayab spaustuvėj, 
šita brošiūra buvo patylomis 

[platinama iki ant galo pateko 
ji į aršiausių priešininkų ran
kas, kurie kreipėsi į aĮiškričio 
prokurorą, reikalaudami, kad 
jis platintoj uis patrauktų atsa
komybėn. Vietos laikraiščiai 
pasidalino, dėdami straipsnius 
ir karikatūras vieni už, kiti 
prieš gimdymų kontrolę ir uo
liems šalininkams bei atkak
liems priešininkams besiginči
jant skaitytojai pilnai susido
mėjo klausimu ir turėjo gerą 
progą sužinoti viską apie gim
dymo kontrolę. Tuo tarpu pro
kuroras prašymą pasiuntė vals
tijos governorui, kuris tuojaus 
pasiuntė instrukcijas prašymą 
ajmesti. Drauge su šitomis in
strukcijomis prokuroras išlei
do pareiškimą, kurį Ištisai atsi- 
spaudū valstijos laikraščiai ir 
daugelis kitų Meksikos laikraš
čių. čia paduodame ištraukas 
iš to prokuroro Artūro Cisne- 
ros Canto pareiškimo:

“'Prokuroro raulinė negali 
taikyti savo nusistatymo budo 
prie siauraprotės ir pasenusios 
doros kriterijos — giliai įsi
šaknijusių įikybinių prietaru 
sėkmės — kuri apsireiškia jūsų 
prašyme. Valstijos vykdovas 
nori, kad visi žinotų, kad per
sekiojimai, kįlantieji vien iš 
dorinės fanatybės, kurie pasi
baisėjimu pripildė' ilgą viduri
nių amžių klerikalinio viešpa
tavimo laikotarpį, praėjo nesu
grįžtamai. Kol dabartinė so
cialistų valdžia vei žmohliį li
kimą, tol1 prokuroro raštinė ne
trauks atsakomybėn už jokias 
bergždžias moralybės idėjas,

lybės vardui visuomet buvo 
šlykščiausias pasileisinimas 'ti
kybos vartojimais savo prie
šams naikinti...

“(limimų dažnumo klausi
mas, į kurį brošiūra nurodo, 
kuoaiškiausia liečia proletarines 
grupes ir aiškus dalykas, kad 
nepažangiosios ir reakcines vi- 
sumenes klasės, kurios turi 
patogumo iš per didelio gimi
mų dažnumo tarp dirbančiųjų 
klasių, oratos rėkia, beginda- 
mos savo savingus reikalus. Su
prantama, kad - jolms pareina 
trukdyti išsigelbėjimo judėji
mas, apšaukti jį pasikėsinimu 
prieš dorą, kad galėjus savo 
privilegijas išlaikyti toliau; 
nes kol perdidelio gmiianų daž
numo reiškinys ^pasiliks, tol jie 
galės laikyt darbininką paver
gime, mokėdami menką kainą 
Už jo rankų vaisius ir tol eko
nominis darbininko išsiliuosa- 
vimas bus sutrukdytas.

“Yra vertas pastebėjimo fak
tas, kad turtingieji, privilegi
juotieji, kapitalistai, tie kurie 
gyvena ištaigiiigose apystovose, 
nors patys apriboja savo gimi
mų dažnumą be jokio dorinio 
pasipilk tinimo, skaito didžiau
siu nedorujmu, jei beturčiai, 
nukamuoti, nelaimingi, pusal
kaniai dagininkai 
gimimų <Wnumą 
gi gilinimų dažnis, 
šiausiose sąlygose,
tų priežasčių dėl kurių ^der
mė menkėja, kadangi nėra ga
limybės skaitlingą būrį vaikų

bando savo 
riboti, šitas 
vykstąs ar- 
yFa viena

............................... .............. .. .... ■■■■UIIIIH ..............................................................................................................     ,, 

prideramai papenėti ir apšvies- tų ir tas yra nesutaikoma, kad Į f 
ti..

paskelbti Amerikos laikraščiuo
se sakė, kad daugelis gimimų 
kontrolės brošiūrų tapo pa
skleista viešose < mokyklose. 
Skleidimas daryta tik tarp mo
kytojų, kaip tas paaiškėja iš 
prokuroro pareiŠkiįmoi Jis sake: 
‘Tame prašyme jus sakote,, kad 
nusikalstamas įžeidimas žmo
nių dorai ir gražiems papro
čiams yra, “pozitingaine fakte, 
kad brošiūra buvo dalinama 
ir aiškinama viešai ir švietimo 
centrams” ’, kas jūsų suprati
mu ‘ “turi būti Skaitoma ne
gražumu” ’, yra klaidinga kli
tori j a, kurios prokuroras ne
gaili priimti, nes ji prieštarau
ja jūsų šaukiamų Baudžiamų
jų Įstatymų 429 Skyriui...’

“Akyvaizdoje šitų faktų vals
tijos Vykdovas sprendžia, kad 
jsų skundas, paduotas tuoju 
tikslu, kad doros vardu butų 
patraukta atsakomybėn išleidu
sioj i brošiūrą už menamą kal
tę, neturinčią 'teisėto pamato, 
yra tik etapas toje klasių ko
voj, kur aklos praeities jiegbs 
susijungė savo paskutinei ko
vai su išganingomis žmoni
jai idėjomis... Jei kaltinimas 
butų daromas dėl vienos doros 
priežasčių, kad ji ir dar taip 
butų klaidingą, jus be abejo 
nebūtumėte sukėlę skandalo 
bangėĮ, kari atkreipus žinionių dk) 
mę į tą dalyką, kuris paradyti jus 
uoliausiais jo palaikytojais. Jū
sų tikylKis dora jums uždraus-

Utarninkas, Gegužio 9,1922

jus, būdami farizėjinių
Pranešimai apie agitaciją ydų, >tos -doros vardu reikalau-

tuimete nubausti darbą, kurio 
jus esate dalyviais...

“Tatai valstijos valdžia įsa
ko Tuan pranešti jnjns atsakyt 
man į jūsų prašymą, kad pro
kuroro raštinė negali kreipti 
domės į kaltinimą, kurį jus tei- 
kėtės padaryli, ar traukti atsa
komybėn už menamą nusidėji
mą prieš spaudos įstatymą, 
menamos doros vardu; bet kad 
visuomet butų teikiama di
džiausia pagarba lasvai idėjų 
išraiškai, kurią jus norite su
minti įx> kojų, ji suskato veik
ti ir eis tuo keliu, iš kurio jus 
negalite išvesti tokiais savo 
skundais; vienintele išmintimi 
bus rimti viešos taikos ir ra
mumo ardymai. - | <

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas
I Dienomis :Room 511 —

127 N. Dearborn St., 
Telephone Dearborn 6096 

Vakarais: 10736 S. Wabash A>e.
Tel.: Pullman 6377.

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai 
EUROPEAN-AMERI- 

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

Telefonas Boulevard OGU 
(Baltas Namas)

EXTRA PROGA 
VISIEMS

L HARRINGTONO
KREDITORIŲ KOMITETO

PRANEŠIMAS
Paskirtas laikas pasirašymui.

Komitetas praneša, jog, sulig išduotais rapor
tais, Town of Lake, Bridgeport, Roseland; 18-tos 
gatvės, Kensington, Burnsides, — šiose kolonijose 
daugumas kreditorių jau pasirašė po peticija turto 
paėmimui. Kiti kreditoriai, kurie dar nepasirašė 
peticijos, kviečiami pasiskubinti tai atlikti, nežiūrint 
kur turite padėtas notas.

Laikas pasirašymui paskirtas iki gegužės-May 
11 dienai, kadangi komisija turi paduoti peticiją ad
vokatui įnešimui į teismą.

Komitetas.
Peticija, kurią reikia pasirašyti, randasi šiose 

vietose: • ...
BRIDGEPORT

E. Gedaitis, 3302 So. Halsted St.
T0WN OF LAKE

P. Vaičkus, 4637 S. Paulina St.
ROSELAND

Ch. Kiserauskas, Barber Shop, 10504 S. Michigan Av.
KENSINGTON

• Bruno and James, 314 Kensington Avė.
WESTPUtLMAN

A. Yonaitis Southern Drug Co., 11858 S.Michigan av.
18-TA.

Antanas Subotis, 1817 S. Union Avė.
WEST SIDE

J. Shaltz, 2239 W. 21st St.
CICERO

J. Janulis, 1535 — 15th St.

Tankiai plaukia dideli laivai 

UvhiteStar
Į Cherbourg ir Southampton 

Homeric(34,000 tonų) Geg. 6, Birž. 10 
Olympic (46,000 tonų) Geg. 13, Birž. 
Majeatic (56,000 t.) Geg. 20, Birž. 17

Tuoj pribuvus į Southam-ptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie- 
pojų su užtikrnimu smagų pervežimų 
ir teisingą bagažopervežimą.

V^RcdStarIin?
Tiesus patarnavimas į Liepojų.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu

liaria plaukiojimas

> AmericanLine
lt Hamburgą 

Minnekahda(3 klesa)Geg. 24, Birž. 28 
Manchuria Rugfy 9, Geg. 31, Liep. 5 
St. Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Mongolia ........... Birž. 21; Liepos 26

Parankūs keleiviams parvežimas ir 
jų bagažo prie, laivų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepojų.

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

Kreipkitės prie:
PASS’ENGER DEPARTAMENT

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

Gumo Pančiakos 
Pasigydymui nuo 

v niksterejimo 
------------ ir -------------

Sutinusių natrių
Perraikščiai tin
kanti visokios rū
šies potrukiui ir 
labai gerai tinka.

kojoms 
negrą* 

susižei-

Visokios rūšies 
šulų suveržtuvų 
žioras kojoms ir 
dus, tai šis yra mekaniš- 
kas gydymas.

Garsinkities “Naujienose

________

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Room 1111-13 

TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted SL
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus, utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN kuchinskas
LETUVIS ADVOKATAS 

2391 W. 22nd 8t„ kerti Learitt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekząminavoja Abstrak- 
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo Tnnrge- 
čiaus ant' lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. _

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 3895

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARftJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAnV/ 
Re**. 1102 S. Ashland Biri, 

Seeley 8676_______________*
"*"*........ ........... * ,1,, , „„

V. .w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Teln Central 6390 

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

Kadangi "Aušros Spaudos Bendrovė yra atsipirkusi A. Olszewskio knygyną su verte knygų 
$145,000 (šimtą keturiasdešimtis, penkis tukst4W»s> Įr kaip visiems yra žinoma, kad Olszewskio 
(buvusio “Lietuvos” leidėjo) knygynas yra vienas iš tų knygynų, kuriame randasi geriausios kny
gos, kaip tai Šerno raštai, Lilio Žodynai ir šimtai tomų gerų knygų, kurios tik nuo dabar yra ga
limos gauti Aušros Knygyne arba pas agentus, kurie ima knygas iš Aušros Knygyno ų- kadangi 
šitų knygų nupirkimas ir knygų perkėlimas naujon vieton nuo Birželio-June 1 d., 1922 metų 
atsieina Aušros Bendrovei tūkstančiai dolerių, todel-gi Aušros Spaudos Bendrovė iki Birželio 1 d., 
1922, padarė didelį pasiaukavimą, numažindama kainas dėl visų tų, kurie ims už didesnę sumą 
knygų. Kadangi protaujančiąja! visuomenei yra reikalinga gerų knygų, o Aušros Bendrovei, įėju
siai naujai į šitą milžinišką knygų biznį ir norinčiai' btKĮav°li ta biznį da didesniu ateity, reikalin
ga daug pinigų, todelgl Aušros Bendrovė ir padare tą ijepilprastą nupiginimą knygų.

Tokios progos, tokio pasiaukavimo daugiau iš Aušros Bendrovės nebus, todelgi, draugai, nepra
leiskite nišnaudoję šitos progos. Jei Jus nepajiegsite vienas užsisakyti knygų už didesnę sumą, tai 
susidėkite iš krūvos su draugais — tokiu budu

Čia žemiau seka parodymas ant kiek tamsta 
savo knygų kainas imantiems už didesnę sumą
Knygų vertės $10:00.............................. už $8.00
Knygų vertės $15.00 ...............   už $12.00
Knygų vertės $20.00 ..........................  už $15.00
Knygų vertės $25.00 ..........................  už $18.00

žemiau seka knygų sąrašas, kurių galite pasirinkti dėl užsisakymo, taipgi visų knygų yra pa, 
žymėtos kainos tokios, už kokias kainas yra ir bus parduodamos, jei bus imama už mažesnę su
mą negu $10.00. Daleiskime sau, Jus pasirinksite knygų iš žemiau pažymėto knygų sąrašo už $40, 
o Aušrai prisiusite tik $23.00, taip kaip yra viršui pažymėta.

Visų knygų yra galima imti po tiek egz., po kiek kas nori. 
Tamstai dėl pasirfrikimo yra apdarytos ir kainos
Knygos vardas Knygų Kaina
Balio žodynas (abi dali) ..........................  $10.00
Tikėjimo Istorija .. .... ».... ............................ $7.00
Žodynas Ang. Liet, (dalis II) ........ ..........  $6.50
Ethnologija .......... ....................................... $4.00
Geografija...................... j..........  $4.00
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių Bei Velnių $2.75
Rymas, Garsus Romanas apie Vatykaną $2.50
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai .... $2.50 
Istorija Abelna...........................
Gyvenimo Mokykla...................
Istorija Suvienytų Valstijų .....
Lietuviškos Pasakos Gbilis I) .. 
Lietuviškos Pasakos (dalis II) .. 
Lietuviškos Pasakos (dalis III) 
Loetuviškos Pasakos (dalis IV) 
Raistas, garsi apysaka..............

Jei kas ims mažiau negu už $10.00 vertės knygų, tiems tik bus nuleidžiama 10 centų ant do
lerio. Knygų persiuntimo lėšas apmokės Aušnos 'Knygynas.

Atsiminkite, kad šitas nepaprastas nupiginimas knygų bus iki Birželio 1 d., todėl visi kvie
čiami pasiskubinti išnaudoti šitą progą. Pinigus siųskite už knygas sekamu antrašu:

jums knygos atsieis visai pigiai.
gausi pigiau knygas ir ant kiek Aušra numažina 
iki Birželio 1 d. 1922 m.
Knygų vertes $30.00
Knygų vertes $35.00
Knygų vertes $40.00
Knygų vertes $45.00

uz 
už 
už 
už

$20.00
$22.00
$23.00
$25.00

$2.75
$2.50
$2.25

$2.25
$2.25
$2.25
$2.25

Tel. Haymarket 8669
JOSEPHW. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Knrnp. Milwaukee ir Ashland Ave« 1 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 I 

iki 9 vakare. '
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& W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chięago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Valu 6 iki 9 vaL
—------------------------------- - ----------------

A

Tel. Rockwell 5873.
GASkSNER & ALTSHUL 

Malioriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ir lauko. Dirba
me naują ir seną darbą viso
se miesto dalyse.

3259 Ogdcn Avė., Chicago.

Visos žemiau surašytos knygos * 
pažymėtos sulyg katalogo.

Knygos vardas
Rašto Istorija ....... ............ .
Trumpa Senovės Istorija .. 
Apsireiškimai Atmosferoje 
Gamtos Istorija .................
Gamtos Pajiegos.... i...........
Kada Kokiu budu Svietas Susitvėrė .. 
Kada Kokiu budu Svietas l’asibaigs .. 
Istm-ija Chicagos Lietuvių....................
Biblija (pilna) sykiu su pilna rodykle .
Bedievių šventraštis (apie 500 paevikslų $4.00 
Lyties Mokslas (nauja kn. apie lyties dal.) $7.00 
Rankvedis Angliškos Kalbos......... .
Kaip Rašyti Laiškus Liet, ir Ang. 
Iš Mano Atsiminimų .....................
Sapnininkas ................ ..................
Valgių Gaminimo .... .....................

Knygų kaina 
.. $2.50 
.. $2.50 
. $1.75 
.. $1.50 
.. $1.75 
. $1.50 
. $1.50 
.. $1.75 
.. $4.00

$2.50
$2.00
$2.00
$1.50
$2.00

Aušra Publishing Co.’
Chicago, Illinois.

P. S. Aušrai reikalingi yra agentai pardavinėjimui knygų, užrašinėjimui Šerų ir tt. Nuo
šimtis gana geras. Del informacijų kreipkitės laišku Aušros Bendrovėm

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenj ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
miorą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Sizes34to4a,

Nemo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16 SI New York., Dop’t M.

NO
1500

w

Fine for Lumbagu*
Mustcrote drives pain away on^! 

brings in ita place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, whitc ointmcnt, madc 
with oil of muetard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jaraand tubes; hospital sise, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEf

1614 West 46tn Street,SHARP & SMITH
Visokios surgiškoH reikmenys

6S East Lake Street, CHICAG(\ ILL.
Tarpe Wabash Avenue ir 

Michigan Boulevard
Įsteigta 1844 Inkorporuota 1904

...............— ...........
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Sveikatos Dalykai
< - .....—

KAIP PENĖTI MAŽUS 
VAIKUS.

6Daugelis mums pripasakoja 
ko vaikams neduoti valgyti, nuo 
ko jie reikia drausti, bet jie už
miršta pasakyti, kuo jie reikia 
penėti. Kuo reikia vaikai penė
ti, kad jie išaugtų sveikais vy
rais ir moterimis, tų tyrinėja 
Jungtinių Valstijų žemdirbys
tės skyriaus ekonomijos žino
vai.

Iš visų maisto dalykų svar- 
biausis yra pienas. Jame yra 
dalykai reikalingi išauginamu i 
raumenų, kaulų ir dantų ir tokių 
dalykų, kiliko reikalingi kūdikio 

augimuii. Nei vienas kūdikis ne
augs kaip reikia be pieno. Jis 
gali būti riebus, bet riebumas 
dar nereiškia tvirtumo. Jei Jis 
negauna pieno, jis beveik visuo
met bus silpnas. * •

Kiekvienas kūdikis kasdien 
turi gauti mažiausiai-tris stik
lus nenugraibyto pieno, o jei 
galima keturis. Jei jis tiek pie
no gauna, o ypatingai, jei jam 
kasdien duodama vienas kiauši
nio trinys, tai jis gali apsieiti 
be mėsos. Kai kurios motinos 
visai be reikalo rūpinasi, kad ne
turi iš ko pirkti mėsos, žuvies, 
vištienos, ar kitokių mėsinių 
valgių savo kūdikiams, nes jos 
g^li gauti pieno ir jo vieno už
tenka, o jis yra daug pigesnis, 
negu kpks kitas maistas.

Kaip duoti kiaušinis.
Gal atsiras tokių, kurie klaus, 

kaip reikia duoti kūdikiams 
kiaušinio trinys. Jis geriausia 
yra sudėti į pieno košę, arba 
kietai išvirti, užsudyti, ir suitry- 
nus užtepti ant duonos. Kiau
šinio baltimų motina gali su
vartoti kitiems tikslams, pyra
gaičiams ir k. d. Vaikams la
biausia reikalingas trinys. Visa 
geležis, kuri yra kiaušinyje, ran 
dasi trinyje. Dėto, trinyje yra 
dar ko kita, kas taip pat kaip ir 
pienas padeda vaikams augti.

Kiekviena motina nori, kad 
jos vaikas turėtų tiesias ir tvir
tas kojas. Pienas ir kiaušiniai 
suteikia maisto tvirtiems kau
lams išaugti. Vaikai, kurie to
kio maisto negauna, beveik vi
suomet gauna taip vadinamųjų 
“angliškųjų ligų” (riokets). Jų 
silpni kaulai negali išlaikyti jų 
kūno ir sulinksta, arba visaip 
iškryptsa.

Pienas greitai užteršiama, ir 
jei jis užterštas, labai sunku jis 
išvalyti. Jis yra visai kitokis 
maistas, negu obuoliai ir apel
sinai, nuo kurių nešvarumus 
galima nušluostyti. Jei pienas 
yfa neuždengtas ir dulkės ar 
kitokie nešvarumai į jį krinta, 
arba, jei jis yra pilama į neš
varų indų, nešvarumai nueina į 
dugnų ir jų negalima atskirti.

Nešvarus pienas beveik visuo
met susargina kūdikį, taigi rei

škia labiausiai rūpintis, kad pie
nas butų švariai užlaikomas. 
Tvartas, kuriamo karve yra lai
koma, turi būti švarus; taip pat 
ir indai ir melžėjų rankos turi 
būti švarios. ? Namuose pienas 
turi būti rūpestingai uždengtas 
ir laikomas šaltoj vietoj.

bytas, tečiaus švarus nugraiby
tas pienas yra geriau, negu su
terštas negraibytasis. Jeigu mo
tina negali gauti švaraus nc- 
graibyto pieno, ji gali vartoti 
švarų nugraibytų ir vaikui duo
ti truputį sviesto į vietų pavir
šių, kurie nuo pieno nugraiby
ta.

Tos pieno dalys, kurios pade^ 
da kūdikiui augti, paeina iš žo
lės ir kitų žalimų, kuriuos karvė 
suėda. Tie patys dalykai kiauši
nyje paeina iš žaliojo maisto, 
kuriuo kiekvienas geras vištų 
augintojas lesina savo vištas. Iš 
žalio maisto, tie dalykai įsigau
na į pienų ir į kiaušinio trynį. 
Tie dalykai, kurie 'taip reika
lingi visiems, jauniems gyvū
nams, randasi ir salotose, spi- 
nakuose, ir kitose daržovėse. 
Dėlto įvairios daržovės yra ge
ra duoti vaikams, ypatingai 
kucimet trūksta pieno ir kiau
šinių. 4, l

Kaikurie kūdikiai nemėgsta 
daržovių. Tašyk maža naudos 
bus jiems davus juos nenoroms. 
Daug geriau yra įdėti į sriubų, 
ar košę nieko apie tai nesakant.

Sakydami, kad vaikui nerei
kia mėsos, vištienos, ar žuvies, 
jeįgu jis gauna užtektinai pie
no, mes nesakome, kad tie da
lykai jam butų nenaudingi. 
Svarbiausia dalykas yra tas, 
kad jie yra nereikalingi ir jei 
duodami sykiu su pienu, tai jie 
yra bereikalingas priedas, a Kas 
dėl sveikatos, tai galima net la
bai jauniems kūdikiams duoti 
po truputį minkštesnes mėsos, 
kaip va, žuvies, vištienos ir tt. 
Tečiau nereikia duoti kietos mė
sos, kurios jis negalėtų sukram
tyti ir turėtų ryti dideliais 
žinotais. Ypatingai pavojinga ir 
nesveika duoti keptos mėsos. Jei 
duodama, tai reikia duoti virta 
mėsa. •

Redakcijos Atsakymai.
Harringtono Kreditoriui. — 

Ačiū Tamstai tiž persergėji
mus. Kaslink Harringtono 
laiško, kuris buvo pa talpi n tas 
Naujienų No. 1O2„ tai jis, ma
tyt, buvo tikrai pačio Harring- 
tono rašytas. Mes atidžiai ly
ginome laiško rankraštį su 
Harirngtono tikruoju rankraš
čiu ir atradome, kad rankraš
tis yra Harringtono. Tamsta 
teisingai manai, kad laiškui ne
reikia priduoti ypatingos svar
bos, ypač kad tame laiške 
Harringtonas tikrai nei neža
da, atiduoti žmonėms visus pi
nigus, o sako, kad su laiku ka- 
da-nors kokiu tai nežinomu 
būdu stengsis atsilyginti su sa
vo 'kosi u įnertais.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.

Švaraus nugraibyto pieno 
vartojimas.

Negraibytas pienas yra val
kams daug geresnis, negu grai

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame už 

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

Chicago, III.

Ar manote budavot\. AggįmokSs jums pasimatyt ^u mumis 
pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.

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

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

Parašyk jei jdo- 
Mauji ar dirbi 
prie išradimtl Pa 
aiškinimas veltui

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVI^ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:80-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

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

GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

Iš New Yorko į Kauną 
per 9 dienas

NAUJIENOS, Chicago, PI.

r’
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BERENGARIA

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekyboj Bendro
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS

Iš Piliavos iki
Eidkunų ir 
Kauno bus pa-
rengtas specija- 
lis lietuviams 
keliauninkams
traukinys

KAINOS
TREČIOS KLESOS

$107.50

ANTROS KLESOS
$152.50

KARO TAKSŲ $5.00

“BERENGARIA" IŠPLAUKIA IŠ NEW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENį
Norintieji važiuoti j Lietuvą “Berongaria” laivu ir turėti sau. už palydovą 
JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais i

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Arba ypatiškai kreipkitės: 

3313 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Yards 6062. -
Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare. Vekarais:

Rašykite:
414 Broadway, 

Boston 27, Mass.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos iki 9 vai. Nedaliomis: Nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. po piet.

Kuriems
WAUKEGAN, ILL.

A. J. Sutkus, 
811 S. Victory St.

A. S. Precinauskas, 
760 S. Sheridan Rd.

SPRING VALLEY, ILL.
Ant. Stulga, 

101 E. 3rd St.
Alb. Pilipaitis, 

227 W. 4th St.

W. PULLMAN ILL.
A. Vainauskas,

715 W. 120th St.

SEVERUS GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

Jei neil^dldblųte Turėti pbjlębs 
plabkbs ir .priduodaIi jiems 
si/elnUnia ajiųKŠfUnjo ir žibėsią 
Vartok i fe

SEVERAS 
hairpomade

KAINA 25o 
f^lci besite pas <>ptie

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

MANUFACTURER5
PATEKT CO 1

for^SEO FIFTH AVĖ 
NEW YORK

KAILIU
VERTES

Tikrų amerikinių že- 
benkstenų Palerinos, šil
kų pamuštos, 30 colių 
ilgio, 100 colių likumos, 
uodeguotos aplinkui. 
Specialė kaina kol jų 
bus po

$135
»

Tikra 
Pranašybe

šviesiai žilos, Mėly
nos ir Amerikinės Lape
nos, Palerinos, Stulos, 
Antmetos ir Smaugliai 
iš žebenkštėnų, voverė
nų ir žvynėnų. šimtai | 
drabužių, iš kurių gali | 
pasirinkti. Mes parduo- j 
dam smulkmeninėj pre
kyboj didmeninėmis kai 
nomis. Mus spaudžia o- > 
ro sąlygos ir mes turim | 
ištuštinti didelį sandėlį. 
Ateik ir įsitikink pats. |

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

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

^DR.HERZMAN^l
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

—........... .
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Telefonai:

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
. > 1824 Wabansia Avė.

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

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

OFiScis •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone. Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 > vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

arčiau, kreipkitės į musų Agentus:
A. Bružas,

3303 Auburn Avė.
18th STREET CHICAGO

M. J. Tananevicz,
736 W.x18th St.

BRIGHTON PARK, CHICAGO.
A. Andreliunas,

4436 S. Pairfield Avo.
jlCERO, ILL.

B. B. Posanka,
1422 S. 49th Avė.

J. Mockus
1301 S. 50th Ct.

KOSETxAND, ILL.
J. Ramanauskas, 

10808 Michigan Avė.
ROCKFORD, ILL.

P. Kutro,
1012 S. Main St.

KENOSHA, WIS.
J. Trakselis,

464 N. Sheridan Rd.
RACINE, WIS.

Geo. Shokelis,
815 Park Avė.

DETROIT, MICH. I
F. Mikuchonis, 

9185 Cardoni Avė.

LAPENOS
»12?5

Visokių šešėlių

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

, tė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:

Perlaidos: 
9198—K. S'leinis 
11135—K. Kasparaitis 
11207—B. Šimkus 
11208—J. Urbonas 
11232—J. Jonaitis 
11383—J. Rudis 
11515—M. Ridamkienė 
11620—J. Jurevičienėj 
11635—N. Zmoginas 
11640—V. Piliulis 
11995—E. Klimienė 
12082—Ba Balkienė 
12088— K. Staukaitienė 
12089—K. Staukaitienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

12090—V. Tarasov 
12255—K. Ivanauskui 
12272—H. Sereikiutė 
12279—K. Pajerskienė 
12285—H. Lukauskienė 
12287—P. Bagdanskienė 
12294—V. Petraitis 
12297—M. Sabaliauskienė 
12300—P. Hikunienė 
12314—J. Zidkienė 
10857—A. Paulikas 
50194—M. Povilaitis 
50211—O. Jociuvienė 
50245—J. Domarkus.

Kiti žymus
Pigumai
Voverėnų Smauguliai $7.50
Japoniškų žebenštėnų stu

los, 72 colių ilgio 22.00
Tikrųjų žebenkštėnų

Smauguliai ....... 7.75
Akmeninių kraunėnų

Smauguliai ....... 27.50
Voverėnų Antmetos 110.00
Žvynėnų Palerinos .... 69.00
Hudsoninių ruonenų

Stulos ............... 13.00

HollendeR
FUR CO

Room 401

22 W. Quincy St.
Tarp Stata ir Dearbom galvių 

Tel. Wabash 7325.

ŲR. C. K. KLIAUDA
DENTI8TAŠ r

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

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

s ■ ■■ TJ

"Ąr. S. ĘIĖŽftT 
GYDYTOJAS IFkCHIRURGAS 

X-Spindu)iai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 

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

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

J Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. I. VEZELIS !
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
.. arti 47-tos gatvės
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Net žiauriaisiais caro lai
kais mes to nematėme. 
Nematėme nei tokio biau- 
raus tyčiojimosi iš suim
tųjų draugų, žvėriško jų 
mušimo. Caro laikais tik 
retkarčiais tokių dalykų 
atsitikdavo ir tai sukelda
vo kuodidžiausią proteste 
visoj šalyj, o Lietuvoj ta 
paprastas dalykas ir jokių 
rimtesnių protestų ne
šaukia”... y
Kad Lietuvos buožių val

džia elgiasi su politiniais 
priešais, ypač su bolševikais, 
ne geriau kaip kad caro val
džia elgdavos su revoliuci- 
ninkais, tai tiesa. Prieš ši
tokius Lietuvos buožių val
džios žiaurumus nuolatos 
protestavo ir protestuoja 
Lietuvos socialdemokratai, 
bet jie dar persilpni, kad ga
lėtų ją priversti susilaikyt 
nuo represijų. Bet smer
kiant Lietuvos buožes dėl 
žiaurumų, reikia tuos žiau- 

rumus, tas represijas smerk
ti visur, kur tik jie pasireiš
kia. Kapsukas to nedaro. 

'Jis mato pikįar kitur, bet 
nenori matyt jo savo atsto
vaujamo j bolševikijoj. Ką 
bolševikų valdžia Ęusuose 
daro su socialdemokratais ir 
šiaip darbininkais, kurie 
bolševikams nepritaria; 
kaip juos žiauriau nei caro 
laikais persekioja, į kalėji
mus kemša, badu marina ir 
į tolimus Turkestano dyku- 
mus dangina, — Kapsukas 
to ne tik nesmerkia, bet pil
nai visam tam pritaria.

Žiauri Lietuvos buožių 
valdžia, bet taip mes ir ži
nom, kad ji buožių valdžia. 
Buožės buožiškai- viešpatau- 
tauja. Prieš buožių viešpa? 
tavimą socialistai ir susipra- 
tusieji darbininkai kovoja. 
Blogiau yra, kada tuos pa
čius darbininkus ir socialis- 

Tai labai reikšmingas ap-Į įUs smaugia satrapai, kurie 
sireiskimas, parodąs bolše
vikų kredito puolimą, žy
duose aplamai, ypatingai gi 
žydų darbininkų miniose iki 
nesenai viešpatavo stiprus 
bolševikinis ūpas. “Arbai
ter Ring” organizacija ne
buvo išėmimas. Ji buvo uoli 
Rusų sovietų valdžios rėmė
ja. Ir štai paskutinio j savo 
konvencijoj ji ne tik nebepa- 
giria tos bolševikų diktatū
ros, bet milžiniška balsų di
džiuma išeina prieš ja su aš
triu protestu.

Taip nesveiki bolševizmo 
garai visur pradeda sklaidy
tis, jų apsvaigintas darbi
ninkų protas ima blaivėti.
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Utarninkae, Gegužio 9, 1922

Blaivejimas
Ką tik pasibaigusioji To

ronto mieste galingos žydų 
darbininkų organizacijos 
“Arbaiter Ring” konvencija 
priėmė rezoliucijų, kuria ji 
aštriai protestuoja prieš Ru
sų bolševikų valdžių dėl jos 
žiaurių persekiojimų social
demokratų ir socialistų re
voliucionierių ir reikalauja, 
kad tos nežmoniškos repre
sijos ,butų paliautos ir kad 
visi kalinamieji socialistai 
butų iš kalėjimų paliuosuo- 
ti. i

vadina save “darbininkų 
valdžia”.

Išdidusis Nepa 
vykis

Lietuvos buožes ir 
Rusų nebuožčs.

Rusijos lietuvių komunis
tų laikrašty “Komunare” V. 
Kapsukas paduoda kelioliką 
vardų žmonių, kurie Lietu
voj vedė bolševikų propa
gandų ir už tai buvo Lietu
vos valdžios sukišti kalėji
mai! arba išsiųsti be teismo 
Rusijon. Kapsukas dėl to 
sako:

“Mes nei valandėlei negalim 
užmiršti charakterio tų žmo
nių, kurie dabar bando valdy
ti Rusiją, ar u/mrišti jų val
dymo teorijas, kuriomis jie 
vaduojasi. Jie žiuri į valdžią 
ne kaip chrilizuoti žmonės. Jie 
yra teorininkų eilė ir tuomi ar- 
šiaus, kad jie dedasi diploma
tais. Jie yra tiek pat nesupai
somi kaip vaikai ir tiek pat 
pavojingi, kaip laukiniai.”

Taip kalbėjo Robert Lansing, 
buvusis valstybės sekretorius 
prie VVoodroAVO VVilsono, dabar 
kiek atšalusis nuo savo buvu
sio pono ir, nenorintis būti jo 
marškiniuose, bet vis yra 
juo vienos širdies ir vienos 
los, kada pareina atsisakyti

su 
sie- 
So-

“...mes matome, kad kai 
kurie draugai vien už pri
klausymų komunistų par
tijai buvo nuteisti Lietu
vos buožių ligi gyvos gal
vos katorgon (Jurgis Ja
nuška), kiti penkiolikai 
metų (Feliksas Januška).1

Vietoje Rusijos Lansingo 
mškime
F'rancija, turėsime nuomonę 
Karaliaus Jurgio III ir Mctter- 
nicho apie 
cijos savo 
kus.

Sovietinė
būdama šiandien yra tūkstantį 
kartų stipresnė negu buvo 13 
Amerikos kolonijų, ai’ republi- 
kinė Francija savo skausmų 
dienose. Nuotikių logika daug 
kartų stipriau kalba už sovieti
nį Rusiją negu ji kalbėjo* už 
.1776 m. ir 1789 m. žmones.

Ar Washingtono valdžia pri
pažins sovietinę Rusiją, ar ne, <) 
rusų darbininkų republika taip 
pat pergalės savo sunkenybes,

pa- 
padeję Amerika, ar 
turėsime

Amerikos ir Fran- 
laikb revoliuciniu-

> kaip jas įKuigalėjo Amerikos ir 
Fra nei jos rępublikos, apveik
damas feodalinius torininkus ir 
Šventąjį Susivienijimą.,

Vis viena kaip toli istorinė 
švytuoklė Rusijoje sieks atgal 
ir eis nuo dogmatinio boiševi* 
kų programo, ji niekuomet ne
pasieks senojo režimo^ ar net 
grynai kapitalistinės valdžios.

Traginga Eahsingo ir kitų 
tolygių jam nelaimė yra tame, 
kad žiedinės, būdami jo lai
mingoj vietoj, nesugeba su
prasti, kati pažangos žygis bu
vo nusprendžiamas ne jų no
rais ar nenorais, o didžiųjų vi-i 
suomeninių jiegų. Tikrasis di
plomatas turėtų žinoti, kad tu
ri atsitikti ir prie neišvengia
mo atatinkamai prisitaikyt, vie
toje atkaklum piktumu stovė
jus istorijai ant kelio,

Lansing stovi krutanioj vie
toj menkindamas bolševikų di- 
plomatingumų. Jei jis butų 
pasielgęs Versailiuje taip vyriš
kai, kaip čičerinas Genuoj, 
jis dabar butų galėjęs būti 
dele istorine figūra vietoje 
didaus nepavykio.

Bolševikai gali dėtis esą 
plomatais, bet jie tikrai neuž- 
silcidžiu ir dažnai praneša 
tuos žmones, kurie Laushigų su 
Wilsonu kaip pirštines anaustė 
Voi’saliujc.

“Jie žaidžia valdžia ir nieko 
nepaiso, kas iš to išeis kokiai 
šaliai, ar žmonėms, kol jie ga
ri savo ' savotiškas <įdejas plėš
ri”, sakii Lansing sav)[) išdidinu 
nusistatym'u; •

‘Mažne tų patį 
apie Wilsonų, bct/zjis neturėjo 
gana drąsos stoti viešai už sa
vo idėjas ir išgelbėti Ęurppų 
su Amerika nuo Clemenceau’o, 
Joyd George’o ir Wilsono dar
ių Versaliujc. Tai ko čia Lan- 
si'hgo upui didžiuotis?

Bolševikai, nors diktatorine 
mažumįi Rusijoj,, turi savotiš
kų mintį, kad valdžia turi ru
oni tis didžiumos gerove. Lan- 
sinigo civilizacija <yra savingos 
mažumos diktatūra mačuinios 
naudai. Abeji klaidingi, bot 
jolševikai turi augštesnį idea- 
ų.—<Milwaukee Leader.

tai 
di- 
iš-

f pasakė ir

L; S. Sąjungoje
VISUOTINAS LSS. NARIŲ 

SUSIRINKIMAS.

1922, 
Aušros Salėj, 3(M)1 S’o. Halsted 
St., 8 vai. vakarę įvyks visų 

>SS. narių pasikalbėjimas. 
Yra atvažiavęs iš Ncw Yorko 
“Darbo” Redaktorius. Jis turi 
daug naujų dalykų patJasakoti 
iš Ndvv Yorko apielinkės mu
sų draugų vųįkiino. LSS. Sek
retorius paaiškins apie buvu
sią Socialistų Partijos Konven
ciją. Malonėkit visi draugai 
atsilankyti, išgi 
jų

Kotvtrgc, gegužio 11,

Malonėkit visi 
_ irsite daug 

ir žingeidžių dalykų.
A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

nau-

L. S. S. 81 kuopos darbuote, ♦ x
Pereitos subatos vakarų Lino- 

sybės salėj LSS. 81 kuopa laikė 
savo mėnesinį susirinkimų. At
likus visas susirinkimui prade
dant reikalingas priedermes ir 
išklausius valdybos ir komitetų 
raportus, kuopos raštininkas 
pranešė, kad Socialistų Partijos 
įsteigtoji vasario 11 d. 1921 m. 
Darbininkų Dienraščio Spaudos 
Bendrovė negalėjo iki gegužės 
1 d. 1922 metų surinkti pakan
kamos dienraščiui leisti sumos 
pinigų ir pagali ’tds bendrovės 
patvarkymų, visi dalininkai ga
li atsiimti savo įdėtus pinigus. 
Bet tos bendrovės viršininkai 
visiems dalininkams praneša, 
kajd daugeliui dalininkų prašant, 
Cųok pavieto socialistų lokalo 
komitetas nesenai įsteigė naujų 
spaudos fondų, kuriam Darbi
ninkų Dienraščio Spaudos Ben
drovės Šerai gali būti pavesti. 
Darbininkų Dienraščio Spaudos 
Bendrovės šorų kuopa buvo pir
kusi už $20 ir juos nutarė per
duoti naujajam presos fondui.

Kas metas ’artija

________

rengia presos piknikus. Partijos 
sekretorius todėl prisiuntė kuo
pai kvietimų prisidėti prie tokio 
pikniko rengimo, išrenkant po
rų vyrų, kurie padėtų pikniko 
rengimo reikalus tvarkyti, 81 
kuopa, kaip ir visada, pikniko 
rengime dalyvauti neatsisakė. 
Padėti Partijai surengti presos 
piknikų ji paskyrė P. Millcrį ir 
J. F. Vilį.

Po tjo raštininkus "pranešė, 
kad ndo gegužės 10 dienos So
cialistų Partija pradės didelį 
propagandos darbų tarpe strei
kuojančių Illinois valstijos ang- 
iiakasių. Daugiau kaip 95,000 
Illinois angliakasių delei streiko 
nedirba. Streikuojantįs anglia
kasiai neturi nei darbo nei pi
nigų, bet jie turi laiko lankyti 
prakalbas, skaityti literatūrų ir 
mokintis. Partija yra pasiren
gusi siuntinėti iš vietos į vietų 
savo kalbėtojus ir varyti pro
pagandos dalbų tarpe anglia
kasių. Tame savo propagandos 
darbe Partija negali apsieiti be 
lėšų. Kalbėtojų keliones, pra
kalbų salės ir kiti dalykai rei
kalauja didelės sumos pinigų. 
Socialistų Partija * todėl įsteigė 
t«.ip -vadinamą. Kalnakasių Pro- 
pagunklos Fondų ir visiems Par-1 
tijos lokalams išsiuntinėjo au
kų rinkimo blankas. Susirinki
mas tam reikalui iš iždo pasky
rė $5, o aukas rinkti kai kurie 
nariai sutiko savanoriai.

Apkyl nt naujus sumany- 

 

mus^kuopos reikalais, nutarta 

 

surengti į Jeffej*son miškų iš

 

važiavimų. Išvažiavimui diena 
paskiru tam reikalui išrinktoji 
komisija ir aį^e tai paskelbs 
laikraščiuose.

Iš. visų kuopos nutarimų^ma- 
giausia man yra pažymėti kuo
pos paskyrimas $30 Lietuvos 
Socialdemokratų Partijai. Tū
las iųmys, darydamas tokį įne
šimų, 
rė tik $10, 
svarstant tuoj duota pataisy
mas aukoti $30. Tos aukos klau
simų rišant tapo nurodyta, kad 
po Jungtines Valstijas dabar su 
prakalbomis lankosi iš Lietuvos 
atvykusieji klerikalų ir tauti
ninkų partijų atstovai ir suren
ka savo partijų rinkimų agita
cijai milžiniškas sumas pinigų. 
Gi Soicaldemokratų Partija, dc- 
Iti mažo skaičiaus darbuotojų, 
tokių atstovų Amerikon pri
siųsti negalėjo. Vieton to, Ame
rikos lietuviams socialistams 
reikia daugiau padirbėti, kad 
pagelbėjus savo užjūrio draugų 
darbui. —Reporteris.

Hongkongc, pa
teli siekiančios

darbininkų kla-

Socialdemokratams sky- 
bet tų klausimų

Darbo klausimas Chinijoj.

I' Chinųoje mate atei-

Šios dienos Chinijos darbo 
klausimai, šalia Chinijos kilų 
klausimų, yra maži. Bet jie 
eina drauge su šalies apartum 
kuplia lizino rutulojiimu ir pa
staraisiais metais chinų versli
ninkai ir ypatingai svetimšaliai 
besiver
nančio susirėmimo ženklų, ku
rie yra visai svetimi senovois 
Chinijos nbrmoms.

Dabar, apskritai kalbant, ten 
yra pusė’ milijono chinų darbi
ni nikų susiorganizavusių į ama- 
tines unijas, arija naujovines 
gildijų draugijas, kurios visais 
žvilgsniais atsako savo tiks
lams. Daugiau negu 200,(X)0 
jų yra dirbtuvių darbininkai; 
apie 185,000 yra kalnakasiai, 
gelžkelių tarnautojai, druskos 
darbininkai, likusieji gi susi
deda iš jūreivių, dokų darbi
ninkų ir kitų darbo rusių uos
tiniuose pajūrio ir upių mies
tuose. Unijų, kurioms jie pri
klauso, yra baisybė. Tikrai 
tautinės darbininkų organizaci
jos nėra ir negalime pasakyti, 
kad kuriame nors amate yra 
tvirta organizacija padaranti 
stiprių darbininkų proporcijų. 
Veikminga*organizacija kol kas 
nesiekia toliau, kaip miesto, ar, 
daugiausia, provincijos rybas. 
Jų vaidai daugumui, chinų nė
ra žinotini ir jie kol kas nevai
dino jokio vaidmens tautos gy
venime. Jų veiklumai savai- 
mug ir retkartiniai, nors, kaip

paskutinysis transporto darbi
ninkų streikas 
darė gilios ir 
veikmės.

Tipingiausia
sės bendruomenė Chinijoje yra 
$anghaį kur paskutiniais me
tais įsikūrė vienas didžiausių 
m,anufakturinių miestų Rytuo
se. Uhangpu pavandene, se
iliaus negirdėtuose Jangtsepu 
ir Putung fabrikų a'pskričitiose 
iškilo tikras miniaturinis Man
česteris/ Svarbiausia pramonė 
tai lųedvilnės išdirbystė. Čia 
anglų, japonų ir sparčiai au
gančia praporci'ja chinų kapy 
italas išplėtojo pramonę,’ dau
giausia su Amerikos mašinų 
pagelba ir, reikia pasakyti, kad 
ji turi stebėtiną pasisekimą, 
kaikurios gamyklos vidutiniai 
mokėjo per praeitus aštuonelis 
melus ik) 25 nuoš. dividendo. 
Dartriniinkai visi yra cliinai ir 
didelė jų dalis yra moters ir 
vaikai. Kaip sekas pramonei, 
galima matyt iš to, kad 
nuo karo ūlaiko verptuvių 
skaitmuo nuo ^1,500,000 padi
dėjo apie ilįj 2,500,000 ir dabar 
statoma penkiolika naujų ga
myklų, didžiuma jų chinų ran
kose, Karty kartus svetimša

lių (bendruomene kreipė dottnęs 
į primityves darbo sąlygas ši
tose gamyklose. Mokesnis sie
kia nuo 30 iki 50 centų į die
ną — viena jų konkuruoti 'ga
lėjimo paslapčių — naktinis 
darbas ir vaikų darbas dar vis 
randas daugelyje gamyklų, o 
{statybiniais vaistais visai ne
sirūpina pei Chinų valdžia, nei 
Šanchajaus miesto taryba.

Prie šitų sąlygų darbininkų 
organizavimas, kurių daugu
mas yra atėję iš kaiminių apy
linkių, eina žingsnis žingsniu. 
1913—14 m. buvo didelis strei
kas, kuris pravedė darbininkų 
kovas nuojovinėj Chinijoj di
deliu plotu ir padėjo pamatą 
tai unijai, kuri dabar yra. Lai
mėli, stambieji darbdaviai chi- 
nai, k. v., C. C. Nieh, Chinų 
prekybos skyriaus prezidentas 
ir stambiausias medvilnės iš
dirbėjus, teisingai atsinešė į ši
tą padėtį ir savo (valia įsteigė 
viešos tarnybos daubą, suor
ganizavo dirbtuvės gydytojo 
patairnavilmą, sutrumpino valau 
das, pakelė mokesnį ir noriai 
garėsi su darbininkų bendruO- 
Rienės nariais. Sekime buvo 
tokia, kad streikai, ndjį^ jie bu
vo dažni, niekuomet ųebuvo 
juose smurto; ir šaįgha’jaus 
dirbtuvių darbininkų gyvenimo 
norma, nors vis dar žema, ne
palyginti yrii aukštesnė negu 
tuose apskričiuoscv iš kurių 
darbininkai yra atėję.

Apskritai sakant, chinų dar
bininkai randa sau užtarėjus 
tarp moksleivijos, kuriai maž
ne vienai tenka priskaityti vi
sas tas suorganiząvimas, kuris 
yra padaryta. Darbininkų laik
raštis nėra jokia naujiena Clu- 
nijoj; trys jų yra viename 
Šanghajuj, o kiti yra Kantone, 
IIanko|we ir kituose miestuose, 
o chinų spaudos tonas, apskri
tai, jretai esti nesutaikdmas ar 
klasiniai sąmoningas, kada, pa
reina spręsti darbo klausiipias. 
Tas pareina iš to, kad labai di
delė daugybė pramonės įstai
gų yra svetimšalių rankose ir 
todėl visokios rūšies ir visokių 
sąlygų chinų darbininkų kova 
greitai ranlda pritarimų chinų 
versi i ninku hend ru ome nėse.

Ginčuose tarp cliinų darbda
vių ir jų darbininkų svetimša
liams dažnai tenka stebėtis, 
kaij) dažnai susitaikymo išly
gos pasiekiama arbitražo ke
liu. šitai Hongkonge užsienio 
laivų savmmkam besipriešinant 
jūreivių reikalavimams karčioj 
daugiau kaip astuonių savaičių 
kovoj šiais metais, chinų trans
porto 'bendruomenė susilaikė 
streiko ‘pradžioj, palikdami to
lesniam streikui progą įgyti vis 
didesnį J charakterį ko vos su 
svelimllyiais.

Tai yra svarbus etapas Chi- 
nijos darbo klausimų ičįjutu- 
loj. Užsienio kapitalas yra į-

davio Ir darbininkų žiūrėtojo ti
pas nėra toks, kuris pakęstų 
pasipriešinimą iš savo chimy 
darbininkų pusės. Tenką lank
tį kad užsienio misionierių 
geri dalbai, kuriuos jie nuvei
kė betilkiindami chinus, kad va
karų civilizacija turi švietimo 
tikslų, nueis per, niekų chinams 
darbininkams vis aiškinus pra
dėjus nusikratyti artimiausių ir 
laibiausiai slegiančių užsieninio 
kapitalistinio viešpatavimo žen
klų verslo vedime dividendų 
medžiojimu.

Darbininkų unijos kasyklose 
ir gclžkeliuose vis dar vietinio 
ir neišvystyto pobūdžio. Jos yra 
daugiaus panašios senovinio 
chinų gyvenimo gildinėms or
ganizacijoms'jsu gervės ambici
jomis ir bendruomenės gerini
mo idėjomis antdėtomis ant 
tradiciniai gildinių sąstatų. Su
sisiekimo ministerija turi aiš
kiai apsibrėžtų gerovės progra
mų, parūpinti paskaitas, visuo
menės gerovės kursus ir skai
tyklas 125,000 Chinijos gelž- 
kelių darbininkų. Kol kas šito 
tartum užtenka padėties reika
lams, nes gelžkelių sistema bu
vo liuosesnė nuo streikų negu 
kita. pnunvne.

iGhinija tik kų išeina iš pra
moninio bruzdesio įr nedarbas 
ir platus verslo iškrypimas pa
žymi didėjantį darbininkų or
ganizacijos susirūpinimų. Į 
dvejus metus po karo vienam 
Jangtse klony beveik 200 (pra
moninių įstaigų įkurta su $75,- 
000,000 .chinų kapitalo. Tarp 
jų randas visokios dirbyklos, 
kasyklų kompanijos, ir 1.1, ir 
26 elektrinės gamyklos. Pati 
augščiausjoji vilnis perėjo ir 
dabar skaitomai, kai 100,000 
bedarbių turi pasirinkti vienų 
iš dviejų,- arba grįžti atgal į 
kaimus, ar varžytis vienas su 
kitu dėl darbų didžiuose per
tuose. šitokiose apys lovose 
chinų darbo klausimas turi 
greitai patapti aštresniu.

—^Gardner L. Marding.

nepriklausomybei sustiprinti, 
šis darbas privalo būti veda
mas virš partinių bei asmeni
nių ambicijų. Ir todėl aš krei
piuosi į Redakcijas visų Ame
rikos lietuvių laikraščių, ku
riems tik rupi Lietuvos nepri
klausomybė, ir prašau plačiai 
atidaryti savo skiltis besiarti
nančiam Aukso Sidabro Fondo 
vajui, kaip jau jie nekartų bu
vo darę, suteikdami tokiu ba
du Lietuvai žymios paramos— 
aukos. ||

Tikėdamas, kad Jūsų Gerbia
moji Redakcija padarys visa, 
kas yra jos galėję, tariu iš- 
anksto nuoširdžius padėkos 
žodžius.

Prašau priimti 
Redaktoriau mano 
garbes pareiškimų.

Geibiam, 
tikros pa-

Čarneckis
Atstovas.

Kg Lietuva perka 
Amerikoje.

Del didelio pinigų skirtumo, 
alfodo, kad Lietuva nieko ne- 
galetu pirktas Almerikojo. To> 
čiiiu par<xi<> kitką. IPerea.-
tais metais, i>er vicnuoliką mė
nesių su viršum, t. y. nuo 1921 
m. sausio 1 d. iki 1921 gruod
žio 8 d. 'Lietuva įvežė Ameri
kos prekių išviso už 24,007,677 
auksinus. Paskyrimu imant 
per tų laiką buvo 5 įvežta iš 
Amerikos šių produktų:

Žibalo už .......... 10,680.441
Cukraus .............. 5.182.531
Įvairių mais. prod. 5,156.289 
Mašinų ir įrankių 2.298.675 
Žemės ir ūkio maš. 687.000 
Spaudos gaminių ..413.588 
Mineralinių dirbinių 327.980 
Mcta'liniių dirbinių 289,534 
Manufaktūros prekių 264.737 
Tepalų 20fi.l85
Audinių .............. 135.074
Įvairių smhlkių prdk. 93.240 
Gyvulių produktų 
Odfcs ir jos gaminių
Chemijos produktų.. 29,271 
Avalinės ..........<.
Galanterijos ....
Siūlų Ię mezginių 
Kosmetikos ........
Stiklo ir jo dirbinių.. 
Vaistų
Kadangi išviso tuo 

įvežta prekių į Lietuvą
789,927,254, tad importas iš 
Amerikos sudarė 3 nuoš. viso 
Lietuvos importo. »

Iš įvairių kitų šabų įvežta 
pereitais metais šiaip:

Vokietijos už 555.698.989 
Maž. Lietuvos 98.718.992 
Dancigo
Olandijos
Amerikos . 
Latvijos ,.

.. 90.517
08.817

Lietuvos Atstovybės.
LAIŠKAS “NAUJIENŲ” 

REDAKCIJAI.

Washįngtonas, 
1922 m. gegužės 4 d 

“Naujienų” Redakcija:Gerb.
Amerikos Lietuvių Veikėjų 

Konferencijos buvusios Nevv 
Yorkc pr. m. XI. 10 ir XII 1 d. 
sumanytas Aukso Sidabro Fon
das padėjimui patrųato savajai 
Lietuvos valiutai yra reikalin
ga dabar realizuoti, nes netru
kus bus jau išleisti savi lietu
viški pinigai. Nuo valiutus 
tvirtumo ir pastovumo priklau
so kaip visos šalies, taip lygiai 
ir kiek vieno piliečio gerovė. Sa
vos valiutos įvedimas bus 
stambus įvykis musų ekono- 
mįruame gyvenime, bus tai 
kartu ir svarbus ' atsitikimas 
musų atgimstančios valstybes 
istorijoje. Kad Amerikos lie
tuviai šių progų neišdildomai į- 
rašys aukso ir sidabro raidė
mis savo garbingus nuopelnus 
tėvynei—ąš neabejoju.

Amerikos lietuviai, supras
dami, kad nuo ekonominio stip
rumo daugiausiai priklauso 
musų šalies nepriklausomybė, 
patys sumanė padėti tvirtų pa
grindų musų valiutai ir aš ti
kiuosi, kad jie tų savo sumany
mų įvykdins. Aš tikiuosi, kad 
spauda, jau nekartų parodžiu
si savo sugębejimų iš vieno iš- 
vieno ir galingai prieiti prie 
pirmaeilių Lietuvos reikalų 
rėmimo, kaip kad ir realizuo
jant Lietuvos Laisvės paskolų, 
ir šiuo atveju atliks tų didelį ir 
garbingų uždavinį, kuris šią
dien prieš mus alsisleya, pain
formuos plačiųjų Lietuvos išei
vi jų Amerikoje apie Aukso Si
dabro \ Fondo Lietuvos 
klausomybės pamatus 
nant.

šis darbas^ kuris bus

■nepri- 
tvirli-

patrijotinių jausimų dėl Lietu
vos, kuris parodys pasauliui, 
kad lietuvių tauta yra pasiry-nic|, apie kurį retas amerikie- kad lietuvių tauta yra pasiry- 

tis benumano, o užsienio daib- žūsi dėti didžiausių aukų savo

. Ai- ■ *-k -i'iuiil'. •į-į.j. l i -lik •’ • tlif-A 1
— .^.1.-^ ■- ------...------ ...................... . ...... . ......... ---------------- --------- ■ ---------- ................................ ............... . ______

18.145
17.575
12.018
11.075

343 
20 

laiku

< Iš 
Iš 
Iš 
Iš 
Iš 
Iš 
Iš
Iš 
Iš 
Iš 
Iš

Iš
Iš
Iš

Suomijos .... 
Franci jos ........
Vilniaus krašto 
Švedijos ..........
Danijos ..........
Čeko-S'lovakijos.
Portugalijos .. 

Italijos ............

Iš
Iš
I* — ..........
Tokiu bud u‘(Lietuvos

58.001.154 
27.557.3071 

. 24.007.677 
11.856.233.11 
.. 7.889.668

Rusijos ..........   3į,324.000
Japonijos .... 3.819.090 
Lcnlkijos . M 2.073.291.10 
Šveicarijos .... 1.110.865 

610.819 
579.206 
377.119 
296.201 
285.781 
148.721 
128.056 
92.895 
59.368 
impor

te Amerika užėmė Įlenktąją 
vietą, kuomet Anglija užėmė 
septintąją vietą. Nors ji yra 
Lietuvai daug artimesnė kai
mynė. * Įiei importą iš Mažo
sios Lietuvos ir iš Dancigo 
skaityti išvien su Vokietijos, 
tada Amerika užimtų trečią 
vietą, Anglija Įlenktą ir |t. 
Viena Amerika davė Lietuvai 
prekių daugiau, negu Latvija,

mija, Franci ja, Švedija, Dani
ja, Čeko-Siovakija, Portuga
lija, Italija — visas tas šalis 
krūvon sudėju.% taigi viena to
limoji Amerika davė Lietuvai 
prekių daugiau, negu 12 Eu
ropos valstybių, Lietuvos kai- 
mynių.

Savo valiutų įvedus ir Euro
pos taikai nusistovėjus Lietu
va galės dar labiau išplėsti sa
vo prekybų su Amerika.

________________________ ____
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

PAKfcLfi GAZOLINAI KAINĄ

Pradėjus daugiau vartoti ga
zoliną Standard žibalo kompa
nija vakar 'pakelė gazolinai 
kainą vienu cęptu; dabar pri
pilamo stotyse ir garažuose 
ima 24 centus galionui, o iš 
vežimo .perkant 22 centai. Sin
clair Refinuojamoji kompanija 
taipgi tiek pakėlė. pakėlimo 
priežastis yra aiškinama, tuo- 
mi, kad esant gražiam orui 
daugiau žmonių važinėjasi au
tomobiliais.

jo biznio agentas Kairys ir aiš
kinosi, kad jis buvęs šapų čer- 
manų susirinkime ir todėl nega
lėjęs laiku atvykti. Jis prane
šė, kad tame susirinkime buvę 
Hi'llman, Schlossberg, Levin ir 
kiti Unijos viršininkui. Ten 
specialiai buvo apkalbėta tik 
banko dalykai ir tapo parduota 
už kelias dešimtis tūkstančių 
banko dalių. Visi susirinkusie
ji karštai sveikino Amalgameitų 
banko vedėją Thompsoną, jam 
pranešus, kad yieta ir visi kiti 
tam reikalui darbai jau baigia
mi. Šapus Darbininkas.

TOLESNIS MOKYKLŲ TARY
BOS SKANDALO TYRINĖ

JIMAS.

Valstijos, prokuroras to
lia us veda pereitą savaitę' pra
lietą tyrinėjimą, kad susekus 
visus slaptus (dalykus f sąryšy 
su piniginėmis suktybėmis 
mokyklų taryboj. Jau du, mo
kyklų tarybos teisių patarėjas 
VVilliam A. Biither ii’ nekruta
mo turto agentas H. W. Kaup 
jau anądien tapo apskųsti did
žiąja! teisybai. Į šitą skanda
lingą dalyką, kaip tvirtina pro
kuroro padėjėjas, esą įsivėlę ir 
keli mokyklų tarybos nariai,
ir kelios firmos. Kad surinkus 
athtinka/mą medžiagą, kuria
pasiremiant galimą butų įta
riami asmens, traukti teisman,
šeštadienį prokuroro biuro
žvalgai , padarė užpuolimą 
ant septynių firmų biurų. Pa
imtas knygas ir rekc: dus ypa
tingai tyrinės dalykų žinovai.

Valstijos prokuroras Crowc 
sąko,-kad jis ištirs visus že
mės pirkimus, mokyklų tarybos 
padarytus per paskutinius 
trejis metus.

Savaitė atgal virto garsiu 
dalyku apgavimas mokyklų ta
rybos $3Q,000 neperkant plečiu 
arti mokyklos VVendelI • Phil
lips. Mokyklų tarybai perkant 
tą žemę minėti žmonės Bither 
ir Kaup padarę tokių dalykų, 
už kuriuos jie tenka nubausti.

•litiniai kaliniai 
į yra daugiau 

Mote-

, ar

Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE.

Septintadienį geg. 7 d. Liuo- 
sybės svetainėje buvo šaunus 
vietos vaikų smuikinės orkes
tras koncertas. Šitą orkestrą 
mokina ir veda V. Voronec. 
Koncertas labai nusuokė. . Rei
kia atiduoti mokytojui garbė, 
kad tokius trumlpu laiku jis su
gebėjo tuos vaikučius taįp ge
rai išlavinti. Gaila tik, kad ši
tą koncertą mažai kas girdė
jo, nes daugumas sugrįžo na
mon dėl įžangos aukštumo.

Nors* pirmesuiuosc vlika ruo
šė ta pati orkestrą pasirodyda
vo negeriausia, btt šį kartą ji 
atpirko savo pirmesniąsias 
klaidas. Galima tikėtis' kad 
greitu laiku susilauksim gerų 
sami iki niųkų.

Visam koncertui pianu akom
panavo taipgi maža mergaitė

vo kainą už tą darbą, kurion 
jis neduoda jokios garantijos. 
Nuėjus pas^ jį, jis nesako, -4-' 
aš atgiedosiu egzekvijas ir at
laikysiu mišias už tą ir tą dū
šią, o kaip ji nueis į dangų, tai 
man už mano egzekvijas ir 
mišias užmokėsi; ne, jis išank- 
sto atsiimą, nedavęs jokio už- 
tikriniano, kad jo paltarnavi- 
mas^kokią naudą atneš.

Advokatui reikia užlaikyti 
ofisas, stenografas ir apmokėti 
visoki kiti dalykai, todėl yra 
aišku, kad. jis turi imti 
pinigus, jei jis nori tuomi ver
stis. Bet kitaip yra su kungį 
go profesija -r— kunigui nerti- 
kia jokių instrumentų, viskas 
jam pareina apmokėta, o bet 
jis visuolmet reikalauju, 4<ad 
jam išanksto butų užmokėta 
už jo patarnavimą, kuris jo
kios matomos vertės neturi 
tam, kuriam jis tenka apmokė
ti. Taigi jo prilyginimas visai 
netinka.

Apie socialistus mes visi ge
rai žinolme, kad jie yra priešin
gi visokiomis skriaudoms, viso
kiam žudymui ir ypatingai 
priešingi karui, o Garmus sa
kų, kad socialistai nori iškarti 
mokytojus, kunigus, daktarus 
ir kitus žmones.

Jei šitą kas gali pasakyti 
ant socialistų, tai tikrai jis pa
sakoja tik Garmus tą, ką jis 
pats padarytų, 'tupėdamas ga
lią.. Atstovauja krikš.-dem. 
partiją, susiriesdamas ją perša 
ir klerikalai negali juo atsigir
ti, lai yra aišku, kad 
(lemokratų partija yra 
jau, kaip ir jis, kurių
norintiems laisvės ir žmogaus 
teisių reikia saugotis kaip ug
nies, baisios ligos(, ar kitos to
lygios nelaimes.

Vyrai, mes turime ginti 
Lietuvą nuo tokių akiplėšų ir 
žmonių vardo plėšikų. M. A. D.

krikš.- 
tokia 

mums

šitas koncertas buvo drauge 
ir kvotimu; išlaikiusiems kvo
timus buvo duodamos dova
nos. Geriausiai kvotimus iš- 

•Wkė ir pi rimas dovanas gavo 
Valerija čepukiutė ir J. Speli- 
ta. Dovanomis buvo skiriama 
tam tikra pinigų suma.

Geriausios kloties orkestrai 
ir mokytojui. — Ten Buvęs.

(Apgarsinimas)
KŪDIKIO PIRMIEJI METAI 

YRA SVARBIAUSI.

T0WN OF LAKE.

Del Garmaus atsisako nuo 
Lietuvai Gelbėjimo Dr-jos.

JUOZAPAS SPŲDVILAS
Mirė geg. 7 d., turėdamas 28 

metus amžiaus, Lake Side li
goninėj. Iš Lietuvos Kauno 
r6d., Tauragės apskr., Gaurės 
par., Viežaičių kaimo. Paliko 
brolį Joną, kuris tarnauja Suv. 
Valst. kariuomenėj, seseris, šve- 
gėrjai Oną ir Joną Gaižauskus, 
Magdeleną ir Juozą Blankus; 
Lietuvoj tėvus, 3 brolius ir i se
serį.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
nį, geg. 11 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų 2031 Canalport Avė. į 
Apveizdos Dievo bažnyčią, o po 
pamaldų į šv. Kazimiero kapi
nes.

Kviečiame visas gimines ir 
pažįstamus dalyvaut laidotuvė
se. Nuliūdę brolis, sesers ir 
švogeriai. _______________

Harringtono kredito 
riams.

Su Harringtono notų rei
kalais, kreipkitės į musų o^i- 
sų ir atsineškite su savim 
notas, kvitas ar korteles. 
Kreipkitės dieną nuo 2 vai. 
iki 5 vai. miesto ofisan 611 
Union Bank Building, 25 N. 
Dearborn S t., o vakarais nuo 
6 iki 8 vai. “Naujienų” ofi
san, 1739 So. Halsted Street.

K. S. Jurgėlonis & Co., 
Stocks & Bonda, 

25 N. Dearborn St

Keistai jautiesi 
sulaukusi pusamžio

Moterys turi žinoti kaip 
Lydi^E. Pinkham Vegeta- 
ble Compound gelbsti šiame 
mėginimo periode.

RUSIŠKŲ
Žebenkš

čių 
Palerinos

♦
Didelės, nu

li t ebinančių 
modelių. Vu- 

odegos’ ap
link visą, Ai 1- 
ko pamuSa- 1 
lu. Regulia- , 
r6 verte $150 J 

parduvi m o r 
kaina w

TIK ftIA SAVAITĘ m
lapiniai ę i n
KALIKAI V I Ų

Viai puikių, tankių j |
vilagų ir gražiausių i į !
Bpulvų. Vertės iki $50 ■
už

Jalttmarė
IjfUR

718 CENTURY BUILDING 
202 So. State St.

Pict-vakarinls Adams gatvės kampas

" ŠIANDIE PINIGŲ ) 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pei mus: I 
40 cent. už 100 auks. 

t arba 
250 už $1.00

Pigesnis kursu siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintu 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank-~

CIearing House Banį 
1112 West 85th Street 
- Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5432

AKUSERKA
Turiu patyrinu 

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

Chicagcį, I1L

Rubsiuviy susirinkimas.
Penktadienį, geg. 5 d. unijos 

svetainėj prie Robey gat. įvyko 
Kubsiuvių Unijos Lietuvių 269 
skyriau^ susirinkimas. Susirin
kimą atidarė brolis Butvilas. 
Perskaičius skyriaus ir vykina
mosios tarybos pereitų susirin
kimų protokolus, Katilius prie 
tarybds nutarimų davė pataisy
mą, kad draugiškame vakarėly, 
kurs rengiama septintadienį, 
geg. 7 d. atvažiavusiems iš kL' 
tų miestų Kubsiuvių Unijos lie
tuviams delegatams priimti, vi
siems 269 skyriaus ii* jungtinės 
tarybos nariams vakarienė butų 
nemokama; po apkalbėjimo di
džiuma balsų tas pataisymas ta
po atmestas ir visi Chicagos 
nariai, išskyrus atvažiavusius 
svečius delegatus, turi užsimo
kėti įžangos $1.50; protokolas 
tapo priimtas. *

Toliau sekė laiškų skaitymas; 
tapo perskaitytas laiškas nuo 
socialistų laikraščio New York 
Call, ' kuris šįmet rengiasi ap
vaikščioti 14 metų savo gyva
vimo sukaktuves. Laiške atsi
šaukiama į visas darbininki^or- 
ganizacijas ir unijąp, dėl kurių 
jis per tą laiką darbabos, kad 
jos paremtų jo sukaktuves dva
siniai ir medžiaginiai. Laiškas 
tapo atidėtas prie neužbaigtų, 
reikalų. Atėjus prie laiško svar
stymo, komunistai pavarė pur
viną agitaciją ir .laiškas tapo 
ątmestas. Nors komunistai sa-l 
kosi norį vienybės, tik juos ly
deriai skaido, bet i ūkimuo
se ir pas paprastus liūs dar-* 
bininkus apsireiškia daug komu
nistinės agitacijos prieš socialis
tus ir nachališkumo, kuris toli 
gražu prie vienybės neveda.

Po to sekė Jungtinės Tary
bos pranešimai. Pirmas delega
tas Misevičia (Mason) pranešė, 
kad Jungtinės Tarybos susirin- 
kiman atsilankė Dailydžių Uni
jos streikininkų įgaliotiniai, 
prašydami paramos iš Ama'lga- 
meitų unijos. Be to buvo atėju
si moteris politinių kalinių pa- 
li-uosavimio reikalais. Ji prašė, 
kad unijos nariai piliečiai pasi
rašytų po peticija politiniams 
kaliniams paliuosuoti; šitie pa
rašai bus renkami visur ir kaip 
bus surinkta miiionas piliečių 
parašų, peticija bus įteikta pre
zidentui Hardingui. Turima vil
ties, kad visi 
šioj šaly, ku
šimto, taps"paliuosuoti. 
ris prašė iš unijos piniginės pa
ramos šitam darbui.

Delegatas taipgi i pranešė, kad 
Amalgameitų unija" greitu 'lai
ku įsteigs savo banką; yra nu
tarta pardavinėti nariams banko 
dalis. Dalies kaina $150.

“Revoliucingasis” italų loka 
las Jungtinei Tarybai įteikęs 
rezoliucijas; viena reikalauja
ma, kad unijos viršininkams 
algos butų numuštos 50%; ant
ra, kad unijos padaryta sutartis 
su darbdaviais butų išversta į 
visas kalbas. Kiti delegatai pa
kartojo tą patį. ,

Pirmininkas pranešė, kad vy
kinamosios tarybos rezoliucijų 
komisija turi parengusi Amal
gameitų suvažiavimui devynias 
rezoliucijas politiniai ekonomi
nio pobūdžio: 1) kad Amailga- 
meitai šiame suvažiavime prisi
dėtų prie “raudonojo” Maskvos 
internacionalo; 2) kad unijos 

organo “Darbo” redaktorius bu
tų narių išrinktas, o ne paski
riamas, kaip dabar, toks, kuris 
tam tinka; 3) kad butų vykina
ma pereito suvažiavimo nutari
mas sutrumpinti darbo laiką 
iki 40 valandų savaitėje; 4) kad 
unijos prezidento Hillmano al
ga butų tik $6,000 metams, vie
toj $7,000 ir kad* visiems Amal
gameitų viršininkams algos bu
tų numušta 20%; šitos dvi re
zoliucijos pavesta. delegatams 
paduoti suvažiavimui pagąl sa
vo nuožiūrą — aštresnę,
švelnesnę, žiūrint to, koks bus 
suvažiavusių ūpas; 5) kad dar
bas butų nuo savaičių; 6) kad 
Amalgameitai neturėtų rūbų 
siuvimo koperacijų; 7) kad ma
žieji lokalai nebūtų panaikinti; 
8) pataisymai konstitucijos ir 
dar ten kas. Iš visų tų rezoliu
cijų buvo diskusuojamos tik 
dvi: prisidėti prie raudonojo in
ternacionalo ir numušti algas 
unijos viršininkams. Pirminin
kas aiškino, kad Maskvos inter
nacionalas yra “raudonas”, o 
Amsterdamo, reforminis “'gelto 
nąs”; pirmininko žodžius pa
kartojo ir kiti kalbėtojai.

Algų numušimo klausime ex- 
tra kairusis Vikšris liepė nebi
jot unijos viršininkų; jis stojo 
už tą rezoliuciją, kuri daugiau 
numuša algas viršininkams ir 
graudeno kitus, kad jeigu jus su 
liežuviu kalbat, tai ir darbu pa- 
sirodykit; bet Misevičia nuro
dė, kad kriaučių tarpe, ypač tarp 
lietuvių nėra tokio, kuris galėtų 
Itilhnano vietą užimti, todėl 
“mes jiems nemažinkime daug 
algų, bet reikalaukime, kad jie 
daugiau darbo atliktų; užteks 
numušus jiems 20%”.

Po diskusijų visos rezoliuci
jos tapo priimtos ir bus įteiktos 
suvažiavimui.

Suvažiavimo svetainės parupi- 
nimo ir kitų reikalų komisijos 
liarys pranešė, kad visos suva
žiavimui svetainės paimta ir ki
ti prirengimai baigiami . Uni
jos nariams įžanga į visas dele
gatams rengiamas prakalbas, 
koncertus ir šokius bus dykai 
tik į rengiamą delegatams Mo- 
rtison viešbutyje vakarienę 
kiekvienas turės 'užsimokėti.

Buvo įnešta, kad lietuvių lo- 
kalas suvažiavimo svetainės pa
puošimui nupirktų gėlių, bet li
ko nubalsuota, kad vietoj pir
kus gėles $10 butų paaukota au
dyklų streikininkams.

Susirinkimui besibaigiant atė- kurts i šaukšto atsiima sa-J

Pranešu visiems 
kiečiams, kad aš

tovvnofla- 
aitsįstatau 

nuo Lietuvai Gelbėjimo Drau
gijos, Raudonojo 
pirtmininko vietos
čiu knygelę raštininkui J. J, 
Patiekiu, 4514 W. 45-th 
pas mane nelieka jokių 
surinktų itam tikslui^

Šitą žingsnį privertė 
padaryti kun. Garmus 
prakalbomis. Aš metu 
ga i lest i nguosius darbus 
somis jiogonūs imsiu

I skyriaus 
ir pasiun-

gat. ir 
pinigų

mane 
savo 
visus 
ir vi- 

gelbėti

krikščionių demokratų rankas.
Balandžio 23 d. School Hali 

svetainėje man teko išgirsti 
tik pails galas- krikš. demo
krato kum. Garmaus prakalbos. 
Išgirdus - jo kalbą kiekvieną 
teisingą, protaujantį žmogų 
l>crpyle šiurpulys. Jis , išnie
kino visas partijas, apdrėbė vi
sas sroves purvais ir socialis
tus išvadino darbininkų skriau
dikais be jokio paųiąto ir jo
kio įrodymo — tik tam, kad 
savo krikš.-demokratų partiją 
įpiršuj. Girdi tik prie krikš.- 
demokratų darbini nkaUns bu
sią gerai; lik jie iškovoję ne
priklausomybę Lietuvai. čia 
jis suminėjo apie tris vaidus 
tos partijos žmonių, kurie nu
mirė bekovodami dėl Lietuvos 
laboj, o nutylėjo gal šimtus ki
tų partijų žmonių numirusių 
dėl to paties dalyko.

Apie visą jo kalbą tenka tik 
tiek pasakyti, kad jo burna la
bai neprausta, o jo logika nie
kur nenuveda. Visus nekrikš
čionius jis prilygina prie advo
kato, pas kurį darbininkui nu
ėjus su $3(W byla, jis pareika
lauja iš jo tūkstančio dolerių; 
be to jis nei klausyti darbinin
ko nenorįs. A* matote, kokis 
jis yra jūsų prietelis? \

Tas tiesa, ne koks; bet dar 
mažesniu “prieteliu” yra kuni-

Jo pradžia gyvenimo remiasi 
ant maisto,* kurį gauna per pir
muosius jo gyvenimo dvylika 
mėnesių. Maistas kaulus suau
gina ir tvirtas kojas, tad turi 
būti naudingas, maitingus, tuom 
pat laiku lengvas ir virus. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, tat 
Bordeno Eagle Pienas turi būt 
pirmas ant minties. Virš per 
šešesdešimts metų, motinos nau
dojasi juomi . Eagle Brand la
bai rekomenduojamas ir gydy
tojų prisakomas naudoti, ka
dangi švarus, saugus, lengvai 
prirengtas ir gatavai suvirintas.

Eagle Brand geriausias į sta
lą įr šiaip vartojimui -r— varto
kite visokiems reikalams, kur 
reikia pavartot cukrų ir pieną.

Šiame laikraštyj, laiks nuo 
laiko matome pagarsinimus Bor
deno Eagle Brand Pieno, kaipo 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Iškirpkite pa
garsinimą ir pasiųskite jį The 
Borden Company, New York, o 
jie prisius veltui tą knygelę, ko- 

'kios jų norėsite, su nurodymais 
jūsų Kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygą, kurtoje yra/ 
paaiškinimai, kaip pataisyt garį 
dų maistą su Eagle Brand. Py 
minėkite žodžiais, kokios knA 
gėlės norite. /

Sheboygan, Wisconsin. — “Silpnė- 
jau, pailsusi buvau ir nervuota, kad 

negalėjau savo 
darbo stuboj atlik
ti, naktimis nega
lėjau užmigti ir 
visoki keistumai 
kankino, kad pet 
maniau, kad jau 
kas blogo su ma
nim yra. Galop 
nustojau ir dakta
rus lankyti, bet 
mano draugės pa
tarė imti Lydla E. 

Pinkliam Vegetable Compound. Iš
naudojus pirąią butelį, galėjau ge
riau miegot ir taisytis. Išnaudojau 
septynis butelius, o dabar esu laimin
ga ir nejaučiu blogo jausmo”. — Mrs. 
B. LANSER, 1639 N. 3rd St., Sho 
boy'gan, Wisconsin.

Moterys įžengiančios į pusamžį, 
daugiau naudos gali gauti iš Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound. 
Laike šio laiko, daugybes visokiu 
įvairumų1' gyvenime pasitaiko, ir fs 
nekuriu išsivystė sunkios ligos.

Malencholija, nerviškumas,' erzu- 
mas, gaivos skaudėjimas ir svaigulys 
yra dalis simptomų. Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound yra natu- 
rališkas atitaisytojas, ypatingai yra 
pripažintu prigelbėtoju gamtai sau
giai pergyvent šį laiką. Kodelgi ge
rai ne išmėgint? , '

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakominghm^įas it 

pigiausias rakandų •mufuotoja’š^ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam tai d ir mažesniam 
darbe. i
817 West 34th St^ Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
BOS gydymo budai nuo

Chrpniško 
Nervingumo 
Kraujo \ 
Šlapumo 

ir
Privatinių

. Geg. 6 
Geg. 10 
Geg. U 
Geg. 20 
Geg. 24

CRENCH LINI I COMPASMIE GČNČRALE IkANSATLANTIOŲE 
■ $«Fviir« J

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

LA SAVOIE
S. S. FANCE 
CHICAGO, ... 
LAFAYETTE 
*PARIS ........
♦Jungiasi su S. S. Polęgne plau

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

bile kokią ligą* 
Atvažiuokite kad 
tu geriausi gy-

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

DU. B. M. ROSS į
35 South Dearborn St.Z

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-t po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Nutrinkite savo 
skausmus 

Reuinatlškus, 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

NlksterCjimą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėjimu, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimų.

Tčmykite, kad 
butų

INKARO 
VAI8BAŽEN- 

KLIS,

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St,

Tel. Canal 21U- 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

. 8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Si. 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 
ir nuo 5 iki 8 vakarą

‘ Dirbėjas ir, Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkejamš. 
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. Nedeliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Bivd. Chicago

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgu

VALANDOS: 9—12 ryto

Ruatta & Serenclli
817 Blue Island Avė. 3303 So. Morgan Street, 

CHICAGO, ILL,

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

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

Tel. Nevada 3177
Rezid. Tel. Albany 8G10

Dr. AL. DĄVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Atev 
Valandos: ■ " 

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

A. MASALSKIS
Graboriųs

Atliekame dar —
bą kuopigiau 
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 kreipkitės

3307 Auburn Avė.

BRIDGEPORT
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus ijį 
džiojame pilnai su Cfi 
fixtures x

Darbų gvarantuojųn
Elektriškam darbui

7101 
1892Telefonai Boulevard

iva-

1619 W. 47th Street
<Ant iiraokesčių, jei pageL 

'• daujama.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—-F 
vakare išskiriant nedėldienius.
............ i »

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St,

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ) 

8464 S'o. Halsted St. \ 
Chicago, 111.

Ofiso Valandos į 8 vak. » 
Tel. Boulevard 5913 t 

Residencijos Tel. Boulevard 1042.'

Or. Muurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto> 1 iki 3 
ir 7 iki 9 vi nedėldieniąis nuo 10 
•iki 1 vai. po pietų.
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Musų Moterims . ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI
MOTERIMS ŽIURSTAS. — No. 1326

praktiškas žiurstas yra pasių

DIDŽIAUSIA DARBO GAVIMO 
■ agentūra, dėl vyrų, moterų ir mer- 
I ginų, reikalaujama, moterų ir mergi

nų į restauracijas, dienų darbui, ar 
naktimis, merginų į skalbyklas ir už
kandžių vietas, taipgi vyrų į dirbtu
ves ir į valgyklas, indų plovimui. 
Ateikite prisirengę dirbti, 1533 Wcst 
Chicago Avė.

NORIU ftRKT ČEVERYKŲ TAI- 
symo vidutinio didumo ir vidutinės 
kainos šapą, todėl kas tokią turėtu
mėt, meldžiu atsišaukt ne kaipo už 
nedėlios laiko, ale laiške turi būt pa
žymėta l&iina, nes tiems, ką nAbus 
pažymėta kaina, atsakymas nebus 
duotas, John Janulionis, . 2515 So. 
Halsted St. ,

MAINAU ant autoinobilio, ar
ba parduodu už cash 'labai geroj 
vietoj bučernę ir grosernę.

Atsišaukit:
704 W. 69th St. '

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA PARTNERIO PRIE DRY 

goods ir čeverykų biznio. Biznis 
naujas, gerai išdirbtas, tik reikalin
gi pinigai dėl padidinimo biznio. Ge
ram, energingam žmogui, geras pel
nas. Kreipkitės laišku į Naujie
nas num 27.

JIESKO KAMBARIŲ

VYRŲ
NETURI DARBO?

Ateik pas mus, mes parodysi 
kaip padaryti $50 ir daugiau į sav 
tę, parduodant aukštos rūšies inve 
mentus ir Real Estate prapertes, 
t. lotus, farmas ir namus. Paty 
mas nereikalingas, mes pamokysi 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & J 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

REIKIA VYRŲ, ANT KURIŲ B 
tų galima pasitikėti prie papras 
9% vai. dienos darbo, b mokama 
10 vai. Geros darbo išlygos. L 
mokestis 35c. į valandą.

Kreipkitės prie knygvedžio
NATIONAL LEAD COMPANY 

900 W. 18th St.

REIKIA BUČERIO MOI 
čio savo darbą atsakančiai.

2558 W. 69th St.
REIKIA vyrų j junk šaj 

Lai atsišaukia tie kurie turi į 
tyrimo. Nuolatinis darbas gv 
rantuojamas, 869 Orleans St. 
blokai į North nuo Chicago Ai

REIKIA pirmarankip bučer 
kuris kalba: angliškai, lenkiški 
ir lietuviškai. 1645 Wab-ansi 
Avė., Monroe 2545.

šis praktiškas žiurstas yra pasiu
tas su “kimono” rankovėm; apikaklė 
yra įkirpta iš priešakio, ir todėl leng
vai galima žiurstą užsimauti.

Tokiam žiurstui pavyzdys No. 1326, 
sukirptos micros 36, 40 ir 44 colių 
per krutinę . Žiurstui 36 colių mie- 
ros reikia 3% jardo 32 col. materijos 
ir % jardo 36 col. materijos apve- 
džiojimui. ‘

Norint gauti tokiam žiurstui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, p» 
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, IU.

JIEŠKAU KAMBARIO ^VIENAM 
vaikinui prie mažos šeimynos su val
giu ar be valgio North Side apielin- 
kėje. Malonėkit pranešti laišku.

B. N.,
1914 N. Girard St.

REIKIA į kelinių šapą darb 
ninku. Keletas nuolatinių, gi 
rai apmokamų vietų

10 vyrų kilpelių 
vėjų.

Kreipkitės:
. TIIE IIOUSE

KUPPENIIEIMER
1901 Bloomingdaje Rd.

Arti Lincoln St.

sekamai, 
(’loop) si

•*OF

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI KAMBARIS VIENAM 

ar dviems vaikinams: elektro švie
sa, telefonas, šiltas vanduo, mau
dynė.

J. LAURYNAITIS.
3252 South Halsted St., 

Tel.: Yards 4276

REIKIA SHEARMANO IR J 
gelbininko į geležies atmatų kie 
Gera alga, nuolatinis darbas.

Kreipkitės tuojaus.
RELIANCE IRON & STEEL 

COMPANY, 
2141 So. Savvyer Avė.

ISREDAVOJIMUI
NAUJIENOS Pattern Dep.

1739 S. Halsted St., Chicago, IU. 
čia įdedu 15 centų, ir prašau at

siųsti man pavyzdį No. 132G.

Micros colių per krutinę 
metų

(Vardas ir pavardt)

RENDON STORAS GEROJ VIE- 
toj, gražus namas ,tinkamas aptiekai, 
ar Rcal Fstate arba kitam bizniui; 
garu apšildomas, puikiausia vieta, to
je apygardoj. Geras biznierius gali 
gražų gyvenimą padaryti. Nepamirš
kite antrašo:K

2305 So. Leavitt St.

REIKTA APSUKRAUS PAR 
vėjo, kuris gali gerus pinigus 
dirbti, parodyti lotus Ershey, T( 
lengvai parduodama propozicija.

137 N. Dearborn St. 
Room 1122

REIKIA kriąučiaus prie kos 
tumeriško darbo, kuris galėti 
seną įr naują darbą atlikti. At
sišaukite tuoj. P. Mockus, 1811 
So. Union Avė. .

(Adresą*)

(Miestą* u Vaisi)
U

Pranešimai

5 KAMBARIAI ant 2rų lubų 
rendai. 4634 S. Ashland Avė. 
Atsakanti vieto daktarui, advo
katui, real estate etc. Informa
cijų pašaukit. Yards 4487.

REIKALINGAS žmogus prie 
tąisymo senų čeverykų, kad i] 
su mažu patyrimu. Jei norėsi 
galėsi nupirkt ir biznį.

3932 S. Rockwell St.

Chicagos Lietuvių Tarybos visuoti
nas mėnesinis susirinkimas bus ant
radienį ,geg. 9, 8 v. y. Mildos svet. 
Visi atstovai malonėkite laiku susi
rinkti, nes y Fa daug svarbių reikalų 
svarstymui. — Valdyba.

JIESKO DARBO RAKANDAI

ASMENĮI JIEŠKOJIMAI

JIEŠKAU DARBO BARBERNĖJ 
Esu patyręs, jaunas bąrberis, šneku 
lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. Tu
riu 111. laisnj ir norėčia gauti vietą 
Union Shopoj, jei kas reikalaujate 
nors ir ne union shopon praneškite 
laišku ar teleponuokite Prospect 7586.

5259 So. Ashland Avė.

JIEŠKAU savo dviejų pusbrolių, 
Jono ir Juozapo Juzėnų. paeina iš 
Panevėžio apskr., Vilžių valsč. ir paš
to, Karsinos kaimo. Taipgi trijų 
senų draugų Juozo Simo ir Aleksan
dro Bubrikių, kurie paieina iš tos pa
čios vietos kaip ir'pusbroliai. Aš tik 
ką .atvažiavau iš Lietuvos su savo 
šeimyna ir turiu labai svarbų reika
lą. Jie patys, ar fcas kitas meldžiu 
pranešti. Juozapas Juzėnas, 20 S. W. 
Main St., Kenosha, Wis.

JIEŠKAU darbo į saliuną už 
bartenderį. Turiu patyrimą ir 
moku su kostumeriais manda
giai apsieit. Malonėkit pranešti, 
Box 30, 1739 S. Halsted St.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šeputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis duhcltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantinę adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruinvio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 So?ith 
Kedzie Avė.

APSIVEDIMAI.
JlEšKAU apsivedimui mergi- 

nos ar našlės, be vaikų, ne jaunesnė 
kaip 20 nvitų iki 27. Aš esu 27 me
tų vaikinas, turiu savo bdrber shop.1 
Malonėkite atsišaukti ir prisiųskite 
paveikslą su pirmu laišku. Paveiks
ią grąžįsiu ant pareikalavimo.

NAUJIENŲ BRIGHTON PARK 
SKYRIUS, 

4138 Archer Avė. 
Nųm. 2.

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai beveik nauji. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į Lie
tuvą. Atsišaukite. John Jenis, 
3303 So. Halsted St.

MOTERŲ
REIKTA moterų prie assemb- 

ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon. .

PARDAVIMUI 3 šmotų sek
lyčiai* setas vėliausios mados.' 
Kaina $135.00. J. Wolf, 1147 
Independencc B'lvd., Telefonas: 
Kedzie 3871.

REIKIA moteries arba mergi
nos kuri norėtų būti gaspadines 
pagelbininkė ant farmos. Kreip
kitės. M. Stungis, 1635 Hermi- 
tage Avė., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

į ‘ PARDAVIMUI NOTIONS, SAL- 
— dainių ir vaikams mokyklon einan- 

tiems reikmenų krautuvė. Gera vie- 
me ta, tarpe 8-jų mokyklų, ant Town of 
-ai- Lake.
«st- Atsišaukit.

k. f 1805 W. 46th St.
rn-
im
(n- PARDAVIMUI bučernė ir
_  groserne. Kaina $1,300.00.
U- 2956 S. Union Avė.sto
117 1

jž- PARDAVIMUI keptuve (be- 
kei’nč). Biznis senas. Lietu- 
vių kolonijoj. Sykiu parduosiu 
vežimą, arklį ir troką.

3601 Emerald Avė.
vl PARDAVIMUI kriaučių dirb

tuve už labai žemą kainą. Par
davimo priežastis, turiu kitą biz- 

ą. nį. Atsišaukit tuojaus.
a- * *6053 So. State St.

2 PARDAVIMUI barbernė lie- 1 
e. tuvių ir kitų tautų apgyventa 
— vieta. Biznis nuo senai išdirbtas, 
10 taipgi ir rakandai. Važiuoju į =

Cal. kreipkitės į N-jų ofisą N. 24 
ia

| PARDAVIMUI grosernė, su 
į_ pavedimu pirkėjui lyso ir fixtu- 

res. Pardavimo priežastis, einu 1 b . rį nuosavų namą. r
J 3256 S. Morgan St. i I

a

PARDAVIMUI bučernė ir gro- t 
šerne, visokių tautų apgyventoj j 
vietoj. Turi būt parduota šia 
savaitę, nes važiuoju Lietuvon. J

į 3533 So. Califotnia Avc. k
L“ NEPAPRASTAS BARGENAS . 1
H Saldainių, groseris, notions etc. „ 

krautuvė pardavimui. Krautuvė nau
jai malevota su 4 kambarių flatų, bar- 
ne, tik $25 rendos, gera apielinkė. 
Geriausis Chicagoj bargenas $495. s 
Turiu parduot. 2903 S. Canal £įt.

_ Irrikit Racine Avė. karą. . f

M PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS
Į delikatesen su dideliu kambariu užpa- P
1 kalyj, garu apšildoma, prie pat Gar- d 

field Parko. Turiu parduot greitai, n 
kadangi vyras serga. Kaina $900. d 
Kreipkitėsmvo 2 iki 6 vai. vak. 3539 h

1 Fifth Avė., pirmiau vadinosi Colorado. P 
■__________ _________  k

" PARDAVIMUI FOTOGRA- K 
fiška Studija. Tirštai apgyventa 
lietuvių, bei įvairių tautų, ko!o- tr

? nijoj. Klauskit^: n:
Naujienų ofise 29. m

PARDAVIMUI’ čeverykų tai- 
symo šapa. Mašinos išmokėtos. 
Parduosiu pigiąi. Gyvenimui 
kambariai. Renda tik $25.00. ks 

5610 S. Robey St.
—---------------------------------------- —— tr

PARDAVIMUI DELIKATESEN ir ks 
cigaru krautuvė, per 1£ motų išdirb- $7 
tas biznis, gražioj įlydė Park rezi- į< 
dencijų apielinkėj. Auksinė proga t’e 
jaunai, gabiai porai. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

1212 E. 55th St. ™. ____  1 <
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR st 

grosernė, labai apgyventoj visokių ba 
tautų vietoj. Viskas parduodama už ta 
cash. Kitu z bučerniu nėra arčiau ni. 
kain 5 ketvirtainiai blokai. Renda Jo 
pigi $25.00. Su' pagyvenimu arba be — 
pagvvenimo, 1741 W. 67th St., arti 
Paulina St.

PARSIDUODA DIDELIS ICE st 
Box tinką bučernei ar saliunui, par- *v 
duosiu pigiai, gerame stovyje.

Atsišaukite: sį.
F. RUMBINAS.

4425 So. Wells St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė geroj vietoj, visokių tautų 
apgyvento j. Parduodu pigiai. Savi
ninkas trumpame laike važiuoja į Lie
tuvą.

Kreipkitės: ,
716 W. 31st St..................       nu

MORTGEGIAI -PASKOLOS
PARDUODU pigiai saliuną, 

nes apleidžiu miestą, 
pragyvenimui 
svetaine.

4400 S. Honorc St.

Lysas,
4 kambariai ir

PARDAVIMUI KAPINIS SU 
taine susirinkimams saliunas. 
kių tautų apgyventa. Biznis 
ir išdirbtas. *

Kreipkitės.
1900 W. Chicago Avė.
Kampas Lincoln Avė.

SVE- 
Viso- 
scnas

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
isais biznio įrengimais. Biznis iš- 
irbtas nuo senai, ir labai gera vieta 
adarymui pinigų. Savininkas parduo- 
a^š priežasties, išvažiuoju ant far- 
iosbr^ Atsišaukite į ofisą, Liberty 
,and & Investment Co., 3301 South 
lalsted St.

PARDAVIMUI’ SALIUNAS 
vių kolonijoj. Gera vieta, 
znis. Priežastį patirsite ant

Atsišaukite:
3201 So. AuburnįAve.

NAMAI-ŽEME

LIE- 
geras 

vie-

BARGENAS, GERAS MŪRINIS 
rznio namas prie pat Lietuvių baž- 
yčios geriausioj vietoj, Cicero. Škic
as ir du florai, Storas ir ruimai už- 
akaly, didelis šešių ruimų flatas ant 
ntro floro. Gazas, elektra, toiletai, 
įaudynės ir kiti įtaisymai. Namas 
/irtas ir yra labai geroj vietoj dėl 
ile kokio biznio Ir gyvenimo. Del 
/airių ypatiškų priežasčių esu pri- 
erstas parduoti, ir parduosiu už 
7800 kada namas yra vertas daug 
augiau. $2800 reikia įmokėti, o li- 
usius ant iengviausių išlygų.

PETER CHAKANAUSKAS, 
139 So. 49th Court, Cicero, arba 

1445 S. 50th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ MU- 
inis namas, vanos beismante, geram 
tovyj. Parduosiu pigiai už $2,000.

Kreipkitės:
3212 Lime St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage 
igiai; antaukštis, maudynė, gasas, 
idelis shack, vištinyčia, skiepas pri- 
engtas dėl randos, lotas 30x126 pė- 
as, porcini iš pryšako ir užpakalio, 
ingai viršui ir žemai, už .$500 nu- 
irksi šitą vietą, o likusius išmokėsi 
aip rendą. Joseph Zcttik, 5319 So. 
alpatrick Avo. Tel. Laffayttte 7334.
JEI TURI VIENĄ TUKSTANTJ!
4 pagyvenimų mūrinis namas: elekr 
a, maudynės netoli lietuviškos baž- 
zčios; parsiduoda labai pigiai arba 
ainysiu ant tarno ar bučemės.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

NETIKĖTAS PIGUMAS 
Pardavimui 2 pagyvenimų po 5 
tmbarius, su 2 lotais muro namas, 
įsė bloko nuo Douglas Park, šiltu 
indėnių šildomas, maudynės, elek- 
os šviesa ,toiletai, skiepas ir vis- 
ts pagal naujos mados. Kaina 
,500, įmokėti $2,500. Atsišaukite pas 
eal Rcal Estate Co., 3214, S. Hals- 
d St.
AUROROS LIETUVIAI NESNAU- 
:it! Pigiai parsiduoda 2 lotai ant 
dmes St. ir Parker Avė. prie pat 
reetkarių linijos, arti 2 mokyklos ir 
žnyčios, gera vieta biznio namas; 
ipgi reikalingi geležinkelio kompa- 
jai. Atsišaukit. 3434 S. Union Av., 
nas Strazdovskis.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
ubą; 60 pėdų priekis. Elektro 
iesa, $700 įmokčt $20 į mėne- 

Namas 6 metų senas..
5915 S: Kildavę Avė.

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite* išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus notas 
kontraktus.

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

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

ir

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

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

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

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 matams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 VVabansia Avė., 8 
vai. vak.
A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metam’S,—Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hcnni- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Palips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos giob. Ign. Ju
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 

, Liundv. Jucius 3314 S. Union av.;
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas; kasos glob. Ant. 
Aruminas ir Ant. Strumbris; mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi ka^mėn. trečia nedėldienj, 
1 v. po p; Urbono salėj 3338 So.
Auburn Avė.

VITAUTO B AND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 14.32 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Qt., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairis 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 Northk 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Aye.; daktaras 
kvot. A. Montvid 18Ž4 Wabansia 
Avė,; valandoj nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLėI 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metam-s: — pirm. Wal- 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 'I 
Avė.: turtų raštį V 
10520 So. State St 
nacas Tvanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet , 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

910 Edbrooke 
arentas Dargia 
'''kasierius. Ig-

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU

 

GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A.sRuuauskas 3328 South 
Auburn A ve Y padėjėjas P. Rudo

 

kas 1164 W./I9th St.: nut. rašt. J. 

 

Danta 2308/W. 22nd Place; fin. 

 

rašt. A. PiaUlokas 2723 Emerald 

 

Avė.; ižd. 'K. ^Paulauskas 2245 W. 
' 22nd St. -A Susirinkimai laikoma 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSD VAL
DYBA: Pirmininkas «7. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Ayg. Martinavičia. J138 S. Eme- 
ihld A v., nut. rasi. J. V. DimSa, 
3242 S. Emerald A 'O . iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., ’žy 
,dininkns Ant. Grisius, 732 W“. 
'19th St., maršalka Fr. Kuzrr.-inc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdvba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.: padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz*. J. Demereckis :3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace jft.; kasier.

. Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontroles rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas..—Susi
rinkimai laikomi kiekvieno menesio 
pirmą subatvakarį J- Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais, 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki,

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. .Union av.. nut.4 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.: f’n. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califi.m'ia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.: kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

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

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- ąpšvarint stuba; 
nos nuo 20 iki 30 metų amžiaus senu
mo. Mananti apsivesti atsišaukit ir 
su pirmu laišku, mąlonėsit paveikslą 
prisiųsti. Atsakymą duosiu ir pa
veikslą grąžinsiu. Esu 26 metų se
numo, turiu gerą darbą ant visados. 
J. Butner, P. O. Melrose Park, III. ‘

REIKIA MOTERS AR MERGINOS 
grindis išmazgot, 

langus numazgot. Darbo yra ant 
dienos ar dviejų, pagal greitumą 
darbo. J. Stumbrys, 1731 So. String 
St., Pirmos lubos, užpakalis. Kreip
kitės po 6 vai. vak.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TAISOME AUTOMOBILIUS

Visokios rūšies ir kiekvienoj vietoj, 
arba savo garadžiuje. Užganėdinan-

REIKIA 10 PATYRUSIŲ MOTE- 
rų sortavimui popierų; gera alga.

Kreipkitės:
REPUBLIC WASTE PAPER 

COMPANY, 
1039 W. Congress St., 

Arti Morgan St.

Ford — Roadster.; 1920 m.......... $115
.Ford — Touring; gerame padė

jime .................................  $225
Ford — Coune; tikrai geras w. $250 
Maxwell — Touring, labai ge

ras .... ....... ........................ $150
Dodge — Touring, extra ........... $150
Reo 6 — Touring extra................ $150
Oldmobile — Touring labai ge

ras .;............................................ $250
Oaklaifd 6 — kaip naujas ....... $350
Overland — Model 90; e.xtra ge

ras .................... :.................... .’... $250
Overland — Model 83; extra ge

ras ir gražus ..........................  $125
Velie — 1921 m. extra gražus $8001 
Moon — 1921; kaip naujas .... $1,000 
Maxwell — Atveizdingas, extra $650

LANUS,
4634 Madison St., Austin 1115—1119

DELIKĄTESEN, GROSERIS IR 
žuvį) marmėtas su gerais fixtures ir 
staku. 4 pagyvenimui kambariai, 
renda pigi. $1,800 cash, bargenas. 
Liga ir apleidžiu miestą. Ne agen- 
tus

5260 So. Halsted St.
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosemė, visokių tautų kolonijoj, dai
li vieta ,biznis išdirbtas per daug 
motų.

Atsišaukite:
3001 Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj ir puikioj vieto, prie didelių dirb
tuvių. Turi būt greitu laiku parduo
ta už žemą kainą.

Kreipkitės:
1429 W. 45fh St.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
tis patarnavimas ir gvarantuotas Pr’dabojimui 14 menesių vaiko. 
J irhnq Duosiu kambarj, valgį ir primokėsiu,

į Atsišaukite: į Naujienų Bridgeporto 
Skyrių, , 3210 South Halsted Street, 
Num. 109.

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

Phone Canal 5041,

2 LAIŠKAI randasi iš Lietu
vos dėl J. Gillis. Atsišaukite: 
Naujienų Brighton Park* Sky- 
riun, 4138 Archer Avė.

REIKIA MERGINOS AR MOTERS 
prie lengvo namų darbo ir atliekamu 
laiku prigelbėt saldainių T 
Šeimynos nėra. Valgis, kambaris ir ( 
užmokestis. Geistina, kad anglų kai- pigiai, 
bą mokėtų. Jaunos mergaites neat
sišaukite. 3518 So. Wallace St. Tel.
Yards 4956. |

" BARGENAS
ANT MITCTTELLTO AUTOMOBILIŲ 

1921 Mitchell Sedan, pirmos klėsos 
padėjime, beveik naujas, važiuotas 
4,000 mylių. Reikia pinigų.

JOHN REHM, 
11255 Michigan Avė., 
Tel.: Pullman 0770.

PARDAVIMUI SALIUNAS
Gera vieta dėl žmogaus norinčio 

pirkti: visokių tautų apgyventa vie
ta gali būt priimtos į partnerius; pi
gi renda, priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos, 2994 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 7661. |

PARDAVIMUI 1918 Studeba- 
krtut.yveJ’ ker touring kar, geram stovyje,

3131 So. Wallace St.
Tel. Yards 4541

PARDAVIMUI saliuno fix- 
tures už Lile kainą. Kombiciji- ( 
nis sudedamas; priekio barai J 
užpakalio, stiklai, reniai 

J. KRAŲSE, 
918 W. Madison St.

ctc.

IŠIMTINAS BARGENAS 
TIKRAS PIRKIMAS

Penkių kambarių mūrinis 
ingalovv, visai nauja su visais 
[>derniškais įtaisymais. Miera 

loto 35x125 pėdų. (
CARL A. SANDSTROM, 

11250 Michigan Avc. 
Chicago, III.

/ 4 KAMBARIŲ NAMĄ PASTATY- 
sime už $1,500 Darlow išžiuros ant 
50 pėdų loto, gražiausioj apielinkėj, 
prie C. B. ir Q. geležinkelio, 32 mi
nutes iki vidurmiesčio. $700.00 įmo- 
kėt likusius nuo $12 iki $15 į menesį.

OLTVER SALINGER & CO.,
628 First National Bank Building

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ • NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ouetto Rd.: fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. Wallace St.; • iždin. 
Aleksandra Biiansk’as, 840 W. 33 
PI.: kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob 
V. Tamrišauskas, 3114 So. Wallaco 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

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

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 

'May st.: kasos globėjai: l ran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antra šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės. •

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallnre St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Auburn Av., Protokolų. 
Rašt., M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wa11a*'e St.. Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St.. Kasos 
glob. A. Maziliavckis, 3350 Eme
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. „Union Av.. Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

DRAUGYSTĖS 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
drį ulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. M iki i li
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTES ATGTMTIES LIĖTU- 
VTTT TAUTOS. V-ldvba: Pirm. A. 
CAičiiv’. 3439 S. Holst-d St. nadč- 
j^ias K. StenonaiHs, 3542 S. Lovv^ 
Ava.. ejn rnšt. K. Ašmontas, 819 
34th i^l.. kontvnlScĮ T. Petrau°- 

Jmc-oą glnbėias A. Ralis, mar,~ 
galVa V. R»*aMinskas. — Laiko susi- 
rinkimns FeHmvship Housc, 831 W. 
33-rd PI. kiekviena nirmą septynta- 

' dienj, 1 vai. po pietų.

CICERO. IT,L. — LIETUVOS KA
REIVIU DRAUGYSTĖS Valdyba; 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis. kasicr.*Loo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikond 
trečią sekmadienį menesio, 1 vai. 
dienos, S. Žviįio salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

NofTsjtdfs draugijų sąryšio 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
chester av : Sekr. J. Penk^uskss 
1649 G’ra^d rt...:Kasierius F. H^r- 
man»s 1645 W*ha*>ria av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanai. Vie
šojo Knvgvno adresas: Liuosvhės 
Svetaine. 1822 Wabansia av., Chi- 
cago.




