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GRAIKIJA PRIPAŽINO LIETUVĄ
i-

Vokietija nusiminusi ne 
gaudama paskolos.

Prieš Genuos konferenciją

Gompers užgiria miliciją Bankieriai kaltina talkininkus.

Janitorių unijos viršininkai 
nuteisti su 

pro-

Graikija pripažino Lietuvą. Janitoriy unijos viršinin 
kai rasti kaltais.WASHINGTON, birž. 11 d, 

(Elta). — Lietuvos Atstovybė
je ką tik gauta žinia, kad

Lietuvę de ^ure. Tokiu budu 
Lietuva turi jau 19-os vailsty- 
vių pripažinimą, iš kurių 15 
valstybių pripažinusius Lietu
vą de jure.

Lietuvos atsakymas • 
Lenkijai.

irž. 8 d. 
Užsienių

WASHINGTON, 
(Elta). — Į lenkų 
Reikalų Ministerio notą iš ge
gužės 30 d., siūlančią Lietuvos 
vyriausybei tarties Kaune ar 
Varšuvoj optacijos (pilietybės 
pasirinkimo) klausimu, —. Lie
tuvos Užsienių Reikalų Minis- 
teris prof. Jurgutis birželio 6 
dieną atsakė, kad Lietuvos 
vyriausybė tarsis tuomet, kai

su
tartį.

Gompersas užgiria 
milicija.

DĖS MOINES, la., birž. 11.
Amerikos Darbo Federaci

jos prezidentas Samuel * Gom
pers parašė laišką adj. gen. 
Lasher, kuriame jis užgiria vai 
stijų užlaikomas milicijas ir 
sako, kad organizuoti darbi
ninkai stovi už milicijas, kaipo 
skirtingas nuo Europos didelių 
armijų ir "kaipo ženkit) laisves 
prieš f tyroniją. “Skirtumas 
tarp piliečių kareivių Jungt. 
Valstijose ir didelių stovinčių 
armijų daugelio Europos šalių 
yra skirtumas tarp supratimo 
laisvės ir tyronijos,“ sako 
Gompersas.

Gompersas tai. sako, kada 
daugelis, jei ne didžiuųia, uni
jų atsisako priimti nariais iųi- 
licinmkus ir valstijų milicija 
yra išimtinai vartojama kapi
talistų tik kovoje su darbinin
kais. Apie tai Gompersas savo 
laiške nė vienu žodžiu neužsi
mena. ‘ *

3 žmonės nužudyti. 
OSSIN1NG, N. Y., birž.

*— Vietos kalėjime Sing 
elektros kedėje šiandie 
nužudyti trįs žmonės

• ti nužudymui
tęs. Turėjo būti nužudytas ir 
ketvirtas, bet jo,t nužudymas, 
gubernatoriui įsakius, tapo ati
dėtas dviem savaitėm.

9.

tapo 
nuteis- 

už žmogžudys-

*0RH

Jiems gręsra kalėjimas. Reika
lauja naujo bylos nagri

nėjimo.

CHICAGO. — William. F. 
Queese, prezidentas janitorių 
unijos ir kiti 9 tos unijos virši
ninkai taipo rasti kaltais jury 
po penkių valandų tarimosi 
pėtnyčios naktį. Jie buvo tei
siami už boikotavimą, dėlioji
mą bombų ir viliojimą iš žmo
nių pinigų.

Visiems jiems gręsia kalėji
mas nuo 1 iki 5 metų. Bet 
bausnie dar nėra paskirta, ka
dangi jie pareikalavo naujo 
bylos nagrinėjimo. Svarstymas 
apie leidimą išnaujo bylą na
grinėti bus birželio 27 dieną ir 
jeigu reikalavimas bus atmes
tas, tada bus paskirta jiems ir 
bausmė.

Janitorių unijos viršininkai 
jau antru kartu buvo teisiami. 
Pirmu kartu jury nesusitaikė. 
Abiejuose bylos nagrinėjimuo- 
se I
tenkinosi vien gynimo kalbo
mis, nes jie skaitė, kad valsti
ja neįrodė jų kaltumo.

Be Wm. F. Queese, rasta 
kaltais dar šie unijos viršinin
kai: sekretorius ir iždininkas] 
John D. Sullivanj protokolų] 
sekretorius Eugene Fosdick ir| 
biznio agentai Glaudė 
Robert Osterbcnrg, 
McVVatters,. George
John Maltis, Peter Lagey 
Gus c/erson.

Unijos pYczidentas Quccse 
dar bus teisiamas šią ‘savaitę 
už tą, kad jis buk išpirkęs vie
ną prisaikintųjų teisėjų (jury) 
pereitame bylos nagrinėjime.

Valstijos prokuroras Crowe 
džiaugiasi, kad mm šį sykį pa
sisekė nuteisti unijos viršinin
kus ir jis kartoja savo seną 
grumojjmą, kad jis visus uni
jos viršininkus, prieš kuriuos 
tik bus išnešta apkaltinimai, 
pasiusiąs arba kaįlėjiman, ar
ba į beturčių namus, jeigu jie 
panorės |am pasipriešinti ir 
ginsis teismuose.

Peters, 
Frank 

Waters, 
ir

Nepuls airių, jei jie nepuls 
dJlsteriečių.

LONDONAS, birž. 11.— 
Lloyd George užtikrino Airijos 
premjerą Artliur Griffith, kad 
nebus daroma jokio karinio 
veikimo palei Uls’terio rubežių, 
jei Airijos respublikonai ne
bandys daugiau pulti ir briau- 
tis į Ulsterio teritoriją.

Išvijus airius už rubežiaus, 
Anglijos kareiviai pasiliks ant 
rubežiaus iki airiai galutinai 
ne„ pasitrauks ir ne išsiskirstys. 
Bet jeigu respublikonai ir to
liau darys puolimus, Anglijos 
kareiviai tada turės pereiti ru
bežių, kad vytis puolikus, bet 
ne užkariavimo tikslais.

PEKINAS, birž. 9. — Gen.

, e
Valdžios pranašas vyriau-^ 

šioj o pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

šiandie — apsiniaukę, nepa
stovus, gal bus lietaus. Maža,Wu Pei Fu ir’Manžurijos kar- 
permaina temperatūroj. 1 vedis gen. čang Tso Ling pa-

Saulč t/ka 5:14 v., leidžiasi darė mūšių paliaubą neapru- 
8:25 v. Mėnuo teka 10:01 vai. bežinotam laikui, o tuo laiku 
vakare. (jie svarstys apie tikrąją taiką.

Lietuvos žinios

O

G

Suimtas politinis avantu 
ristas.BERLINAS, birž. 11. — Ži

nia iš Paryžiaus, katE bankte- 
rių konferencija išsiskirstė ne- 
nutarusi duoti Vokietijai pas
kolos, Vokietijoje priimta 
nusiminimu. Kancleris,
zidentas, užsienio reikalų mi- 
nisteris, reichstago vadovai 
yra išvažinėję ir todėl neturi
ma oficialiuos nuomones. Bet 
laikraščiai labai nusiminę ir 
pranašauja naują krizį. Pra
našaujama ir Vokietijos mar
kės puolimas, nes Vokietija ne 
galės išpildyti savo prižadų ir 
turės spausdinti daugiau po
pierinių pinigų. Ji juk ir pri
ėmė kontribucijos komisijos 
reikalavimus tik pasitikėdama 
gauti žadėtąją paskolą.

j Bankierių konferencija 
i užsibaigė.
I /

PAHYŽ1US, birž. 16. — In- 
ternacionalinio bankierių ko
miteto susirinkimas užsidarė 
nesutaręs . suteikti Vokietijai 
paskolą. Amerikos bankierius 

1 J. P. Morganas jau grįšta na
mo. Tuo budu Vdkietijos kon
tribucijos , klausimas pašilių 

ka neišrištas. "
Bankieriai išdavė ilgą rapor

tą kontribucijos, komisijai, pa
aiškindami kodėl Vokietijai 
šiuo laiku negalima duoti pas
kolos. Bankieriai labiausia de
lei .to kaltina Franci ją, kad ji 
savo užsikirtimu ir atsisaky
mu skaitytis su tikrosiomis rignavo vakar.
Vokietijos sąlygomis, padarė! Rezignacija įvyko delei Jiin- 
paskola negalimą. Jie kaltina1 StinilJ Valstijų maišymas į 
ir kitus talkininkus, n«s kont-,Kllb°s vidurinius reikalus. Da- 
ribucijos komisija nesiteikė baf išrodo tikru, kžd Jungt. 
nustatyti kiek ji tikrai tikisi Valstijos tikrai padarys inter 
gauti iš Vokietijos. Nustatyto- vencjjĮb ka<1 iri netiesioginę

E. KAUNAS. Nesenai 
Berline kriminalinei policijai 
pavyko susekti ypatingą pikta
darį, Erichą Anspachą. Iš jo 
kaltės ne kartą buvo skleidžia
ma neteisingų žinių apie Lietu
vos kariuomenės neva gink a- 
vimąsi ir apie Vokiečių gink
lų pristatymą Lietuvai. . Šis 
Įvairių dokumentų padirbimu 
besivertęs aferistas pasaulinio 
karo metu pristatydavęs už di
delius pinigus Santarvės vy
riausybėms pramanytų žinių, 
militarinio ir politinio pobūd
žio, įvairių statistinių davinių 
ir ypač tos žinios patikdavę 
Lenkams, kurie noriai jomis 
naudodavosi.

Ir Genuos kbnferencijos vaisiai
-

Kubos kabinetas rezig 
navo.

1 —■. . L
Jungt. Valstijos veikiausia 

padarys intervenciją.

Gompersas ragina namu 
budavofojus nusileisti.

HAVANA, birž. 11. — Visas 
prezidento Zayas kabinetas re 

• v*
t J' l s

ji gi suma turėjo būti ne maxi- 
milin suma kokią iš Vokieti
jos galima butų 
bet. tokią sumą,

reikalauti,

pripažinti, kad Vokietija tokią 
sumą tikrai gali užmokėti.

Morganas išleido ir savo at
skirą pareiškimą. Jis sako, kad 
suteikimui paskolos yra reika
lingas pilnas susitarimas tarp 
talkininkų ir kad tinkamai bu
tų išrištas visas kontribucijos 
klausimas, kad tokia paskola 
tikrai galėtų atnešti Vokietijai 
naudą ir atsteigti jos kreditą^ 
Be tų dviejų sąlygų Amerika 
negalinti dalyvauti paskoloje. 
Bet jų neišpildyta.

Franci jos bankierius Sergeiįi.t 
pasipneiino kitu bankierių 
raportui.

Visi bankieriai sutiko išnau- 
jo svarstyti paskolos klausimą, 
kada lai padaryti paprašys kon 
tribucijos komisija. Bet patįs 
bankieriai ‘daugiau nebedarys 
iniciatyvos. į 

» i •

Sumišimai atidarius ka
syklas.

TERRE I taute, Ind., birž. 11. 
— Gautomis žiniomis, smar
kių sumišimų kįlo atidarius 
nedidelę kasyklą Kern Coal 
Co., netoli nuo čia, ir bandant 
ją operuoti pagcliba streiklau
žių.'

Angliakasiai išpradžių ge
ruoju bandė prikalbinti streik
laužius mesti darbą, bet tiems 
atsisakius, susidarė žygiuoto 
pas kasyklą. Tuo tarpu kitas 
būrys angliakasių užpuolęs 
kasyklą ir išvertęs kelis veži
mus ąnglių. Vienas vežikas li
ko lengvai sužeistas. Kompani
ja tuoj aus pasišaukė šerifą, 
kuris nuvyko prie kasyklos su 
mušeikomis. c

• ir 
neoficialinę, bet visgi tokią, 
kad ir šalies viduriniai reika
lai bus valdomi tiesioginiai 
Washing.tono.«

Ministerių rezignacijos įvyko 
prezidentui Zayas priėmus 
Amerikos atstovo gen. Crow- 
der re itka lavomis. Rei'kalavi-

fmai tapo priimti todėl, kad 
gen.,*Crowder prigrūmojo in
tervencija, jei tie jo reikalavi
mai nebus priimti.

Išpradžių rezignavo 
ininisteriai, bet paskui 
traukė ir visi kiti.

Visa šalis yra sujudusi delei 
rezignavo valdžios ir \ delei 
gręsiančius intervencijos, šalis 
be to artinasi prie1' finansinio 
bankroto.

Intervencijos nebusią.
WASHINGTON, birž. 11. — 

Nors valstybės departamentas 
pripažįsta, kad Kuboje yra ru
sti finansinė ir ekonominį pa
dėtis, bet sako, kad žinios apie 
intervenciją yra “absurdiškos“. 
Gen. iGro/wder gi jau senai da
vinėjęs Kubos valdžiai nurodi- 
mus kaip galima butų pataisy
ti šalies finansinę padėtį.

/

keturi 
pasi-

Iliodoras suimtas Latvi 
joje. x

RYGA, birž. 11. — 
bęs Rusijos juodašimtis 
lis Iliodoras, kuris'bfctgi paskui 
prisišliejo prie L 
areštuotas Latvi
žiuojamt į Europą ir Ameriką. 
Jis yra kaltinamas kaipo Rusi
jos šnipas.

Paškil- 
vienuo

Iševikų, tapo 
ųe, jam va-

TEXARKANA, Tex., birž. 
10. — Čia suimta 5 žmonės ir 
apkaltinta juos pirmo laipsnio 
žmogžudystėj delei jų dalyva
vimo nulinČiąvime jiegro.

. CINCINNATI, birė.- 11. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
iiamų būdavote jų departamen
to konvencijoje Samuel Gom
pers kalbėjo apie Chicagojc be
sitęsiantį ncoficialinį namų bu- 
davotojų streiką prieš teisėjo 
Landis nuosprendį. Jis ragino 
chicagiečius tą nuosprendį pri
imti ir grįšti į darbą, nes girdi, 
orgaiiizuoti darbininkai turi 
pildyti nuosprendį, kurį pildyti 
jie iškalno prisižadėjo.

(Tas pats Gompersas nese
nai kalbėjo Cbicagoje laike 
streikuojančių namų budavo- 
tojų demonstracijos. Jis tada 
užgyrė darbininkų kovą ir sa
kė, kad juos rems visa Ameri
kos Darbo Federacija, , nes 
Landis nuosprendis jokiame 
nėra priimtinas).

Visų namų budavotojų vir
šininkai neužilgo laikys savo 
susirinkimą Chicagoje tikslu 
galutinai susitaikinti ir priimti 
atgal dępartamentan karpento
rių uniją. *

Kovo mėn. Erich Antspach 
padirbo tarp ko kita šitokį raš
tą: “štetino II-o Pionerių bata
liono ekonominio skyriaus T. 
B? 29 22 1922 m. kovo 18 d. 
raštas, adresuotas “Vokiečių 
valstybės apsaugos ministeri
jos ginklų valdybos viršinin
kui, Berlin >W.“ Bašto viršuj 
pažymėta “konfidencialiai“ ir 
pridėta antspauda “Bechn ungs 
— und Wirtschaftsamt Pio- 
nier — Bataillon 2“.

Rašto pilnas tekstas yra to
kia:

“Pastanįjų dviejų savaičių 
laikotarpiu į Kauną per Kara
liaučių pasiųsta ši medžiaga: 
443 dėžes mašinų dalių ir že
mės ūkio prietaisų, jų tarpe 
3(),355 šautuvų, 11,203 karabi
nų, 317 lengvų kulkosvaidžių, 
71 lengvų lauko gaubicų,^ 210 
ugniamečių 30 lengvų mino
svaidžių, 15,000 fliažkų, 04,- 
500 lauko kastuvų, 3800 duo
nos maišelių. Tuo bildu dar 
trūksta: 19,800 šautuvų “98“ 
medelio, 240 lengvų kulgasvai- 
džių, 110 lengvų lauko gaubi- 
cų, 3,000 lauko kastuvu.

Pasirašęs 1. c. p. Hermanu, 
vyresnysis leitenantas — adju
tantas.“

Policijos surasta liudininku 
Žodžiapušis padirbintas raštas 
vieną dienk gulėjęs Berlyno 
i.enkų pasiuntinybėj?.

Pažymėtina, kad šis apgavi
kas ir Gemrjds konferencijos 
metu stengėsi jiadary . trhikš- 
H o luntastiiųomis 
ypač apie • i £ų ir 
slaptas milita. ines s

trlukš- 
žir iomis, 
Vok iečių 

•lar’.L

HAMMONiD, Ind., birž. 11. 
— Eina gandai, kad « Henry 
Ford čia nupirko 100 akrų'že
mės • būdavo j i mui dirbtuvės. 
Mokėjęs po $7,000 už akrą.

Kol auksinai 
ddr pigus. t

Popiežiui nepatiko Franci 
jos pabarimas.

RYMAS, birž. 11. — Artimi 
popiežiaus ministerijai žmonės 
sako, kad ryšiai tarp Vatikano 
ir ‘ Francuos-eina priF“ nutrū
kimo. Ypač popiežiui ir jo “mi- 
nisteriams“ nepatiko Franci jos 
premiero Poincarcs pabarimas 
popiežiaus už kišimą savo no
sies ne į savo reikalus. Poinca- 
re tada pareiškė parlamento 
užsienio reikalų komitetui, kad 
Franci ja visai neužgiriaV popie
žiaus Piaus nusistatymą linkui 
Rusijos. * .

Nors ryšiai tarp Vatikano ir 
Francijos atsinaujino tik metai 
atgal, bet jau įvyko daug su 
sikirtiinų. Dabar Vatikanas 
svarsto apie atšaukimą iš 
Francijos savo nuncijaus, ypač 
kad Poincare išreiškė nepasi
tenkinimą ir jo veikimu.

Maištininkai paėmė uostinę.

BUENOS AIRES, birž. 9. — 
Paraguay sostine Asuncion ta
po paimta sukilėlių, sako žinia 
iš Pasodas.

Kol-kas Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai tebėra pigus. Jie gali pakilti ūmai, kaip tik 
Vokietijai bus duota žadamoji paskola. Markės 
ir auksinai vargiai bus kada-nors pigesni. Už 
dolerius dabar jų daugiausia gauti ir daugiausia 
pagelbos suteikti Lietuvos žmonėms.

Todėl jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, 
tegul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio 
markių atpigimo, o tai geriausia galite padaryti 

•per NaujienųJPinigų Siuntimo Skyrių.
Naujienų Pihigų Siuntimo Skyrius šiandien 

yra viena iš didžiausių pinigų siuntimo įstaigų 
. Amerikoje. Su kiekviena diena vis didesnis 

žmonių skaičius siunčia pinigus Lietuvon per 
Naujienas. Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelifė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kudgreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; * H

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekyb 
ke.ar jo skyriuose; s

5) kad Naujienų siunči
• »V 1 > • ....

ir Pramonės Ban-

us pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimų, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į bankų, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

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

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

►.................. .
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulerard 9663

Boulerard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel.

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street. Tel.

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

W#ST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659



■ Un.......... i—į■M
NAUJIENOS, OHcsgfc m.

VESKIT PIRKLYSTA SU NARIAIS

Central District Business Men’s Ass’n
GEROS VERTES IR TEISINGAS APSIĖJIMAS GVARANTUOTA

4 • '‘'T ... ...

Panedėlis, Birželio 12, 1922

Iš Meksikos Padangės
%

Tampikos jūreivių unija apima 
visas prieplaukas.

mų pavestų unijai yęa penki!dalyse su pasveikinimais TiHn- 
dideli garinai keltuvai, keturi1 pikos laivų krovėjų ir llnkėjv

Vienos
Amerikos žibale

Leo’s Čeverykų
KRAUTUVE
ČEVERYKAI DEL ŠEIMYNOS

Mcs padarome senus Ceverykus 
kaip ir naujus. Prisiuvame vy- 

s riškus puspadžius už $1.00.

L. A. WELOŽIUS
3528/ So. Halsted St.,
Telephone Yards 0604

Tampico, Meksika. — Gegu
žės pirmą dieną., kuomet visos 
tvoros ir sienos buvo aplipinta 
raudonais manifestais ir darbi
ninkų minios paradavo gatvė
se, minėdami praeities proleta
riato vadus, Gremio Unido 
Abijadores (laivų krovėjų ir 
jūreivių unija) pradėjo darbą 
eidaina kontraktu su Meksikos 
šalies gelžkeliais ir federalinė 
valdžia kas dėl kilnojimo visų 
prekių iškrautų \ finansinėse 
Tampico priek laukose.

Pirmą kartą šito pusrutulio 
istorijoj gamintojų koperaty- 
vas turįs savas mašinas ir ve
dąs pats savo reikalus gavo 
kontrolę? ant vandenyno dide
lio uosto prieplaukų. Unija 
nupirko įtaisymą, vartotą pri
vatinės firmos, kuri pirmiau 
Atlikdavo šitą darbą.

, Apie /verslo didumą galima 
spręsti iš to, kad tarp įtaisy

dideli garinai keltuvai, keturi1 
gazolininiai trauktuvai su 46 mais jiems kloties, 
vagonėliais, 200 karučių, gelž- didžiausių 
kelio pralankinis garvežis, ma- kompanijų vedėjas Meksikojč 
šinų taisykla, garažas ir k.; ir pasą'kė Federuotus Spaudos at- 
iš to, kad pernai vasarą Jung
tinių Valstijų laivų tarybos raš
tinė čia pareiškė, kad šiaurinės pasisekimo. 
Amerikos žemyne Tampika 
yra antru po New Yorko uostu

stovui, kad jo nuomone Tam
piuos darbininkų planas turės

... Darbininku organizacijossulig kilnojama talpa ir iš uos-1 £
. . . . . . . . . . — Kanadoj

Parduodamo LAIVAkOR- 
) TĘS Geriausių Linijų. Z

Siunčiame PINIGUS 'Lietu- 
T" 4 von ir i kitas, Pasaulio dalis.

Parupinam PASUS ir visus 
kitokius DOKUMENTUS, 

’ reikalingus KELIONEI.

— 10 Metų šitam Bizny —
Tiktai gerai žinomas ir gerai prityręs Agentas gali
duoti geriausią PATARNAVIMĄ.
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Panedė- 
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne- 
dėliomis iki 2 po pietų.

M. J. KIRAS & CO.,
3331 S. Halsted St., Phone Yards 6894

£Mw

150 Milijonu Rubliui
I Bus duodama visiškai dykai
j BECKS DEPT. STORE,'
i 3323 So. Halsted St.

jUtarninke ir Šaradoje
Atsilankykit ant šio išpardavimo ir gausite visiškai 
dykai su kožnu $5.00 pirkiniu, 50 tūkstančių rublių, 
kurie normaliam laike buvo verti $25,000. Taupyk^ 
juos ir kada Rusija atsistos ant kojų, jums turtas 
bus užtikrintas.

Rattince & Beach Cloth labai ge
ros kokybės importuotas, naujau
sia išvaizda ir spalvos dėl pasirin
kimo, reguliarė kaina 89e., parda
vimo kaina. IZOa
yardas

Fancy Organdy Dresses, pritin- ■ 
kantis? mergaitėms nuo 8 lig 14 H 
metų, turi būt pamatyti, kad op- ; 
vertinus, vertas $3.00 
išpardavimo kaina

Dress Ginghams vėliausios mados 
lan’gelių ir dryžių, neblunkanti 
spalva, reguliarė kaina 39c. par- 
davinvo kaina 
yandui

1

Moterų marškiniai, su apsiuvinė
tais viršais, reguliarės mieros ir 1 
didelės, verti 29c., musų 2 1 C 
išpardavime tiktai

*

Voiles didelė įvairybė patrenų ii 
spalvų, tinkantis dėl geriausių dre- 
sių moterims, specialią! apkainuo- 

Į tas laike šio išpardavimoB už yardą tiktai
y

Vaikams Išeiginės Blausos, pasiū
tos iš dailaus dryžėto audeklo, tin
kantis vaikams nuo 6 lig 15 metų, 
btft specialiai apkainuotas 
tiktai po 1

English Lang Cloth, 36/ colių plo
čio, labai minkštas ir tvirtas, ver
tas 35c. yardui, musų speciaiės 
kainos aprubežiuojant 10 yardtj dėl 

I kostumerib bus 1 3 C

Vaikams Union siutai,, trumpoms ■ 
rankovėms, tiks vaikams nuo 6 lig B 
14 metų, yra specialiai apkainuoti, B 
laike šio išpardavimo 35C B
tiktai po B

! BECK S DEP'T STORE '1 3323 So. Halsted Street. 1

to išplaukiančių laivų skaičium. 
Finansinės prieplaukos eina 
paupiu ištisus blokus didžiojoj 
miesto daly.,

Koipercinę šito verslo dalį 
veda kompanija užvadihta Itm- 
pressa de Maniobras Mariti
mas de Tampico, kurią sutvė
rė unija ir kuri samdo vietos 
muitinių maklerių firmą Rivas 
y Belfort tam darbui atlikti, 
kol unija išlavins savo jląrbi- 
ninkus tam darbui. \LĮ

Unija įsteigta 1911 rtp
' Laivų krovėjų unija yra Vft?- 

na seniausių Tampikos mieste; 
ji tapo suorganizuota 1911 m., 
kuomet miestas turėjo 15,000 
gyventojų, o šiandien 'jų yra 
100,000. 1,000 unijos narių
dirba 63 grupėmis po710 iki 14 
darbininkų kiekvienoj. Uniji
niai darbininkai dirba ne tik 
finansinėse, bet ir visose priva
tinėse Tampikos prieplaukose. 
Unija turi kontraktus su viso
mis didžiosiomis žibalo ir ki
tokiomis kompanijomis, 
rios įgabena ir išgabena 
kės. Pajūrio darbininkai 
suorganizuoti iki vienam;* •

Finansinėse prieplankotee 
vus prikrauna ir iškrauna dar 
vis unįjistai samdomi privati
nių kofitrakliniukų; bet nuo to 
laiko kada prekes tampa su
krautos prieplaukoj iki jas su
kraunama į vagonus ne tik 
darbas padaryti, bet ir atsako
mybė priimti tenka Empressa 
de Maniobras Maritimafc; dar
bą atlieka laisvi darbininkai 
dirba ntįs patys sau ir turį

ro mašinas.
Dalinsis pelnais.

yjflstijos valdžia Tamaulipa- 
se, kur Tampiko randas, jos 
governoro, Senoro Lopez de 
Laros asmenyje pritarė šitam 
koperatyvo darbui, paskolinda
ma unijai 100,000 ipesų, kurie 
sunaudota mašinų nupirkimui, 
Speėialis antdėlis ant kiekvie
no unijos nario sudaro veikia
mojo kapitalo apie 43,000 pe
sų.

Unija paskyrė tris savo vy
kinamojo komiteto narius kai
po laivų krovėjų firmą savo 
darbams prižiūrėti. Jais yra I. 
Alfaro, Niek Gonzalež ir J. 
Sanchez.

or
iu 

na-

ku- 
pre-

lai

sa-

Unija moka savo nariams, 
kada jie dirba Empressa de 
Manidbras Maritimas pa
prastą algą gaunamą už pri-

augštis yra 5 pesai už 8 valan
dų diegą, 50 nuoš. pridedama 
nž naktinį darbą ir 100 nuoš. 
pridedama už viršlaikį» vaka
re. Darbo grupes bus maino
mos taip, kad kiekvienas dar
bininkas gautų išdirbti po ly
gų skaičių valandų prie unijos 
darbo. Pelnai bus dalinama 
tarp darbininkų pagal išdirbtų

Vienok darbininkams divif 
lendat nebus mokama kol nes 
>u'S atmokėta valdžiai skola,] 
iiidėtas fondas naujoms ma
rinoms nupirkti ir fondas pra
lotas kitoms unijoms pagelbe- 
i tolygius verslus įsteigti

ir tėte, 
•nkii u

kitų dar- 
Mcksikos

da per Uftvą išeiti.
Bet tenka manyti, kad mė

ginimas^ panaudoti organizuo
tas Amerikos darbininkus ap
skritai kaipo rusų sudarytų 'sin
dikatą, nepavyks, šitiems dar
bininkams trūksta reikiamo ži
nojimo, pinigų ir kredito tokio 
didžiulio sumanymo1 įvykini- 
mui. Tie daiktai randas pas 
didžiuosius kapitalistus, kurie, 
išnaudodami darbininkus, pa
sisavino juos nuo darbininkų.

Į juos rusų revoliucija kreip
sis, ar, genaus, kreipias. .Tie 
galų gale suteiks Rusijai ka
pitalus ir išnaudos rusų darbi
ninkus. Visokis kitas planas, 
kaip štai Kuzniecko baseino ko
lonizavimas ar finansavimas 
Rusi jos per korporacijas, sukur- 

organizuolų darbininkų,

yra nepilnas ir nenuosakus.
Dauginus pasakius, tai yra 

neįvykdoma svajonė.

H

veda kapitalizmą Rusijoj. Ir 
tegul pasaulio •darbininkai or
ganizuojasi jį nuversti visame 

Tegul pasaulinis kapitalizmas pasauly. —Ind. Solidarity.
/ ' i

O(iso Durų W Stiklinės, Lenti-
ir Langų ® w n®s» Drobines ir

Literavimas A A r Sienų Sainoe

Visokio aprašymo x e

r 3614 SoutK Halsted Street
Telephone Boulvard 9783

i
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Skubus Šaukimas Pagelbon
$30,000 augštos rųšies čeverykų 

stakas randasi ant uolų

Į Apavalai Jei šeimynos už negirdfitai žemas kainas

1*912 m., 
175,799;

1915 m., 
169,407;

1918 m.,

Žinios paduotos tik ką išleis
tame vienuoliktame meteliame 
Daibų Skyriaus pareiškime 
apie darbininkų organizacijas 
Kanadoje parodo, kad pernai 
metais amatinių unijų narių 
skaičius žymiai Sumažėjo Vi
sas visokių amatinių unijų tas 
skaitlius Kanadoje 1921 m. pa
baigoj buyo 3il^2KT, pasidalinus 
į 2,688 vietų skyrius; pernai 
metais sumažėjo 60,533 nariais 
ir 252 skyriais. Nors tarptauti
nės organizacijos žymiai su
mažėjo, bet 71 nuoš. Kanados 
amatinių unijistų priklauso ši
tai klasei. Tarptautinių orga
nizacijų viso yra 98; jos turi 
po vieną ar daugiau vietų sky
rių visoj Kanadoj; viso 2,223 
su visu narių skaičium 222,896. 
Šitie skaitmens parodo Kana
doj veikiančių tapiautinių 
ganizacijų sumažėjimą 3^ 
skyrių sumažėja tą 232 ir 
rių sumažeji'ni^ 41,351.

Yra 264 vietų įkyriai su 24,- 
980 narių taip-.vadinamų ne- 
tarp tautinių organizacijų; jos 
padidėjo penkiais skyriais, bet 
naivių skaičius sumažėjo 926.

Nepriklausomų vienetų ską.U 
čius 27, ’trimi mažiau negu 
1920 m., narių furi-4r>,()41, su
mažėjo 15,545 Tautinių ir ka
talikiškų unijų^ skaičius 120, 
keturiomis mt|ži.ąus negu pra- 
ėj tįsiais metais,b viso narių 
skaitmuo paduotas 45,000. Vie
noj Didžiosios Unijų vietų vi£- 
nchj skaitmuo 31, sumažėjo 17, 
o narių yra apie 5,300. Visokių 
.organizuotų darbininkų skai
čius Kan»dpje, kaip jis yra pa
duotas skyriaus per paskutinius 
vienuoliką metų, buvo lokis:
'1911 n^T 133,132 
160,120; 1913 m.

1914 m.,* 166,163; 
143,343; 1916 m.
1917 m., 204,630;
248,887;. 1919 m., 378,047; 1920 
■m., 373,8424 1921 m., 313,320. 
* Iš 98 tarptąiylinių organiza
cijų vcifoMaų Kanadoje 75 
mokėjo pašalpas, viso išmokė
ta $24,089,836, — $4,626,226 
daugiau negu 1920 m. Išmokė
jimai pagal pašalpos rūšis bu- 
Vo tokie: /

Bomirflinemis,%9»,674,060; ne
darbo ir keliones pašalpomis', 
$423,031; streikinemis pašalpo
mis, $10,161,987; ligos ir ne
laimės^ pašalpomis,t $3,081,039; 
senalv 
pašalpomis, $749,719.

Pareiškime duota skyrius pa
švęstas organizuotiems alga- 
peln iams nepriklausantiems 
prie organizuotų darbininkų 
judėjimo; prie jo priklauso 
daugiausia mokyklų mokytojų 
ir valdžios tarnautojų draugi
jos. Viso tokių draugijų yra 
41, kuriose narių yra 43,298.

■> '• /-s

kjjcnsijonii’s ir kitomis

Gelbėjinuis Rusų 
revoliucijai.

Amalgainci'tų Rūbų Siuvėjų 
konvencija nesenai laikyta Chi- 
cagoj nutarė ■ suorganizuoti 

miliono dolerių* drabužių kor- 
poraclją operavimui Rusijoje. 
Tas J Ai tų, laiku teikiama ir nau
dinga . pagalba rusų revoliucijai 
kuri dabar įeina į kapitalistinę 
gadynę, iš kurios jai teks ka

Mergaitėms balti
šliperiai

110 porų mergaitėms. balto 
audeklo su" vienu diržukų* 
šliperiai, reguliarės kainos® 
$2.50, visos mieros iki 3, 
pardavimo <£*| 28 C 
kainos "* ■ ■"* v

Vyrų darbiniai čeverykai
Vyrams $3.50 vertės briedžio skuros • darbiniai Če- 
.verykai su vidutinio sunkumo ar sunkiais padais. 
Juodi ar gelsvi. (T 4
kaina t) ■ ■***

Vaikams žibantys čeverykai 
ir oxf ordai

Didelis išdėjimas vaikams žibančios skuros čevery
kai ir oxfords dėl išeigos ir tikro dėvėjimo, yra pa
siūti už aštriai numažintas, fiC
kainas

ATIDUOSIME 
$4.00 pinigais

Su- kiekviena pora moteriškų ar 
vyriškų čeverykų ar oxfords 
pirktų laike šio išpardavimo su 
$1.00 extra jus galėsite nusipirk
ti porą, vyriškų ar moteriškų če
verykų ar oxfords vertės $5.00.

ĮW?..T/x- •' .•

Vyrų oxfords
Didelis išdėjimas $6.00 rudų 
Rusijos veršių oxfords, ran
komis prisiūti pr.dai, angliš- 
ko styliaus, Cg 35 
kaina

Moterų zamšiniai 2 
diržukai šliperiai

Moteris, kurios nori lengvų, 
tinkančių šliperių urnai pirks 
šituos už taip numažintą kai
ną. Padaryti iš oškyčio sku
ros, minkšti padai ir Cuban 
roberio kulnis. Kainos visus 
$4.50, parduo- 
dain po

LION
EWZW7.^Z1

Kūdikiams balti 
šliperiai

Pulkbbs stylia-us dėl vaikų 
vienu diržiuku, bato? Canves 
šliperukai; $1.75 C 4 4Q 
vertės už 4* I ■ I O

SHOE STORE
3445 So.-Halsted St. -

-I “T

Ši Krautuve Parduoda Gerus Ceverykus

FT'.-4fi L d.A ■

THE STAR SHOE CO
3235 So. Halsted Str.

Mes samdome tiktai lietuviškai kalbančius žmones L
•T

l
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Vaiky išnaudojimas
Rhode

Raitijos laisvės išsižadėjusio 
Boruos, be atsižiūrėjimo į kon
stituciją ir protestai! prieš $*!(),- 
000,000 paskolą užtrauktą ant 
žmonių prieš jų valią bankinin
kų Lee, Higginso ir kompani
jos naudai.

Apie šį ir tą
TRUMPOS DRESĖS IR 

PLAUKAI.

10 centų per

pasibaisėjimu 
sąlygas savo 
skaitytojams,

Providence,
Islande audėjų streiko apielin- 
kėj alginė vaikų vergauto ap
sireiškia aršiausiose formose. 
Daugiau kaip 5,000 vaikų nuo 
5 iki 15 metų amžiaus, sunykę 
kunu ir protu dirba ilgas va
landas savo ankštuose nesani- 
riuose. namuose; 80 nuoš. jų 
skaičiaus gauna mažiau negu 
10 centų į valandą.

Šitie dalykai senai buvo ži
nomi darbininkams. Dabar 
Jungtinių Valstijų darbo sky
riaus agentams išjyrws vaikų 
darbą streiko apiėlinkėse išėjo 
į aikštę šita baisi padėtis ir ga
vo oficialiojo užtikrinimo ant
spaudą.

Dirbtuves darbą dirba namie 
1069 vaikai jaunesni kaip 10 
metų, 39 neturi ned 5 metų am
žiaus, o 56 turi po^5 ir 6 me-l 
tus. Keletas jaunesniųjų už
dirba vidutiniai po l^centą į 
valandą. Daugiau negu 50 nuoš. 
vaikinių vergų uždirba mažiau 
negu 5 centus į valandą, o 80 
nuoš. daugiausia 
valandą. .

Laikraščiai su 
aprašo namines 
vidurines kląsčs
bet darbininkams tos sąlygos 
yra gerai žinomos; kambariuo
se be langų dieną dirbama, nak
čia miegama; keturi ar penki 
dirba ir miega vienam mažam 
kambary be jokio sanitarumo.

Yra priežasties manyti, kad 
ir kitose Naujos Anglijos daly
se yra tokios pat sąlygos, kaip 
ir Kho<lc Islande. Valdžios at- 
stovams paklausus pas tėvus 
pasiadškiniino, jie atsako, kad 
jie priversti yra veikti savo vai
kus dirbti padidinimui savo 
uždarbių dirbtuvėje. Kaiknrie 
šitų tėvų streikuoju dėl numu
ši m o algos 20<nuc«\

šitie vaikai vergai dažniau
sia suvarsto adresines kortas, 
bet Jungt. Valstijų agentai pa
duoda šituos užsiėmimus, prie) 
kin’ių jie dirba: moterų dra- 
bužiamą spaustukų sagstymas 
prie kortų, ražančinių karolių, 
varstymas, akmenų dėjiifias į 
pigiąsias graznas; graznų sags
tymas prie kortų; grandiniėlių 
suvarst}4nas; karinių sagų dir
bimas; siūlų traukimas iš nė
rinių ir apatinių baltinių apy- 
baiga.

Daugelį amžių žmonas pergy
veno gaires įvairių madų dra; 
bužių. BecperJlgą laiką mados 
nesjmainė taip dažnai, kaip kad 
musų laikais. Senovėje, da prieš 
Kristaus gimimą tautos nešiojo 
kuoilgiausius drabužius ir ypač 
nešintus. Graikai, ypatingai 
moters, gražiai sulenkdavo bal
tą su margintais kraštais marš 
ką, ir su kaspinu persirisdavo 
per liemenį, o paskui nepapras
tai artistiškai sudarydavo kvol 
dus ir trumpas rankoves suseg
davo su šniūreliu.

Musų laikais žmonės pasidarė 
taip sakant “modemiški” ir 
kaip kas sako -r— “džiaziniai.” 
Džiazizmo dabar yra visur, tas 
tiesa. Teatras, muzika, dainos, 
tikrai apsirgo “džiazizmo” liga. 
Aš nenoriu peikti “džiazizmą,” 
nes jis yra savb rųšies menas, 
bet aš noriu sakyti, kad tas 
džiazo ūpas perdaug įsigalėjo 

kaip nesąmoningas humbugas. 
Tai tiktai laiko “įkvėpimas,” ku
ris pranyks kaip atpūstas du
rnas, o jo vietąkjjžims kitas. Ge
rai suprasime, jei džiaz muzika 
4Triež.ia • muzikantai apsivilkę 
lengvais dryžais kailiukais, kad 

parankiau butų ant galvos at
sistojus triubą pusti, o kartais 
da ir ant piano stogo reikia už
lipti ir pusti dūdą arini piano 
.klevišius spausti stovint ant gal 
vos arba tam panašiai. Na, tas 
pats ir su šokikais. Jei muzika 
griežia taip šauniai, tai reikia ir

šokti pagal gaidos. Taigi musų 
jaunos kuosos negi vilks il
gas uodegas paskui save. Rei
kia pakirpti ilgus sijonus — ir 
jos taip padaro.

Modemiška mergina j ieško 
parąnkumo. Ji apkarpo ilgus 
sijonu^ iki kelių, apkerpa plau
kus ligi ausų, patepa lupas su 
“lipstiku” ir rangosi po salę. Pa
ranku ir lengva ir šokiai vyks
ta puikiai. Bet viena bėda, tai 
persiauri sijonai, tos Jįnelabaf 
leidžia pilnai žergti taip vadina 
mą “high step.” Bet tai jos ke
tina da išrasti ką kita, kad bu
tų tikrai paranku. Reiškia, mu
sų merginos pradėjo grįžti prie 
Adomo su Jieva laikų, ir gerą 
žingsnį ton pusėn nuprogresa- 
vo. i

Moterys, kurios supranta dai
lę, niekad netepa lupų su biau- 
riąi raudonu paišeliu, kur pada- 
rohyg kraujo'lašus, — be to tie 
tepalai turi nuodingų medžiagų. 
Bet į sveikatą dabar mažai kas

žiuri. Jei,kūnas yr (dvasia suk
liurę, apgriinavai—ir gerai. 
Ir juo blogiau kūnas ima atro
dyti, tuo gabiau jis dailinamus. 
Bet yra btbgas daiktas kūną 
darkyti kol iįs yra sveikas.

ADVOKATAS

ISIŲ PATARIMUSDUODA

DR. W. YUSZKIEWICZ *
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

K. GUGIS
ADVOKATAS

------

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Miesto ofisai
127 N. Dearborr St., Room 1111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0
Gyvenimo vieta:

3323 $o. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ni vakarą, išskyras »utarninkų ir 
ketvęrgą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINŠKAS 
^LETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 4 iki 6 po piet, Ir nuo 
7 iki 9 Vakaro.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją,* ilgai \pruk 
tikavusi Penn- 
silvanijo? hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.'

DETROIT, MICHiGAN DR. VAITUSH. O. D
Lieta vis Akių Specialistas

ANCHOR - DONALDSON

Haitėnai priima indusy 
Gandhi’o taktiką

VVashington. —VVashingtone 
apturėtų iš Port Prince' ka
beliu, haitiėnų vadai nusprendė 
panaudoti pilietinį neklausymą 

\Haitije nuo geg. 25 d. kaipo 
protestą prieš “netikrą Bornos 
valdžią, iš pamatų neteisėtą ir 
palaikomą tik Amerikos durtu- 
vais”. Pranešimas apie žadė
jimą paskelbti šitą neveikiamą* 
maištą tapo įteiktas Amerikos 
valdžiai per karo viršininkus 
saloje.

Prezidentui * Hardingui gali 
tekti susidurti su tokiu judėji
mu, kokis buvo Korėjoj 1920 
m., tolygum Gandhi'o judėji
mui Indijoj, prieš kurį grqi- 
ciatįsiaišeis Amerikos jurinin- 
L.ii ii prie mažiausios progos 
panaudos ginklus.

Haiti Santo Domingos Ne
priklausomybės draugija čia 
skelbia, kad visuotinas boiko
tas Amerikos prekėms jau su
rengtas protestą n prieš bruki
mą į republikoz prezidentus

i 1
Greičiausi modemiški laivai pa

saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visubJ3al- 
tikos kraštus per Hamburgą.
CARONIA ........................ Birž. 17
SAYONIA ......................  Liepos 1

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

Keliaujant per Liverpool ir 
Glasgov.
SCYTHIA .................... Birž. 12
ALGERIA .............:........ Birž. 14
CARMANIA ................... Birž. 15

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Southamptoną kas Utarninkas 
MAURETANIA — AŲUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan

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

PUIKIOS NAMINĖS /GYDUOLES
- (Geras tonikas) 
žinomas per 25 metus 

Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 
turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
Carlton St., šiaur-Rytinis kana

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

1958

Webt 13p4/ Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

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

Geriausias Pavasarinis Tonikas

1 a;engvins akių {tempimų, kuris 
esti, orieSastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sKauMmą akių karšti, atitaiso 
kreidas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos p erzaminavimas daromas 
su elektra nurodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos1 vaikus.

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

Phone Boulevard 7589,

.00.

Tcl. Randolph 4758
A; A. SLAKIS
advokatas '

Ofisas Vidurnriestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. .... k.
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po plotų

Namų Tel.: Hydė Park 3395

iicHZMAN=^^
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray> ir kitokiu;! 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pi^tų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 959 
Boulevard 4136

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

Telefonai:
z- t •

$1.00 20 KNYGŲ

yra gera apšils vartojimo

Bordėns pieno. Gerk daugiau

Tik ką gavome rinkinį\ gerų 
knygų iš Lietuvos, kurias 

verta pęrskaityti kiek
vienam darbininkui.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbora St 
Randolph 8899 ) 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd 

Seeley 3676

/ pieno šiąine mėty laike. Jis 
yra maistingas, malonus gerti

ir budavojantis kūną. j

BORDĖNS
Farm Producis Co, Ine.

Tfel. Franklin 3110

.1. Jononio Raštai. Tai poezi
ja eijemis ir proza. Eiles tin- 

kamos dėl pasiskaitymo ir dek- 
lemacijų. Kaina .................... 30c.

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

3. žemė ir žmogus gera mok
sliška knygelė, parašė Dr. Avi
žonis. Kaina........................ 20c.

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53G m
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.«
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 ----------- —......  'J

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9., Nedėl. pagal sutarimų 
8261 So. Halsted St„ Chicago, III.

Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis akai 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių specialistą* 

1801 So. Ashland Are, 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nediliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
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. Nedeliomis nuo 1O ---
• 2 po piet.

Telephone Yards 687

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ; i x
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku- 
ricįs tdtras arti $400,000.00.

Nuo sušiorganizatimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmoksta $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 į savaitę.
t

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANlAN ALLIANCEOF AMERICA, 
307 W. 30th Street, . New York, N. Y.

Socialdemokratas
Laikraštis Musų Draugų iš Lietuvos. 
Ateina Amerikon kas savaitę.** Galima gaut 
“Naujienų” ofise. Kaina 5 centai.

“Socialdemokratas”, tai rimčiausios savo*1 
turiniu ir dvasia ir labiausia atsidavęs dar
bininkų reikalams laikraštis, Lietuvoje.' 

Pasirūpinkit užrašyti jį savo draugams gy- 
minėms, ir pažįstamiems Lietuvoje, tai bus 
brangi ir naudinga dovana.

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

6. Paryžiaus Komuna. Bran
gintina istoriška knygelė. Kai
na  ’............................t..... 25c.

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

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

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

10. Darbininkė—Motina. Kai
na   5c.

11. Profesinės S-gos ’lMarksi- 
ninkų pažiūromis. Kaina .... 5c.

12. Darbininkų Vienybė. Kai
na     5c.

13. Kas Kaltas? Apysaka.
Kaina .................   5c.

14. Komunos Kankiniai. Kai
na ..„.r-.................................... 5c.

15. K. Markso “Kapitalas”.
Aprašo Kapitalo turinį. Kai
na ...................................... v.. 5c.

16. Trumpa Profesinių Sąjun
gų Kovos istorija. Kaina_ «. 5c.

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

18. Areliai. Apyskaite. Kai
na      3c.

19. Maratas. Drama. Kai
na   10c.

J) 20. 3 Numeriai Socialdemoį 
jkrato, po 5c. vienas. Kaina 15c.

Viso kaina $2.31
“Naujienų’’ skaitytojai gaus 

už $1.00!
pirkti netik (dėl jų pigumo, o ir 
dėl gerumoJA

Iškirpk šį apgarsinimą tuojau 
ir 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.

Knygelės vertos
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S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicaga.
Phone Central 2560 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikaoja 15 metai

* Ofisas
4729 So, Ashtand Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 vaL 

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

' ! Telefonas: Boulevard 7042

Kaina metams 50 centų.

Galima užsisakyti per ^Naujienas”

$ •

_______________________ ________________ __________ 7___________

*"" 1 Įl'
Tel. Lafayette 4223

Plumbingy Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th St., Chicago, 111.

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.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGE PORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su 
fixtures
Darbų gvarantuojameT

Elektriškam darbui
Telefonai Boulevard Į

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagei

daujama.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drąbužius pardavimui už užtikrintą 
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.

Trankai 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.

DU. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

T. Pullman 5432

A.SHUSHC 
AKUŠERKA
Turiu patyrinu 

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

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICZ

• (Banienė)
Akušerka

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa- . 
sėkmingo prak
tikavimo t^iriu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename 
sitikinve 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus mo
terims ir mergN 
noms veltui.

at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 
, Optometrist

Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So.'Halsted St., Chicago, 111. 
kampa? 18th St.

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pfetai
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NAUJIENOS
(The LithuanUii Daily New|

PnbUahed Daily czoaptl, Snniay by 
The Mfchuanian N«wa Pub, Ine.,

Mitu F. MgiMta.

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Subscription Rateai
>8.00 per year in Canada.
Į7.tQ per year outside of Chicego,
>8.00 per year in Chicagn, 

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
Merck 17th, 1914, at the Poet Office 
7f ChicagOj UL. uodas the act of 
March 2nd« 1879.

jektą?. Ar ne klerikaline 
seimo didžiuma patvirtino 
p. Galvanauską ministerio 
pirmininko vietoje?

Tiesa, kad liaudininkų va
das Sležfevicius irgi nesiprie
šino Hymanso projektui, o 
laisvamanių vadas Dr. J. 
šliupas net agitavo už jį. 
Bet tai nepanaikina to fak
to, kad stipriausi Hymanso 
projekto rėmėjai visgi buvo 
juodieji kuniginiai gaivalai. 
Jeigu ne Lietuvos liaudies 
pasipriešinimas, tai Lietuva 
jau butų sujungta su “kata
likiška” Lenkija.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted Si., Chicago, 
UI. — Telefonas! Booserelt 8590.

Ufalmokijimo kainai
Į Apžvalga Į

Metama — 
Pusti matą

|8.0Q 
t4.5O 
2.25 
1.75 
uao

NUDARDĖJO.

Vianam minaaiui ■
Chlcagoje per įsiiotajui 

Viena kopija --------
Savaitei ... . 18c.
Minėsiu! —

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštui

Metama ... ---------
Pusei meta -------
Trims mineSiama . 
Dviem minesiame 
Vienam minesiui .

Lietuvon ir kitur uiaieniuoMt 
^Atpiginta),

. Metama ___ —----------- z >8.00
Pusei' metų ■ —— 4.50
Trims mėnesiams .......   2.25

Pinigus reikia siųsti paltą Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

|7.00
4.90

. 2.00
1.50

, .75

Privatines nuosa
vybes “gerumas”.

Jungtinių Valstijų senate 
yra paduotas sumanymas, 
kad valdžia paimtų į savo 
rankas anglių kasyklas, ka
dangi nematyt kitokio budo 
.angliakasių streiko sutaiky
mui.

Privatinės kasyklų kom
panijos, pasirodo, neįsten
gia taip išrišti algų klausi
mą, kad darbininkai butų 
patenkinti. Joms rupi tik 
savi pelnai.1 6 nuo to ken-

bet'čia ne tik darbininkai, 
ir visuomenė.

Falsifikuoja 
Istoriją.

“Darbinin-

šalininkai 
Hymanso

/ Lietuvos komunistų organe, 
“Kolnunare”, yra aprašyta tos 
partijos suvažiavimo diskusijos 
apie darbą profesinėse sąjungo
se. Diskusijos iškelia aikštėn 
labai įdomų faktų.

Pirmiausią iš jų matyt, kad 
profesinis darbininkų judėji
mas Lietuvoje yra labai nupuo
lęs. Bet dar labiaus yra nu
puolusi komunistų įtaka profe
sinėse sąjungose.

Kokie dveji metai atgal buvo 
skelbiama, kad Lietuvos profe
sinės sąjungos turinčios 40,000 
narių, ir tomis sąjungomis dik
tatoriškai vadovavo komunistai, 
o dabar komunistų vadai jau 
pripažįsta, kad daugelio sąjungų 
jie nebekontroliuoja. Vadova
vimas visoje eilėje sąjungų pe
rėjęs į kitas rankas; o iš antros 
pusės, didelis skaičius darbinin
kų, nepatenkintų komunistų po
litika, nuėjo į klerikalinę Darbo 
Federaciją.

Štai ką savo pranešime pasa
kė V. Kapsukas: 1

“Lietuvoje tąįp-pąt yra kla
sines prof. sąjįtfigos gretą, 
juodųjų. Ir tos klasines 
profsąjungos toli ne vipos mu
sų užkariautos ir ne viskas 
jos© gerai eina. Kai-kurias 
jų da reikia mums užkariauti 
(Šakių apikrityj, Marįąmpo- 
lėj, Kybartuose, dalinai Kąu- 
ne, Šiauliuose, Vilniuj). Net 
ir tose sąjungose, kur-musų 
įtaka viešpatauja, dažnai nėra 
tikros komunizmo dvasios. 
Faktinai jų dvasia dažnai bū
na artimesnė s. d.”
Taigi pasirodo, kad beveik 

visuose svarbesniuose Lietuvos 
darbininkų judėjimo centruose 
profesinės sąjungos šiandie ne
bėra po komunistui kontrole. 
Daugelis gi kitų sąjungų, nors 
dar senu papratimu seka paskui 
komunistus, bet jų dvasia yra 
artimesnė socialdemokratams, 
negu komunistams.

Tą sako ne kas kitas, o “pats” 
Kapsukas. Tik pripažindamas 
šitą liūdną savo partijai faktą, 
jisai mėgina jį užtemdinti tuo, 
kad pasakoja, buk tos prof. są
jungos “da” nesančios užkariau
tos; kuomet iš tikrųjų jos jau 
buvo komunistų užkariautos, 
bet paskui atsimetė nuo jų.

Netikusi komunistų politika 
profesinėje sąjungose ne tiktai 
nupuldė komunistų įtaką, bet ir 
daugelį darbininkų pastūmėjo į 
jų priešų pusę. Jie ėmė trauk
tis ią laisvųjų profesinių sąjun
gų ir dėtis prie kunigų suorgani
zuotos Federacijos. Štai ką 
ąpie tai sako kitas komunistų 
lyderis, Vladas:

“Suvalkijoj... esą Federaci
jos skyrių, kuriems priklauso 
vieni dvarų darbininkai. ‘Visa 
darbininkų masė kai-kur jau 
nuėjo į D. Federaciją.’ Ji 
stipresnė už prof^jungas.” 
Kuomet sąlygas šitąip susidė

jo, tai prįeš komunistų suvažia
vimą, atsistojo klausimas: ko
kios taktikos laikytis sulig Dar
bo Federacijos? Kai kurie ko
munistų vadų, ipatydami, kad

jų ir net bėga pas klerikalus, pa
davė tokį pasiūlymą: komunis
tai turi eiti į klerikalinę Darbo 
Federaciją ir “užkariauti” ją. 
Ir štai suvažiavimas ėmė plačiai 
ir karštai svarstyti tą pasiūly
mą.

Suvažiavimo didžiuma atfne- 
r 

tė augščiaus paminėtąjį pasiū
lymą ir pi-iėmė Kapsuko rezoliu
ciją, kuri pataria komunistams 
kovoti su D. Federacijos vadais 
ir stengtis patraukti savo pusėn 
jos narius. Vienok ir Kapsukas 
išreiškė tą nuomonę, kad tąm 
tikruose atsitikimuose gali būt 
“naudinga” stoti į Darbo Fede
raciją! Jisai kalbėjo taip:

“Darbininkai iš Darbo Fe
deracijos galima ir reikia už
kariauti kitu keliu: reikia iš
plėsti kovą dėl kasdieninių 
miesto ir sodžiaus darbininkų 
reikalavimų; reikia tinkamai 
vadovaut tai kovai, per prof
sąjungas, arba be jų (kur jų 
nėra): kartu reikia išmokti 
vesti griežtą kovą prieš Fede- 
racijos pravadyrius, o ne 
prieš esančius joje darbihin- 
kus, stumti pastaruosius į kla
sių kovos kelią; kovai prasi
dėjus paturėti ją. Tik išimti
nuose atsitikimuose galima ir 
naudinga yra stoti į Darbo 
Federaciją.” i I
šitokios komunistų kalbos tai 

yra viešas prisipažinimas prie 
bankruto. Nupuldę ir pakrikdę 
klasines darbininkų organizaci
jas Lietuvoje, jie dabar jau sto
vi netoli to, kad ėmus raginti 
darbininkus rašytis į kunigų di
riguojamą Federaciją. Ir kartu 
jie nesiliauja šlykščiausiu bud u 
šmeižti socialdemokratus!

Amerikos universitetams kelią 
kai dėl korespondentinių mo
kyklų steigimo ir kūrimo vasa
rinių kursų, žinoma, Chautau- 
qua turi ir savo ydų. Bet dėl tų 
ydų ją visai pasmerkti butų ne
išmintinga. Svarbiausia yra tai, 
kad Chautauąua parodė keli#, 
kaip reikia švietimo darbas or
ganizuoti ir pasiekti plačiausias 
minias. —K. Sėjikas

Išradėjas ir jo išradimo 
patento savininkas

National Cash Regis ter kom
panijos prezidentas John H. 
Patterson yra miręs ir kapita
listų laikraščiuose yra apgieda
ma jo nuopelnai. Jis mirė grįž
damas iš Atlantic City vienu 
puikiųjų Amerikos traukinių 
drauge su savo tarnu.

Jo kariera buvo nuostabi. Jis 
iškilo iš paprasto žmogaus iki 
milžinišįkos pramonės kajid to
no laipsnio. Jis tapo palaido
tas su visa iškilme ir ceremo
nija, kokias įtik didieji turtai 
gali suteikti.

Patterson būvo kito žmagaus 
išradimo naudotojas. Tas ki
tas žmogus, Charles Zallud, 
pasimirė niekam nežinomas 
pereitą gruodžio mėnesį New 
York mieste. Nors jo smege
nys ir gabumas sukurė registe- 
rį pinigams, bet jis nepaliko 
jokių turtų ir tapo palaidotas 
pinigais gautais keliais ma
žais apdraudos raštais.
'KadaZįullud mirė, pas jį bu

vo tik $40 pinigų, nors jis per 
30 metų nuolatos dirbo ir va
karus praleisdavo 
damas namie.

tų galėjęs jo išnaudoti. Or
ganizuotoji visuomenė, bejieš
kodama sau kelio į šviesą per 
nesuskaitomus šimtmečius su
teikė vietą abiem, Zalludui ir 
Piattersonui. Zalludas, /kaipo 
kūrėjas, mielai dirbtų visos vi
suomenės naudai. Patterso- 
nasA kaipo išnaudotojas, gal 
ne. 'Bet išradėjas ir Išnaudo
tojas abudu mažne viską yra 
skolingi visuomenei ir praėju
sioms kartoms.

Patrakusi, klaidinga visuo
menės forma šitam atsitikime, 
kaip ir daugely kitų, tolygių at
sitikimų, išplėšė išradėjui jam 
prideramą garbę ir pasižymėji
mą, visuomenei, jo tolesnes 
pastangas ir apvainikavo iš
naudotoją pramones karaliu
mi.

Rene Maran’as
ir negrai

(Atsakymas į p. Z. M. L. D. 
laišką)

bestudijuo-

Chautauąua”
(Pabaiga)

vei-
1879

Bet ųr tuo Chautauquos 
kūnas neišsisemia. Apie 
m. buvo sumanyta kurti skaity- 

rateliai. Galvota taip: daug 
žmonių, kurie neturėjo pro-

So. Bostono 
kas” rašo:

“0 kas buvo 
y pagarsėjusio
projekto, kur būt buvęs 
Lietuvai antra* Liublino 
unija? Už Hymanso pro
jektą stojo tik laisvama
niai, o katalikai jį pasmer
kė, prieš jį protestus kė
lė.”
Tie laikai, kada ėjo ginčai 

dėl Hymanso projekto, dar 
yra visai neseni, o betgi 
“Darbininkas” turi drąsos 
rašyti tokią aiškią netiesą.

Yra faktas, kad griešeiau- 
siu budu stojo prieš Hyman
so projektą socialistai ir be
veik visi tautininkai. O kle
rikalai arba svyravo tuo 
klausimu, arba atvirai rėmė 
Hymanso projektą. Chica- 
gos “Drąuge” ir So. Bostono 
“Darbininke” buvo dedami 
straipsniai, agituojantys už 
ji.

Pagalios, kieno valia tapo 
tas Hymanso projektas su
derėtas? Ar ne kun. Puric
kis. vedė Lietuvos užsienių 
reikalus, kai Lietuvos dele
gacija-tarėsi su lenkais dėl 
Hymanso projekto? Arne 
“krikščionis” Stulginskas 
pavedė sudaryt ministerių 
kabinetą p. Galvanauskui, 
kuris priėrtiė Hymanso pro- darbininkų minios traukiasi nuo ti, kad

Patterson, kuris 
mai pralobo ačiū 
gebumui, neatėjo į 
menis. Ji® nepasiuntė nei sa
vo užuojautos laiško jam nu
mirus. 
/

Nereikia nei minėti, kad 
dienraščiai nepaminėjo apie 
mirtį išradėjo, kuris išra-| 
do daiktą neapsęinamą nei vie
nai verslo vietai, kur parduo
dama už grynus pinigus.

Milžiniškoj pramonėj, ku
rios Pattersonas buvo galva, 
amatinės unijos nebuvo leidžia
mos. • Pattersono valdymas 
buvo autokratingas ir nesiskai
tantis. Jis matomai hianė, kad 
Patterson yra viskas, o gamin
tojai niekas.

Jei Pattersonas butų pareiš
kęs pasauliui apie Zalludo dar
bą, kuris padarė nacionalinę 
pinigams • registravimo kompa
niją galima, kad jis butų pa
siuntęs suraminimo žodį- liku- 
siemsx Zalludo draugams, Zal
ludui numirus, tai jis butų pa
rodęs daugiau žmoniškumo, 
mažiau automatingumo, šaltai 
skaitliuojančio turtą, ikaip ta 
mašina, kurią jis pardavinėjo.

Gal Zalludo širdy buvo pavy
dumo, ipatant Pattersoną iš
naudojant jo kurinį, suteikian
tį turtus ir garbę, o jam pa
čiam esant skurde. Gal jis 
jautės, kad išradinėti neapsi
moka prie savingo kapitalizmo 
tvarkos. Neteisingas ir nely
gus kapitalizmo atlyginimas gal 
užmušė Zalludo norą ir inicia
tyvą. Jis užmušė pasigerėjimą 
kuriniu.

Zallud buvo vertesnis žmo
gus negu Patterson. Zalludo 
gabumas buvo Pattersono tur
to ir garbės pamatas. Visuo
menės tvarkoj, kur patarnavi
mas, o ne pelnas sveria, Zallu
do išradimo garbė butų įkvė
pusi jam didesnius darbus. 
Bet žmogus, kuris stengiasi į- 
kurti tokią drąugiją, yra skai
tomas pavojingu. Pati siste
ma, kuri iškėlė išnaudotoją 
Pattersoną ir leido Zalludui 
numirti nepastebėtam, kiša į 
kalėjimus ir baudžia mirtim 
tuos,1 kūne nori naudingumo 
gadynę įvesti, taip" kaip ji už
mušė Zalludo iniciativą ir iš
plėšė visuomenei kitus jo 
bumo vaisius. i

Akmens gadvnėje Zallud nc-
:---- regis terio

Zalludo su-
Zlludb šer-

mo 
yra 
/os lankyti aukštesnes mokyk
las. Jų tarpe yra ir tokių, kurie 
labai norėtų lavintis ir įgyti 
vairių žinių iš mokslo srities. 

Vienok jie nežino kaip tai pa
daryti. Geriausias būdas lavin- 
ties tai skaityti knygas. Bet 
tokias knygas skaityti? Yra 
tnygų ir knygų. Ir jei žmogus 
imtų skaityti knygas, kokios 
;ik papuola į rankas, be jokio 
sistematingo plano, — iš to ne
daug naudos tebūtų, Tokio skai
tytojo galvoj pasidarytų Babe
lio bokštas. Chautauqua suma
nė būti nepratusiems skaityto- 
, ams direktyva. Ir kai tik ji 
paskelbė savo sumanymą, tuoj 
susirašė į jos skaitymo ratelius 
apie 8,000 žmonių. Vėliau rate- 
liečių skaičius pasiekė 25,000 su 
viršum metams. Skaitymo pla
nas toks: Chautauąua pasiun
čia prisirašiusiam nariui sąra
šą knygų, kurias jis turi skaity
ti. Skaitymas tęsiasi per ištisus 
ceturius metus. Knygos paren
kama tokio turinio, kad davus 
skaitytojui kuoplačiausią pa- 
sauliažvalgą. Karts nuo karto 
Chautauqua siunčia atatihka- 
mus klausimus, į kuriuos skai
tytojai privalo atsakyti ir su
grąžinti. Klausimai, sup.rarita- 
ma, liečia skaitomas knygas. 
Tai daroma tuo tikslu, kad su
žinojus, kiek skaitytojas sup
ranta tai, ką skaito. Tai viena. 
Iš kitos pusės, skaitytojas pra
tinama orientuotis knygose. 
Po keturių metų rateliečiui iš
duodama paliudymas, kad j s 
perskaitė paskirtais jam knygas.

Tuo da lavinimas neužsibaigia. 
Jei kas nori, tai gali ir toliau 
priklausyti skaitymo rateliams. 
Tokiam skaitytojui paprastai 
paskiriama koks nors profeso
rius, kuris duoda reikiamų nu
rodymų ir patarimų. ; ;<■

Toks tai, trumpai suglaudus, 
yra Chautauquos veikimas. Į 
Amerikos kultu ri n į gyvenimą 
;a įstaiga padarė nepaprastai 
didelės įtakos. Keikia neužmirš-! butų galėjęs išrasti

Chautauqūą parodė pinigams. Pattersonas nebu-

ga-

“Naujienų” No. 134 tilpo 
mano straipsnis antrašte “Rene 
Maran’as”. Del to straipsnio 
p. Z. M. L. D. vienas Naujienų 
skaitytojas parašė ilgą laiš
ką, prašydamas duoti jam at
sakymą per “Naujienas”. Viso 
laiško ištisai laikraštin negali
ama dėti: viena, jis labai blogai 
parašytas, o antra, — juk ne
galima laikraštin dėti visko, 
kas parašoma. Tačiau aš iš
rašysiu iš laiško vieną-kitą iš
trauką, kad parodžius auto
riaus nuomonę apie negrus.

“fopaltų špaltos parašyta 
Naujienose* apie negrą Renę 
Maraną. O kas tuos raštus 
pridavė Naujienoms? — K. Sė
jikas. O Naujienos mielu no
ru talpina viską, ką tik gauna 
apie negrų svajones, nežiūrint 
to, ar tai yra teisybė, ar ne”.

Du posakiu ir dvi neteisybi. 
Ne “špaltų špaltos” buvo pri
rašyta apie negrą, o viso tik 
trys špaltos, ’ Ir “Naujienos” 

Mjcgrų^ “svajonėmis” visai ma
ži teužsiiminėja — tik retkar
čiais jose terašoma apie neg
rus. Tad kam kalbėti neteisy
bę? Negražu.

Toliau p. Z. M. L. D. smulk- 
meniningai surašo visus neg
rų “grickus”. Kaip jie St. 
iLouise užĮpuldinėjo baltvci- 
džius, ?gvoltavojo” moteris; 
streiklaužiavo, etc. Esą ne vien 
tik St. ILouise dėjosi tokių dą- 
lykų; tas pats buvę daroma ir 
kituose miestuose. Kalba čia 
eina apie rasinę kovą, kuri į- 
vyko keli metai atgal St. Loui- 
sc, Springfielde ir kitur. Iš 
viso to laiško autorius daro to
kį pranašavimą: “Negras ne
bus laisvas amžių amžius, ha 
jis neturi razumo pasiliuosuoti 
iš vergijos. O ponas Sėjikas 
sako, kad negras bus lygus 
baltveidžiui”.

Kam vis neteisybę kalbėti? 
Mano straipsnyj štai kas pasa
kyta:

“Ar negras ištikrųjų nepavys 
baltveidį, — tą klausimą lik at
eitis tegalės išspręsti. Vaduo
jantis šių dienų mokslo žinio
mis nėra galima duoti nei tei
giamo nei neigiamo atsaky
mo”. i
/♦Vadinasi, mano nėra nieko 
panašaus sakoma, ką primeta 
man laiško autorius.

Į visa tai nebūtų* jokio rei
kalo atsakinėti. Juoba, kad p. 
Z. M. L. D? priekaištai neturi 
nieko bendra su mano straips
niu. O jei atsakau, tai tik lo
dei, kad noriu parodyti, kaip 
kai-kurie žmonės žiuri į neg
rus. Norint mušti šunį, žino
ma, nesunku surasti pagalį. 
Kad negrai ęlreiklaužiauja, 
puola moteris ir daro kitokius 
nedorus darbus, to negalima* 
neigti. Bet kr baltveidžiai ne
pasižymi tokiais pat darbais/ 
Apie baltveidžių > niekingus 
darbus butų galima papasako
ti gal net daugiau, negu apie 
negrų. Tuo budu, vadinasi, 
dalyko negailima išspręsti'. O 
kai dėl to, kad juodveidžiai 
niekuomet neprilygs baltvei-

džiams, neužsimoka ginčytis.^ 
To klausimo pagrindiniai/ iš
spręsti nėra jokios galimybei 
Ir ginčas susivestų prie pilsty
mo iš tuščio į nepilną. Ne taip 
jau senai buvo išrodinėjama, 
kad japonai niekuomet nepri
lygs baltveidžiams. Dabar var
gu kas bedrįsta tokią nuomonę 
Viešai reikšti. Japonai sukurė 
tokią aukštą civilizaciją, kokios 
daugis Europos valstybių (da 
neturi. Taip tai atsitinka su 
pranašavimais.

Smerkti visus negrus ir va
dinti juos laukiniais, kurių rei
kia lenktis, kad jie neužpultų 
tave su britva, — yra geriau
siame atvėjuj, nesąmoninga. 
Jei žmogus neapkenčia negrų 
arba kokios nors kitos tautos, 
tai rodo, jog jam trūksta tole
rancijos. O netolerantišku
mas yra blogas daiktas kaip 
politikos, tikėjimo taip ir tau
tos klausimuose.—K. Sėjikas.

Sveikatos Dalykai
SVEIKATA IR LANGAI.

Dr. Hyman Cohen.

Mažesnėsės negalės ir ligos, 
nug as- 
atidaro

paprastai paeinačios 
meninio apsileidimo, 
duris daugeliui sunkių ligų. Jos 
padaro pirmą palaužą gyvybės 
tvirtovėj. Atatinkamo namų 
išvėdinimo stoka pagimdo ke
lias sunkias ir mirtingas ligas. 
Pakirėjusi galvos skaudėji
mas; civilizacijos šmėkla, ma- 
žakraujybė; suįrusis virškini
mas, padarantis gyvenimą liūd
nu ir pilku, vietoje rožėto; 
pneumonija, didžioji žmonių 
smaugikė, ir didėji baltoji li
ga džiova, — didžiumoj paei
na nuo blogo namų išvėdini- 
ųio.

Žmogaus namas gali būti jo 
rumu, bet nėra reikalo, kad jis 
butų jo kalėjimu ir kapu? Blo
gai išvėdinamieji namai visuo
met būva troškus. Troškumo 
blogybe® fiziologiniu žvilgsniu 
gali įvykti dvejopai. 1. Gyve
nant didesniam negu reikia 
skaičiui žmonių; 2. Laikant 
langus aklinai uždarytus. Vie
no žmogaus bus per daug kam
bary, jei langai nebus atida
romi ir kambarys nebus pri
deramai išvėdintas. Nedaro 
skirtimo, kaip troškumas, ar 
oro sugadinimas įvyksta. Sek
mos visuomet tos pačios; gy
vybė sumenkėja, pasipriešini
mai ligai/sumažėja ir maru
mas padidėja.
Skaitmeninio prisikimšimo pa 

sekines parodo statistika pada
ryta daugelyje vietų. Tapo pa
tirta, kad šeimose užimančio
se vieną kambarį, mirė 40. iš 
tūkstančio; užimančiose du 
kambarius, mirė 28 iš tuksian
čio; užimančiose tris kamba
rius, tik 14 iš linkstančio ir už
imančiose keturis kambarius 
mirė tik septyni iš tūkstančio. 
Del prietaringos baimes oro, 
naktinio oro ir ori apskritai 
žmones nueina į kapus lokiu 
jau budu.

Priežasčių prisikimšimui, 
aršesniam negu kad prisiJcem- 
šą, gyvuliai, būva kelios. Pa
matiniai jos yra ekonominės 
ir giliai įsišakniję visuomeni
niame audiny. Suprantama, 
kad išsprendimas to klausinio 
yra ekonominis ir visuomeni
nis.

Bet kiek mes patys esam kal
ti tam, tiek mes turime ir ga
limybes patys ir luojaus tas 
blogybes prašalinti.

Pats pirmutinis vaistas, lan
gų atidarymas, yra lengvas, 
bet retai tevartojamas, 
nes kurdami krosnį, 
ša kamino dūmams 
jie užtrokštų. Tas 
.su žmogaus kunu. 
nlet ima deguonį 
maistą, kuris yra paverčiamas 
į Mino audinius, gyvastinę ši
lumą ir energiją. Jei mes lai
kome uždarytus langus, tai tas 
lygu kaip ir kad mes laiky
tume už'kimšę kamibą. An- 

igliarukštinig dioksidas, kūno 
dūmai, ir kiti žalfiiįA gaminiai
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negali išeiti ir Šviežio deguonio 
negalina gauti. Gyvybes ug- 
nis pradeda blėsti. Energijos 
iftažėja, virškinimas sutrinka, 
gyvenimas patampa sunkia 
našta, liga randa atviras duris.

Jei tavo langas yra tik ket
virtainė skylė tavo apskričioj 
buty, tai jis padarys tavo žygį 
labai trumpą. Jis yra daugiau 
negu skylė sienoj, už kurios 
kabinama šilkinės kortinos ir 
dedama rašyti puodai sp gė
lėmis. Langas yra oro takas, 
kuriuo ateina pati pirmoji gy
venimo reikmena, deguonis.

Sveikos linksmos būties ne
galima turėti užtvėrus sieną 
tarp savęs ir gamtos. Oras, 
saules šviesa, palaimintasis 
švarumas ir gaivingas vėjas, 
tas dangaus kvapas, turi būti 
musų nuolatiniais draugais. 
Musų bijojimas </ro yra toks 
didelis, kad jis praneša ir vai
ko bijojimą muilo su vandeniu. 
Vasarą" dar šiai) taip susitai
kom su juo. Bet atėjus šal
tam orui, ankštai užsidarom, 
palikdami jį lauke.

Visas gyvenimo veiklumas 
atliekama keliuose apytamsiuo
se troškiuose kambariuose; juo- 
še mes kvėpuojame, verdame, 
šutiname ir spirginame suteik
dami gyvastį naujoms kartoms 
ir per savo nežinystę užleisda
mi mirtimi visus.

Šitos sąlygos nėra vien bus
tuose; bažnyčia, teatras, dirb
tuvė, tramvajus, vieša mokyk
la dar labiau parodo musų ste
bėtiną nopaisinimą savo* svei
ku protu ir sveikata.

Kur tik mes einam ir kur 
tik susirenkam vis šitokiu ne
vyrišku budu šaukiame pas 
save mirtį. Atdari langai tiek 
daug/ siūlo ir taip maža reika
lauja, kad sunku Nuprasti, ko
dėl jais taip maža pasinaudo
jama.

P. Galvanauskas apie 
savo krašto ateitį

žmo- 
neužkem- 
išeiti, nes 
pats yra 
Jis visuo- 
ir degina

(Iš Liet. Inf. Biuro)

.B-iivęs rusų laikraščio “Go- 
los Rossiji” redaktorius p. Ne-W 
manovas franeuzų laikraštyj 
“Pastarosios Naujienos*’ apra
šo savo indpmų pasikalbėjimą 
su Lietuvos ministerių pirmi
ninku p. Gatflinausku. Kalbė
damas z. apie lenkų-lietuvių gin
čą, p. /Galvanauskas taip išsi
reiškęs :

“Tvirtai laikydamies savo 
reikalavimų, mes nesipriešinsi
me padavimui musų ginčo 
tarptautiniam arbitražui. Ka
dangi Tautų Sąjungos sprendi
mas buvo atmestas abiejų su
interesuotų pusių, reikėtų da
bar kreiptis į kitą tarptautinę 
įstaigą. Tokia kom]>etenlinga 
ir nepriklausomą įstaiga mes 
skaitome Haagos Tarptautinį 
Tribunolą.”

Nurodęs toliau, kad Pabalti- 
jos Valstybių ateities politika 
daug priderės nuo to, ar įvyks 
sutartis tarp Rusijos , ir Talki
ninkų Valstybių —Galva
nauskas toliau kalbėjo:

“Jeigu Antanta išsilaikys da
bartinėje sąstatoje, tai Pabalti- 
jos Valstybės ieškos sau atspir
ties joje (talkininkų valstybė
se) . Tečiau galimas daiktas, 
kad Anglijos ir Franci jos su
tartis sugrius. Toksai pavojus 
labai yra galimas. [Tokiam at- 
vėjuje, kiek aš žinau, pramato
mas ekonominis, o paskui ir 
politinis susiartinimas tarp An
glijos, Vokietijos ir Rusijos. 
Latvija ir 'Lietuva dėl savo ge
ografinės ir ekonominės padė
ties, savaime tuomet i nei tų į 
Anglų-vokiečių-rusų sistemą, 
nes visas jų ekonominis gyve
nimas remiasi artimu sąndar- 
bininkavimu su Rusija. Esto- 
nrjo j Anglų intaku ir dabar vir
šija, gi Suomija visada buvo 
ir pasiliko pro-geriuaniškas 
kraštas. Žinomb, tokiame at
sitikime, LcnkijA pasišalintų iš 
Pabaltijos Sąjungos ir santį- 
kiai tarp jos ir Pabaltijos tau
tų nusislatytų^lik kaipo gerų 
kaimynų, bet be jdkių bendrų 
atsakomybių”. (Iš laikraščio 
“'Echo” N. 116.)
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dyti, nes Centras dar nesusku lų svarstymo, buvo pakeltas

CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::

JUNGTINIS “TĄG” DIENOS 
KOMITETAS

bo pagaminti atskaitų irf dabar 
po dviejų mėnesių jis surado 
laikraštį kuriame atskaitos bu
vo atspausdintos. Antras daly
kas, atskaitoj nepaduodama 
kiek buvo organizacijos darbo 
išlaidų, kurioš parodyta Kelei
vio ir Naujienų pastebėto j at
skaitoj. Aišku tad, kad šita 
atskaita neturi jokios vertes.

Kitu 'yra bereikalingas kon- 
ferencininkų karščiavimos ir 
pyki mes ant tų, kurie pararaši-

Praneša gaunąs naujij žinių 
iš bado srities, griežtai užgi
nančių neteisingus pranešimus | 
busią bado padėtis yra pagerė- nčja laikraščiuose apie konfe- 
jus ir tolesnių aukų baduo- rėncijos veikimą. Gi tai yra 
liams nereikią. Pranešimai tų, viešas darbas ir jis turi būti ži- 
kurie tik ką sugrįžo iš Volgos, nomas visuomenei. Žibuuįo po 
paupio ir Ukrainos įtikina net sėtuve negali laikyti ir turėti 
tuos; kurie lengva širdžia buvo šviesą kambary, o čia atrodo, 
patikėję Uooverio ir buvusio kad i?as norima daryti, 
governoro Gčbdricho propa-1 — Komieta.
gandai.

Klausimas, su kuriuo dabar 
tenka .susitikti, yra ne tik al
kani rusai pa penėti iki javai
užaugs, o ir aprūpinti jie ma
šinomis, kad jie galėtų laukus
išdirbti ir apsėti šiaią metais. | Iš Keistučio Kliubo darbuotės. 
Įvadas paėmė mažne visus dar
bo gyvulius ir jei žemdičbysti- 
nės mašinos nebus parūpintos, I svetainėj Didžiojo 
tai ateinančiais metais gali bu- Kunigaikščio Keistučio 
ti kitas badas Rusijoje, kuris Į pos ir Politikos Kliubas 
bus toks pat baisus, kaip ir 
šiais metais, jei dar ne baises
nis. V.

klausimas dėl suteikimo pagal
bos buvusiam kliubo nariui, 
Warneckiui, kuris dabar sun
kioj ligoj atsišaukė prie kliubo 
paramos reikalu, šį dalykų- ap
kalbėjus, k'liuba^ nutarė paau
koti jam 100 dol. iš savo- iždo.

Pagalios vienas Miubietis 
pastebėjo, kad buk visi kliu- 
biečiai varą munšainą. Be abe
jo, negražus kliubiečiams kom 
plimentas. Bet aš tikiu, kad 
kliubiečių tarpe visai1 maža, 
o . gal r. e vieno nerasi tokio, ku
ris tuo “amatu” užsiimtų. Tai
gi visai nėra pamato įtarinėti 
k Kubiečius, ir dar net visus.

Reikia pažymėti, kad šis 
kliubas yra bene vienai did-

sus ir, išskiriant vieną narų, vi
si su tuo sutiko. Ir aš su vice
pirmininku užrašinėj ova Šerus. 
Viso šėrų užrašėme už 160 dole
rių. Be to dar daug narių keti
no sekame ^susirinkime /pirkti 
daugiau Šeru. Mat žmonėil su-

si su tuo 
pirminiftku 
Viso šėrų 
rių. Be to 
no sekame 
daugiau Šerų, 
pranta ir žino reikalingumą 
Bridgeporto lietuviams pasista
tyti nuosavų svetainę. Taigi vi
si noriai perka Šerus.

— Thomas Janulis.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro-

Pranešimai

ų keti- 
/^pirkti 

žmonS^ su-

ROSELAND.

“Kairiųjų” sorkės.

LlDtuviy Ratulluos
BRIGHTON PARK?

pasiturintis. —Laisvės Varpas.

BRIDG'fePORT.

Atsakymas Kapliui.

Birželio 4 McKinley Park 
Lietuvos 

Pašel- 
laikė

savo mėnesinį susirinkimą. 
Narių buvo susirinkę pilna sa- 
1?. Mat kliubas rengia birželio 
18 pikniką, tai kiekvienas nori

GATVEKARIS IŠŠOKUS Iš 
BĖGIŲ SUŽEIDĖ 20.

Subatos vakare kampe din 
ton ir Ilarrison gatvių gatvc- 
karis iššokęs iŠ bėgių užvažia
vo ant automobiliaus . ir 20 
asmenų sužeidė. . •

Protokolą perskaičius vienas 
narių pastebėjo, kad keturi do
leriai jliž kliubo šėpos durų rak 
tus, kuriuos pirmininkas nupir 
ko pražudęs senuosius, yra per
daug. Nes, girdi, paprastai to
kie raktai tekainuoja tik

Seredoj, birželio 7, Strumilo 
svetainėj A. D. P. Liet. sek. su
rengė prakalbas. Kalbėjo K. 
Petrikienė. Jos kalba susidėjo 
vien iš agitacijos už A. D. P.

Reikia pasakyti, kad kalbėto
jos agitacija už minėtą partiją 
nuėjo niekais, nes vietiniai “Lai
svės” auklėtiniai yra grieštai 
nusistatę priąš tą partiją.

Po prakalbų pasipylė įvairus 
klausimai, ant kurių kalbėtojai 
visai nesisekė atsakinėti. Paga
lios ir ji pati prisipažino, kad 
“kairieji” padare daug klaidų.

* 4

Prakalbų vedėjas matydamas, 
kad kalbėtoja neatsilaikys prieš 
Naujieniečius iš vienos pusės, o 
prieš “ekstra-kairiuosiuš” iš ki
tos— uždarė pagalios diskusi
jas.

Publikos buvo susirinkę 30
Vienas narys asmenų.

Pasirodo, kad lietuvių darbi- 
i ninkams jau atsibodo “kairių- 
I jų” sorkės, ir jie nebelanko jųjų 
skystųjų prakalbų. i ..

— Rosdandietis.MOTERIŠKĖ IŠŠOKDAMA 
PER LANGĄ Iš LIGON- 

BUČIO UŽSIMUŠĖ.

po 
Beit 
kad 
už-

Mrs. Johanna Granant iššok- 
dama per langą iš St. Anthony 
de Padu a ligoninės ant vietos 
užsimušė. Spėjama', kad saužu- 
dystę ji papildžius dėl ligos. Ji 
sirgo vėžio liga. Tečiaus nie
kam. nebuvo nusiskundus, kad 
yra netekus vilties pasveikti.

pirmininkui paaiškinus, 
tatai buvo nutarta ir jau 
mokėta, ir kad šį dalyką atkar
toti nėra rejkalo. Tai taip ir 
pasiliko. Ir protokolas 
reito susirinkimo likos 
tas.

Lankytis į F. of S. Ri 
rencijas komiteto nariai
še, kad yra sparčiai rengiama
si prie “Tag” dienos dėl rinki
mo aukų Rusijos baduoliams 
šelpti.

Iš F. OP1 S. R. LIETUVIŲ
skyriaus Konferencijos

Birželio 4 d. Mchlažio sve
tainėje Sov. Rusijos Draugu 
lietuvių skyrius laike savb kon
ferenciją. Nemanau, kad butų 
svarbos ir reikalo aprašinėti 
visus tuos dalykus, kurie šitoj 
konferencijoj buvo svarstomi. 
Paliesiu tik tuos, kurie, mano 
nuomone, yra taisytini.

'Pirmu jų yra atsakymas 
Naujienoms ir Keleiviui F. of 
S> R. atskaitų klausimu. Danta 
duoda pareiškimą vardu komi
teto susidedančio iš F. of S. R. 
lietuvių skyriaus valdybos ir 
jo paties. Jis atsiskleidžia Vil
nies 45 nuim už birž. 6 d. š. in< 
ir perskaito septynias laikraš
čio skiltis, užpildytas pirma vi
sokiomis kelionėmis jau senai 
girdėtomis iš Dantos burnos, 
paskui atskaita. Ten paduota 
kokie laivai, kada išplaukė, su 
kiek vertes prekių ir su tuo 
sujungtos išlaidos, k. v. pirla- j 
mo komisijai, vandenyno ko
misijai, jūrinės aj>saug^s ko
misijai, jūrinė apdratida ir k. 
Suvedus visas sumas išeina, 
kad laivų siuntimas išsėmė vi
sas įplaukas, paliekant ant ran
kų tik penkis tūkstančius dole
rių.

'Perskaitęs sąskaitą .parodė)

iŠ pe- 
priim-

konfe- 
prane-

Rengimo pikniko komiteto 
nariai pranešė, kad viskas pri
rengta. Tik tiek, girdi’ negerai, 
kad Laisvės Kanklių Mišrus 
Choras atsisakęs dalyvauti 
kliubo piknike. Choras buvo 
apsiėmęs, bet dabar prieš pat 
kliubo susirinkimą choro val
dyba pranešė, kad choras savo 
prižadėjimą ištesėti nebegalįs, 
nes tą pačią dieną choras nuta
ręs rengti savo pikniką. Te- 
čiaus savo’ atsisakyme choro 
valdyba pabrėžė, kad choras

tų, girdi tik šiomis sąlygomis, 
būtent, sugrąžinti chorui 25 

i dolerius daržo rankpinigių ir 
atlyginti už spaudos darbus, 
rodos, 8 dol. Be to, kliubas tu
ri prisiųsti chorui 80 tikietų 
įeimui į daržą. Suprantama, 
choristams atlyginimas turi 
būt savoj vietoj.

Tokiu minėto choro pašielgi- 
niu kliubo nariai labai pasipik
tino. M. Dundulienė •pas-iprie- 
šius balso paaškino, kad kliu
bui su minėtu choru jokio rei
kalo turėti nereikia, nes jis 
jau antru kartu iškirto kliubui 
nemalonų šposą. N^s, girdi, jei
gu sutikus su vėliau paduotais 
choro rekalavimais, tai kliubas 
turėtų panešti su virš 100 dole
rių nuostolių. () ar dėl 
dalyvavimo kliubas 

vieną numerį kokio tai laikra- Į PeI,lyIlJ> tai kitas klausimas, 
ščio — nemačiau gerai, bet ro
dos tai buvo yVorker — ir pa
sakė, kad visos atskaitos buvo 
atspaustos tame laikraštyje 
pirma negu Geležėlės laiškas 
buvo atspaustas Keleivyj ir 
Naujienose. Be to jis parode 
dar vieną laikraštuką, kuria
me atspaustos atskaitos. Jis 
tvirtino, kad Keleivis ir Nau
jienos gauną tuos laikraščius ir 

Bet,

choro 
ką nors

todėl matę tas atskaitas, 
jeigu tas yra taip tai ir 
Danta turėjo tą žinoti, 
išrinktas į komitetą duoti 
sakymą Naujienoms ’ Z 
viui už mėnesio laiko pranešė, 
kad jis negali dar nieko paro-

Po to kliubas nubalsavo nie
ko bendra daugiau su minėtu 
choru neturėti.

Kliubas pasiliko teisę reika
lauti iš choro pasiaiškinimo 
kas daryti su atspaudintais su 
choro paveikslu pikniko skel
bimais, už kuriuos kliubas/ne
mažai užmokėjo ir dabar jų* 
sunaudoti nebegalės.

šiame su-sirinkime ’ turėjo 
būti skaitoma nauja kliubui 

pats Į konstitucija-, nes norima seną- 
o jis H? P«kėisti, padarant du ar tris 

at- naujus skyrius. Bet laiko sto- 
ir Kelei- ^os palikta tas sekamam

susi rinkim ui.
'Priėjus prie nebaigtų reika-

HANDIE PINIGŲ v 
x KURSAS

Siunčiant Uetavon pa artu: 
40 cent už 100 auks. 

arba
250 už $1.00

Pigesnis kuršiui tlunčiant 
didesnes Sumai

Pristatyams Užtikrintai 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—- 

Clearing Honse Bank 
1111 W«rt 85th Street

Turtas 16,000,000.00

, Socialistų Partijos Press . Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S, kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįįį paštą, (Clark 

ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

903 Adamovicz P. „
905 Azuseniui Pranui
912 Bozekis Tony 
914— Priedelis D.
912 Bukantis Stanislovas
920 Diemehlis Wm.
922 Dovidaityte J.
939 Janosauskas Dzidoris
946 
951 
956 
961 
962 
963 
965 
967 
968 
969 
973 
974 
980 
985 
086 Rastutis Stanly 
991 “ 
994 
996 
997 
999 
1004 Visciulis Agota
1006 Valaicjui Kazimierui
1007 “ ‘

i 1008 
1009 
1013 
1014 
1015

Bridgeporto Liet. Draugijų Susi
vienijimas praneša visoms draugijom, 
kurios dar nepriklauso susivienijimui, 
kad pasiskubintų prisirašyti, nes iki 
Š. m. liepos 1 d. įstojimas bus tik $5, 
o yėliau bus $100, nes bus pradėta 
Lietuvių Svetainė statyti. Svetainė 
gi visom 'draugijom reikalinga. Su
sirinkimai laikomi paskutinį utamin- 
ką kiekvieno mėnesio, 8 v. v., Mildos 
salėj. — Valdyba.

North Side. — Vaikų Draugijėles 
Bijūnėlio tėvų susirinkimas įvyks pa- 
nedely, birž. 12, 8 v. Vak. Liuosyb'es 
svet. 1822 Wabansia Avė. Meldžiame 
visi vaikų tėvus atsilankyti.

— Komitetas.

Schicievzckas Pielva 
Lapenui Tįtusiui 
Linkevičius Leonard 2 
Matutis Alek. 
Motkiavicius Jonas 
Matųkaicuke Marcele 
Miazas Klem. 
Mockiene Palione 
Morkvinas J. 
Markeaucaš Jonus 
Noreikis J. 
Naikeliš Andrius 
Peotrauskui John 
Razmus Jonas

Rocys Vincas 
Ragauskis Stepani ; 
Shoris Wiktor 
Simanavicei Jonui 
Stulgis Jonas

| Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARĄLIU8
Gydytojas Ir CNrdrgaa

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—S vakaro.

8303 So. Morgan Strėet, 
CHICAGO, ILL.PRANCIŠKUS PETRILA

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
birželio 10 d., 2:45 ryto. Velio
nis paėjo iš Kauno rėdybos, 
Gruzdžių miestelio. Amerikoj 
paliko savo moterį Marijoną, du 
pusbroliu ir dėdę, turėjo 49 m. 
amž. buvo visų gerbiamas kaipo 
teisingas ir doras žmogus. La
vonas randasi pašarvotas 39 E. 
Main St., Chicago Heights. 

’j Laidotuves atsibus birželio 14 
d;, Springvalley, IH.

Gimines ir pažįstamus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse. 
Tariu širdingą ačių Draugystei 
“Vienybė Lietuvių”, už gražų 
patarnavimą iki velionio mirties.

Pasilieka nulidimo
4 sunąi, duktė ir moteris

Marijona PetriHpne.

Tel. Aaustirj 737

DR. MARYA 
DOWIATT-JSASS.

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

5208 W. Harriaon St. T

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—f 
vakaro išskiriant nedėldienius.

Canal 0257 * 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryte į 
1821 So. Halsted St., * 

Kampas 18 ir Halsted St

Vaičaičiui George 
Vegele Josef 
Washkelis A. 
Widrinas Johann 
Zawbaris Pi. 
Zekas Petter

Šerų. Kitas narys 
katras narys nepirks 
tas bus išbrautas iš;

Tada vienas nary s j

Naujienų 133 numery Kaplis 
pranešė, kad JSnnaųo Daukdnto 
Draugijos susirinkime, kuris 
įvyko birželio 4, vienas draugi
jos naryį davęs tokį įnešimą, 
kad/kiekvienas narys butų ver
čiamas pirkti Chicagos Lietuvių 
Audifbrii|m Bendrovės šėrų. Tie
sa, aš daviau įnešimą, kad kiek
vienas narys minėtos draugijos 
prisidėtų prie svetaines pastaty
mo ir nusipirktų šėrų pagal sa
vo išgalę. Ir daugumas narių 
parėmė mano įnešimą. Tada’ 
pirmininkas leido apie tai pla,- 
čiau pakalbėti.
sakė, kad jis visai nepirksiąs 
bendrovės 
sake, kad 
šėrų, tai 
draugijos.
kuris buvo priešingas priversti
nam bendrovės šėrų pirkimui, ir 
dar kiti keturi nariai pasirengė 
apleisti susirinkimą. Bet Kaplis1 
panešė, kad buk 50 narių norė-> 
ję susirinkimą apleisti. Paga-' 
lios aš atsiėmiau savo įnešimą ii* 
tuo ginčas tapo likviduotas. Gi 
iš tų penkių narių, kurie norėjo 
susirinkimą apleisti, du atsisė
do, o trys, bet ne 50 — išėjo. Be 
to, reikia pasakyti, kad iš viso 
nebuvo 50 narių susirinkę. Tat 
kaipgi galėjo 50 narių bandyti, 
apleisti susirinkiihą ? \ I

Paskui aš paaiškinau ir paprij- j 
šiau, kad susirinkime leistį 
man pardavinėti bendrovės še-' 
rus. Pirmininkas leido per bal-

ANTANAS SUBAČIUS
Persiskyrė su' šiuo pasauliu 

birželio 10 d., -8 vai. ryto. Pali
ko' savo moterį, dukterį ir sūnų, 
motiną, brolį ir tris seseris JLie 
tuvoj. Amerikoj, brolį Juoza
pą. Išgyveno Amerikoj 14 me
tų. Laidotuves atsibus utar- 
njnke. birželio 18 d. iš namų 
1835 W. North Avė. į Tautiškas 
kapines, 10 vai. ryto.

Gimines ir pažįstami malone- 
• kitę dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka, nuliūdęs brolis
Juozapas Subačius.

RALTIJOS-AMERIKOCUI LINIJA 9Broadvay, Nev\ovk,NY.^r,
KELION

ARE>/\ L1LPO JH ^7 
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
* aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 

VISA TREČIA KtASSA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ 
LITUANIA ..................................  Birželio 14

.................................. Birželio 28
KLASOS KAINOS J: 

$106.50 
.00.

agentų

TRECIO
lt HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ

—LIEPOJŲ IR MEMELI $i07.C 
DSlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo

BULLDOG BLUE
LAZURKOS

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

Dabar geriausios

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras-' 
tos lazurkos; tik keletas 1d- 
šų reikia, kad aplaidus ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULLDOG BLUE
Prašyk savo groserninko Bull Dog 

lazurkų.

New York

Pinigai Meti Lietuvoje
Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

Lietuvos Prekybos ir Pramonės

Janušonienė

Naujienų 
pranešimą iš 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
50328—tR. Rimdžiuvienė 
50329—V. Ambliuževičius 
50331—B. Kučinskas 
50$Ž2—F. Rusečkis 
50333—S. Murauskienė 
50342—A. Vidurynis 
50348—A. Skukauskas 
50356—K. Galgauskas 
50352—A. Mikulaitis 
j50357—O. Antanavičienė 
50374—J. žinakauskas 
50399—A. Rapševičius 
50435—A. Skrickas 
75045—J. Franskevičius 
85034—V.
85037—V. Naujokas 
12132—P. Skruotjenis 
12135—M. Jokubonienč 
12198—M. Stakutienė 
12199—K. Narmontienė 
12233—K. Gobia 
12253—J. Rutkauskienė 
12257—O. Stigvilienė 
12261—S. Kvaukienė f 
12361—S. Kvaukienė 
12317—M. Stankienė 
12363—K. Bitinaitė' ' 
12376—M. Gavinienė 
12409—E. Ralienė 
12421—R. Ambogas 
12490—O. Veikšatė 
12491—O. Dumbrauskienė 
12492—M. Loružaite 
12522—J. Kopslaukis 
12579—J. Kaušas 
12592—M. Barniškienė 
12606—S. Urbanavičius 
12613—J. Staponavičius 
12640—M. Jonuševičius 
12643—O. Juskiutė 
12645^—M. Lapenaičia 
12703—J. Zilkauskas 
12709—M. Madjauskas 
12725—K. Teleišas 
127^7—A. Kazlauskas 
12728—A. Petrilis 
12751—N. Krisnickienė 
12771—L. Ramanauskas 
12807—M. Ramkicnė,

12826—B. Nesteckiene 
12836—K. Mikuckienė 
12853—A. Mcskauskas 
12860—M. Sangaučiutė 
12863—J. Gilius 

i 12894—J. Pabalius 
12964—J. Jonikas 
13149—Ą. Naulis x 
13152—J. Budikas 
13192—V. Pieteris 
50228—P. Mat j ūkas 
50236—L. Račkienū 
50259—J. Baubinas 
50285—E. Platokienė 
50297—M. Petrauskas 
50298—A. šilimienė 
50313—Ė. Mikelionienė 
50347—M. šniečka 
50364—J. Rauckus 
50368—A. Šimkevičienė 
50433—J. Priskųs 
75006—D. DaiUįunas 
75037—A. Vasiliauskas 
75071—R. Adomaityte 

čekius:
2980—Robickas 
2990—J. /ankauskis 
3152—J. Jankauskas 
3316_Lv. Rimtis 
3358—1. Trakomas 
3446—T. Kimtienė 
3459—A. Sageckienė 
3511—A. Kcvišienė 
3584—D. Kunieckiene 
3590—P. Tufnavičias
3610— P. Kačiušienė
3611— J.
3646—T. žemgalis 
3648—P. Bendikas 
3700—P. Deikus Y 
3705—J. Rakauskienė 
3707—P. Poskus 
3718—J. Stalilionis 
3722—E. Smilgevičaitė 
3726—S. Ciaugaudiene 
3731—M. Bučinskas 
3734—J. Rudinskas
3738— ̂ Lietuvos Ūkininkas
3739— M. Dovidonis

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Dr. Maurice Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Are.
Tel.: Yarda 994

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574

4 Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2316 So. Miestan Are.
Valandos:

nuo 10 ryto Iki 8 vai. po piet. 
Telefonas Victory 9082 

..................  i —....... i i

Dr. Yuška
1900 So/Halsted St

Tel. Cfaial 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466 •

Telephoma Yards 5884

DR. P. G. MEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 it 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., ChicAM. tiL

Kutra Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

3259 So. Halsted St, Chicag*.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1041

Ofiso Telefonas Boulevard 78Ž0
DR. M. T. STRIKOL'IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• Vai. 10:80: 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną
4601 South Ashland Avenue, * CHICAGO, ILL. i I

Narn.* 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafąyette 263 I

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Rot h
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistai, Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicartf. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 diena. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagi
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI. NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

$5000.00 ATLYGINIMO

Jieškomi užmušikai <

Yra jieškomi du vyrai kurie 
užmušė policistą Thomas J. 
Clark 16 distrikto ir Liųtenantą 
Terrenoe Lyons VVest Park po
licistą. Jie liko užmušti naktį iš 
gegužės 10, 1922.

Vienas yra Kazimieras Dauchaus- 
ki, dar vadinosi Giles, Kazinvar, Dan- 
charsky, Sumislinian, apie 25-27 me* 
tų amžiaus, 5 pėdų 10-11 colių augš- 
čio, 170 svarų, šviesių plaukų, plau
kus šukuoja į augštą, šviesios kom
pleksijos, veidai biskį įdubę, keli spuo
gai ant veido, matosi didelės iššoku
sios gyslos ant rankų ir kojų. Vaikš
čioja labai tiesus. Jis yra lietuvis. 
Pirmiau gyveno sėkamaiš adresais: 
3430 Emerald Avė, 5133 Roosevelt 
Road ir 8743 Houston Avė., Chicago. 
Gerai žinomas apie 48 Avė. Cicero 
irKankakee, III.

Antras yra Stanislovas Bylucas, dar 
vadinosi Byloo', “Shorty”, 38 iki 40 
metų amžiaus, 5 p. 4 c. augšČio, ge
rai subudavotas, apvalus, pilno veido, 
šviesių plaukų, pasišiaušęs, vartoji t 
peroxide, todėl šmotais yra raudoni, Į 
jei augintų barzdą, tai ji butų maža 
ir nelygi. Kas žinote, praneškite 
man telegramų arba telefonu, 
ginsiu.

MICHAEL HUGHES, 
Detektyvų Perdėtinis, 

179 No. La Šalie St., Chicago, III.

atly-

PAJIEŠKAU savo švogerio sūnaus, 
Silvestro Misevičiaus ir sesers sūnų, 

• Kazimiero ir Jono Misevičių, paeina iš 
Kauno rėd., Kėdainių apskr., Surviliš
kiu valsč., Naujos Pakrastės sodos.

George Trumpauskas, 
3326 Douglas Blvd.

Chicago, III.

JIEŠKAU dviejų brolių, Edvardo ir 
Karolio Rupkaus, Edvardas Rupkus, 
1914 m. gyveno Chicagoj, 2251 W. 21 
St. dabar nežinau kur randasi, o Ka
rolis Rupkus — kitaip vadinosi Rup- 
reik tuo pačiu laiky gyveno Brooklyn, 
N. Y. dabar nežinau kur randasi. La
bai širdingai prašau, Edvardo ir Ka
rolio Rupkaus atsiliepti, arba kitų 
kas anuos žino, kur jie randasi pra
nešti man, aš turiu labai svarbų rei
kalą, tam kas suteiks man žinias apie 
juos busiu labai dėkingas, o jeigu bus 
reikalas ir atlyginsiu už suteikimų 
žinių apie juos.

MYKOLAS RACZKUS, 
911 W. 33rd St., Chicago, 

Tel. Yards 3552
III.

PAJIEŠKAU savo vyro Jono Tau- 
terio, paeina iš Ežerėnų apskr., Če- 
darsko vai., Bajorų kaimo. Apie 11 
metų atgal gyveno miestelį Gilber- 
ton, Pa. Jis pąts ar kas žinote mel
džiu pranešti. Juzefą rLmtef, 10 Ra- 
bočaja ulica, Donv No. 9, Gorod Vla- 
divostok, Siberia. <

APSIVEDIMAI.
PA J IEŠKAU apsfvedimui našlės ar 

gyvanašlės, kad butų bevaikų arba 
tik su vienu vaiku, galite atsišaukti 
ir merginos amžiaus 40 metų arba 
mažiaus, aš esu gyvnašlis, 34 metų 
amžiaus, duodamos atsakymą šituo 
adresu; vyru meldžiu nerašyti. Nau
jienų ofisas, 3210 So. Halster Street 
num. 120.

JIESKO PARTNERIU
RĘIKIA Partnerio. Gera pro 

ga žmogui su pinigais, kuris 
norėtų būti mano partneriu. 
Labai gerame biznyje. Užtik
rinu jus, kad apsimokės ištir
ti. Parašyk arba atsišauk M r. 
Yogie, 309 So. La Šalie St. 
Room 706, Chicag^, III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS švarus ruimas vai

kinui dėl praleidimo vakacijom. ^tei
stiną Hart, Mich. pas lietuvius, turė
dami panašų kambarį atsišaukite į. 
Naujienas, 1739 So. Halsted Street, 
Box 50.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PUIKUS KAMBARYS IŠDUODAMA 
vienam vaikinui, šviesus, ramus, 
elektros šviesa, maudynei, telefonas, 
prie gražios gatvės, pusė bloko iki

Duosime jums.pinigy i 
pastatysime namą

Mes duosime jums pinigų, pla
ną ir pabudavosim jums namą 
iš kurio jus busite užganėdinti. 
Jums reikia tik išmokėti lotą ir 
turėti biskį pinigų pradžiai.

Mes suteikiame planą, pini- 
gus, materijokrir darbą. Mes 
imame ant savęs visą atsakomy
bę ir asmeniškai prižiūrime pas
tatymą nomo. Jus mokėsite 
mums mėnesiniais išmokėjimais 
daugel atsitikiu pigiau negu 
rendą.

Mes turime pilną organizaciją 
ir esame pilnai atsakomi ugi už 
ją. Asmeniškai prižiūrime pas
tatyme viso jūsų namo. Mes už
tikriname, kad musų darbas ir 
matprijolas yra geriausi ir užti
kriname, l^ad busite užganėdinti.

Tas būdas yra geriausias ir 
parankiausias kokį kada nors 
kas yra pasiūlęs. Leiskit duoti 
jums visus nurodymus. Ateikite, 
rašykite, arba telefonuokite.
VVhite, Bell & Barbour Const. Co. 

Tel.: Randolph 3194-3195 
123 W. Madison St.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lavvndale 
0114. — Visi Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ 7 7

REIKIA GABIŲ MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25 METŲ AM
ŽIAUS. DARBAS PRIE DEŠRŲ 
CASINGS. NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS. ATSIŠAU
KITE Į SUPERINTENDENTO 
OFISĄ. ♦
OPPENHEIMER CASING CO., 

1016-26 W. 36th St.

REIKIA merginų, nuo 16 įki 
25 metų amžiaus lengvam prie 
mašinų ir benčiaus darbui. Gera 
pradžiai mokestis. Turi mokėti 
anglų kalbą.

ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIV.

2243 WKHarrison St. J 
Cor. Oakley hlvd.

REIKIA PATYRUSIŲ MO
TERŲ SIUVIMUI MATRACŲ 

IR PRIE SIUVAMOS
MAŠINOS
OPERATORKŲ.

ATSIŠAUKITE
Englander Spring Ųed Co. 

3J31 Lowe Avė.
3 Blocks cast tpf Halsted'

REIKIA patyrusių moterų 
prie sortavimo popierų.

ROCCO RIZZO SONS & CO.,
612 W. Taylor St.

REIKIA merginų į iaudrę. 
Patyrusių čekiotojų. Kraštų 
prosytojų ir abelnai prosytojų. 
Preso operatorių. Merginų prie 
maglių. Merginų vyresnių negu 
18 metų amžiaus mokinties dar
bo. Nuolat darbas. Gera mokes
tis. 48 vai. darbo savaitėj. At
sišaukite:

FIDELITY LAUNDRY,
2836 Prąirie Avė., 2nd floor.

REIKIA 4 moterų sortavimui 
skudurų. Taipgi dviejų vyrų 
dirbti į skudurų šapą. Gera al-

karų. Kreiptis po numerir, 840 W. ga. H. Dray, 1447 Blue Island
33 pleisas, antros lubos. i .

VYRU

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų kaipo pagelbininkų prie 
mašinų; šmotų darbas, patyri
mas nereikalaujamas.

PARDAVIMUI pigiai, visi sa
liuno rakandai, ledo ^baksai, 
pertvaros, durįs, stalai, cigare- 
tams keisai, šėpos ir visas plum- 
beris dėl saliuno. 5ip S. Oakley 
Boulevard.

PARDAVIMUI biznio prapeS 
10 j te, neša metafris pelno $924.00. 

medinis ant dviejų florų Ųž $8200.00.. Atsišaukite tuo
jau 4619 So. Hermitage Avė.

ACME STEEL GOODS CO.
130 St. & Indiana Avė?x 

RiVerdale, III.

DARBININKŲ
Reikia darbininkų — pagelbi- 

ninkų prie mašinų. Darbas 
nuo štukių, patyrimo nerei
kia.

ACME STEEL GODDS CO.
2840 Archer Avė.

!!!REIKIA!!! i
MOLDERIŲ, APPRENTIGE 

MOLDERIŲ IR DARBI
NINKŲ.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS
I SAMDYMO OFISĄ.

ILLINOIS MALLEABLE 
IRON CO.

1760 Diversey Parkway.

REIKIA DARBININKŲ
Į FAUNDRĘ. ATEIKITE 

PRISIRENGĘ DIRBTI. GERA 
k EDDY FOUN- 
W. GRAND AV.

ALGA. R.
DBY CO. $

REIKIA darbininkų, nuolat 
darbas, gera alga.
SHERWIN WILLIAMS CO.,
116th St. & Stevenson Avė.

REIKIA DARBININKŲ, 
ABELNAM DIRBTUVS DAR
BUI, DIENOMIS ARBA NAK
TIMIS. ATSIŠAUKITE:

CORN PRODUCTS 
REFINING CO., 

63r<l ST. & ARCHER 'AVĖ 
ARGO, ILL. / .

REIKIA patyrusių vyrų prie 
darbo geležies atmatų yarde. $4 
dienai, 10 vai. darbo dienoj.

Central Iron & Metai Co., 
3650 Rockwell St.

REIKIA beit sanders ir var
nienų prie kėdžių.

GREAT NORTHERN 
CHAIR CO., 

25(M) Ogden Avė.

REIKIA darbininkų medžio 
darbui. Kabinet dirbėjų ir 
ratorių prie mašinų. Turi 
pirmos klesos dlrbininkas 
kantis skaityti Blue prints.

WESTERN ELECTRIC 
INC.

48th & 24th St.

ope- 
buti
mo

co

TRUKERIŲ
IR DARBININKŲ
NUOLAT DARBAS
GERA MOKESTIS

UNIVERSAL PORTLAND CEMENT 
COMPANY,

3231 S. State St. 39 N. Market St. 
Atdara kasdien nuo 6 vai. ryto 

iki 8 vai. vak.

REIKIA AGENTŲ prie sveikatos ir 
susižeidimų apdraudos kompanijos; 
yra mokama posmertinė mokestis. 
Mėnesinės premijos duodamos.

FEDERAL SAVINGS & 
INSURANCE CO., 

175 W. Jackson Blvd., Room 1440 
REIKIA 2 darbininkų. Nuo

lat darbos. Atsišaukite:
SOUTH SIDE PAPER STOCK

COMPANY,
5833 So. Throop St.

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą; di- 
ning ir bed room setus. Puikų playor 
pianą, pronagraphą su rekordais, ant 
grindų pastatomą lempą, kaurą ir 
paveikslus. Viskas kaip naujas, la
bai pigiai, gera proga jaunai porai. 
Kriepkitės, 1926 So. Kedzie Avė., 
1-mos lubos.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI labai pigiai automo

biliai National 7 sėd., Heines 5 sėd., 
Kissels 7 sėd., ir trokai 2Ms tono, For
do tr. 1% tono trokas 14 tono. 'Kam 
reikia naudokitės proga.

B. ERECKSON, ' 
Michigan Avė., Roseland 

Tel. vakarais Pullman 2006

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas su 

namu geroj vietoj, parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į Rusiją. 
Atsišaukite:

1338 S. Miller St., Chicago. 
_____ i--------- i------ ;--------------

PARDAVIMUI grosemė ir 
mokyklų reikmenų krautuvė. 
Ši krautuvė daro biznio $350. 
savaitėje. Turi būti parduota, 
nes yra kitas biznis. Gera pro
ga rpoteriai arba vedusiai po
rai. Kaina 1350.00, arba geru 
pasiulymu. Verta dvigubos 
kainos. Pradžiai reikia mažai 
pinigų. Atsišaukite: 5528 So. 
Morgan S t.

PARSIDUODA Player 
totas tiktai tris savaites 
kainavo $650, už $350.

Ątsišaukite:
3343 So. Halsted 

Ant antrų lubų.
Chicago, III.

Pianas var
sų 30 rolių

st.,

VIKTORO viktrdla parsiduoda už 
$70.00, kainavo $150.00 ir Kolumbia 
gramafonas kainavo $125.00 už 
su rekordais.

3343 So. Halsted St., 
’ Ant antrų lubų. 

Chicago, 111.
........................... ....... . . .....»->»■<•»»■ „ '«■" .....................

PARDAVIMUI
Ice Cream parlor, Cigarų Tabako 

ir minkštų gėrimų krautuvė ir ant 
pareikalavimo parduosiu keturiu kam
barių rakandus. 2

£700 S. Wttllace St., 
Chicago, III.

$65,

ly PARDAVIMUI arba randavojimui 
5 kambarių nartas. Elektros šviesa, 
didelis kambarys rūbams džiovinti. 
Yru didelė ba1 nč, tąipgi 4 lotai. Par
duosiu pigiai.

5525 So. Kolin Avė.

PARSIDUODA saliunas pusė arba 
visas . Vipta lietuviais apgyventa; 5 
ruimai pagyvenimui prie saliuno. Par
duosiu pigiai, nęs turiu greit par
duoti.

Kreibkites:
3210 Sq. Halsted St., Naujienų 

ofisas, num. 121. ,

PARDAVIMUI saliunas ir 
intaisai fietures.

Atsišairkit:
5155 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME
DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apie šį didelį namų ir biznio 
bargeną.

Vienas 
bizniavas 
ras labai 
fliatų ir dideliu storu ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
Ynais. Rendos iš abiejų namų per 
mėnesį įeina $170, o iš šaliuno biznio, 
kuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per menes), iš ♦viso 
yra pelno $570 per mėnesį ir parsi
duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi su abiem 
namais, parduosime labai pigiai. Na
mai randasi ant 18 gatves ir yra se
na lietuvių užeiga.

Federal Bond & Land Company 
666 W. 18th Street, Chicago.

namas ir šalę jo yra ant- 
tvirtas ant trijų ' florų, 6

DIDŽIAUSIAS BARGENAS ŠIAN
DIENINIAM LAIKRAŠTYJ

Beveik netikėtina, bet tiesa. Par
davimui visas mūrinis 5 kambarių 
bungalow. Augš\as cęmento skiepas. 
Labai augštas kambaiys džiovinimui 
į’ubų. Cimentiniai stepsai ir porčius 
padarytus iš degtų plytų maišytų su 
akmenimis. Specialė vieta skiepe 
dai džiovintų vaisių. 6x24 pėdų plo
čio, marmuro plytukių maudynė, kar
štu vandeniu apšildoma, 1 blokas 
huo karu linijos, mokyklos ir krautu
vių. Namas 24 pėdu pločio, lotas 
40x125. Kaina tik $5850.00, $1000.00 
pinigais, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Šis namas visuomet vertas 
$8000.00. Mes turime tik du liku
sius namus, todėl ateikite apžiūrėti 
su savo šeimyna ir pamatykite koks 
yra puikus namas. Tie namai ran
dasi prie Wesley Avė., vienas blokas 
J šiaurę nuo Archer Avė. Nedėlio
mis ir subatomis atdara visą dieną ir 
iki 9 vai. vak.

JAMES KARBAN 
arba 

J. KTSOSONDI 
6652 Archer Avė.

BRIGHTON PARK BAR
GENAS 2 f hitai po 6 kam
barius, elektra, maudynės, aLk 
štas ybeismantas, stogas dėl 
drapanų pasidžiovimą. Leng
vos išlygos gera vieta netoli lie
tuviškos bažnyčios kaina $6500 
Atsišaukite greitai.

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

Chicago, 111. •

GREITAM pardavimui 
kambarių medinė. Coltage. 
Randasi BrightdH” Parke. Gra
žioj vietoj. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite greitai pas savi
ninką Stanislavas Jankus.

4450 So. Washtenaw Avė.

INiMOKĖK $1000 NUPIRKSI

4 pagyvenimų mūrinį namą 
su visais įtaisymais ailia mai
nysiu ant loto arba grosernės.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted S t., 

Chicago, III.

FARMOS, FARMOS
Didelė naujiena noriitiems apsigy- 

.venti.ant ūkių. 275 kpį, S. L. R. K. A. 
jausdama reikalą pataikavime savo 
tautiečiams, kas ii^k tikiu pirkimo. 
Mes žinome, k&d šioj kolonijoj yra 
agentėlių, kurie perdaug prašo už 
ūkės. Savo apskelbimuose prirašo 
nebūtus dalykus. Sako, kad šioj lie
tuvių kolonijoj yra bažnyčia, mokykla 
ir tt. ir tą savo apskelbimą leidžia ke
li metai. O kada žmogus atvyksta, 
tai to viski neranda. Tiesa, bažny
čia jau pradėjom statyt šį pavasarį, 
ale tie agentai visai nerėmė to dar
bo, tik garsinos! dėl savo biznio, kad 
geriau galėtų patraukt daugiau pir- 

S. L. R. K. A. vietinė kuopaParsiduoda ant 4 šeimynų medinis kėjų.
namas, gasas, elektra ir vanos ant matydama tai savo paskutiniame su- 

pamato, geroj vietoi,1 brinkime vienbalsiai nutarė, kad rei
kalingas yra teisingas patarnavimus, 
savo tautiečiams. Kas atvyks čia 
pirkti ūkę, malonėkit atsisaukt pas 
vietinės kuopos įgaliotinį K. žvirgždą, 
R. 1 Box 57, Fountain, Mich., jis jums 
suteiks teisingas žinias apie ūkę, pis 
jį galėsit pabūt kokį laiką, pasižiūrėt. 
Važiuojant praneškit laišku kėlės die
nas pirm, tai jis sutiks jumis stotyj. 
Ūkių yra visokių, didelių ir mažų, 
kožnas gali pasirinkt, pagal savo iš
galės. Dabar Birželio mėnesyj ge
riausiai atvažiuot pirkt ūkės. Visi 
javai yra auganti, patįs galėsit pama
tyt ir nuspręst gerumą žemės. Gali
ma pirkt ūkės gatavai apsėtas, su 
triobom, gyvuliais ir padargais, kas 
kaip nori. Busit nuvesti pas natį 
pardavėją ir su juonv derėsitės, kiek 
sulygsit. tiek užmokėsit. Tokiu budu 
sučėdysit kelis šimtus dolerių. Tikie- 
tą pirkit iki Fountain, Mich.

cimentinio pamato,
Brighton Parke, ant W. 38th PI. arti 
S. Francisco Avė, į Rendos per mė
nesi $70. Kaina $5,300.

GEORGE PETKUS,
Real Estate, Loans & Insurance 

3357 So. Halsted St.
TAIPGI PRANEŠU SAVO kostu- 

meriams ir pažįstamiems, kad aš per
sikėliau į naują vietą iš 3402 South 
Halsted St. i 3357 S. Halsted St.

ANT MAINYMO (
Turiu gerą namą, puikioj apielin- 

cėj ir pigiai. Mainysiu ant bučemės, 
grosernės ar kito kokio biznio, nepai
sant kokioj apielinkūj, atsišaukit tuoj 

803 W. 33 Place.
. Phone Boulevard 1550

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Pardavimui 12 pagyvenimų po 6 

cambarius nutrinis namas: karšto 
vandenio šiluma, maudynės, ęlektraj 
cementuotas skiepas, — viskas pagal i 
šių dienų reikalavimus įtaisymai. Na-' 
nvas beveik naujas, 
Brighton Parko, 
mėnesį, 
šum į mėnesį.
mokėt reikia $4,000. 

rendoms. Pirmutinis 
airjiės.

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

PARDAVIMUI farma. Turiu
Randasi netoli 

Randos neša $90 į 
Galima gauti $100 su vir- 

Kaina tik $9,700. 
kitus . palikt 

atsišaukusia

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
2 pagyvenimų . Namns su maudynėm 
elektros šviesa ir karštu vandeniu 
šildo'mas. Malonėkit kreiptis prie sa- 
viiinko po 6 vai. vak.

F. DOVALGO, 
1712 N« Lincoln BL

LABAI pigiai parsiduoda mūrinis 
namas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kamba
riai, gesas, elektrų, beisnvantas puiy 
Idai įtaisyta skalbynė, labai gražioj 
dietoj. Turi būti parduota trumpa
me laike per patį savininką, nes va
žiuoju į Lietuvą, p

4706 W. 12th PI., Cicero, III.

sDRAtiGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
XV1Ų TAUTOS. Valdyba: Pirm. A.

Geičius, 3439 S. Halsted St., padė
jėjas K. Steponaitis, 3542 S. Lowe 
Avė., fin. rašt. K. Ašmantas, 81^ 
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.

4

MOKYKLOS
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAK1NG COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

• Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St. .

AMERIKOS LIETUVIŲ | 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S'. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
ir Anglų kalbų;
High School ir

Prirengia prie

Mokina Lietuvių 
Grammar School, 
Prekybos dalykų, 
kvotimai į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 86tos 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- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF ’MOTORING

1507 W. Madison St

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĘS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozą.1 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė 
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburr 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Dem-ereckif 
8327 S. Wallace St.. turto rašt 

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

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

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA 
REIVIŲ ^DRAUGYSTES Valdyba 
Pirm. Juo^hs .Takažauskas, padėjė 
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi 
liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka 
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikon? 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50tl 
Avenue.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 192? 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.: Sekr. J. Penkauska> 
1649 Girard st..:Kasierius F. Her 
manas 1645 Wabansia av. , Svoto’ 
ne išnuomoja F. Hermanas. Via 
šoio Knvgvno adresas: Liuosybėr 
Svetainė. 1822 Wahansla av., Chi 
CRP’n.

2 farmas, vieną parduosiu arba lietuvTŪ 
mainysiu į prapertę Viena 360J 
o kita 160 akrų. Abidvi farmos 
apsėtos. Graži apielinkė ir gera 
žemė. Lietuviais apgyventa, arti 
miestas ir North Westem gele
žinkelis. Kaina 360 akrų $18000, 
160 akrų — $12000. Parduosiu’ 
su mažu imokėjimtl, dėl plates
nių informacijų kreipkitės pąs 

savininką, G. Ilaidu, Box 44, 
Carney, Mich.

KRIAUČIŲ KTJURO 
SAVITARPINES PAŠALPOS fVal 
dyba 1922 metams: — Pirm. A 
švelnis 1443 N. Paulina st.. nadėjė 
ias K; Rugis. nut. raH. P. Rakaus 
ki nas 1^41 N. Leavitt st.. turte 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J 
Palminis 1604 North avė.. kasoc 
globėjai M. Tndrelmnė ir J. Anta 
naviČia. .maršalka P. Januškevičia 
D-ras-kvntėjas Dr. A. Montvidac "f R24 VVabansia (ofiso valam
dofs 6---- 8 vak.).----  Resruliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie 
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
sveti 1822 Wabansia Avė.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma

tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

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

fin. rašt. A.
F. Šoris, iždo>glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskdh, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K.. 
Deveikis. — Susirinkimąi laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčin, vakare, 
Tamuliunicnės svet. 1747'S. 49th 
Avenue.

umavičia, iždin. J.

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

VITAUTO BAND valdyba 1022 m.:
• Pirmininkas J. Keturakis, 

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

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucvus 3314 S. Union av ; 
nut. rašt. Kaz; Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūną^; kasos glob. Ant. 
Arumnnas ir Ant. Strumbriš: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v. no p. Urbono salei 3338 So.
Auburn Avė.

BRIDGEPORTO LIETUVIU NAMŲ 
SUSIVIENIJIMO 

St. Mažeika, 
St.; padėjėjas

SAVININKŲ 
valdyba: — Pirm. 
3149 Sb. Halsted 
Vac. Andrulis, 3604 So. Ix)we Avė.; 
nut. rašt Kaz. Vičas4 944 Mar- 
ciuette Rd.: fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Biianskas. 840 W. 33 
PI.: kontr. rąšt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauske^, 3114 So. Wallare 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122/S7 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pi'*ma trečiadienio vakarą Mildps 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia, 3309 So. Auburn Avi, Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wallace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St./Kaso^ 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Erne- 
rakl Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

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 Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh- 
įpg Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Dąrbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priim'ami geri muzikantai.

LIETUVIU POLITIŠKO IR PAšEL- 
POS KT.TUBO valdyba 1922 m.: 
nirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.: turt. rašt. Jos. Blauzdįs, 4414 
So. Califomia Ave»: ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rnšt. St. Jerombąuskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin- 
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis nirmą subatos vak^ra. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas .Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Uwion Avė.; 
turtu rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.: kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.: kasos globėias Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Tdikauskas. — Su- 
sirinkirrvai laikomi 
šio pirmą subatvakarj, s ai 6 j
So. Morgan ir 33-čIob gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

3301




