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Reikalauja sumažinti kontribuciją
' i 0* t' t i A

Chinijai gręsia potvinis.

Rusija turinti nusileisti
Gal žus tūkstančiai žmonių se
kamą liepos mėa. Bet niekas 

apie tai nesirūpina.

Kaltina patį prezidentą Hardingą

Bankieriai reikalauja 
sumažinti kontribuciją.

Belgija ir Francija pasipriešins, 
kas padarys nesusitaikymą.

Gal svarstys moratoriumą.

• PARYŽIUS,/birž. 4. — Da
bar keturi Europos premierai 
svarsto reikalavimą sumažinti 
Vokietijos kontribuciją. Savo 
atsakymą jie duos kontribuci
jos komisijos susirinkime se
kamą utarninką. Tokį kontri
bucijos sumažinimo reikalavb 
mą padavė bankierius J. P. 
Morgan. Jis ir kiti bankieriai 
tįMpjau pareikalavo sumažinti 
talkininkų okupacines i

^prie Reino upės.
Talkininkai nutarė at 

bankieriams per savo 
kontribucijos komisijoje, 
bus svarbus atsakymas, 
kurio priklausys 
Europos ateitis.
' Bet jau iškalno galima nu
matyti talkininku.. atsakymą. 
Anglija ir Italija atsakys tei
giamai, priimdama, bankierių 
pasiūlymą, o Belgija ir Fran
cija atsakys neigiamai, atmes
dama pasiūlymus. Tokiu budu 
įvyks pas talkininkus pilnas 
nesusitaikipimas, kuris jiems 
nieko gera duoti negali. Jeigu 
Amerika turėtų savo atstovą 
kontribucijos komisijoje, jos 
balsas butų sprendžiantis.

Kontribucijos koniLsija pati 
viena negali sumažinti kontri
bucijos, bet ji turi teisę pas
kelbti kontribucijos morato
riumą (nemokėjimą) iki 1930 
m. Tai gal butų Europai 'dar 
geriau, negu svarstomoji Vo
kietijai paskola, nors Francija 
su Belgija ir tvirtina, kad mo
ratoriumas butų jai pražūtis.

Kaip dabar dalykai stoki. 
bankieriai turės pasitenkinti, 
delei pačių talkininkų nesusi- 
taikimo, apsvartymu vien su
teikimu Vokietijai nedidelės 
paskolos, vieton kad mainius 
visą kontribucijos mokėjimo 
sistemą.

Francija ir Belgija sutiktų 
sumažinti kiek kontribuciją, jei 
Amerika sutiktų ' panaikinti 
savo karo skolas. Bet tai butų 
suvertimas .visos karo naštos 
ant Amerikos, visai mažai pa
lengvinant kontribuciją Vokie-

narius 
Tai 
nuo 

artimiausioji

f

Reikalauja Rusijos 
nusileidimo.

RusŲa turi atsiimti savo me
morandumą, kitaip Francija 
nedalyvaus Haagos konferenci

joj.

parodo Rusijos nusistatymą ir 
yra atsisakymas pripažinti Ru
sijos skolas, sugrąžinti privati
nę nuosavybę svetimšaliams ir 
allypinti padarytus jiems nuos
tolius.

Kaltina ir prezidentą 
Hardingą.

Bandęs nutildyti kaltinimus „ 
^pricŠ generalinį prokurorą. 

WASHINGT()N, birž. 4. — 
Sebatorius S'tanlcy apkaltino 
vakar senate ir patį preziden
tą Hardingą, kad jis bandęs pa 
sižaboti presų ir neleisti jai 
paskelbti apkaltinimų prieš 
generalinį prokurorą Dauglicd 
ty ir dėl “desperatiško ' bandi- 

kuris 
ir ap- 
nc/'į-

mo pridengti žmogų, 
pats nedrįsta prisidengti 
ginti žmogų, kuris pats 
s ta apsiginti.”
zSavo kalboje 

Stanley pareiškė, I 
erty yra “nedoras 
pardonų laužytojas, 
darė savo reikalu prigaudinė
ti prezidentą taip, kad žmo
nes galėtų piešti moteris tai
kos laiku ir apvoginčti’valdžią 
karo laiku.”

senatorius

ir vylingas 
kuris ‘ pa-

Kapos algas gatvekarių 
darbininkams

Jau paduotas apie tai praneši
mas. Tikisi susitaikinti.

nukapotos visų jos 
algos. Kiek tas nu
turi būti, kompani- 
Ji tik siūlo darbi- 

pasi tarimą,

TSINANFU, birž. 4. — 
tungą, buvusią turtingą pro
vinciją, bet dabar nuteriotą 
plėšikų, paskendusią skolc.e ir 
kovojančią už atgavimą įįcle- 
zinkelio, laukia nauja didHč 
nelaimė. Ta provincija yru 
apgyventa 300,000 žmonių, ku
rie daugiausia veik nieko netu
ri ir jiems gręsia sunaikini
mas jų derliaus ir tūkstan
čiams net mirtis sekamą mė
nesį, kada patvins Geltonoji 
upė. 1 ‘

Nuostoliai nuų tokio - po t vi
nių sieks apie $10,000,000 
tūkstančiai žmonių atsiras 
pastogės ir be maisto, 
pasigirs šauksmas gelbėti 
dalijančius chinus, bet 
ras mažesnę 
kadangi Cbi 
kartą 
apie pavojų, bet ji neklausė.

i Ch i n iečių ypatybe, tai nepai- 
symas likimo. Žmogus nukrito 
į upę — niekas jo negelbės, 
net nė pažiūrės į jį. Kiekvie
nas rūpinasi tik savim, ir apie 
kitus visai nepaiso. Delei to 
nepaisymo ir gręsia. dabar 
Šantungui didelė nelaimė.

Geltonoji upė savo deltoje 
Šantunge yra išsiskirsčiusi į 

I daugybę mažų upių, delei su
neštų jos deltoje žemės suo- 
našų, kurios padarė ten salas. 
Tos salos yra apgyventos bed- 
nuomenės, kuri džiaugiasi nors 
kąsnelį žciuės įvagusi, nors ta 
žemė tankiai yra užliejama ir 
nuplaunama jų darbo vaisiai, 
o ir patįs žmonės tūkstančiais 
žūsta. i;. .

Vjenok visą tąi butų lengva 
pataisyti. Reikia tik pabūdavo
te nužymėto) vietoj dambas. 
Jų pabudavojimas atseitų jh.pie 
$1,000,000, jei butų teisingai) 
viskas daroma ir nereiktų mo
kėti niekam kyšių (nors tai 
butų Chinijoje tikra negalimy
bė). Amerikiečiai siūlėsi tai 
padaryti. Bet Chinijos vald
žia, užimta ministeriniais kri
zinis, civiliniu karu, savais gu
bernatoriais, turėdama tuščią 
iždą ir susirupinusi vien graf- 
tu ir kyšiais, neatkreipė į tai 
domės. Dabar gi jau vėlu ką 
nors daryti šiame dalyke. To
dėl amerikiečiai stengiasi su
tvirtinti tik jau esančias dam
bas, kad nor\ miestus išgelbė
jus nuo' nelaimės, bet * ūkiai 
vistiek turės žūti.

buvo

nuka-

tikro-

CHICAGO. — Pasinaudo
jant tuo, kad nuo birželio 15 
d. gatvekarių karteris bus su
mažintas iki 7c. gatvekarių 
kompanija jau pranešė savo 
darbininkams, kad už 30 dienų 
turės būti 
darbininkų 
kapojimas 
ja nesako.
ninku atstovams 
kuriame viskas išsiaiškinsią.

Darbininkų pasitarimas su 
kompanijos viršininkais įvyks 
už dienos, kitos. Kompanija 
tvirtina, kad ji nori su darbi
ninkais draugiškai susitaikinti, 
nes taip esą bus geriausia. To
dėl ji ir paliekanti patiems 
darbininkams spręsti kiek al
gos nukapotos turi būti, neis 
darbininkai, girdi, visgi 
nuprasti, kad nupiginus 
rius, turi būti nors kiek 
po tos ir algos.

Darbininkai irgi savo
jo nusistatymo nesako. Tas jų 
nusistatymas paaiškės po savo 
susirinkimo, kuris įvyks šian 
die ir po pasitarimui su kom
panija, kuris įvyks veikiausia 
utarninke. Bet nukapojimo 
algų, bet iš pirmesnių jų pa
reiškimų ąišku, jie nepriims.

Bet ar kils darbininkų strei
kas, pasirodys nuo pačios 
kompanijos nusistatymo ir jos 
reikalavimų.

BiERLINAS, birž. 4. — Te- 
loras Silezijoj didėja besiarti
nant laikui atiduoti Lenki
jai. Dėlei to 30fFTtalijos karei
vių užėmė Rybniki o Anglijos 
kareiviai užėmė Bobrek.

Darbininkų unijos telegrafa-

PARYŽIUS, birž. 4. — Pre- 
mieras Poincare vakar pasiun
tė memorandumą Jungtu Val- 
sVtijoms ir Visoms pakvies
toms į HaagosL- konferenciją 
valstybėms, kuriame reikalau
jama, kad Rusija pirmiausia 
atsiimtų savo memorandumą 
Genoa konferencijai geg. H 
d., nes kitaip Francija Haagos 
konferencijoj nedalyvaus.

Poincare, sako, kad tas me
morandumas yra sovietų do- vo valdžiai prašydamos pagel- 
kunientas ir kaipo 
turi būti skaitomas

tokis ir bos prieš lenkų banditus ka- 
nes jis Ryklų zone.

•■i * .. .......

ir 
be 

Vėl 
ba- 
jis

užuojautą, 
jau ne 

persergėta

Augiai grūmoja karu 
airiams'.

ne-Pradės puolimą, jei airiai 
sustabdys atakų ant Ulsterio. 
Siunčia daugiau kariuomenės.

BELFASTAS, birė. 4.—An
glijos pėstininkai, artilerija ir 
aeroplanai, remiami 
laivų Belfasto užtakoj, 
pradės puolimą prieš 
kariuomenę Ulsterio
žyj, jei airiai nesustos darę ata

.7tci
parube-

Per Belfastą gabenama vis 
daugiau Anglijos kareivių į 
Uis torį ir* gabenimas kareivių 
tęsis visą sekamą savaitę. Du 
transportą^ atvyko vakar, šian 
dic atvyksta dar vienas trans
portas su Anglijos kareiviais. 
Gabenama iš Anglijos taipjau 
aeroplanus ir laukų artileriją.

EL PASO, Tex., birž. 2. — 
Du aviatoriai sudegė jų aero
planui užgavus kalną ir užsi
degus.

/

_______________________

ŠIANDIE RINKIMAI "i 
TEISĖJU

Chicagoj šiandie rinki
mai teisėjų. Išstatyti yra 
tik du 
sąrašai
V. bendras

Graikijos motery laimė 
{imas. Lietuvos žinios

pilni kandidatų 
- koalicijos, t.

republikonų 
su demokratais, ir sočia- 
listaų. ^Socialistų kandi
datai yra šie:

Kazimieras G ūgis

ATHENAI, birž. 4. — Graikija 
šiandie papildė savo konstitu
ciją taip, kad moterįs gaus bal 
cavimo ir kitas civilines teises.

Pavergtoji Lietuva
Lietuviai lenkų “vaisk

I

Grūmoja pietinei 
Chinijai.

x Swan M. Johnson 
Daniel A. Uretz 
Keliam Foster 
Max Silverman

Visi, vyrai ir moterys, 
eikite balsuoti ir balsuo
kite už darbininkų parti
jos kandidatus, už socia
listus.
Balsuojamosios vietos at
daros nuo 6 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų.

Uždraudė unijai veikti 
Mest Virigini joj.

Gen. 
umušė 

Čang 'Įso

jViILNIUS. Patekusieji per 
niobilizacijas lenkų 
lietuviai užlaikomi 
areštantai, nes bijo, kad nesu
siorganizuotų iir... Kariniai 
rengiama stipriai, nes “maši- 
ruvka” nuo auštant iki tems
tant. Vakare mokinama kulbė- «
ti “polski” poteriai už Pilsuds
kį ir kitus ponus; jeigu žmo
gus nenori kalbėti, tai tuoj ir) nė.

“vaiskan” 
kaip koki

nepajunti, kaip botagu per 
grandą “pliotukovas uždrož”. 
Tarp kitko mokinama, kaip 
šmeižti ir juoktis iš lietuvių— 
“chamui. Naktį apie kareivi
nę vaikštinėja “andoląi stru- 

varšaviakai, taip kad

PEKINAS, birž. 4. — 
Wu. Pci Fu, kuris s 
Manžurijos gen. 
Ling, šiandie pareiškė, kad jei 
prietinės Cbinijos prezidentas 
Dr. Sun Yat Stm ir toliau prie
šinsis jo plenur suvienyti visą 
Chiniją, taipjau busiąs sutriu
škintas pagelba kardo.

j Gen. Wu sako, kad puolimą* 
ant pietinės Chinijos jis -prade-.
šią; tuojaus. Jis tikisi, kad ta- žai 

,'me jam padės ir niekurie stip-; pabėgti nebandyk. Maisto ma
rus pietinės Chinijos generolai, žai duodama, tai suimtųjų tė- 

Senasis prezidentas Li Yuan vai visokiais budair 
Ilung, kuriam sugrąžinta pro- pristatinėti iš namų 
zidentystę, dar negrįžta į Peki
ną ir dar nežinia kada jis grįš. 
Jis veikiausia vilkina grįžimą

j. tuo tikslu, kad panaikinus pir- 
j miau tas aplinkybes, delei ku
rių jis neteko prezidentystės 
1917 m. — dideles galias kari
nių gubernatorių, kurie patįs- 
valdo dideles kariuomenes 
tuo daro didelį spaudimą 
centralinę valdžią.

stengiasi

CHARLESTON, W. Va. 
želio 4. — Federalinis distrik- ■ 
to tepėjas George W. McClin- 
tic, reikalaujant kelioms West 
Virginijos anglių kompani
joms, išdavė labai platų injum 
ctioną, kuriuo uždraudžiama 
angliakasių unijai ir jos dar
buotoj ams-a geniams organi
zuoti tų kompanijų darbinin
kus ir kokiu nors būdu kliudy
ti tų kompaniją anglių kasi
mui. Tos kompanijos turi 
kasyklas keliuose pavietuose.

Leninas vėl serga.
• !

Antisemitizmas Ame 
rikdj.

BERlLINAS, birž. 4. ~ Gau- 
toims privatinėmis žiniomis, 
premierą (Leniną ketverge už
gavo. apopleksija.

Čia buvę Makšiih Litvinbv, 
Kari Radek ii’ 
dovai tuojaus 
von.

Viena žinia
įpleksija pasidarė delei užplati- 
kimo kraujo ant smegenų.

kiti 'sovietu va- 
išvažiavo Mask- ■»

sako, kad apo-
žadaHarwai’do Universitetas* 

bepriimti žydų tik tam tikrą 
nuošimtį.

BOSTON, Mass. — Harvar
do Universiteto valdyba pas
kelbė, kad dėl stokos ' vietos 
mokykloj ji matanti reikalo 
apriboti priėmimą studentų 
žydų. Priėmimas žydų busiąs 
{nustatytas tam tikra procenti
ne norma.

Tai pirmas Amerikoj atsiti
kimas, kur augštoji
sumanė daryti skirtumo 
žydų ir nežydų, vadinas 
maut studentus vaduotis 
žydų metodais, kuriais 
caro laikais vaduojamos 
universitetuose.

Šis Harvardo universiteto 
valdybos paskelbimas Ameri
kos žyduose sukėlė didžiausio

mokykla 
tarp 
p ru

dei 
buvo 
Rusų

Neatsižada^ karalienės vardo.

VIiĘNNA, bii’žA 4. — Buvusi 
Austro-Vengrijos karalienė 'Li
tą vis dar nesustoja svajojusi 
apie savo karalystę ir sugrįži
mą ant sosto. Ji parašė laišką 
Vengrijos regentui admirolui 
Horthy, kad ji pašvęs visą sa
vo gyvenimą pasodinimui ant 
Vengrijos sosto savo sūnaus 
Ot'to. Ji sako, kad ji skaito sa 
ve karaliene ir saugos
savo mirusio vyro iki tokio 
ko, kada Otto galės užimti 
stą.

Tai patvirtina pirmesnes 
nias, kad tik jos ambicijos
sukurstė Karolį daryti du ne
sėkmingus bandymus atgauti 
Vengrijos sostą. Ji dabar gyve
na Madride, kur yra apsupta 
norinčių jai pagelbėti Vokieti
jos inonarchistų.

teises 
lai 
so-

ži-
ir

Pašovė savo meilužę

kabinėjusių. Gyventojų prane
šimu, tai buvusi reguliarė Lie
tuvių kariuomenė“.

Neveltui yra pasakyta: pat
sai muša, patsai ir šaukia, tai 
ir dabar: laikas nuo laiko “de- 
žuruoja”. lenkučiai musų ra
mius gyventojus visoje neitra- 
linėje zonoje, kad priskyrus 
Vilnijai, nes tai juk rtlenkų že
me”. Pasirodyti musų karino 
menė visad nepasirodė, tik len
kų vagiliai — partizanai per 
dažnai čia daužosi, tai tur būt, 
šie ir bus “lietuvių kariuome-

>♦ ( <‘.T A

Iš Vilniaus.* i
UPAS. — Musų žiniomis, p s 

balandžio 19 d. iškiliųjų puo
lęs lenkų visuomenės ūpas. Vi
sų žiūrima į padėlį kaip laiki
ną. Laukiama karo. Biržoje 
panika. Žmonės išparduoda 
lenkų markes. Didelis kariuo- 
menė'j kilnojimas. Atsiųsta iš 

ir
civiliai 

tautines pasirėdę pastatyta lietuvių pa
mojau, žii-. frontėje. Jų uždavinys Varšu- 

apicentli” ku- vos įsakymu rodyti neitralincs 
savo'juostos ir kiek toliau vietos 

į gyventojų sukylimą prieš Lie-

šie gi po visų dienos ir va
karo “polskų inodlitvų” susėdę ' Poznanės 1,200 partizanų 
dalinasi tėvučių vaišėmis ir,iš Pamarės 800, kurie 
dainuoja lietuviškas 
daineles. “Stružai” 
noma, praneša 
r??> atbėgęs su ”cblystu 
lenkiškų “vaišių,” suteikia

n. nugarą ir net į veidą; Bet tas tuvą. šiaip kariuomenėje (gero 
t.viskas negelbsti; o kad lenkai ūpo nėra( Bijo, 

gerai suprastų ko lietuvių —- 
“žalnieiuų” geidžiama, tai my
limiausia nuolatinė dainelė
prie atvežtų tėvučių pyragą:
“Pijemy i jemy, a za Polskę 
nievojujiemy!”

Lenkai provokuoja.
“Vilenskoje Utrp” Nr. 197 

rašo: “įLaikoitarpy paskutinių 
10 dienų'Širvintų, Sojusinkų < torių E. Mont Reily ir jo sek

si i*. Giedraičių valsčių dalyse Į retorių Jobu liuli saryšyj su 
piėitralinėje zonoje pasirodė‘ byla, kurią generalinis proku- 

1 bandos žmonių civiliais rūbais roras padavė grand jufy delei
apsirengusių. Apsiginklavusių netikusio gubernatoriaus ėjit- 

ir rankinėmis granatomis apsi- mo savo pareigų!'

jog vokiečiai 
' padėsią lietuviams, Dvarinin
kai nuo bolševikų pusės \ su 
manta keliasi Vilniun ir toliau.

' a (“Lietuva”).

Traukia teisman gubernatorių.

SAN JUAN, Porto Rica, ge
gužės 31. — Distrikto teismas 
pašaukė stoti teisinau guberna-

CHICAGO. — Vakar ryte 
James Dempsey, 50 m., gal 
mirtinai jįhšovė lipančią į 
gatvekarį prie^ Vau Buren ir 
Francisco Ave.^ savo buvusią 
meilužę Charlotte* Abal, 23 m., 
kuri j f apleido >, ir daugiau pas 
jį grįsti nebepanorėjo. Paskui, 
minios užkluptas, jis pats per 
sipjovė peiliu sau gerklę. Abu 
veikiausia mirs.

SIUNČIA LAIVUS I CHINIJĄ

MANILĄ, P. L, birž. 1. — 
Azijos eskadros kvatieroje pa
skelbta, kad Jungt. Valstijų 
vyriausias laivas Huron, krui- 
zeris Buffalo ir 18 torpedinių

nijos vandenis ir pasiliks ten 
keletą mėnesių. Tie kariniai 
laivai sugrįš i Manija tik atei-

Protestuoja prieš lynčiaviinus.

WASHINGTON, birž. 2. 
šiandie pas prezidentą Hardin
gą apsilankė Nicaragua univer
sitetų ir kolegijų studentų de
legacija (ir įteikė jam memo
rialą, protestuojantį prieš lyn- 
čiavimus. .

Atnaujinta ištrėmimai Sibiran.

E. (LONDONAS. “Times” 
praneša, kad Dr. Karabekoff ir 
kiti Azerbeidžano tautininkų 
partijos vadai,, kuriuos bolše
vikai. suėmę pereitais metais 
buvo išsiuntę Maskvon, dabar 
esą ištremti Sibiran.

_________  __________________________________  . . ....................... .....................................

♦

Auksinai jau 
eis brangyn 

f! • W

Amerikos ir Europos finansistai ketina pas
kolinti Vokietijai vieną miliardą4 dolerių dabar, 
o jei dabartinė paskola pavyks tai vėliaus keti
na paskolinti dar daugiaus. Tas didžiai pagel-, 
bes Vokietijai atsistoti ant kojų. Tas taipjau 
didžiai prisidės prie pakėlimo markių kurso. 
Todėl jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, te- 

. gul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio mar
kių atpigimo.

Geriausia patarnavimą pinigų persiuntime, 
pigiausia pasiuntimą ir visišką saugumo užtik- 
rina ir gali užtikrinti tik tokia įstaiga k^ip Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius.
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 į visus 
kitus svieto kraštus.

Rusijon tuo tarpu galima šiųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

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

t———  -——

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulevard 9663

Bonlevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.. Tel.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th ‘ Tel.

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pultman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Te!. Pullinan 0659

__________________________
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turi tik

Sutaisė A. J. Karalius

Phone Yards 68943331 S. Halsted St

Lions Shoe StoreBridgeportMalt&HopsCo Kaina tik 10c

Pardavėjai

AUGŠTOS KOKYBES

Mes parduodame už žemiausias kainas

3352 So. Halsted St
Vaikų union siutai

Boulevard 4372

Paris Garders

Central District Vyrams kalnieriai

Head light Overalls pora

Kaina

Visokio aprašymo

Vyrams mėlyni marški 
niai, mieros 14^ lig 17

Merginoms balto aude
klo pumps, taip pigiai

Flaper slipper satm ar ži 
b^nčios- skuros vertės $5

Amsterdamo 
ntemacionalas

Apatiniai Country Club 
poros mėgsti union siutai

Dar- 
prie- 
prieš

kapi- 
busiąs 
naują

Vaikams madingi dvie 
jų kelinių siutai

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Perkeliai tamsių spalvų 
yardui

Mergaitėms gingham dre 
sės, miera 8 lig 14

Black tėnnis oxford, visų 
mierų

5 žvaigždies dienos 
specialių pigumų

SfTERN’S 
5 žvaigždies dienos 
tikrų išpardavimų

Balbriggan marškiniai ar 
kelnės

Kūdikiams gingham kvar- 
tkai, labai gražus, organ- 
dy trimuoti, miera 4 lig 6 
metų

Mergaitėms balto organ 
dy dresės

štai pat
virtini’ 

mas. Pir
kite sau če- 

verykus 
pas mus, c 

Autau pin
ai t V pinigų

Kas Dedasi 
Lietuvoj

štai pat 
virtipi- 

mas. Pir 
kitę sąu če 

▼erykus 
pas mus, c 

sutaupin- 
sit pinigų

Vyrams gražios worsted 
kelnės

Tik darbininkai gali 
stabdyti karus

■GEROS VERTES IR TEISINGAS APSIEJIMAS GVARANTUOTA1 — ..... v

visuotinas narių 
Išklausyta pra- 

iš buvusios partijos 
nutarta greitu

3614 South Halsted Street

Telephone.Boulvard 9783

Tiktai seredoje, baltos 
švarios plunksnos svarui

3241-43 So. Halsted St. Boulevard 2158-1986
CHICAGO.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicngo. III

Šilkiniai nosiniai vertės 
$1.00, parsiduoda po

nosiery
iReg. U. S. Pat. Off.

Del kurių verta ateiti 
Ilgai tveriančios pančiai

Vaikams kelinės, kelnai
tės pasiūtos iš valdiško 
khaki

Vaikams plaunami siu 
tai mažų mierų

Literuoti nosiniai
14c-2 už 25c

i Tik jums teks nešti sunkiau
sios naštos net taikos laikais 
tojo militarizmo, kuris ' tar
nauja tik kapitalistams, tauti
ninkams ir imperialistams. 
Jūsų kūnais bus penimos ka- 
nuoles karo metu, jūsų gyvas- 

. tys išspręs kapitalistų ir impe- 
Įrialistų klausinius jų ginkluo- 
1 tuose susirėmimuose.

Jus prasK siųsti savo vaikus 
niirtin už tautinių ir tarptau
tinių kapitalistų garbę.

Į Draugai! Kongresas įsake vi
soms darbininkų organizaci
joms su'sidėjusioms su Tarp
tautine Darbininkų Unijų Fe
deracija rūpintis kuo galima

Ketverge apmainome mu
sų kuponus į prekes 
Pėtnyčioje dubeltavos 
stampos.

Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Panedėliais, Seredomis ir 

Pėtnyčiomis iki 6 vakaro.—Nedeliomis iki 2 po pietų.

bininkų
mejčia šitokią paskalbą 
karą ir jo sekines:

Pasaulio karas, kuris, 
talistų valdžios sakė, 
paskutinis ir atnešiąs 
taikos ir geroves gadynę, dau 
giau kaip treji metai yra su 
taikytas daugybe taip vadina 
mų taikos sutarčių pergalėto 
jų antdėtų ant (pergalėtojų.

Vietoje žadėtos gerovės vi
šalyse viešpatauja ekono-1 sustabdyti militarizmą ir už

kirsti kelią visokiam pagrūmo
jimui karu, apskelbiant tarp
tautinį visuotiną streiką.

šitas/ nusprendimas
tiek vertės, kiek j lis jį parom 
aite. ' '

Moterims union siutai 
mėgsti, balti ar ružavi

ratvytinimui
Čeverykai ir pusJčeverykiai vaikinams 
merginoms už specialiai numažintu kainą

Crepe Bloomers, gero 
darbo

Merginoms dviems 'dir
želiais pumps taip pi 
giai kaip

$2.45

Furnitiire Co.
3621-23-25 So. Halsted St

Parduodami LAIVAKORTES
Į y1 Geriausių Linijų

y/. /[ Siunčiam PINIGUS Lietuvon ir
i kitas Pasaulio Šalis 
Panipinam PASUS ir visus ki- 
tokius DOKUMENTUS, reika- 

, -------- tingus KELIONEI.

PiKtai gerai žinomas ir gerai prityręs Agentas gali ę^uoti geriausią 

PATARNAVIMĄ.

Detroit Jewel
KABINETINIS
GAZO PEČIUS 

Visos žymiosios dalys bal
tai palivotos — džiaugs
mas turėti tokį! Baltai 
palivotos broilero ir nu
varvu blekos, keptuvo vir
šus ir kojos, kaip parodo 
paveikslėlis. Pilnai asakan 
tis pečius visam kam. 
Pardavimo kai- 
na / $37.50

Raseiniai [iS.-d.J.— Gegužio
1 d. įvyko vietos L. S. D. P. 
organizacijos 
susirinkimas5.
nešimas
konferencijos
laiku šaukti Raseinių apskri
ties s.-d. partijos organizacijų 
konferencija, aptarta reikalas 
leisti profesinis darbininkams 
laikraštis. S^ąirįnkimąs tęsėsi 
kelias valandas ir praėjo labai 
gyvai, nes vietos draugai do
mėjosi partijos prograimoš ir 
darbuotes klausiniais.

3 vai. po pietų Kino salėje 
įvyko 1 geguŽęs šventės mitin
gas. Kalbėjo <h\ Bielinis, dės

tė šventės obalšius, jos reikš
mę darbininkų klasei. Mitingą 
•suruošė vietos s.-d'. organizaci
ja, gyvai dalyvaujant darbi
ninkų profesinei sąjungai. 
Bendram pranešimui pasibai
gus, iškilo ginčai delei nesenai 
išleisto St. Seimo dvarų darbi- 
ninkų-ųrdinarininkų įstatymo. 
Dvarų darbininkai gerai sup
ranta tą įstatymą, keldami 
aikštėn visus jo netobulumus, 
lik, žinoma, stoka organizaci
jos darbininkų tarpe kliudo 
gintis nuo dvarininkų ir savi
ninkų naudojimo. Mitingas tę
sėsi virš trijų valandų; jame 
dalyvavo išimtinai darbininkai, 
atėję mitingan už 2—3,-mylių.

Stern’s Departament Store
< 3442-44 So. Halsted Str.

šaldytojas, ledas įdedamas, 
iš šono, padarytas iš kie
to medžio ir geltonu ar- 
žuolu užbaigtas. Vidus 
baltai palivotas, visiškai 
atidalytas ir sanitariš
kos apsidabruotos lenty
nos; ledo įtalpa 75 sva
rai.

Valkios skurinės kelionės 
valizos

$5.98

Puslapių 32. <
Labai įdomus pasikalbėjimas 

apie darbininkų klausymą. 
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais, z ft

Mes padarome/senus čeverykus 
kaip ir naujus. Prisiuvame vy
riškus puspadžius už $1.00.

L A. WĖLDŽIUS
3528 So. Halsted St., 
Telephone Yardsj 0604 i

Leo’s Oeverykij

KRAUTUVE
ČEVERYKAI DEL ŠEIMYNAS

Ofiso Durų ’UkTiSJ! Stiklinės, Lenti-
ir Langų nūs, Drobines ir

Literavimas vi Sienų Sainos

Leįgeiko
Ateik ir pamatyk musų vietą.

Jis nusprendė, kad kiekvie
nas pagrūmojimas žiponijai 
nauju karu turi būti sutiktas 
tarptautinio visuotino streiko 
paskelbi m u.

Visų šalių darbininkai! Vi
si tie, kurie esate susiorgani
zavę darbininkų organizacijo
se ir per susidėję su Tarp
tautine Darbininkų Unijų Fe
deracija, esate prašomi šito 
kongreso būtinai pradėti ko
vą prieš karą ir militarizmą.

Nemanykite, kad karas gali 
pagerinti jūsų gyvenimo sąly
gas. Tik dėlto, kad šiandie^ 
milionai jūsų yra be darbo, 
bereikia manyti, kad naujas 
karas atneš gerovę darbinin
kams. Pastarasis karas yra 
tiesi pasaulio dabartinio skur
do priežastis- Nauji karai at
gabens dar didesnį skurdą dar
bininkams. * Istorija mokina, 
Lcaci kapitalistiniai kavai visuo

met pablogina dalykus darbi
ninkams.

4 CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.: 
3621-23-25 South Halsted Street

M JOSEPH JOZAITIS^ ęien. Manager. ■

sose
minė suįrutė ir pasaulį yra ap
ėmęs tokis skurdas, kokio ne
buvo per ištisus šimtemečius. 
žadėtosios taikos nematyt nei 
ženklo. Visose pasaulio dalyse 
kovos eina už pastarojo karo 
grobimų valdymą ir nauji pri
siruošimai daroma prie naujų 
užkariavimų.

Nežiūrint visų puikių priža
dėjimų nusiginkluoti, milionai 
kareivių yra laikoma po gink

be sustojimo ir naujas pašau- DarblUltlklJ JU ėjimas 
linis gaisras laukia. Nauji ka
rai bus dar žudingesni ir bai
sesni negu pavadintasis’ pas
kutiniuoju karu.

Valdžių konfercncijo's, taikos 
konferencijos, nusiginklavimo 

konferencijos yra bergždi 
viekiai pasikėsinimai 

naujus karus.
Viena jiega pati viena 

sustabdyti busimuosius karus; 
tarptautiniai susiorganizavusi 

darbininkų klase.
Draugai! Tarptautinės Dan- 

bininkų unijų Federacijos kon
gresas, prasidėj usis bal. 20 d., 
1922 m. Ryme vėl pabrėžė 
prie jo prisidėjusių dirbančių
jų milionų norą ir pareiškė, 
kad darbininkų klasės judėji
mo pareiga yra priešintis ka
rui ir militarizmui visomis jie- 
gomis.

Vaikams žibančios odos čeverykai ir oxfordai, taip 
pigiai kaip

$3.85

IIHIHIHIMIIilI
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Dvi dienos prie Fordo 
sienos

“Korikas" kun. Garmus 
gauna antausiu

DETROIT, MIQH.

nesugaisim 
su nosine. Be- 
savu reikalu, 

palikti kitą 
jo darbininkai 

valandas.

per dvi dienas 
darbo nuo 800 
Ir kiek mačiau, 
darbo visai ma-

Kaip Fordo dirbtuvės viduj 
yra, — nežinau, o kaip prie jo 
dirbtuvės sienos žmonės jau
čias, laukdami, darbo.— paty
riau. Ka$ dėl vidaus galiu pa
sakyti tiek, kiek kiti, kurie 
ten dirba, būtent, kad darbi
ninkai ten esą sustatysi į lini
jas taip, kad jeigu vienas su
gaišta, tai ir visi turi sugaišti 
nuo darbo.

Iš to yra aišku visiems, kad 
pas Fordo darbininkai dirbda
mi1 nosinių nenaudoja —- ran
kovė jiems nosinę atstoja. Mat, 
su rankove šluostydamas pra- 
katą nuo veido, 
tiek laiko, kiek 
to, kada eini 
turi savo vietoj 
žmogų. Ir taip
kala per astuonias
Todėl nenuostabu, kad jie dau
giau guodžias rankų skaudėji
mu, negu mes angliakasiai 
dirbdami kasyklose.

Prie Fordo dirbtuvės, kaip 
jau man teko

♦ matyti, laulya 
iki 1,000 vyrų, 
tai paima prie
žą jų nuošimtj. Kiti visi eina 

„ ten, iškur atėję; su jais ir aš 
drauge. Prie sienos stovėdami 
per tris-keturias valandas ir 
daugiau mažne visi jaučias, 
kad šiandie darbą jau gausią. 
Taip daugjausiai tvirtina tie, 
kurie yra jau čia dirbę, ir tie, 
kurie savaitė ar daugiau kaą 
dien ateina ir savo apiplyšusiu 
švarku trina Fordo dirbtuvės 
sienas. Bet kčda darbdavis pa
sirodo, visai kas kitas esti. Jis 
pasiskiria sau tinkamus, iš ar
čiau prie jo stovinčių ir, kada 
jam gana, nepasako: ‘‘šiandie 
man gana, jus likisieji eikite 
sau kur žinot," bet visus, lyg 
ant pajuokimo, per šerengą 
perleidžia ir pasąko kiekvie
nam, kad jam “gana." Ir tie, 
kurie buvo pirmiau čia dirbę 
šaukid, kad jie pirmesni, nes 
pirmiaus čia dirbo. Bet <larb- 
davis visiems jiems pasako 
vienodai: *Tamsta pametei 
darbą, todėl nesi geresnis už 
kitus."

O kadangi nuo ilgo stovėji
mo. visi* jaučiasi nuvargę, 
tai skirdamiesi su darbdaviu 
žiuri į jį piktoms akimis.

Šiaip amatininkų čįa kaikur 
]>ajieško. Man teko pastebėti, 
kad mūrininkams siūlo $1.35 
į valandą, bet paprastam “le-

valandą ir mažiau. Kaip žino
ma, su šitokia alga Detroite 
darb^iinkajs negali pramisti, 
ypač su šeimyna. Per tai tokių 
darbų tankiausiai pasitaiko už-j 
eiti, bet juos retas kas paima, ' 
nes per maža a|ga.

Tai tik tieksį kartą apie De-J 
troitą. Kai patirsiu daugiau,— 1 

„daugiau ir parašysiu.
—Laisvės Mylėtojas.

Pittsburgh, Pa. — Gegužės 
28 d. atsibaladojo į Pittsburgą 
garsieji klerikalų keikūnai ir 
South Sidės davatkos surengė 
jiems prakalbas bažnytinėj sa
lėj. Bet taip netikėtai ir taip 
mažai garsinta apie jų atsi
lankymą —y užteko, kad kuni
gas tą pačią dieną paskelbė 
bažnyčioj, kad vakare burian
čios prakalbos. Gal jau ir pa
tys klerikalai pradeda sarma
tytis savo “auksaburnių," o 
gal norėjo, kad “bedieviai" 
nesužinotų ir “neišdeportuotų” 
iš Pittsburgo...

Kaip buvo, taip, ale vis ka
žin kas tokio buvo hepaiprasto 
su garsinimu tų prakalbų. Apie 
Garmaus ir Bagdono kalbų 
turinį neminėsiu, Naujienų 
skaitytojams tie “auksabur
niai" ir taip yra žinomi. Tik 
noriu aprašyti įvykusį jų pra
kalbose skandalą, nors ir tas 
Garmaus prakalbose ne naujie
na, nes, retos jo prakalbos ap
sieiną be skandalo.

Garmus pirmu atveju savo 
kalboje išgyrė krikščionių de
mokratų partiją, o kitas parti
jas iškeikė, išniekino —• ir lei
dos publikon rinkti aukų krik
ščionims demokratėms. Jo ne
laimei nrisiartinus prie vienos 
motener ir paprašius jos aukų, 
Garmus gauna statų atsaky
mą, kad ji pėduosianti Romos 
agentams nė vieno cento. Vy
ruti mano! Garmus visai nesi
tikėjo tokio drąsaus viešo ir 
nemalonaus atsakymo nuo mo
terie^! Ir kaip gavo, tai parau
do tik, kai vėžys, akis išvertė, 
ir tuoj šoko ant pagrindų: da
vei plūsti tą moterį, kiek tik 
jis drūtas, šaukdamas, kad, 
girdi, tokie žmonės... jie nėra 
pirkę Lietuvos laisves bonų ir 
neduodą' IJetuvos reikalams, — 
tai išgamos, ant kartuvių ver
ti pasiųsti!

Ta moteris pasikelia ir pa
reiškia, kad ji turinti ir Lietu
vos laisvės ‘ bonų net už $200 
ir ji esanti daugiau Lietuvos 
reikalams aukavusi negu kuris 
kunigas. Ir tą savo pareiškimą 
patvirtina su liudininkais, ir 
da priduria: “Paklauskite kad 
ir kunigo Kazėnų, ar daug jis 
yra aukavęs Lietuvos reika
lams. Aš žinau, kad jis yra 
net kelis šimtus dolerių auka
vęs paliokų Paderewskiui kai 
tasis buvo į Pittsburgą atsi
lankęs; jis kartu su Padere'ws- 
kiu ir vakarienę valgė.”

Tuo budu Garmus gauna ir 
a^trą antausį, ir gal da skau- 
desnį už pirmąjį. xMat Garmus 
savo kalboj keikė ir lenkus ir 
prolenkiškumą vertė ant kitų,

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

8259 So. Halsted St, Chicago.

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA CBroadvay. Neverk.NY.U

TIESI 
KELIONE

hambub. ga phjz^ą 
. ARBA LIEPOJ®- 

'Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu, 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

anleojcia T^nkų Juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KT.ASSA PADALIN-

* TA J KAMBARIUS 
KNT 2-jų. 4-rių, 6-šių ir 8-nių TXWŲ 
LITU A NIA ....................   Birželio 14
POLONIA ..............  Birželio 28

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

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

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

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

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

t

I

NAUJIENOS, Chicago, UI.

o čia, viešai pasirodo, kad lie
tuvių kunigai gana geri bičiu
liai su Ičnkų plėšikais. Apie 
tą kun. Kazėno auka Paderew- 
skiui ir kiti pittsburgiečiai ga
na plačiai kalbėjo. Kiek laiko 
atgal, toj vakarienėj, kur 
buvo surengta otelyj, tai netik 
kun. Kazėnas dalyvavo, ale ir 
kun. Šimkus vakarieniavo kar
tu su Paderewskiu.

Nors Garmus stengėsi tą 
moterį užrėkti, ale vistiek ne
gerai jautėsi moteries užpul
tas. Ir su aukoms Aekaip pa
vyko Garmui su Bagdonu: pi
nigais surinko vos apie $40 ir 
lietuviškų bonų gavo už $50, 
kas viso padarė tik $90. O 
liaudininkai per Natkevičiaus 
su Žygelio prakalbas tai išsive
žė iš Pittsburgo virš $600!

Tas vienatgfraktas paliudija 
klerikalų bekrutą. Nėra dėlto 
dyvų, kati vargšai ^klerikalai 
eina į desperaciją, oNdespera- 
cija ženklina, kad netolimoj 
ateityj klerikalai visai sus
muks. v—Reporteris

MARIAMPOLĖ.

Politinė byla. Balandžio 25 d. 
Armijos Teismas Mariampckej 
nagrinėjo (bylą, kurioje buvo 
kaltinami (Liet. Socialdemok
ratų Partijos nariai, dr. V. 
Galinis ir K. Savickas, \ kad 
jie pereitais metais Sasnavoje 
sakę kurstančias prieš valdžią 
kalbas, priklausę priešvalsty
binei sąjungai ir laikę pas sa
ve platinimo tikslu nedegalinę 
literatūrą. Bylą buvo iškėlusi 
Žvalgyba remiantis rasta pas 
juos per kratą- medžiaga. Teis
me labai “storavojosi" apskr. 
milicijos viršininkas, aiškin
damas, kad Socialdemokratai 
ir dargi Darbo Federacija yra 
tie patys bolševikai ir kad 
jeigu pas mus butų tokia tvar
ka, kaip Rusijoj prieš karą,

turėtume. Teisiamuosius gynė 
adv. M. Markauskas. Paskuti
niame savo žody Galinis ir 
Savickas plačiai ir atvirai aiš
kino, kode! jie dirba darbinin
kų tarpe ir kad jų nuomone 
Socialdemokratų Partija pasi
rodo tikriausia darbininkų rei
kalų gypvja. Teismas pasita
rus išpešė teisinamąjį sprendi
mą. Byla sukėlė didelio susi
domėjimo. —[S.-d.]

Kad Gauti Bordeno Pieno

mui jo

Tiktai patelefonuokit
Franklin 3110

Klauskit pristatymo 
skyriaus ir paims jtisu už

sakymą — ir tuojaus bus 
pradėta veikmė išpildy- ,

BORDENS
Farm Products Co, Ine.

Socialdemokratas
.•••>■ I

Laikraštis Musų Draugų’ iš^ietuvos. 
Ateina Amerikon kas savaitę. ^Galima gaut 
“Naujienų” ofise. Kaina 5 centai.

“Socialdemokratas”, tai rimčiausios savo 
turiniu ir dvasia ir labiausia atsidavęs dar
bininku reikalams laikraštis, Lietuvoje. 
Pasirūpinkit užrašyti ji savo draugams gy- 
minems ir pažįstamiems Lietuvoje, tai bus 
brangi ii* naudinga dovana.

Kaina metams 50 'centų.

Čftjlima užsisakyti per “Naujienas”.

NAUJIENŲ BRIGHTON 
PARKO SKYRIUS

visus čia gyvenančius
lietuvius ir lietuves pinigų siunti
mo reikalais ar kokiu kitu kreip-

'' ' ■ ' • I ... ... ^ t

kites pas mus, o rasite geriausį
patarnavimą.

JOKONTAS BROS.
NAUJIENŲ BRIGHTON 

PARKO SKYRIUS
4138 Archer Avė. Lafayett 7674

CHICAGO, ILL.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Ii MRS. A. MICHNIEW1CH
1 AKUŠERKA

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn Sto Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

• ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St_____

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po piotų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI lįl PATARĖJAI 1 

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 ;
Tel.: Central 6390 \ į

Vak. 812 W. 33/St., Chicago? J
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

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

iki 9 vakare.

S. W. BANES 
/ ADVOKATAS 
į 9 A. M. iki 5 P. M.
311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago 
Phone Central 2560 

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

Vai

J. P.'WAITęHES
LAIVYER Lietuvys Advokatas 

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

jTelephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wahash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
8307 Auburn Avė.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC 00.

5 kambarių namui dratus išva 
džiojame pilnai.su CkEZCI 
fixtures vvv

Darbą gvarantuojame.
Elektrilkam darbui

Telefonai Boulevard Į I loHZ

1619 W. 47th Street
Ant tinsokesčių, jei pagei

daujama.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintų 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turime 
didelį siutų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo 
Du įėjimai.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.

Baigusi Aku
šerijos koleati 
ją; ilgai pralr 
tikavusl PenA- 
silvanijos hos- 
pitaiese. Pa
sekmingai pa
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ii 
Kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

7T7-:-------- .^=3

prie
Duc

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau

jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 95$ 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. G. M. GLASER
Praktikuota 30 metai 

Ofraas:
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 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGA1
Praktikuoja 15 metai

. Ofisas
4729 So. Ashland Are., '2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovoa

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 'lO iki 12 vai. ryt« nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

fBRDBBBKBBIBBBBBBBIj
E Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 Sputh Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

T. Pullman 5432

A. SHUSHr 
AKUŠERKA
Turiu patyri m 

moterų ligose; tu 
pešti ngai priživ 
riu ligonę ir kud* 
k j laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III.

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138

MRS. M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akušerka

/ ■ -------- —'
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

■ Optometrist
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 4 7-tos gat. 

2-ros lubos.
L j

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 

patarnau- 
gimdymo. 

at-
dtikirr.’e teikiu 
vpatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

..3
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Naujienos eina iuMdiau, (ištiriant 
aedėldieuiua. Leidžia Naujieną Ben
drove, 178d So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas i Koosevalt 8506.

U tsunokijlmo kaina« 
.tucaguje — paltu. 

Metama---------------—
Pusei meti ..........    — 44®
Trims —————
Dviem menesiams — 1*75
Varnam menesiui .. -------

ohicaguje per aaiiotojua* „ 
Viena kopija ---------------------
Savaitei • y ■ ■ - 18c.
Minėsiu! -------------X------------  76c.

Suvienytose Valstijos^ ne Chicago] 
paštui \

Mojams '' $7.00
Pusei metĘ 4‘*° 
Trims mėnesiams ..... i-.--— 2.00 
Dviem mėnesiams —........ .... 1.50
Vienam mėnesiui ■ .... .75

Lietuvon ir kįtur uisianiuosei 
(.Atpiginta)

Mataitis ---------------------------- $8.00
Pusei metų----- --- ------------ —. 4.50
Trims' mėnesiams --------------- 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Del šiandykščių 
rinkimų.

“Visuotinės Apatijos šmė
kla kelia didelio susirūpini
mo koalicijos [republikonų- 
demokratų] vadybose. Dėl
to vakar jos išleido karštą 
atsišaukimą į balsuotojus, 
kad visi jie eitų panedėlį 
balsuoti — balsuoti taip, 
kad teisėjais į AugštesnįjĮ 
geismą nebūtų išrinkti soci
alistai.”

I

Taip rašo vienas vietos 
kapitalistų dienraščių, kal
bėdamas apie įvyksiančius 
šiandien Chicagoj rinkimus. 
Jis pažymi, kad nors socia
listai didelės atviros rinki
mų kampanijos nevedę, bet 
darbininkuose buvę paste
bėta didelio bruzdėjimo 
remti socialistų kandida
tus. Tat jei tik “gerieji pi
liečiai” pasiliksią dėl rinki
mų apatingi, tai galį atsitik
ti visai nelaukiamų dalykų: 
rinkimus gali laimėti sociali
stai ! ‘ |

Kapitalistų partijų poli
tikieriai ir jų spauda visa
dos suodžia pavojų. Jie

pastebėjo ir tai, kad dagi be 
didelės socialistų agitacijos 
už savo kandidatus darbi
ninkų sluogsniai nusigrįžta 
nuo republikonų ir demo
kratų ir verčiasi socialistų 
pusėn. Pavojui prašalinti, 
abidvi kapitalistinės parti
jos padarė koaliciją, išstaty- 
damos bendrus kandidatus, 
bet ir tąįjoetikros laimėji
mo, — ne tikros turėti vėl 
teisėjų kėdėse savo tarnus, 
kur streikininkų moteris 
su kūdikiais ant rankų grų- 
stų į kalėjimus.

Tegul gi darbininkai ir 
šiaip žmonės pasistengia 
šiandie padaryti taip, kad 
piniguočių interesams tar
naujančiųjų partijų politi
kierių ir jų spaudos susirū
pinimas nebūtų be pamato. 
Dar daugiau: kad tie jiems 
“nelaukiami dalykai” pilnai 
išsipildytų, išrenkant teisė
jais visus socialistų kandi
datus.

PROVOKATORIAI LIETUVIŲ
UNIJOSE.

. ..... ..,

Vienas “Keleivio” bendra
darbis to laikraščio 22 nu m. 
rašo iš Brooklyno:

“Brooklyno prcscrių sky
riaus susirinkime, laikyta-

Kme 11 d. gegužės, to sky
riaus pirmininkas Jankaus
kas išsitarė sekančiai: Skeb- 
šapės galima išnaikinti jas 
(teginant arba galima sulai
styti deginančiais karboliais 
kotus [švarkus]. Bet tas 
turi būt atlikta su žinia uni
jos 'komiteto, o ypač unijos 
delegato.”

Jeigu šitokių dalykų mokina 
unijos viršininkas, apie kurį 
“Keleivio“ bendradarbis sako, 
kad jis dagi nesąs “koks pa
prastas žioplelis, bet didelis 
‘Laisvės* štabo draugas ir vei
klus Darbininkų Partijos na
rys”, tai tokių “vadų” ištiesų 
darbininkai turi pasisaugoti. 
Jie yra arba už savo žodžius ir 
darbus neatsaką idiotai^ arba 
sąmoningi agentai provokato

riai, kas dar blogiau. Darbi
ninkų išnaudotojų apmokami 
jie prisidengę darbininkų rei
kalų gynėjų kauke, dėdamies 
labai dideliais revoliucionie
riais įsitrina į unijas, įsigauna 
į jų vadovaujamas įstaigas ir 
laukia progos, kad už gautus 
sidabriniukus atlikus Judo- 
čiaus žygį.

Įvardy tasai subjektas /dar 
persergėjęs, kad toks kriiųiną- 
linis darbas turįs būt atlidką- 

mas °«u unijos komiteto ži
nia,“ tuo lyg norėdamas pa
brėžti, jogei unijoj toks kovos 
su samdytojais būdas ne tik 
toleruojamas; bet ir prakti
kuojamas. O taip sakyti apie 
uniją gali irgi tik arba nesvei
ko proto žmogus, arba jeigu 
jis sugebėjo įsigauti į darbinin
kų organizacijos viršininkus,-— 
samdytojams tarnaująs provo
katorius.

Gefai, kad Brooklyno siuvė
jai lietuviai tą subjektą iš
ginė už tai iš savo organizaci
jos pirmininko vietos, bet dar 
geriau butų padarę jį visai iš 
organizacijos išginę.

■ PERSERGfiJIMAS LIETU- 
jN grįžtantiems.

“Lietuvos Žiniose” skaitome: v
“Lietuvos gelžkelių stojy- 
jau nuo kurio laiko ope

ruoja šaika tikrų išnaudoto
jų — apgavikų, kurie viso
kiais budais išnaudoja musų 

, rįžtančius iš Amerikos iš- 
• eivius.

Svarbiausias minėtų aferi
stų lizdas, tai Virbaliuje, 
kame jie labai drąsiai švais- 
stosi stoty, bufete ir viešbu
tyje “Birutė”. Tie aferistais 
pastebėję stoty aplenkie- 
Čius, tuojau nachališkai pri
stoja prie keleivių su įvai
riais pasiūlymais, kaip an
tai; siūlo jiems prekių, viso
keriopus savo patarnavimus, 
duoda patarimus, prašinėja 
fundacijų ir t. p.
, Tie įgudę aferistai gana 
pasekmingai darbuojasi ne 
tik Virbaliaus stoty, bet gi 
jie amerikiečius neretai lydi 
net ligi Kauno ir.toliau, žiū
rint koks jiems būna kada 

• pasisekimas. Jei jiems nepa
vyksta gelįiK apgauti ar api
plėšti amerikiečius Virba
liuje, tai tada /jie, nusipirkę 
bilietus, važiuoja draug su 
keleiviais toliau, pasitikėda
mi tai įvykdyti pakeliui.” 
Tiems apgavikams dar pa

dedą ir kai kurie gelžkeliečiai, 
traukinių tarnautojai. “'Lietu
vos Žinių” bendradarbis reika
lauja, kad^valdžia pavartotų 
grieštų priemonių prieš tokius 
sukčius ir prigaudinėtojus grį- 
Štančiųjų iš Amerikos lietuvių. 
Bet kol valdžia ką darys ar ne
darys, grįštantieji tėvynėn 
amerikiečiai, atvykę į Lietuvos 
ribas, tegul patys gerai apsi
žiūri ir pasisaugo visokių 
“prietelių”, kurie savo priete- 
lingumu visaip stengiasi prie 
jų kišenių ir besivežamo tur
telio prisimeilinti.

Persimainė iš raudony Į 
apyrausvius

• , I

Maskva. — Rusų Komunis
tų partija formaliiai patvirti
no savo persimainyiną iš rau-; 
donos į apyrausvę, prisitaiky
dama prie naujos Krcmlio po
litikos savo II-tame kongrese 
pasibaigusiame čia balandžio 
mėnesį.

( Leninui, Trockini ir Zinovic- 
vui pasakius kalbas ir kiekvie
nam pabrėžus, kad rusų ko
munistai turi parąusvėti, arba 
žūti, kongresas priėmė progra
mą 1922 metams, kuris ir turi
niu ir tonu labai mažą panašu
mo- turi į pirmesnių jų revoliu
cijos laipsnių partijos principų 
karingus pareiškimus.

Nesutaikomieji radikalai, 
kurių buvč žymi mažuma, ar
ba pasišalino iš posėdžio, arba 
susilaikė nuo balsavimo, su
teikdami paskutinei rezoliuci- 

Ijaį išvaizdą busią ji priimta 
vienbalsiai.
Rezoliucija prasideda pąsiuly- 

mu taikos nekomunistiniams 
darbininkams Rusijoje, v kurių 
bendras veikimas ir draugingu
mas yra ne tik “pageidauja
mas, bet ir būtinas”./komunis
tines administracijos kločiai. 
Ji prasergti komunistus, kad 
jie “įieužsidarytų savo partijo- 
j e,” nurodydama, kad \ j iems 
bus patogu ne tik draugauti 
su» nekomunistais, bet ir steng
tis patraukti juos komunistų 
partijos pusėn, ar net padary
ti juos partijos nariais, jei gu
lima.

Šitas pirmas viešas pripaži
nimas yra svarbus tuomi, kad 
jis parodo, kad dideles rusų 
proletariato minios nėra ko
munistais ir npt nėra komuniz
mo šalininkais ir kad jie suda
ro jiegą, su kuria reikia skai
tytis.

Šitie nekomunistiniai darbi
ninkai, pasak rezoliucijos, ten
ka patraukti savo pusėn net 
teoretinio komunizmo nusilei
dimais, vaduojanties principu, 
kad geriau yra turėti suvieny
tas darbininkų frontas, kad ir 
apyrausvis, negu neturėti jo
kio. ' A1v.

Toliau seka akademinis ap
kalbėjimas komunizmo santy
kių su kapitalizmu, matomai 
su noru suderinti dabartinį 
partijos nusistatymą su pir- 
mesniais jos pareiškimais.

Bet padarius visus išvadus

SUSIBARĖ SU ŽMONA; 
NUSINUODIJO.

1 __ ,_____  --

Andrew J. Shea, 32 metų 
amžiaus, 546 N. Clark &at., 
susibarė su savo žmona ir\»a- 
skui išgėręs nuodų prie jos a- 
kių krito vęik ant vietos ne
gyvas.

programas 1922. metams 
aiškiai pusraudoųis.

Tie, kurie nesekė su juo, 
kraštutiniai radikalai, yra pa
lyginti tokie silpni, kad admi
nistracija gali lengvai apsieiti 
be jų paramos. Dabar lieka tik 
klausimas, kaip greitai jie li
kviduos savo partijos progra
mą.

Kaip dabar administracija 
jaučiasi tvirta esanti partijoje, 
parodo tas, kad pirmą kartą 
nuo revoliucijos laiko nei vie
nas radikalas neišrinkta į vy
kinamąjį partijos komitetą, iš
skiriant Zinovievą, kairiosios 
opozicijos vadą, kuris tapo pa
liktas.

Komunistų partija pasflįeka 
tokia, kokia ji būva nuo pra
džios, viena stipriausiai suor- 
gąnizuotų karinių įr politinių 
organizacijų pasauly, aristokra
tija, .kuri valdo taip savaran- 
kiškaj kaip ir cariškoji aris
tokratija valdė. Vienintelis 
skirtumas yra diktatūros tik
sluose.

Šitą parodo reakcija prieš 
vieno delegato pareikalavimą 
laisvės spaudai. Ne tik tas pa- 
siulimas tapo atmestas, bet ir 
pats pašildytojas vėliaus tapo 
išmestas iš partijos.

- • . . . . I ■■ ■

“Moralinė prievolė” 
Liberijoj1

Kongresui yra įteikta jung
tinė rezoliucija, įgaliojanti Iž
do Sekretorių paskolinti. pen
kis milionus dolerių mažytei 
Liberijos negrų republikai Af
rikos vakarų pakraĮšty. Rezo
liucija, parašyta Valstybės Sek
retoriaus Hughes’o; ji prime
na musų “tradicinio draugin
gumo jausmus (Liberijos repub
likai” ir musų troškimą “jai 
gerovęs ir nepriklausomybės 
išlaikymo ir ramios rutulotės 
bei busimos pažangos negrų 
iaulai,” ir pasako, kad pasko- 
la^turi būti duota “priklauso
mai nuo prezidento pritarimo 
ir atatinkamu patvarkymu pa
darytu po jo direktyva.” Ji 
neprimena, kad tokis patvar
kymas jau padarytas; bet taip 
yra. Šitas patvarkymas pasira
šytas pereitą spalį p. HugH^s’p 
ir įgaliotų Liberijos respubli
kos komisininkų, padaro Libe
riją klausia Amerikos koloni
ja, valdoma finansinio komisi- 
ninko, kurį paskirs Jungtinių 
Valstijų prezidentas, šitas fi
nansinė komisininįcas rinks ir 
išmokės visas (Liberijos įplau- 

yia kas; jis nuspręs Liberijos po
licinių ir militarinių jiegų didu-

(Kongresas taipgi išblaškė vi- mą, kurioms vadovaus Aiųcri- 
sus paskalas apie (Lenino, Troc-( kos armijos kariai; jis turės 
kio ir kitų klasinių bolševizmo galią atmesti kiekvieną Liberi- 
vadų įtakos puolimą. Jię ne tik jos biudžeto dalį, įsakyti iš
yra tokie populcrus kaip buvę, leisti tokį finansinį įstatymą, 
bet dar jiems pavyko vienas kuris jam patinka, atleisti kiek- 
sunkiausių maniebrų, kokie vieną Liberijos muitinės, pio-
tik yra galimi politiniam va- kesčių, ar iždo tarnybos tar
dai—permainė froptą ir misi- nautoją pagal savo norą; jis 
vedė savo šalininkus, su sa- aprėš metines Liberijos išlai-
vim. das iki $560,000 sumos, kurios 

mažne penkta dalis, $109,700, 
turi eiti apmokėjimui algų dvi
dešimts dviem Amerikos virši
ninkams ir be to dar apmokėti 
jų išlaidas. Jis pats ims algos 
25 nuoš. daugiau negu Jungt. 
Valstijų Valstybės Sekretorius 
gauna, žodžiu, jis bus gerai ap
mokamu Liberijos diktato
rium, nepriklausomu nuo li- 
beriečių kontrolės ir tik labai 
nutolusiu būdu nuo Jungtinių 
Valstijų kontrolės.
Pripuolamai viena jo apčiuo
piamų įsakmių bus panaudoti 
dalį $5„000,00 “paskolos” iš 
Jungt. Valstijų Iždo atmokėji- 
inui apie $1,050,000 dabartinės 
užsienio Liberijos skolos J. P. 
Morganui ir komp., Kuliu, 
Loeb ir komp., New Yorko 
Nacionaliniam Bankui ir New 
Yorko Pirmam Nacionaliniam 
Bankui, atstovaujantiems save 
ir Robertą Flemingą ir komp., 
Banque de Paris et dės Pays 
Bas, M. M. Warburg ir komp. 
ir Hope ir komp. ir kitus. Val
stybės skyriaus viršininko Har-ų 
ry A. McBride liudymu * kong
reso įmonių ir būdų komitetui 
Šitie vertybės popieriai par
duodama po 96, maž-daug pa
rašytąja kaina “po to, J<aip ta
po paskelbta $5,000,(X)0 pasko
los Liberijai. Pirmiaus, aš ma
niau, jie buvo pardavinėjama 
po 75 ir 80. Kitaip sakant, vie
nas paskelbimas, ked Jugtincs 
Valstijos rengiasi paskolinti 
šituos $5,000,000 vienu moju 
pakėlė šitų bankininkų popie
rių vertę mažiausiai $330,000.

P-as Hughes pareiškė kong
resui ir prezidentui, o preziden
tas pareiškė Amerikos žmo
nėms, kad “moralinė prievolė” 
verčia mus duoti šitą paskolą. 
“Moralinė prievolė” pareina iš 
to, kad prezidentas Wilsonas 
laimingomis karo meto dieno
mis, kada paskolos buvo duo
damos greitai ir lengvai, pa
reiškė Liberijai, kad jis su
teiks tą paskolą ir pasitaikė su 
Anglija ir Francija 'tame, kad 
jos nesikiš į Liberijos laukus 
bei miškus, tuomi užkimda
mas Liberijai kelią pasiskolin
ti* kur kitur. Viena prie
žasčių, dėl kurių paskola taip 
ilgai nusitęsė buvo tame, kad 
Liberijos įstatyba priešinosi 
tam tikroms jai paduotps sutar
ties išlygoms. Gaila, kad šita 
sutartis ^nebuvo pagarsinta; sa
koma, kad ji 'nėra tokia paže
minanti, kaip Hughes’o planas. 
Bet kokia nebūtų, mums be 
atleidimo reikalaujant, Liberi
ja gailaus pasiuntė šiton ša
lin komisiją įgaliotą sukelti 
paskolą kokiomis nebūk išly
gomis “nepaisant jokio įstaty
mo tam priešingo” ir sutartis 
tapo pasirašyta spalio 28 d., 
1921 m.

Liberiją įkūrė mažne šimtas \ 
melų tam atgal pasiliuosavę 
Amerikos vergai, paskatinti 
Amerikos valdžios. Musų laivy
nas, pasak velionio Philandero 
C. Knox’o, “energingai įtikino 
vielos žmones,” lig tol nenore- c 

jusius pardavinėti žemės kolo
nistams. Įvairiais laikais mums 
teko įsikišti sulaikymui perdi- 
delio Liberijos kaimynių, Ang
lijos ir Francijos briovimos, 
kurios pamažu sumažino jos 
teritoriją pusiau. 1909 m. mes 
pasiuntėm Liberijon komisiją, 
kuri pastebėjo savarankingas 
priemones anglų vartojamas 
Liberijos muitinėms ir pasie
nio jėgoms • kontrolių di. šita 
komisija pranešė, kad “tarpe 
liberiečių sunku surasti žmogų, 
kuris pilnai tikėtų Didžiosios 
Anglijos bešališkumu;” kad 
franeuzų “susidomėjimas Libe
rija yra laukiamojo paveldėto
jo susidomėjimu;” k*ad “Vo
kietija parodė bent savo Užuo
jautą,” bet kadangi Vokietija 
turėjo “ambicinių bpltunj Afri- 4 
koje,” tai Liberija kreipės į 
Jungtines Valstijas bešalės pa
galbos prašyti, šitai komisijai 
patarus (Liberijos aukso skolą 
$1,7(X),(MX) susitarė 1 atmokėti 
grupė Amerikos bankininkų, 
Anglijos, Francijos ir Vokieti
jos bankininkų padedama su 
pritarimu jųjų /Valdžių ir ga
gai sutartį tarp bankininkų ir 
Liberijos valdžios muitinių ir 
kitų priskaitomų įplaukų kon
troliavimas turi būti pavestas 
tarptautinei perėmybai ,kurios 
galva yra amerikinis agentas. 
Iki karo laiko tas ėjo gana įje- 
raij bet karo sąlygos draugei su 
Anglijos varžymais Afrikos 
prekybos sumažino muitinių 
įplaukas, — sudarančias ketu
ris penktdalius visų jos įplau
kų — pusiau ir šalis atsidūrė 
finansinėj suįrutėj. 1918 m. 
Jungtinės Valstijos, prikalbėjo 
Liberiją įstoti karan, Anglijai 
sutikus prašalinti tuos suvar
žymus, jei vokiečiai iš Liberi
jos bus deportuoti; ir vokie
čiai tapo deportuoti franeuzų 
karo laivu, bet prekyba nepasi
taisė. Čia prezidentas Wilso- 
nas paskelbė Liberijai kredito 
$5,000,000, iš kurio tik $26,(XX) 
išleista — Liberijos delegatų 
Taikos konferencijos ) lėšoms 
atmokėti.

Tatai moralinės prievolės^, 
esama; bet drauge su ja p. 
Hughes bando užkrauti ant 
Liberijos žmonių tnemorališ-
kiausią vergautę. čia tikrai
yra proga Jungtinėms Valsti
joms suteikti bešališką pagal
bą. Suteikus ją bulii reikalin
ga kokia nors Amerikos prie
žiūra muitinėms. Ęėt, prisiden
gus dora, dėti ant menkutės 
Afrikos republikėlės didžiulę 
paskolą, nepaskyrus jai rako, 
pavedant republiką paskolos 
laikotarpiui visiškai ] Ameri
kos viršininko rankas, kuris 
greičiausia gali būti, kaip tas 
yra su tokiais viršininkai Hai
tyje, koks negrų neapkenčian
tis pietietis, ir dar reikalauti, 
kad didele paskolos dalis eitų 
atmokėjimui pilnų jieškų, 
esamų bankininkų rankose, 
kurie pirko juos daug pigiau 
negu parašitoji kaina — tai 
yra viešas skandalas, kurio

JURGIS GERVĖ
«

Oficialingoji Lietuva.
(Iš laiško iš Lietuvos)

(Tęsinys)

( K tuk žinoma, Lietuvos universitetas buvo
įkurtas7 senu, dar • Valstybes Tarybos priimtu, 
statutu. Universitetas pradėjo savo darbą ir jau 
gana daug padaręs buvo, kaip Seimas priima, 
esamo universiteto neatsiklausdamas, jam visai 
naują statutą. Į? tuo nauju statutu įkurta ne 

vienas, bet du universitetu, ar- 
Universitetas ba vienas universitetas su
klerikalų mo- dviem fakultetais: teologijos
kykla ir medicinos. Nes einant nau

juoju statutu teologijos fakul
tetas apima teisę, filosofiją, istoriją, filologiją, 
literatūrą, psichologiją... Ką bendra universiteto 
taryba atmeta, kaipo visai netinkamus universį- 
fbtui , profesorius, tai teologijos fakultetas tuo
jau pasikviečia int save, nesirūpindama^ taria
mojo “profesorio” mokslingumu, tesirūpinda
mas, by tik jis butų geras krikščionis demokra
tas ar bent mažiausią jėzuitas... Kas iš užsienio 
važiuos į tokį universitetą profesoriauti, kas iš 
lietuvių jaunuomenės panorės jį lankyti?! Kaip 

užsienis gali gerbti lietuvių mokslo židinį, lie
tuvių kiilturą, vienintelę lietuvių mokslo įstaigą, 
jei patys lietuviai negali pro jį praeiti nejausda
mi didžiausios gėdos už visą lietuvių inteligen
tiją!... Nelaimingas jo rektoris! Mesti darbas — 
išeiti —• Lietuvos universiteto darbas bus il
giems dešimtmečiams sukompromituotas, nes 
darbas dar neatskslojęs ant savo kojų sugrius! 
Tęsti darbas — gyventi žiauriausią kovą su sa
vo sąžine. Ir jeigu jis dar pasilieka savo vietoje, 

tai gal dėl to tiktai, kad jis 
Inteligentijos gė- yra žemaitis, ir kad jis yra 
dos simbolis pratęs pradėtą darbą baigti,’ ir 

gal dėl to tiktai, kad jįs žino, 
jeigu jis apleis šią vietą, tai Lietuvos mokslui 
bus padaryta kur kas daugiau blogo, negu iki 
šiol yra jau padaryta! Tačiau universiteto sta
tutas priimtas— ir jis ilgus metus bus lietu
vių inteligentijos gėdos simbplik!

Kitokios rųšies laktas. Vienos augštos įs
taigos viršininkui skambina jo tiesioginis virši
ninkas ministeris telefonu: esą atvykęs vienas 

šveicarietis, mokąs penki6mis kal-^ 
bpmis kalbėti, esąs parašęs du 
mokslo veikalu, ir esą reikalinga 
jam duoti vietą; geirausia esą bu
tų, jei jam duoti tos įstaigos vir

šininko pagelbininko vietą. Po keleto minučių 
į tos įstaigos viršininką ateina 19 metų pusber
nis ir pasisako, kad jį atsiuntęs toks ir toks mi
nisteris. Įstaigos viršininkas ‘klausia:

“Vyskupo” 
šeimininka
vimas

v—Kokius tamsta esi inoklo veikalus para
šęs? ' <

—Jokio, — atsako berniokas.
—O tamsta universitetą eyi baigęs?
—Ne, aš tik vieną semestrą tebuvau unb 

versitete,
—«-0 kokių dar tamsta kalbų, be vokiečių, 

moki? • *
—Jokių.
—Ar tamsta esi musų įstaigos darbą dirbęs 

ir ar jį pažįsti gerai?
—Niekuomet nesu jo dirbęs.
-—Atsiprašau labai, bet ^ai turbut ne apie 

tamstą bus man ponas ministeris telefonu kal
bėjęs. \

—Aš' įgaliu tams lai užtikrinti, kad ponas 
ministeris bus apie mane kalbėjęs, — pakele 
toną berniokas.

—Aš iš savo pusės galiu tamsta užtikrinti, 
kad mano įstaigoj nėra tamstai vietos! — pa
kėlė toną viršininkas.

—Kaip tai nėra, jeigu ją jpan Vyskupas 
prižadėjo?

— Jei; taukštai vyskupas vielą prižadėjo, tai 
aš turiu garbės tamstai i>ąreikšti, kad tamsta 
nepalaikei ateiti: aš ne vyskupas. Buk tamsta 
malonus savo reikalu pasiieškoti vyskupo ir man 
laiko netrukdyti...

/ I

Kelioms minutėms praslinkus vėl skambina 
ministeris, reikalaudamas duoti tani veikėzui 

vietą. Įstaigos viršininkas griežtai atsisakė. Ke
lioms dienoms praslinkus ateina tas vaikėzas į 
įstaigos viršininką su sąskaita 28 tūkstančiai — 
apmokėti jam kelionę iš Šveicarijos į Kauną ir 
atgal.

—Kaš tamstą kvietė į Lietuvą, jei tamsta 
manai turįs teisės reikalauti atlyginimo už at
važiavimą ?

—Daktaras Eretas.f ‘ •J* . . . .
—'Tai tamsta ir prašyk iš jo atlyginimo.

—BeĮ jis rašė, kad ši įstaiga man vietos 
duosianti...

toks uolus bažnyčios lankyto
jas baptistas kaip p. Hughes 
turėtų tikrai gėdytis. Tai yra 
per daug versti šalį Afrikos 
raistų sienas apginti nuo ang
lų ir franeuzų ir palaikyti ten 
mukų privatinę koloniją.

—Nation.

—Vajinas, jis tamstą aficialiniai kvietė?...

—Ne, privatiškai.

—Ar nebūtum tamsta toks malonus man 
darbą netrukdyti?...

(Pasirodo, už kelių dienų tam tipui tas mi
nisteris iš kokio lai kredito išmokėjo 28,000 
markių; o tos įstaigos viršininkas į tris dienas 
gavo džiovą ir turėjo paimti atostogas ir važiuot 
pasigydyti be vilties pagyti ir grįžti į įstaigą 
darbuotis^ tuo labiau, be vilties nuo tos džiovos 
numirti...

(Bus daugiau)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3362 
1824 Wa b a nu i a Ąve.

Valandos: nuo 6 ikiyš vakare 
Rezidencijos t$l. Kdlzie 77X5

S------ ----------- L------i---------- ‘J

Telephone Itoulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS*

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::

SU STUDEN-‘FLIRTUOTI
TEM NEAPSIMOKA.

Pagalios Homer Robert 21, 
metų amžiaus kavalierius, 
1914 Jackson gat.,\ persitikri
no, kad “flirtuoti” Xu North 
Avestern Universiteto studen
tėm neapsimoka. Jis tik bisku- 
tį “paflirtavo” su Adelaide Ai- 
ken, 2237 Shcrman avė., ir 
Nancy Heers, 2418 Cooper 
avė., ir policijos magistratas 
J. F. Boyer priteisė jį užtai už- 
esimokėti 25 dol. pabaudos ir 
teismo lėšas.

TAI PRIE KO “SVIETO MAfy 
NASTYS” PRIVEDA.

Del įvairių įvairiausių prie
žasčių ant šios ašarų pakalnės 
tragedijų pasitaiko, lipt

r'.r~

I’
I 
j

Kl. Jurgelonis
■ 
!advokatas

DVODA TEISIŲ PATARIMUS

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios tutras arti $400,000.00. \

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

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — ' 

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.BULIDOG BLUE

nežinia,V' bet yra permatoma, 
kad bendrovė ims viršų, i— 
jau viduriniai amžiai praėjo, tesnių 
Be to, kad bendrovė laimės 
rodo-dar i,r tas faktas’, 'kad 
klerikalų kinkų drebėjimas 
kas kart Vis eina didyn ir di
dyn, o tas jiems nieko gero 
nelcnia. — Cicerietis.

ANCHOR DONAlDSON

LAZURKOS
•i <111 rinp

BULLDOG BLUF
Prašyk savo groseminko Bull Dog 

lazurkų.

J. L PMSCOTT C0
New York

Chicagos Komiteto Lietuvos Našlai
čiams šelpti mėnesinis susirinkimas 
įvyks panedėlyj, birželio 5 d., 7:30 v., 
v., Rayniond Chapellėj, 816 W. 31 gt. 
Yra laiškų iš Lietuvos ir daug svar
bių reikalų apkalbėti geresniam: vei
kimui^ Visi nariai ir pritariantis 
meldžiame į susirinkimą atsilankyti.

— Sekretore.

Roseland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės šėriiunkų mėne
sinis susirinkimas įvyks panedėly, 
birželio 5 d., 7:30 v. v., Chas. Stru
milo svet., kampas Indiana Avė. Visi 
Šėrininkai ir šėrininkės malonėkite 
laiku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. — J. Tamašauskas.

„PranežijiaL,
Socialistų Partijos Press Pikniko 

tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.

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

Puikiai . ,
z .

sutaisytos, dvidešimts karty 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la- 1
šų reikia, kad aplaikius ge- ® į HAji 
riausius rezultatus. |»j

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

DETROIT, MICHIGAN
už

• J W 4A 11UV • JA.A 4/ ▼ <Mkt

^3fl25 So, Halsted St., Chicago, III.
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Roseland. — L. S. M. Ratelio susi
rinkimas įvyks utaminke, birž. 6 d., 
8. v. Strumilo svet., 158 E. 107th St. 
Visi nariai atsilankykite.

— Valdyba.
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DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame *

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

Chicago, III.

Telephone Yards 5834

DR. P. g. WIE6HB
PrlSmimo valandos nuo £4ki 12 dl •
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dėl meilės turbut dau
giausia. štai Miss. Pearl 
Sanderson, laimaitė, nuėjo ap
lankyti- savo mylimojo, Albert
S. Campell, 1033 Diversey 
parkway’, bet vaikino motiną 
jos vidun neįsileido. Tada ji 
ten pat priė durų išgėrė nuo
dų.

MEILE SU MOKSLU, TAI 
KAI UGNIS SU VANDENIU.

Neveltui yra sakoma, kad 
jeigu vyras įsimyli į mokslą 
lai jo žmona į divorsą. štai 
faktas. Garsus prof. G. A. Dor- 
sey su savo žmona Ida May 
tūlą laiką gyveno ko puikiau
siai. Bet po kiek laiko jis įsi
mylėjęs į mokslą ir tas suar
dė jo šeimyninį gyvenimą: jo 
žmona j ieško jau “divorso”.

TOMMY O’CONNOR’S PUREN
TAS PRITEISTAS DAUG 

METŲ KALĖJIMO.
James La Porte, kuris pabė

go iš kalėjimo su Tominy z0‘- 
Gonnos, ir kuris vėliau tapo 
sugautas Racine, Wis., likosi 
priteistas nuo dešimties iki gy
vos galvos kalėjimo.

PLĖŠIKAMS TEKO $2,000 
VERTES DEGTINES.

Keturi apsiginklavę plėšikai, 
pasivertę esu slaptosios polici
jos agentais, padarė kratų ap- 
tiekoj (1407 Sd. Mozart gat„) 
ir išnešė degtines vertės 2,(XX)

A

COMPROMISE'!.
>

Lietuviu Rateliuose
stočių

lietuvių
Lietuvos

BRIGHTON PARK.
Lietuvos Paskolos 

susirinkimas.
Gegužio 26 vietos 

parapijinėj svetainėj
Paskoloj stotys buvo sušaukę 
viešą susirinkimą aukso ir si
dabro Lietuvos valiutai rinki
mo reikalu. Žmonių buvo susi
rinkę nedaug.

Atlikus kas reikia susirin
kimą atidarant perskaityta at
siųstas iš Lietuvos Finansų Mi 
sijos laiškas. Laiškas likosi 
vienbalsiai priimtas,

Po to sekė rinkimas komi
teto Lietuvos valiutai aukso ir 
sidabro rirfkimo darbo vary
mui. Komitetas tam darbui li
kosi išrinktas iš septynių as
menų.

Svarbesnių reikalų svarsty
mui nebuvus, susirinkimas 
uždaryta. — Brightonparkietis.

CICERO.
Vietos lietuvių tarpe didelis 

bruzdėjimas.
Pastaruoju laiku vietos lie 

tuvių tai*pe,‘tai yra fatfpe kleri
kalų ir Liuosybės svetaines
Bendrovės šėrininkų eina ne- Labiausia 
paprastas bruzdėjimas. Daly
kas ve kame.

Kiek laiko atgal biblistai bu- ant U Al Ai
vo nusisamdę Liuosybės sve- I ĮĮĮI \g 
tainę laikyti savo prakal- Va F Fa ■■ HE 
botus. Suprantama, vietos kle U Ęb 11 V V I lw
rikalams tas labai nepatiko, ii'
jie pasirūpino biblistų prakal^ Gražu/30xl25 pėdas lotai, ša
bas suardyti. ^Aiškiis dalykas, lygatvįAi, vanduo ir suros, visa 
Liuosybės svetainės Bendro- šmokėta pilnai.
vės 'šėrininkams toks klerika-j 
hi pasielgimas irgi labai nepa
tiko, nes mat tuo gadinama 
bendrovei biznis. ’ *

Dabar, kaip girdėti ir vieni 
ir kiti būtinai nori ant savo 
pastatyti, tai yra^lderikalai no
ri, kad vietos valdžia niekados 
neleistų bi b lis tams laikyti savo 
prakalbas Liuosybės svetainė
je, o bendrovės valdyba dar
buojasi, kad visos-vietos kleri
kalų pastangos nueitų niekais. Į ni&us

Kuo ^as) pasibaigs, tai dar cas^-
Pasinaudoki! šita proga ir 

ncs buk neprigulmingas. Del pla- 
j informacijų kreipkitės

PAUL PILKIS,
1822 So. Halsted St.,

Chicago.

NAUJIENOS, Chicago, H

$1.00 20 KNYGŲ $1.00.

JUOZAPAS GEDUTIS

Persiskyri su Šiuo pasauliu, 
birželio 3 d. 6 vai. ryte 1922 m. 
sulaukęs 29 metus. Paėjo iš 
Viekšnių miesto, Mažeikių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 9 
metus. , Paliko nubudime mot^ 
terį Oną, sūnelį Juozapą 3 me
tų ir dukrelę Oną 4 metų. Tė
vą gyvenantį Californijoj ir peną 
motiną Lietuvoj. Jučzapas pri
klausė prie Idthuanians Citi- 
zens Kliubo. Velionis iš amato 
buvo stogų dengėjas, kur jį pa
tiko nelaimė krisdamas nuo sto
go, x susižeidė iki mirties. Lai
dotuvės įvyks utaminke, birž. 6 
d. 9 vai. ryte iš namų 2106 W. 
24th St. į Aušros Vartų bažny
čią, iš ten į švento Kazimiero 
Kapines. Giminės ir pažįsta
mi malonėkite atsilankyti į lai
dotuves. Lai būna tau mano 
mylimas Vyre lengva šios šalies 
žemelė. Paliekame nubudime 
moteris Ona, sūnūs, dukrelė ir 
giminės.

Žiūrėk! Žiūrėk!

PROGA
Del jūsų

ĮSIGYTI NAMUS
gražiam ir prieina

mam miestelyje

Tiktai $90 cash
$10 per mėnesį

Jei jus turite $500, mes pa- 
budavotume jums madingų ply
tų bungalow ir jus galėtumėt
išmokėt tatai rendomis. Jus 
galite išsirinkti sau tinkamiau- 
sj pieną. Mes pabudavosime 
taip, kaip jus išsirinksite, kaip 
jums patįks, už tuos pačius pi- 

kaip kad užmokėtumėte

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus, per Hamburgą.
CARONIA ......................... Birž. 17
SAXONlA ......... :............ Liepos 1

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
LACONIA ..........................  Birž. 8
ALGERIA ......................  Birž. 14
CARMANIA       Birž. 15

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną/ kurie va- 
iluja į Danzigą, Piliavą ir Jabavą. 
Per Southamptoną kas Utarninkas 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BEREfrGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan

zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

Tik ką gavome rinkinį gerų 
knygų iŠ Lietuvos, kulias 

verta perskaityti kiekį* 
vienam darbiiųnkui.

————\

1. Jononio Raštai. x Tai poe2a-
ja eilėmis ir proza. Eilės tin
kamos dėl pasiskaitymo ir dek- 
lemacijų. Kaina .............  30c.

2. žemės gyveninio Reiškiniai. 
Moksliško turinio knygelės nau
dinga kiekvienam. Kaina 20c.

3. žemė ir žmogus gera mok
sliška ’ knygele^ parašė Dr. Avi
žonis. Kaina........................20c.

4. Naudotojų Tikyba. Socia
listinio turinio knygelė. Kai
na ................................20c

5. Moteris ir Jos Ekonominė
Padėtis. Parašyta garsiausios 
Klara Cetkin. Kaina .......  20c.<

6. Paryžiaus Komuna. Bran
gintina istoriška knygelė. Kai
na ................    25c.

7. Tautų “Liuosuotojai”. Apie 
padėtį Indijos žmonių. Kai
na ..........   10c.

8. Kristus Varšuvoje, žydas 
Paukšte. Tris trumpos apy
skaitos. Kaina .................... 10c

9. Bruožai iš Politines Ekono-
mijos, Socialistinio turinio 
knygelė. Kaina ............... 10c.

10...Darbininkė—Motina. Kai
na . .‘..„.a...........   5c.

11. Profesinės S-gos Marksi- 
ninkų pažiūromis. Kaina .... 5c.

12. Darbininkų Vienybė. Kai
na ......................... ....... 5c.• • • . ' 

. j,A' . • r .
19. Kas Kaltas? Apyąaka. 

Kaina ..........................   5c.
14. Komunos Kankiniai. Kai

na       5c.
15. K. Markso “Kapitalas”. 

Aprašo Kapitalo turinį. Kai
na       5c.

16. Trumpa Profesinių Sąjun
gų Kovos istoriją. Kaina .... 5c.

17. “Policinis Socializmas”
Lietuvoje. Kaina ..............  3c.

18. Areliai. Apyskaitė. Kai
na ____       3c.

19. Maratas. Drama. Kai
na ............      10c.

20. 3 Numeriai Socialdemo
krato, po 5c. vienai. Kaina 15c.

Viso kaina $2.31
“Naujienų” skaitytojai gaus 

už $1.00! Knygelės vertos 
pirkti netik dėl jų pigumo, o ir 
dėl gerumo.

Iškirpk šį apgarsinimą tuojau 
‘Hr prisiųsk mums kartu su $1.00 

ir savo adresu ir gausi knygas. 
Knygų yra nedidelė apštis, to
dėl tik greitesnieji galės gaut.

NAUJIENŲ KNYGYNAS, 
1739 So. Halsted St 

Chicago,, III.

1029

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balehiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
— 25th St., 9509 Cardoni 

Detroi|, Mich.

SŪPtE.THft
Fr\\P- EMOU6H-

MM

DR. VAITUSH. O. D
Lietavi* Ąkią Specialistu

alengvins akią įtempimą, kuria 
ošti, priežastimi galvos skaudžjimo, 
svaigulio, akių .aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklą karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas ’ 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spėriai e atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Tel Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas Ir Chirarga* 

VALANDOS: 9—12 ryto

. Reikalingi akiniai.
Irt kenti galvos skaudėjimą 
Jei skaitant raidas susibąja 
lei iš raidšs datos! dVi.
Jai turi uždegimą aidą,
Jai skaitant ar siuvant akis aka» 

da, tuomet reikalaukit akintą.

Jshn J. Mana
Akliną specialiatas 

1801 So. Ashland AveH 
Kampas 18-os gatvės, 

Ant trečio auglto viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, J6. 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nerišliomis nuo 9 r. ild 1.2 pietą.

I mi..........

Rezidencijos tel. Vfcn Buręn 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Pr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ t

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,!, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago 
Valandos:. 10—41 ryto; 2—3 po piet 
1—:8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagt

/

Dr. Yuška
190(1 So. Halsted St 

Tel. Canal 211?
Ofiso valandos nuo 10 ryto ik>

8 vakaro
Kuidencija; 2811 W. 68rd SU 

Tel. Prospect 8466

Dr. A. J. BERTAŠIUS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 1 

8464 So. Halsted St.
1 Chicago, Ui.

Ofiso Valandos: 6—8 vak.
Tel. Boulevard 6913

Residencijos Tel. Boulevard 104i

l
<

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kųipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.

.yjag

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iŠ retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.

ilANDIE PINIGl į 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pe» mu» < 
40 cent. už 100 auka, 

v <rb* 
250 už $1.00

Pigesnis kurs** ntunčuuu 
didesne* suma* 

Pnąt^tyams Užtikrinti^ 
Trumpam* laike 

Ontnil M a nutartu r
District Bank 
State Bank— 

Clearinf House Bank 
1112 Wcst 85th Street 

Turtą* $6.000.000 OO

8303 So. Morgan Street, 
CHICAGO. ILU

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
‘ DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Cabfornijo» ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir «—( 
vakare išskiriant nedSldienius

Canal 0257
N akt lala Tai. Canal 2118
DR. P. 2. zALATORIS

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

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

1821 So. Halsted St..
, Kampai 18 ir H ai atari Si

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

DR, P. ŽILVITIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8315 S. Halsted SL 
Tel.: Boulevard 71791

V/LANDOS: 
0 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5674

* Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIS 
(lydytojas ir'Chirurgas 

Ofisai* 2816 So. Michigan Are.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet
• Telefonas Victory 9082
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Musu Moterims ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

U

MOTERIMS ŽIURSTAS — No. 994t

9941

Pasiuvimas šio žiursto yra labai 
tinkamas, ir jis ypač gražiai atrodo 
kada pasiutas iš languoto “gingham” 
arba “chambray”.

Tokiam žiurstui pavyzdys No. 9941, 
sukirptos mieros 36, 40 ir 44 colių 
per krutinę. Žiurstui 36 colitĮ mie
ros reikia 4% jardo 27 col. materi- 
os ir 5% jardo apvedžiojimo.

Norint gauti tokiam žiurstui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa 
žymėti mierų, parašyti savo vardų 
pavardę ir aiškų adresų ir, jdėjus I 
konventų kartu su 15 centų (paib 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti muro? 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halstec 
St.. Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago.

čja įdedu IK «*entu ir nmšau 
siųsti man pavyzdį No. 9941.

Mieros

I!)

colių per krutinę 
metų

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai ir Vaisi)

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advcrtised Window”. 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

1 Pitkevic P.
2 Aleknaucis Joe
5 Bartkus Dominik 

Bujeųickas A. 
Butaga Barbora 
Dakanavice Stanislovas 
Druseika Peter 
Daugeliene Cecilija 
Duginene Kaze 
Dedutis Frank 
Dodelene Ona 
Zavist A. 
Jocobaites Zaphie 
Jakucanis Petras 
Jocutie Jozapas 
Jursza Kazimieras 
Kanbauskis John 
Klanauskas 
Končius Antanas 
Laucis Justin 
Lukošiui Antanui 
Malinauskas Petras 
Maskalunie Stanislaw 
Makcoitis F. 
Malis Stanislavos 
Mockela Anastazija 
Murgas Ondrej 
Narvilas Juozapas 
Orvidas A.

i Petrauskas An. 
I Pocats Jakub 
i Prakupimas Frank 

Prikockaite Morta 
Pratapas Matavusas 
Raugas Matti 
Rasimavicino Charis 
Sardakowsky Mikolas 
Shelulskis John - 
Simaitesi Kazimire 
Skipitis Stanislovas 
Slota Ludvitas 
Loikes V. 
Stanislovaitiene Jieva 
Sutofschis J.

10
12
18
26
28
29
34
36
40
44
45
46
48
52
55
62
67
74
79 :
81
82
87
88 ]
95
97
101
105
108
110
111
112
114
115
117
122
124
126
128
131
132
134
135 Burkai o Rozalija
145 Prbmvei Bronislavui
148 Uzimaitis Daminikas 3
149 Waidziulis Joseph

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIŲ, 

Juozo, Magdės, Jievos ir Antano Va
liukevičių. kaimo Rudenų, Gudelių 
parap. Jie patys, ar kas žinote mel
džiu .pranešti, nes esu atvažiavęs iš 
Pa.

STANLEY RADAUSKAS 
1645 Wabansia Avė., Chicago, I1L

JIEŠKAU KAROLIO IR MICHA- 
linos Urdeckių, Girkalnio parapijos. 
Turiu žinią iš Lietuvos? Meldžiu at
siliepti, arba žinančių pranešti.

WLADAS STRUMJLLO, 
1336 — 50 Avė., Cicero, Iii.

R1STA-PAMESTA

MOTERŲ
REIKIA moters ar merginos 

namų darbui. Valgis, kamba
ris ir $9.00 į savaitę.

Kreipkitės: •
1730 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 1921 M. 
Fordas. Atrodo ir eina kaip 
naujas. Parduosiu už pigią kai 
na. Pasiskubinkite.

M. Masiliūnas,
1318 So. 49th Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 2094

PALOS Park pardavimui 
fuiinišuotas arba nefumišiuo- 
tas labai puikus 7 kamb. na
mas; lotas 165x300 prie W. 86 
Avė. ir 123 St. Mr. Picrcc.

i ■ fc. ' ;  -.................. *—  * . ■
DIDELIS PAAUKAVIMAS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

KAS RADOTE PINIGUS SUMOJ 
$1,100? Kuriuos pamečiau Zaleskio 
faunoj arba arti tos vietos. Kas rado
te grąžinkite — radybų duosiu $550. 
Pinigai buvo paihesti gegužio 30 d.,1 
1922, J. T., 4512 So. Hermitage Avė. 
Phone Yards 7176. >

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS KAMBARYS DEL 

2 ar vieno vaikino. Taipgi turim 
kambarį dėl vedusios poros. Yra vi
sokį parankumai. Atsišaukit:

J. LAURINAITIS,
3252 So. Halsted St., 3 lubos frontas 

Tel. Yards 4276

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI 5-KIŲ KAM 

barių flatas: karštu vandeniu apšil 
domas, elektros šviesos ir kiti paran

3124 W. 55th St.
Tel. Republic 2302 

Atsišaukite po 6 vai. vak.

ĮVAIRUS SKELBIMAI.
PALIKSIU GROJIKLĮ PIANĄ 

atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
Į Naujienų ofisą num. 35.

——_jt.................................................   —
’ STOGŲ DENGĖJAI 

Varvanti stogai s 
rantuojami. 4 ąu 
važiuoja į visas dalis 
linkėn,. Įsteigta 34

Isomi ir gva- 
obilių trokai 
iesto ir apie- 

..... .. T__ _____ tai. Didžiau
sia irfgeriausiai jreifgta stogų kie
mas Chicagoj. Vien tik unijistai ir 
patvrę darbUhinkai dirba. J. J. Dunne, 
Roofing C^, 3411-3413 Ogden. Avė. 
Tel. Lawndale 0114 — Visi skyriai.

A. J. KALASAl/sKAS
Vienatinis žmogus West Sidej, tai

sytojas visokiu naminių rakandu 
(fumiture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kąs pas mane kreipsis, bus 
lilnai užganėdintas. '

2123 W. 23 St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIĄ 50 MERGINŲ dirb-

gera alga, nuolatinė vieta.
Kreipkitės.
Ame/ican Insulatcd Wįre

954 W. 21-st St.'
Co.,

REIKIA DAR DVIEJŲ LIETU- 
vaičių ne jaunesnių kaip 17 metų bai
gusių granimer school mokintis už 
slauges (nurse). Uniformos ir kny
gos, valgis ir kambaris; $5 į mėnesį.

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKIA merginų ir moterų 
nuo 16 iki 30 metų —■ leng
vam dirbtuvės darbui — prie 
punch pross, kiek press, ben- 
chiaus ir tt. Geri pinigai. Taip
gi merginos ne jaunesnės 16 
metų kreipkitės
VICTOR MFG. & GASKET 

COMPANY, 
5750 Roosevelt Rd.

. ...

REIKIA MERGINŲ IR MO 
TERŲ 16 iki 30 metų delz leng
vo šapos darbo, punch press, kiek 
press, bench etc. Gera alga. 
Taipgi mergaičių jaunesnių kaip 
16 metų.

Atsišaukit:
VICTOR MFG. GASKET CO., 

5750 Roosevelt Road

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė suprantanti jtubos darbą ir 
mylinti darbti. 
lengvas ir gera 
nereikia niauti. 
Atsišaukit tuoj.

Oremus Chemical Laboratory, 
1718 So. Halsted St.

pastovus 
Drapanų

Darbas 
mokestis.
Valgis ir kambaris.

REIKIA 15 PATYRUSIŲ 
moterų skudurų sortavimui. 
$20 į savaitę, nuolatinis darbai 

1017. S. Fairfield Avė. /

REIKALINGA VEITERKA 
dirbti į labai švarią restaura
ciją. Gera mokestis ir neblo
gos darbo sąlygos Atsišaukite 
3107 Gottage Grove Avė.

!!! REIKIA !!!
Moterų ir merginų lengvam 

dirbtuvės darbui. Geros darbo 
išlygos.

2301 So. Paulina St.

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ — 
vyrų ir moterų, galima dirbti atlieka- i 
momis valandomis. Lengvas parda-1 
vtnėjimas — naujas daiktas. Leng
vas uždarbis. 50 nuošimčių konjiše- 
no. Pardavinėtojai turėtų mokėti 
kiek angliškai. ♦ Kreipkitės adresu 
2816 So. Michigan Avė., klauskite 
M r. Gray.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 

roj vietoj, visokių tautų apgyventa, 
prie didelių dirbtuvių, gera ateitis, 
parduosiu pigiai.

4837 So. Hoyne Avė.

Parduosiu savo 4 lotus, kiekvienas 
po 30x125 pėdų arti puikiausios tran- 
sportacijos. Viena mylia į vakarus 
nuo Cicero, arti 63-ios gatvės ir Ar
go. Dalis įrengta ir apmokėta. Grei
tame pardąvime parduosiu visai priei
nama kaina. Cash ar išmokėjimais.

H ALE Y HUGHE, 
6618 Maryland Avė.

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

41 N. Leavitt st., turto 
^fakrickas 1626 N. Oakley

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

SALIUNAS LA- 
Biznią išdirbtas, 
labai gera proga 

Savininkas važiuo-

PARDAVIMUI 
bai geroj vietoj. 
Norinčiam pirkti, 
padaryti pinigų, 
ja ant farmų.

G. PŪKIS, 
1522 So. 50th Avė., Cicero, III.“REIKIA AUTOMOBILIŲ 

VIRŠŲ DARBUI”
Kabinet dirbėjų, 
Durų kabintoji; 
Rody Framerių\ 
Medžio darbininkų 
Mašininių medžio darbui 

TUOJAUS
GERA ALGA IR

THE KISSEL MOTOR CAR CO., 
HARTFORD, WIS.

REIKIA PAPRASTŲ DARBININ- 
kų pagelbėt prie mašinų, nuo šmotų 
darbas; patyrimo- nereikia.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

Chicago, III.

REIKIA DVIEJŲ TVIRTŲ 
paprastų darbininkų nuolati
niam darbui į pipe šape. Atei
kite panedelyj prisirengę dir
bti. Low Pipe and Suppiy Co., 

1338 W. 22-nd St.

REIKIA patyrusių vyrų Į ge
ležies atmatų kieiną, $4.00 į die
ną, 10 vili, dieną. Kreipkitės: 
CENTRAL IRON & METAL Co.

3650 So. Rpckwell St.
__________ <»______________________________

REIKIA darbininkų j steel 
yard $4.00 j dieną. 1
* CONCRETE ENGINEERING 

COMPANY,
1926 So. 52 Avė.

REIKIA shearmano ir į ge
ležies kiemą darbininkų. Kreip
kitės. 

9 c

Alton Iron & Metai Co., 
2122 So. Loomis St.

REIKIA apysenio žmogaus, 
negalinčio dirbtuvėje dirbti į 
viešbutį-hotelį — prigelbeti prie 
kuknios ir abelnai darbui ir1 kam 
barių prižiūrėjimui, 1606 South 
Halsted Street.

REIKIA FOUNDRY ♦ PAGELBI- 
ninkų. Atpikit prisirengę į darbą, 
gera mokestis.

R. M. EDDY FOUNDRY .. 
COMPANY ’

372 W. Grand Avė.

RAKANDAI
PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 

vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų /pho- 
nographą. su rekordais, ant grindų 
pastatomą lempą, kaurą ir paveik
ius. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., 1-mos 
.lubos.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI BUICK 5 

pasažierių automobilius,, gera
me štovyje, parduosiu pigiai. 
Atsišaukite:

809 W. 18-th St.
...... ___ J2____ _

PARDAVIMUI Fordas tour- 
ing karas, gerame stovyje, par
duosiu pigiai. Savininką galima 
matyti po 6 vai. vakaro. Atsi
šaukite 2212 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI i/2 tono seno
vinis, geras- viršus trokas geram 
padėjime — pigiai.

730 West 19th PI.,
i 2-os luboK

PARDAVIMUI GROSERNĖ — 
geroj lietuvių ir kitų tautų apgyven
to j .vietoj. Parduosiu su fomišiais 
ar be fornišių. Turiu parduoti greitu 
laiku — priežastis pardavimo, va
žiuoju j Lietuvą.

4541 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
grosemS ir kendžiu Storas; piįfi ren- 
da, '2 metųtlysas, vieta apgyventa lie
tuviais ir airišiais. Pardavimo prie
žastį — patirsit ant vietos.

’ 3642 So. Pameti Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groseme, apgyventa visokių tautų ir 
prie dideles bizniavos gatves. Lystas 
ant 5 metų. Savininkas eina į kitą 
biznį.

317 E.. 115th St. 
Roseland, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
ir grosernė, geroj vietoj; biz
nis išdirbtas; ^parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1836 S. Halsted St.

PARDAVIMUI S ALi! UNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis iš
dirbtas per daug metų.

1800 South Peoria St.

GERIAUSIAS SPEŠELAS
Pardavimui pirmos klesos barber- 

šapė priešais Cranero vyriausio ofi
so. Tikra aukso maina. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

S K
***4047 So. Itedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas, viena kdrvė, 12 vištų, 2 
barnės, du lotai. Kaina $2,900. 
Kreipkitės prie savininko: 

KAZIMIERAS PUŠINSKAS 
5529 S. Kildarc 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. r4št. 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, 
Tarnuiiunienfes svet. 1747 S. 49th 
Avenue..

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 343b So. Wallące 
Stj padėjėjas Vladas Llakis 38^4 
So. Aubim Avė.,; nufr. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339k So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 38-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

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

PARDAVIMUI FARMOS

Pačioj širdyj Wisconsin Valstijos, 
geriausiame pieno centre, pasirinki
mui 100 akrų farma prie gero kelio, 
trįs mylios nuo gero marketo, yra 
mokyklos, bažnyčios ir sni'io fabri- 
kas. Qeri budinkai, sodnas ir apie 
25 akrai alfalfos. 85 akrai dirba
mos žentes 15 akrų geros ganyklos. 
Žeme prie molio ir nėra akmenų, čia 
auga visokie javai ir daržovės: buro
kai, kopūstai ir tt. Savininkas pa
seno ir eina iš farmos. todėl parduo
da . Ši farma yra darymui pinigų 
.ir galima ją nupirkti su 15 galvijų 
labai pigiai ir ant. lengvų išlygų. Čia 
yra daug gerų farmu pardavimui. 
Pilkite tiesiai nuo savininko ir suče- 
dykit nuošimčius. Dabar yra geras 
laikas apžiūrėti šias farmas.

C. E. FINK, 
Box 226, 

Fond du Lac, Wis.

TIKTAI $3,000 ĮMOKĖTI
Aš jums nuperku 3 aukštų muro 

7-8-8 kambariais namą su savo pini
gais, elektriką, gasas, maudynes, 
skiepas , kieto medžio floras ir tri- 
mingni: 2 automobilių garadžius, ren
dos $3.000 į metus, 4 metų renda iš
moka jūsų namą. Veikite greitai.
S. Mitchell, 3214 S. Halsted Sfreet, 
Tel, Boulevard 0122.

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų 
mūrinis namas, tinkamas Drug 
Store arba kitam bizniui 958 W. 
69th kąmpas S. Morgan ir 69 St. 
Savininkas ant antrų lubų.

------------------ -s--- ;---------- 1----- ------------

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis bungalow; maudynes, 
gasas ir elektra $3,500. Cash, ']i-

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, labai geroj vietoj, turi 
būt parduota greitai, nes išva
žiuoju Lietuvon. Atsišaukite į.kųęieji ant morgečiaus. 119 So.
Naujienų ofisą, <Box 39. 23rd Avė., Bellvvood, III.

PARDAVIMUI 3 KRĖSLŲ BAR- 
bevnę. Pardavimo priežastis; einu j 
kitą biznį, todėl nepraleiskite progos, 
nes parduodu pigiai. Atsišaukite 
4600 So. Marshfield Avė., įėjimas 
nuo 46 gatt.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI: SKAITYK ' SU 

atida apie šį didelį namų ir biznio 
bargeną.

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavus namas ir šalę jo yra ant-j 
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
fliatų ir dideliu storu ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. Rendos iš abiejrj namu per 
mėnesį įeina $170, o iš šaliuno biznio, 
fcuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per mėnesj, iš viso 
yra pelno $570 per mėnesi ir parsi
duoda su visais geraiš barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi su abiem 
namais, parduosime labai pigiai. Na
mai randasi ant 18 gatvės ir yra se
na lietuviu užeiga. #

Federal Bond & Land Comnany 
666 W. 18th Street, Chicago. 
--------------- ---------------------------------  
Nauias 2 Angštų, $750 lig $2,000. 
likusius išmokama rendomis.
3711-21 S. Pauliną str., arti MicKin- 
lev Park;
Kaina numažinta $3,000 žemiau kaštų

Mūrinis, madingas, atskiri du an- 
tm. Stipru* kain k ’aiui ir gerfts dėl 
10 ateinančiu gentkarčių. Elek. švie
sa, vanus, kietmedžio. cemente skle- 
pos; 5—5 kamb. porč'us miegojinvui 
i" vieta dėl extra kamb. Ant viršaus 
dideli miegruimiai. lotas 29x125. Ma- 
tvkit mane 3721 So. Paulina st. Ne- 
dėlioj 2 iki 5 po piet. E. J. Batten 118 
N. La Šalie St. Main 2213 .

KELETAS BARGENŲ
Labai puikus pirkimas, — 7 kam

barių stucco ir cimento skiepas; karš
to vandenio šiluma, 3 automobiliams 
garadžius;-lotas 45x125. Kaina $7,400

2 aukštų iwuro namas ir skiepas, 
2x6 — kamb. modemiški flatai, karš
to vandenio šikima, 4 metų senumo. 
Kaina $9,500.0(fr

8 lotai ir 2 aukštų medinis ir mū
rinis, skiepas, 2-4 kamb. fintai. Turi 
būt parduota tik už $3,250.00.

Viskas yra Rrighton Park, mnt.v- 
kit Mr. S. G. Tunonich, 1315 W. 18th 
St., Tel. Canal 1G40.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ, 2 FLA- 
tu 7 ir 8 kambarių namas, geram pa
dėjime. $3,000 lentomis išlygomis. 
Kreipkitės nrie savininko:

2727 Bonfield Avė.
< Chicago, 111.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

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

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 8. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmintnkS.

KRIAUČYSTA
Kišenių dii'bejų, nuprosytoji^ 

kirpimo, deZaininiino etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

y

LEVESKIO JUOKYKU
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų.
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas.

Prirengia prie

mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.r 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. naikina lietuvh] gramatikos.

3454 So. Halsted gatv.
arti 35tos gat.

PRIVATĖS’ AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu. 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
niu* ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliikoB ir lietuviiko 

kalbi|, aritmetikom. VnygvpdvRtiR, st* 
nografijom, typmvriHng, plrklvhoP tef 
šių. Suvienytų Valstijų istorijos, ab**! 
nos istorijos, geografijos, nnlitikjųf 
ekonomijos, pilietrstisj, dalHaraiyi* 
tis ir tt. 1 *

Mokinime valandos: • ryto <k
4 valandai po platų. Vakarai* nuo * 
Iki 10 valandai 
8100 80. HALRTED ST.. CHICAGO

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P.’ IR P. 
KLIUBO valdyba '1922 metams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley ^Blvd.; fin. 
rašt. IV4. I?o<lrievich 1 626 ,N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 VVest 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.t

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasoy glob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas į 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 i\išt. M. Astraus
ką^ 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas; kasos glob. Ant. 
Aruminas ir Ant. Strumbris; mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v. po ,p. Urbono salei 3338 So.
Auburn Avė.

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th A v., 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, 
Darbipinkų Tarybą J. Balakas’ 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priinvami geri muzikantai.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 

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

— K. Vičas.
LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 

MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Walla^ 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. Wallace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Eme- 
rald Av. ir K, Kilcvįčia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
3853 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS. Valdyba: Pirm. A. 
Geičius, .3439 S. Halsted St, padė
jėjas K. Steponaitis, 3542 S. Ųowe 
Avė., fin. rašt K. Ašmantas, 81b 
34th PI., kontrolės rašt. T. Petraus
kas, kasos globėjas A. Balis, mar
šalka V. Bražinskas. — Laiko susi
rinkimus Fellowship House, 831 W. 
33-rd PI. kiekvieną pirmą septynta- 
dienj, 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.: tnrt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.: ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin- 
kus: maršalka Antanas Razminas.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis nirmą subatos vakara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdvba 1922 metams: 
Pirm. Bacevičia. 840 W. 33 $t, pa
dėjėja* Jonas Jackus, nut. r^št. 
Ign. Žilinskis, 1758 Wilmont avė., 
fin. rašt. D. Danta, 1736 N. Lin
coln St., iždininkas Ant. Gurskis, 
655 W. 18 St. — Susirirtkimai lai
komi Malinausko salėj, 1843 So. 
Halsted st., kas mėnesis antrą ne- 
dėldienį, 1 vai. po pietų.

...... .................. .. ..

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
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.; nųt. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke * 
Avė.’ turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig- 
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami (be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 4 3328 South 
Aubum Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; rtut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St, Susirinkimai laikomo 
paskutinį,sekmadienį kiekvieno mė
nesio. ,

DRAUGYS'
DYBA: ,............... . -----
3208 So; Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, J138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašt. J. V. Pirnja, 
3242 S. Emerald A”e, iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

ITĖS ŠV. ALPONSO VAL- 
/Pirmininkas J. Vaišnoras,

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542, S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. VVallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. VVallace st.; kasierz, 
Juoz. Račiūnas 2259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais, 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibąlįs 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jo4s. 
Shimkus 3040 S. Union av., mit 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Unląn 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califurnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TES valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 JK. 34-th Place; padėjė
jas Petrds Paužolls 8401 S. Auburn 
ave.jnut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

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

May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaune ir Pov. ‘ Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka^ Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3838 .S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia; delegatai į Chicagos. Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
na8. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kąs mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

CICERO^ ILL. — LIETUVOS KA-' 
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdvba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 

• J. Varanis,'kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Gi^iblis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikon?i 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

NORTSTDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
rhester av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st.:Kasierius F. Her
manas 1645 W»baisia av. Svetai
ne išnuomoia F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno adresas: Liuosvhėg 
Svetainė, 1822 Wabans1a uv., Chi- 
ca

i




