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Grūmoja geležinkeliečiams
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Lietuva su Vatikanu

Gubernatorius nesiteisms.
19.
jau

ir
gu-

Iš Seimų Buriasi prieš Bulgariją. Lietuvos žinios

Socialistai pasitraukė iš Rusijos 
socialrevoliUcioniurių gynimo

Kovos su geležinkeliečiais
Valdža rems geležinkelių darbo 
tarybų ir laužys geležinkelie

čių streikų.

WASH1NGT()N, birž. 19. — 
Federalinė . vaątžia rengiasi 
panaudoti visas jai prieinamas 
priemones, kad sulaužius gele-

kiltų liepos 1 dienų.
Prezidentas Hardingas, 

patirta, rengiasi remti geležin- 
k lių darbo tarybų ir jos nuo
sprendžius, visa savo didele 
galia, jei geležinkeliečiai ban
dytų tos tarybos nuosprend
žiams pasipriešinti.

Kad geležinkeliečių streikas 
išrodo neišvengtinas, patvirtina

kaip

kios teisminės galios ir kad 
teismas nesąs surištas jokio
mis politinėmis sutartimis. Jis 
kaltino užsienio socialistus, 
kad jie iš pat pradžių klaidin
ga? nusistatę linkui teismo ir 
bandę sukelti prieš jį nepasi
tikėjimų.

Komunistų “Pravda” tvirti
na, kad komunistai nesu suri
šti jokiomis (savo padaryto
mis) sutartimis ir kad kalti
namieji turi būti nuteisti ne
atsižvelgiant į jokias sutartis

Vanderveide grįžta namo.

pėj imas darbo tarybai, kad 
jei darbininkai nubalsuos strei
kuoti, jų viršininkai pildys jų 
valia ir nebandys streikui prie
šintis. . ,

i
Manoma, kad atsitikus strei

kui, geležinkeliečiai ir anglia
kasiai'veiks išviep.

BRUSSELIsAirž. 19. — So- 
cialistų laikraštis Le Peuple 
praneša, kad delei grūmojimų 
mirtimi ir pogromais, Belgijos 
socialistų vadovas Emile Van
derveide apleido Maskvą ir 
grįsta namo.

Vanderveide kartu su kitais 
socialistais pasitraukė iš gyni
mo dabar Maskvoje teisiamų 
•socialrevoliucionierių.

WAUIKEGAN, III., birž.
— Valstijos prokuroras 
užbaigė statymų liudytojų 
davimų įrodymų Illinois 
bernatoriaus Len Small bylo-

Ije. Gubernatorius gi yra kal- 
I tinamas, kad kada jis buvo 
valstijos iždininku jis padaręs 
suokalbį nuskriausti valstijų, 
nes jis buk dėjęs valstijos pi
nigus nešaučiau bankan, kuris 

[paskui skolindavo tuos pinigus 
fabrikantams už daug dides
nes palūkanas, kurių dalis te
kusi ir pačiam gubernatoriui.

| Dabar turėjo pradėt į statyt 
liudytojus ir duoti savo įrody
mus kaltinamoji puse, bet gu- 
bernatorius,ir jo advokatai pa
skelbė, Md jie savof liudytojų 
nestatys, nes valstijos proku
rorai jokio prasikaltimo gu
bernatoriui neprirodęs. Guber
natorius pasakė:

‘ “Jie neprirodė prieš mane nė 
vieno neteisingo pasielgimo ar 

I ko-nors, kas butų peržengimu 
I įstatymų. Ir jų pačių liudijimai 
parodo, kad kiekvienas depozi- 
tuotas doleris buvo sugrąžintas 
į iždinę pilnai ir kad aš atida
viau du syk daugiau palūkanų, 
negu mano pirmtakunai.”

Dabar gubernatoriaus ad
katai pareikalavo išmesti visu 
liudijimus, nes jais nieko nė 
įrodyta ir ypač nėra įrodyta 
kaltinimo, kad gubernatorius 
butų padaręs suokalbį išgauti 
melagingais budais valstijos 
pinjgus ir nuosavybes.

Išrodo, kad byla užsibaigs 
į pabaigų šios savaites.

Kareiviai prieš streikierius Kviečia ištraukt kareivius.

sei-
De- 
ho- 
yra

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
19. — Rumunijos, Jugo Slavi- 
jos ir Graikijos sostinių žinios 
sako, kad tos trys šalįs dabar 
svarsto priemones, kokių jos 
turėtų griebtis atsilikime jei 
Bulgarija bandytų susiartinti 
sii sovietų Rusija.

Nežiūrint užginčijamų, padė
tis Bulgarijoje tebėra kritiška. 
Prenfieras Stambuliski buk 
esąs susidomėjęs augimu ka
raliaus Boriso populiarumo 
tarp valstiečių.

Konservatyvai nujaučią didė
jimą karaliaus populiarumo ir 
rengėsi pagelba esančių Bul
garijoje 17,(M)0 Vrangelio ka
reivių, nuvergti Stambuliskio 
valdžią.

Tas suokalbis lapo susektas 
oficierių, 

to 
o

Lenkai nustato Vilnijos 
. sienas. ..

E. VARŠUVA. — šiomis die
nomis žada susirinkti komisi
ja, kuri apžiūrėsianti Vilniaus 
srities sienas ir sutvarkysianti 
muitnių klausimų Lietuvos", 
Latvijos ir Rusijos sienose. 
(“Kurjer Poranny”).urj-cr l'oranny ).

Okupuotoji Lietuva.

Vilnius.
Vilniaus kraštas jau koloni

zuojama.

VVASUęSTOTON, birž. 19. — 
Artimi prezidentui kongres- 
nianai sako, kad valdžia pa- 

naudos kareivius palaikymui 
transportacijos, jei kiltų gele
žinkeliečių streikas, 
bus naudojami 
pašto vekirno ir 
maisto ir kitų reikmenų į visas 
šalies dalisk

BALTIMORE, Md., birž. 19. 
— Japonijos ambasados vedė
jas Saburi kalbėdamas čia uni- 
tarų bažnyčioje pareiškė, kad

Francija dalyvausimose 
su Rusija.

Kareiviai 
užtikrinimui

Lietuvos ir Vatikano 
konkordatas.

kitomis' valstybėmis, kurios 
turi kareivių Chipijoje, apie tų 
kareivių ištraukimų iš Chini- 
jos. Jis sako, kad pati Japoni
ja norinti ištraukti savus ka- 
reivus’ ir. todėl siūlanti ir ki
toms. valstybėms tai ^padaryti 
kada Chimjoje bus įveltą tvar
ka. Tie kareiviai laikomi dar 
nuo 1900 m. valstybių karo su

Bet pasitrauks iš jų, jei Ooliti
niai klausimai bus pakelti.

E. ROMA. — Vokiečių radio 
pranešimu, Vatikanas ir Lietu
va bei Vatikanas ir Latvija pa
sirašė konkordatų.

Prancūzai susirėmė su Si 
lezijos policija.

Socialistai pasitraukė iš 
socialrevoliucionieriy 

gynimo.
Pasitraukė todėl, kad komuni

stai sulaužė savo sutartį.

MASKVA, birž. 1J). — Emile 
Vanderveide ir kit? užsienio so
cialistai, kurie buvo atvažiavę 
ginti dabar^tėišTShių socialre
voliucionierių, pasitraukė • iš 
gynimo deki komunistų nepil
dymo sutarties su socialistų in
ternacionalais. Komunistai at
sisakė kaltinamiesiems leisti 
net turėti atskirus stenografi- 
nius užrašus apie visą bylos 
eigą.

Komunistai teisinasi, kad jie 
nelaužę sutarties, ne/s valstybe 
nesanti surišta jokia sutartimi.

Pasitraukimo užsienio socia
listų jau senai buvo tikimąsi, 
kadangi nuolatos kildavo su 
komunistais aštrus susikirti
mai ir net buvo atvirai grumo- 
jama gynėjams, o komunistai 
nesusilaikė nuo kurstymų.

Teismo prezidentas davė pa
reiškimą, kad Internacionalų
susitarimas Berline neturįs jo- jų automobilio.

BERLINAS, birž. 19.
Smarkus susirėmimas . ištiko 
Biskupitz, Augšt. Silezijoj, tarp 
Franci jos kareivių ir plebis
cito policijos (susidedančios iš 
vokiečių ir lenkų). Civiliniai 
gyventojai užsistojo už polici
jų. Kareiviai šovė į minių 
užmušė keturis civilinius 
Ventoj us.

Chemintze siibatoj įvyko 
sirėmimas tarp patriotų ir 
munistų. Tame susirėmime 
žmonių liko sužeista.’

ir 
gy-

su- 
ko- 
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Atidarė kasyklas Kansas
T

PITTSBURG, Kas., birž. 19.
'Viena iš didžiausių anglių 

kompanijų Kansas valstijoje 
bandyk aperuoti savo kasyklas 
pagelbą streiklaužių. Jųja yra 
J. R. Crowe Coal and Mining 
Go. Ji jau atidarė kasyklų 
Crowebu/ge, kur ji gavo 35 
streiklaužius. Ji tikimi neužilgo 
gauti ir daugiau streiklaužy.

5 žmonės užmušti.
LOGANSPORT, Ind., >irž. 

19. — Penki žmonės liko už
mušti Royal Centpr, pasažieri- 
niani traukiniui užbėgus ant

PARYŽIUS, birž .19. — Ofi- 
bialiniai paskelbta, kad Franci
ja dalyvaus |Iaagos konferen
cijoje su Rusijos. delegatais, 
kuri prasideda birželio 26 d. 
Tečiaus, jei bus pakelti politi
niai klausimai, Franci jos dele
gatai tuojaus iš konferencijos 
pasitrauks.

Franci jos valdžia nutarusi; 
tartis su rusais, nelaukiant Ką 
duos prirengiamoji konferenci-' 
ja, kad tuo nebūtų vilkinimo 
ir kad niekas Fra nei jos nega
lėtų kaltinti už trukdymą kon
ferencijai.

Francija reikalaus iš Rusijos 
^ad ji principe, pripažintų grą
žinimą privatinės nuosavybės 
svetimšaliams ir prisiimtų už
mokėti savo skolas užsierjiiui.

(Spec. “Naujienų” koresp.)
Detroit, Mich, birž. 19. — 

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje saVo seimui šiais metais 
pasirinko gal-but gražiausi* ry
tinės Amerikos miestų. Nes 
Detroitas ‘paskutiniuoju de
šimtmečiu ne Hk kad sparčiai 
išaugo, bet tai p-jau pasidarė 
labai gražus ir smagus. Čia 
dideli dvidešimties augštų na
mai išmėtyti plačiai gražiomis 
kupetomis ir daro lengvų ir 
erdvų įspūdį. Jų gražumas pa- 
sibrėžia tuo, kad jie nėra tai]) 
nusigrudę kai]) New Yorke ar 
Chica-gojc*

Tuller hotelis, kuriame į- 
vyksta S. L. A. ir T. M. D. 
mai, yra vienas iš didžiųjų 
troito hotelių. Kiti didiej 
teliai, kurie čia pat randasi,
Stater ir Wolvcrine. Vidutinio 
didumo hotelių Detroite yra 
apie trisdešimt.

Anksti nedėti rytų pradėjo 
suvažiuoti delegatai. Jau su- 
batoje buvo atvažiavęs ne vie
nas delegatų ir atsilankęs į 
Naujienų ofisų gražioje Lietu
vių Svetainėje prie Dix gatvės. 
Iš pirmiausia užsiregistravusių 
Tuller lietelyje buvo pUts S. L. 
A. prezidentas St. Gegužis; an
ksti pribuvo Chicagos svečiai 
advokatai K. Gųgis ir K. Jurge
lionis su daktayu A. L. Greičiu
mi, ponios M. Damijonai t ienė ir 
Petraitienė, taipjau p. Liut- 
(causkas iš Brooklyno.

Pribunant svečiams ir dele
gatams, darės vis gyviau. Sa
vo motutės draugijoj atvyko 
panelė Baltrukonytė iš Cleve- 
lando, kuri ketina būti seimo 
padabinimas ir įnešti gyvumo, 

ne L>e reikalo elevelunclicčiai 
didžiuojasi savo-jauna darbuo
toja. štai atvažiavo A. B. Stri
maitis su V. K. Račkausku, 
kuriems daktaras Greičiūnas 
Sako duosiąs pipirų.

Visiems linksmiaus pasidarė 
ant širdies ir neramiau širdyj, 
pamačius energingą ir gražių 
Susivienijimo sekretoręr-^ at
vykstančią su pundais raportų 
ir kitokios oficialės literauros.

Apie 11 vai. nedėlios rytų 
gurėjo prasidėti Tėvynės My
lėtojų Seimas — pirm bankie- 
to ir pirm S. L. A. seimo. Tas. 
visiems išrodė peranksti, ir to
dėl T. M. D. sesijos atsidarė tik 
su keliais delegatais, padarant 
tuo ne labai gerą ūpų.

su
Bakovs-

numaty- 
palinkti

ir daug Vrangelio 
kurie buvo prisidėję prie 
suokalbio, tapo deportuoti, 
likusieji Vrangelio kareiviai 
ko nuginkluoti.

Dabar gi Stambuliski buk 
pradėjęs linkti prie komunistų, 
ypač po sugrįžimo iš Genujos, 
kur jis turėjo pasitarimų 
Ukrainos prezidentu 
kiu.

Nors esu dar anksti 
ti kur Bulgarija gali
ir ar ji dėsis prie Rusijos, bet 
valstybės jau rengiasi prie 
bendro veikimo prieš BulgAri- 
jų, jei ji tik bandytų artintis 
prie Rusijos.

Manoma, kad jei nebus karo 
tarp Rusijos ir Rumunijos su 
Lenkija, tai Bulgarija pasiliks 
nuošaliai, bet jei kiltų karas, 
tai Bulgarija tikrai tada prisi
dėtų prie Rusijos pultų Graiki
ją, kad atsiėmus Trakus.

liAILVARUA. — Lenkai 
Lietuvos miškus kerta. Ties 
Punsku yra Gilnišgipo miškas, 
kuris ištisai visas iki pereito 
rudens priklausė Lietuvos 
valdžiai. Pereitą rudenį jis ta
po lenkų “Čaikovskininkų” už
grobtas, mus valdžia nusileis
dama atsitraukė nuo jo. Dabar 
jau šią savaitę lenkai pradėjo 
sulig savo kainų pardavinėti 
šiame miške geriausius med
žius.

KALVARIJA. — Slepia savo 
neteisętus darbus. Punsko apy
linkėje neitralinėje zonoje len
kai išlupę jš gyventojų “dani- 
ną” ir buvo išdavę jiems kvi
tas. Bet dabar nežinia dėl ko 
tas kritas vėl pareikalavo su
grąžinti. Gyventojai negrąžina, 
tai atėję “čaikovskininkai” da
ro kratas, nori surasti ir atim
ti kvitas, pavyzdžiui, Kreivė
nų kaime. Mat, nori paslėpti 
savo “darbelius” ir bijo, kad 
nuskriaustieji su laiku neparei- 
kalautų savo pinigų atgal. ‘

Vilniaus kramto kolonizacija 
jau prasidėjo. Kiek lenkų bus 
čia gavę žemės, tikrai dar ne
žinia. Tik/ tarpu priruošiamie
ji darbai eina. Prirengta jau 
šiems asmenims: gen. L. Želi
govskiui, maršai. Pilsudskiui, 
vysk. Baudur.skiui. , Varšuvos 
Seime kai kurie atstovai labai 
susirūpinę, kodėl rytų koloni
zacija labai nevykstanti, nes 
ten pasodinti kolonistai neap
sibuvę ir bėgų. Pažiūrėsime, 
kaip apsibus čįa minėti trys 
ponai.

Painiava. Lenkams “aneksa
vus’* šį kraštų, kilo nesusiprati
mų' dėl pasų ir pavaldi- 
nybės. Kadangi tų aneksijų, 
matyt, ir pati lenkų valdžia ne- 
pertvirtąi laiko, tai kaip pasų, 
tai]) ir pavaldinybės klausimas 
galutinai nesprendžiama, kas 
daugeliui šiaudadušių pusėti
nai nerimasties įvarė. (“V-is”)

Lenku prasimanymas dėl 
Vilniaus.

Gelbės audiiiyčiy dar^inin

kams.

4 žmonės užmušti.
PEABODY, Mass., birž. 1-9.

— Keturi žmonės liko užmušti 
ir 2 sunkiai-sužeisti traukiniui 
užvažavus ant/jų automobilio.
— .......... -■ ■■ </■■■ 1 —

E. VARŠUVA. — Kablegra- 
mas su spaudos atstovais dėl 
Genujos konferencijos, Lenkų 
užsienių reikalų minjsteris 
Skinnuntas tarp ko kito ^išsi
reiškęs: ‘*Slil^g mano įspūd
žiais, Vilnia 
šaulio vaistyk 
baigtas. Ret I 
uų i šspren di m a s

is klausimas pa- 
ių nuomone • už- 
enkijos "Rytų sie-

kijos susitarimo”.

Priemonė bedarbę prašalinti.
E. DANCIGAS. — “Gazeta 

Gdanską” praneša <iš Poznanės 
kad ten įkurta draugija palen
gvinti darbininkų emigracijai į 
Prancūziją. Į Prancūziją 
kraustosi ypač daug žemdir
bių, nes ten jų didelė stoka. 
Nuo 1921 m. spalių mėn. 1 
d. ligi 1922 m. kovo" mėn. 1 d. 
per Poznanę į Prancuzijų iške
liavę 10.239 asmens.

nedėlios sesijose
Seimo pir-

PINIGŲ KURSAS
)

Vakar, birželio 19 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai- 
tom-a Amerikos pinigai^ šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.41
Austrijos 100 kronų ......’........ %c
Belgijos 100 frankų .................$8.20

. Danijos 100 frankų ............. $21.35
Finų 100 markių ......................  $2.15
Francijos 100 frankų .................. $8.57
Italijos 100 lirų ..................  $4.92
Lietuvos 100 markių ............... 31c
Lenkų 100 markių ..A........... 2%c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.85
Olandų 100 guldenų ........... $38.47
Švedų 100 ‘guldenų ............. $25.60
šveicarų 100 markių ............. $18.96
Vokietijos 100 markių............. 31c

T. M. D. SEIMAS.
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

Dešimtasis Seimas prasidėjo 
nedėlioję, birželio 18 d., 1922, 
apie 11 vai. Tuller hotelyje — 
prie prasidedant S. L. A. sei
mui.
• Delegatų
buvo tik keletas, 
mininku tapo išrinktas A. B. 
Strimaitis, sekretorių J. J. ži
lis iš Clevelando.

Iš T. M. D. sekretoriaus J. 
Sekio raporto paaiškėjo, kad 
T. M. D. šioj valandoj yra ga
na žymiai -nupuolusi. Tėv. My
lėtojų Draugijai toli-gražu šie-; 
kia prie to,<kas ji buvo geriau
siais laikais.

Pilnai užsimokėjusi^ narių 
T. M. D., kai]) skelbia sekreto
riaus raportas, turėjusi 643; su
spenduotų 412, per dvejus me
tus naujų narių pri-sirašje 378. 
Kuopų draugija turinti 51, iš 
kurių 15 nemokėjo mokesčių.

Sulig sekretoriaus raportų 
per dvejus metus, nuo liepos 1 
d. 1920, iki birž. 1 d. 1922, T. 
M. D. draugija turėjusi sekamų 
įplaukų:

CINCINNATI, O., birž. 19.— 
Šiandie prasidėjo antra savaitė 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Konvencijai dar teks daug 
padirbėti ir gal priseis laikyti 
vakarinius posėdžius, kad vis
ką į laiką apsdirbus ir konven
ciją užbaigus paskirtu laiku. |

Šiandie konvencija nutarė 
duoti finansinę ir moralinę pa
ramą streikuojantiems audiny- 
čių darbininkams.

Taipjau nutarta du°^ mora- . 
linę ir kitokią pagelbą tiems 
spaustuvių darbininkams, ku
rie kovoja už įvedimą spaustu
vėse 44 vai. darbo savaitės.

Konvencija neužilgo svarstys 
Rusijos pripažinimą ir kitus 
svarbius klausimus, tarp kurių 
yra ko)fa Su teismais ir išdir- 
bimas Fedęracijos politinių rei 
kalavimų. . i

K(il-kas konvencijoje didelių 
susikirtimų nebuvo. ,

Lucy Robins iš New Yorko, 
kalbėdama konvencijoje, pasa
kė,, kad tūli valdininkai jai pa- ’ 
reiškę, kad tebešautieji kalėji
muose politiniai kaliniai neuž
ilgo bus paliuosuoti, jei kon
vencijoje delei jų nebus daro
ma “triukšmingų demonstra-' 
cijų’L Ji tečiaus neįvardijo tų 
valdininkų.

2 užmušti Meksikos streike.

MEXICO CITY, birž. 18. — 
Du žmonės liko Užmušti ir 6 su 
žeisti vakar delei streiko m kį-1 
lusiuose sumišimuose. 23 žmo
nės areštuoti.

4 žmonės mirė nuo karčio.

--- —...-....... Į -......... 1

(Seka ant 2-fo pust)

ST. LOUIS, Mo, birž. 
Keturi žmonės mirė nuo 
čio, kuris čia tęsiasi jau 
utarnmko.

I8- 
karš-.J 

nuo

___<________________________________

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl, *

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— 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;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutiųio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, 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 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 

- kitus svieto kraštus?
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., 1 Chicago, UI.
> ■' ■ .u

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

r

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Bnulevard 0672

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 6659

.... '.. .■......... ...... .....c ■ .................i.r......______ __ _____________



NAUJIENOS, Chicago, I1L Utarninkas, Birželio 20, ’22

Genuos konferencijos re 
zultatai nepatinka 

Lenkams.

IŠ SEIMŲ
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Didžiojo nedarbo 
t nelemtis.

Berlinas. —< Berlino laikraš
čio Tageblatt varšavinis kores
pondentas rašo, kad Genuos 
konferencijos pasekmės sukėlė 
didelį nesi lenkiu imu Lenkijoje.

Naujosios Lenkijos diploma
tai buvo manę, kad Genuos 
konferencija žymiai sustiprins 
lenkų vienybę su franeuzais ir 
kad finansinė pagalba iš An
glijos pusės bus suteikta jiems 
be jokio prašymo iš jų pusės.

šituo tikslu lenkų valdžia 
užėmė pusiau oficialinę pozicijų 
mažosios santarvės pusėj ir 
taipgi padarė daug maža abe
jotinų susivienijimų su naujo
mis Pabaltos valstybėmis. Su 
šita mažąja santarve ir Pabal
tos grupe lenkai nutarė eiti su 
yFrancija kur tik ji Ves.

Matė daugelį patogumų.
Lenkai tikėjosi, kad užsienio 

santykių klausimas bus išspręs
tas taip, kad Lenkija ačiu savo 
geografinei padėčiai apturės 
daugelį patogumų bevaidinda- 
ma tarpininko vaidmenį.

Prancūzams padedant lenkai 
laukė pripažinimo (Lenkijos ry
tinių sienų nustatytų RygO^» su
tartimi ir kad lenkų valstybei 
bus lengva asimiliuoti rytų Ga
licija ir Vilnius,

šitos viltys neišsipildė Genu
joj. Pirmu netikėtu dalyku bu
vo rusų sutartis su vokiečiais 
Rapalloje. Po jos . sekė kiti 
nusivylimai. Anglija pasirodė 
visai nenorinčia pasiduoti fran- 
euzų planams ir nei Vilniaus, 
nei rytų Galicijos Genuos kon
ferencija nepripažino Lenkijos 
dalimis.

Tąsyk lenkų imperialistai su
kėlė žmonių ūpą' ir pareikala
vo, kad lenkų užsienio reikalų 
mtnisteris Skirmuntas tuojaus 
iš (ienuos sugrįžtu ir pasiaiš
kintų, kodėl dalykai neina taip, 
kaip lenkų imperialistai nori. 
Bet Skirmuntas atsisakė klau
syti, sakydamas, 
reikalingesnis 
Varšavoj.

Skirmuntas 
savo draugų
suteiktų lenkų imperialistams 
reikalaujamų pareiškimą, bet 
lenkų premieras neleido viešai 
apkalbėti šito pareiškimo ir 
pareikalavo, kad nieko nebūtų 
daroma kol Skirmuntas sugrįš.
Pasigedo franeuzų pagalbos.
Vienok lenkų parlamento už

sienio komitetas kalbėjo apie 
Genuą su didžiausiu karščiu ir 
pasakę, kad franeuzai neduoda 
tos pagalbos, / kurios buvo ti
kėtasi iš jų. > Kaikurie kalbė
tojai buvo palinkę net tuojaus 
eiti prie geresnio susipratimo 
su Vokietija, kuri dėl sutarties 
Bapalloje pafapo svarbesne 
lenkų vaizbai negu buvo pir
miau. r

Antra vertus, buvo pripąžin- 
ta, kad Anglijos diblomatai jia- 
1‘odė maža palankumo lenkų 
planams ir kad per karštas gar
binimas Francijos gali skau
džiai atsiliepti į finansinį susi
pratimą su Anglija.

Be to Lenkijos dabartinės ry
tų sienos pripažinimo negalima 
tikėtis be Anglijos sutikimo. 
Del šitų priežasčių Skirmanto 
akys buvo nukreiptos į Lloyd 
George’ų, bet jis negavo pagy
rimo iš lenkų imperialistų pu
ses.

Lenkų diplomatai dabar ti
kis geresnės laimės turėti atei
nančio] Hagos konferencijoj, 
bet visur jaučiama, kad Haga 
taip-pat nesuteiks pageidauja
mų dovanų, kaip jų nesuteikė 
Geimą.

kasoje buvo 
narių mokesčių 
už ženklus 
knygų parduota

$4068.46
1862.87

12.00
262.85
235.41
206.23nuošimčių

priimta globoti pinigų 699.00
už organų 2.50

$7349.32
Sekretoriaus raportas nepa

rodo kokie buvo < išmokėjimai, 
bet sako, kad grynais pinigais 
yra $3361.00

T. M. D. pereitojo seimo nu
tarimu, sako sekretoriaus ra
portas, tapo pasiųsta Lietuvon 
(kariuomenei) 9,461 egz. T. M. 
D-jos išleistų knygų vertės $3,- 
82JT.50. Kadangi seimas buvo 
nutaręs siųsti 50% visų kny
gų, lai reikia manyti, kad liku-

Viso

siekia sumos virš trijų tūks
tančių dolerių. Už pasiųstąsias 
Lietuvon T. M. D. knygas ka
riškių laikraštyje “Karys” til
pusi sekama padėka: ’ s

^Karo Mokslo Skyrius reiš
kia gilios padėkos broliams 
Amerikos lietuviams už pa
aukotų T. M. D-jos karių 
knygynėliams didelį knygų 
skaičių. Be šios Draugijos 
Lietuvos kariuomene jokiu 
jokiu bildu nesugebėtų įsi
gyti tiek daug brangių ir gra
žių knygų, kurios nuo šio 
laiko bus kardų knygynėlių

Pasirašo

kad jis yra
Genuoj, kaip

pasiuntė namo 
Zaleskj, kad jis

Badas Lenkavičius, Gene
rolas kapt. Biržiška, Karo 
Mokslo Skyriaus Viršininkas, 

Karininkas Šleževičius, ..
Karių Mokymo Dalies vedė
jas*’.
Į T. M. D. D-jos valdybų se

kamiems metams išrinkti refe- 
randamu sekami žmonės:

Pirmininku F. živatas, 
Vice-pinn. P. A. Dėdynas, 
Sekrct, J. J. Žilis, 
Knygių St. Mockus.
Į ka-sierius buvo išrinktas J. 

Danielius, bet atsisakė. Šis 
Seimas tildės išspręsti kasie- 
riaus rinkimo klausima.€,

Dabartinis , iždininkas (irgi 
rezignavęs) A. B. Strimaitis iš
davė raportą, kurs paduoda 
draugijos piniginį stovį: *

jeigu
išmokėta

' 7410.82
4004.22

Lieka
Turtas paskaidyta^ sekamai:
Geležinio kapitalo

Beg. reikalų fondas 
30 ženklelių

3406.60

$1659.70 
1,000.00 

701.90 
45.00

$3406.60

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, įMich.*

DR. F. MATULAITIS,\
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tcl. Marrket 6234, Market 4526

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. KT-'Jzl
3261 So. Halsted St., Chicago, III

Tlephonas Yards 5032

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

' Telephone Central 3362 
1824 Wabansja Avė. 

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

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
Ui

nelaime, 
paduoda- 
negalima 
kad yra

žmonių, įskaitant jų politinius 
tarnus Washingtone. Jie neskai
to nedarbo blogu daiktu. Jis pa
deda jiems “parodyti darbinin
kams jų vietų.” Jis suteikia pui
kių progų numažinai ^Igas dar
bininkams, kas rei 
mo normos nužeminimų ir pra
monės ponų įplaukų antviršio 
padidinimų.

Taippat reikšminga yra jo pa
žiūra, kad be naudos yra ban
dyti “atitaisyti didžiųsias t pa
matines sąlygas, kurių negali
ma atitaisyti.” Tas reiškia^ kad 
kapitalistiniai pramonės savinin
kai pripažįsta negalį išvengti tos 
nelaimės, kuri įvyksta panašiai 
marams, kurie įvykdavo keli 
šimtai metų atgal. Blogumai ir 
skurdas, kurie ištinka milionus

ia gyveni

mainų, tai būtinumas paliauti 
minioms atidavinėti politinę ga
lių dviem partijoms valdomoms 
finansų ir pramonės ponu, šitų 
galių darbininkai turi sumobili
zuoti į darbininkų partijų, no
rint bent pradžių padaryti šitos 
nelemties prašalinimuii.

—New York Call.
X. i

SEVEROS GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

• t . .

Jei reilędldblųle ttirėB pbjl\ibs 
pldUKbs ir .priduodafi jienįs 

iilRšfunįo ir žibėsią,
mu r

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai (

127 N. Dearbon. St., Room 1111-13 <
Tek Central 4411. Vai. nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v.'kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Mes esame tos nuomonės, kad 
bedarbių įkaičius Jungtinėse 
Valstijose yra didesnis, negu 
kurioj kitoj buvusioj pramoni
nėj priespausly. Mes manom, 
kad tas skaičius yra -toks dide
lis, jog jis yra šalies 
Bedarbių skaitmenis 
miems • Washingtone 
tikėti. Mes netikini,
nofo sužinoti tikroji padėtis.

William Leavitt Stoddard, 
kalbėdamas 20 šimtmečio kliuoe 
Bostone, pasakė, kad federa'li- 
niai bedarbių skaitmens yra 
“visai neužtenkami.” Jo nuomo
ne, 6,000,000 bedarbių skaičius,, < ų 
taip paduodama Washingtone,1i bedarbių, yra ncatidahnami nuo 
įka tik pusiau teisingas. JiOa-į kapitalistinės nuosavybes rezi- 
ko, kad pranešimai yra suteikti į1110,
tik iš dirbtuvių, kurios turi 500' Tokis prisipažinimas yia Zen
ai’daugiau darbininkų ir kad minioms, kenčiančioms 
tos dirbtuvės atstovauja tik 50 skurdų šalę musų didžiųjų ga
liuos. visų šalies darbininkų. Be minamųjų jiegų, kad laikas yia 
to į pranešimus neįeina “balta- surinkti savo proto jiegas n 
apykakliai” ir laukų darbiniu- Prašalinti šitų ntyemtį. Pamati- 
l<ai - * I ngs s^ly^os L ’_____ ,_ L,

Musų nuomone dabartinė be- dabartiniai savininkai.

nes sųlygos galima atitaisyti, 
bet ne dabar, kada pramonę, val- 

. x. r ;____________,T„.. Jų
darbių padėtis yia didžiausia ^gp^yy^inias yra begalinis, 
nelaimė šitos šalies darbininkų (Kiekvicna kita valdančioji kla- 
klasei, kokia kada jai teko ma-jgg istorijoj sugebč apsaugoti iš-
tyti. Miestai, valstijos ir fede
ralinė valdžia nieko nedaro be
darbių padėties palengvinimui.

Tame pačiame susirinkime 
Bostono samdytojų asociacijos 
sekretorius VVilliam H. Say- 
vvard pasakė: “Asmeniškai aš 
nematau išeities, žinių rankioji- 
mas nieko nepadės, nors jas 
rankiotum nuo dabar iki pas
kutinio teismo dienos. Ant ga
lo p. prezidente, aš nežinau, ar 
nedarbas yra blogas daiktas. 
Mes per daug bandome atitai
syti didžiųsias pamatines sųly
gas, kurių negalima atitaisyti.’”

Sayward yra tos nuomonės, 
kurios laikosi daugelis jo klases

naudojamųjų klasę bent nuo ne
darbo ir fizinio stygio. Musų 
pramonės ponai yra pirmutiniai 
istorijoje, kurie nesugeba duoti 
šito apsaugojimo.

Laikas bręste pribrendo per-

i*

!AIN

y Gera sveikata yra verta auk-' 
? ainių dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašaliukito kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Paln- 
Expellerio, kuris yra senu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptio- 
kose arba pas.

k F. AD. RICHTER & CO.
Y 104414 So. 4ih St. ' J 

Brooklyn, N. Y.,'

DRAUGYSTE MEILfi LIETUVIŲ 
No. 1 nuspręsta per Dr-stę Meilės 
Lietuvių No. 1, kad laike šešių mene
sių butų nauji nariai priimami dykai 
— be jokio įstojimo. *

Todelgi, visi tie, kurie manote bei 
norite būti virš minėtos Dr-stės na- 

pribukite bile vieną žemiau pa-

Susirinkimai atsibuna po pir- 
Sekamas su- 

Po 
St.

riais i
žymėtą dieną į musų Dr-stės susinti 
kimus. C--------------
mai kas trečią seredą.
sirinkimas įvyks Birž. 21 <1., 1922. 
sekamu antrašu: 4501 So. Paulina 
Pradžia 8 v. v.

Su pagarba,
Pirm. J. Balandis, 
Rašt. K. Vėlius,
4511 S. Hermitage Avė.

D AVIT) RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

WM. PAMBRAUSKAS,
Didžiausias, * atsakomingiausias ii 

pigiausias rakandų mufuotojas am 
Bridgeporto, nes galiu patarnaut) 
kaip didesniam taiD ir mažesniam 
darbe. ” .,
817 West 34th St., Chicago, 11) 

Tel. Blvd. 9336

Užsisakyki!
patys ir paraginkite savo draugus Amerikoje, kad 
užsisakytų savo draugams ir giminėms LIETUVOJE 
vienintelį darbo žmonių savaitinį laikraštį.

44 SocialdemokrataS ”
leidžiamo Lietuvos Soc. Deni. Partijos C. Komiteto.

Nuolatai jį skaitydami galėsit pažinti kaip mes 
Lietuvoje, kas išviso Lietuvoje dedasi ir kurių tikslų 
siekiame.

įlžsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisą. * ’ Į

Kaina Amerikoje su prisiuntimu metams 2 dol., 
Lietuvoje metams 80 auksinų.

Adresas: Lietuva, Kaunas, “Socialde 
/mokratate”, Keistučio gt. 40. — 1.

Išsirašykite Lietuvon savo giminėms, kaimynams ir pažįstamiems 
patys skaitykite ir platinkite

“Lietuvos Ūkininką”
-.J < ■ ' • ■ .

Seniausių ir didžiausių progresyviu Lietuvos darbo žmonių laikraštį kuris teisingai ir aiš
kiai aprašo valstiečių ir kitų darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus valdžios dar
bus, kovoja su šelsiančių Lietuvoje klerikalizmu. Skaitytojams duoda advokatai pata
rimų teisįy klausimais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterinoriai gyvulių 
auginime ir gydyme, daktarai sveikatos' klausimais ir šiaip įvairių įvairiausiais gyvenimo 
reikalais. Per metus duoda savo skaitytojais apie 4000 patarimų, iš jų įvairiais klau 
simais nemaža ten amerikiečiams.
“Lietuvos Ūkininko” prenumeratoriai per metus gauna:
52 num. “Lietuvos Ūkininko” su šiais priedais: '
24 num. “žetne” geriausio ūkio laikraščio.
24 num, “Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laikraštis, kuris ragina jaunimų lavin
tis, dorai gyventi ir tt.
24 num. “Savivaldybė ir Koperacija”.
6 num. “Sveikata” žmonių sveikatos laikraštis daktarų vedamas.
Kalendorius Didelis “Lietuvos Ūkininko”.
Leidžia “Varpo” Bendrovė.
“Lietuvos Ūkininko” kaina: metams —- 80 auks., pusei metų — 42 auks., 3 mėn. 23 
auks. ' Atskiras num. 2 auks.
Amerikoje: metams — 2 dolerių, pusei metų 1 dol.
ADRESAS: “Lietuvos Ūkininkas” Laisves Alėja Nr. 60, KAUNAS, Telefonas 223.
Amerikoje gadima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
So. Boston, Mass., “Sandaroj”, 327 E. St., ‘
New Yorke, N. Y., Vasiliauskas, 307 W.-3§-th St.,
Chicagoje: “Naujienos’’, 1739 So. Halsted St., “Aušras Knygynas”, 3210 S. Halsted St., 
E. St. Louis, III., Jonas žičkus, 539 Collinsville Avė., t
Rockford, lik, Petras Katra, 1012 Main St., ir A. L. T. Sandaras kuopose

NEGAIŠYK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR KITIEMS ŠIANDIEN

5EVERA s 
HAIR PONADE

KAINA 25c
f » dptfęgorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

JOHN KUtHINSKAS
LĖTUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU kerti Learitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai, ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instfiT 
nventų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotoS.

sena*s armonikas ir

sų

Mes mąinome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St
Chicago, III.

OIO OTO®®®®(<

Kur seniausia, 
Ten geriausia. v

SENIAUSIA flaenturfl VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvų ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpų, 
Rotterdamų, Breme
nu, Hamburgu, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kaunu, 
taip, pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
• ir visur pigiausiu kursu;

už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoj© — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.

„VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka .»greitai, 

pigiai ir gražiai.,
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikletus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU-KABT 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoką skyrią 
”TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

Pirkite ’ ’Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas seras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokią knygą.
vi-

•ReikL&ukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kniaukite musą piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

iu- 
«a- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo •adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBĖ TUBL 60
193 Grand St.
Brooklyn, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

folcToioToToTo?

Tcl. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmaestyj. 

AŠSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St______

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 3395
---------------------------v- ,

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 88^9 

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

Seeley 3676

V, W. RUTKAUSKAS
Advokatas u

29 So. La Saile St. Room 536 
Tel.: Central 6390

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

----------------------------------------------- ;------------------------------------------------------------------------------------4

-——7——------- —-----------------
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

Kambaris 306, Home Bank Bldg.b į 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 j 

iki 9 vakare.

S. W. DANES - 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis,. lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

A. MASALSKIS 
Graboriua 

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

Reikale kreipkitės

3307 Aubum Avė.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratu» iSva- 
džiojame pilnai bu 
fixturos

Darbą gvarantuojame.
x Elektriškam darbui
Telefonai Boulevard |

1619 W. 47th Street
Ant timokesčių, jei pagei

daujama.

■ Išpardavimas
Mes dabar pirkome bankrutijusios 

firmos staką, 400 vyrų siutų ir'over- 
kotų, vėliausių madų ir galime ati
duoti jums už 40% mažiau, negu pa
prastai. Ateikite anksti ir pasirinki
te sau patinkamą siutą. Vyrų ir jau 
iu vyrų siutai ir overkotai už $10.50 
ir daugiau. Vyrų kelnes už $2.50 ir 
daugiau. Siutkeisai ir skryneles.

S. GORDON,
14th ir Halsted St., 2 įėjimai: 

1401 S. Halsted St. ir 739 W, 14th St., 
1 atdara vakarais iki 8:30 vai. vakare.

JpOeK.-tįV*Tj'JrvC*-'‘eiFT/'vlLs ■ t
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I KORESPONDENCIJOS
SO. OMAHA, NEB.-j

Fanatiko užpuolimas Naujieną 
išnešiotojo; byla.

Pas mus fanatizmas dar vis 
neišeina iš tos stadijos, kur fa
natikai panaudoja fizinę jiegą 
įtikinimui kitaip manančio sa
vo priešo. šitą “įtikinimą” 
dažniausiai panaudoja kunigė
lių įmokyti ir sufanatizuoti vy
čiai ar (layatkynai prieš socia
listus darbuotojus, kalbėtojus 
ir šiaip veiklesnius darbininkų 
klasės narius, į kurių argumen
tus jie neturi ką pasakyti.

šitokis įtikinimo būdas ne
senai tapo pavartotas musų 
kolonijoje prieš Naujienų išne
šiotoją A. Žalpį. Birželio 8 d. 
nešiodamas laikraštį, jis užne
šė jį į Arnaškos barz daslku tykią 
po num. 36 U gatvės. Jam pa
likus laikraštį ir einant pro du
ris laukan vienas katalikas fa
natikas Jonas Silinskas pradė
jo į daužyti į galvą iš užpaka
lio. Žalpis nuo smūgių par
griuvo |>as duris ir žmonės, ei
dami pro šalį, sustoję stebėjos, 
kas čia daros. Užpuolikas lau
kan neišėjo, bet paėmęs atneš
tą Naujienų pundą numetė že
mėn ir keikdamas spardė ko
jomis. Žalpiui atsipeikėjus 
barzdaskučio sūnūs surinkęs 
Naujienų numerius padavė Ža 
piui. Fanatikas užpuolė Žal- 
pį už tai, kad jis padavė žinią 
į Naujienas apie nelaimingą at
sitikimą su Aleknavičiene. Jis, 
mat, nenorėjo,-kad plačiau bu
tų žinoma apie skandalą katali
kų bažnyčioje. Bet vietos an
glų laikraščiai net tris dienas 
plačiai aprašinėjo apie tą be
pročių pagiežos darbą ir jis ne
bandė jiems atsigiežti.

Žalpis buvo priverstas kreip
tis į ^policiją, kad jį apgintų 
nuo užpuolikų ir birželio 9 <1. 
anksti lytą policistas Joną Si- 
linską iš Armouro skerdyklos 
nugabeno į teismą. Teisėjui 
paklausus pas jį ar jis mušė 
Žalpį per galvą, jis užsigynė, 
kad nemušęs. Bet Žalpiui pa
pasakojus kaip buvo ir dęlko, 
teismas ėmė barti Silinską už 
puolidą laikraščio koresponden
to, aiškindamas jam, kad kiek
vienas turi teisę padavinėti ži
nias laikraščiui. Silinskas aiš
kinosi, kad jis nemokąs gerai 
anglų kalbos ir todėl negalįs 
pasiaiškinti ir prašė, kad jam 
duotų perkalbėtoją. Bet jam į 
teisėjo paklausimą, kiek metų 
jis gyvena Amerikoj, atsakius, 
kad 8 metai, teisėjas pasakė, 
kad jei nori pats save apginti, 
tai kodėl neišmokai anglų kal
bos? Tuomet Silinskas aiški
nosi, kad jis nemušęs Žalpio, o 
tik davęs jam peklos už para
šymą žinios.

Teisėjas, neklausinėjęs / dau
giau, nubaudė jį pinigine baus
me, o kadangi jis pinigų netu
rėjo, tai pasiuntė jį belangėn 
iki jo draugai atnešė pinigus ir 
jį išėmė.

Jonas Silinskas yra SLA. 87 
kp. viršininku. Jo pasielgimas 
daro gėdą kuopai ir kuopa ga
li save pateisinti tik išmesda
ma jį iš kuopos valdybos. Jei 
ji to nepadarys, tai bus aišku, 
kad ji tą jo negražų darbą pri
ima ant savęs.—Buvęs Teisme.

Bendroji Taryba nuo suspenda
vimo laiko nemokėjo Kalpokui 
algos ir su jirom %įsai nesiskai
tė. Kalpokas pasijuto gana 
prastai ir toliau jau darbą tęs
ti negalėjo, tad sušaukė vėl ne
paprastą susirinkimą, t ik Įsu ga
lutinai aptarti iš klausimą.

Šiame susirinkime Kalpokas 
jau nevadino Amalgameitų uni
ją supuvusia, bet sakė, kad ji 
jau yra “solid” ir “nesupuvu
si.” i Bet kadangi susirinkiman 
atsilankė Bendrosios Tarybos 
narių ir plačiai išaiškino pavo
jingumą Kalpoko propagandos 
šiai organizacijai, susirinki
mas nutarė Kalpoką prašalinti 
iš delegato vietos.

Prašalinus Kalpoką, reikėjo 
susirinkimui išrinkti naują de
legatą. Delegatu tapo išrinktas 
drg. Palionis 186 balsais prieš 
75 balsiiš, paduotus už čer- 
nauską ir 36 balsus paduotus 
už Dauborą.

Apie Palionį, kaipo unijos 
darbuotoją, nieko išanksto ne
gali m a pasakyti —. tą parodys 
jo paties darbas. Bet galima 
ir reikia pasakyti, kad kuomet 
Bekampis su savo pasekėjais 
—Jankausku, Černausku, Bui
vydą ir kitais—wa re provoka
torišką darbą šioje organizaci
joje, tai Palionis, nežiūrint, kad 
vienoje su jais partijoje pri
gulėjo, jis visai neprisidėjo prie 
to bjauraus darbo, ir jo rekor
das kalbame reikale yra šva- 
rusr Ir abelnai, Palionis vi
suomet buvo švarus, kai turėjo 
reikalus su savo politiniais 
priešais: jis nevartodavo tokių 
šlykščių priemonių, kokias 
vartodavo ir tebevartoja kai 
kurie kiti asmenys.

Pas Palionį apsireiškia viena 
yda — kai kada jam stoka pi
lietiškos drąsos ir atvirumo, 
štai kad ir Bekampio laikuose, 
jis (P.) visuomet ^merkdavo 
B. ir jo dąrbus, tečiaus niekuo
met neišeidavo viešumoje prieš 
jį. Ir netik šiame atsitikime: 
nurodyta yda pds jį apsireiškė 
ir kituose reikaluose.

Einant jam delegato parei
gas, žinoma, toji yra negalės 
pasilikti, nes, norint teisingai 
atlikt darbą, jam reikės turėti 
susikirtimų su samdytojais ir 
šiaip su unijos p riešais.

Venaip ar kitaip, bet Palio
nis, reikia tikėtis, visgi bus ne
blogas delegatas, jeigu tik jį 
nepagaus kokia nors frakcija ir 
neims iš kokio nors skiepo dik- 
duoti jam savo paliepimus.

Beje, šiame susirinkime 
kriaučiai nutarė kraustytis į 
Amalgameitų namą, — t. y. į 
“Amalgamated Temple”, 11-27 
Arp/n Place. šie skyriai per
kels j minėtą vietą savo ofisą 
ir, veikiausia, ten jau ir susi
rinkimus laikys”. Amalgaina- 
ted Temple” yra gana puikus 
namas ir puikiai įtaisytas ir ten 
mus kriaučiai gal jausis daug 
smagiau, negu NŽw Plaza na
me; 1

taigi, abelnai, Brooklyno 
rubsiuviai pradeda išeiti iš to 
chaoso, kurs apie du metu juos 
zargina. Išėję iš tos betvar
kės, musų rubsiuviai ateityje 
turėtų labai saugoti savo orga
nizaciją nuo tų elementų, kurie 
daug žalos pridarė jai. žino
ma, sutvarkius organizaciją, 
veikiausia, vėl pradės savo no-

Į sis kišti į ją visokie griovikai. 
Rubsiuviai turi pažinti juos ir 

! mokėti apsaugoti organizaciją 
nuo jų, kad ateityje nereikėtų 
vėl atsidurti tokioje padėtyje, 
iš kurios stengiamasi išbristi 
šiandien. ■:

Dar kartą sakau: rubusiu- 
viai, ne apleisk i te savo reikalų, 
lankykitės susirinkimuose, 
svarslykib organizacijos reika
lus,!^

—Altruistas.
P. S. Lpkalai 54 irf 58 paau

kavo $d()0 streikuojantiems 
angliakasiams. Du angliakasių 
delegatu buvo atsilankiusiu su
sirinkiman. Jiems paaiškinus 
dalykus pačioje susirinkimo 
pradžioje ir tapo paskirta mi
nėta auka. ' t

PATERSON, N. J. DIDELĖS 
KOPERATINĖS DRAUGIJOS 

BŪKLĖ.

Paterson, N. J.—šitam mies
te, kur darbininkai kartų kar
tus tapo įveikti, jiems bemėgi
nant pagerinti savo būtį gamy
boje (šilkų dirbtuvėse), yra 
būklė vieno sėkmingiausių ko- 
pera ty vų rytuose. Vartotoj ų 
organizacija “Purity Co-opera- 
live Sodiety” iš 2,000 narių ir 
savininkų aprūpina Patersono 
ir apylinkes vartotojus $250,- 
000 vertės duona ir $100,000 
vertės mėsa ir jis savo kovoj 
su pelno sistema vis gauna vir 
šų.

Koperacijos turi didelę ke
pyklą trijų augštų name aprū
pintą vėliausiomis pagerinto
mis mašinomis—antra didžiau
sia Patersone kepykla. Jos 
nuosavybė ir įtaisymas yra ver
ti $150,000. Jos dideli dvigubi 
krosnys kasdien iškepa 5,000 
kepalų duonos ir 2,000 tuzinų 
bandelių. Didžiulės mašinos 
automatiniai pasveria, išsijoja 
ir sumaišo 500 svarų miltų 
vienu kartu. Į namus pastato 
du vežimai ir trys motoriniai 
trekai. Koperatyvas laiko

krautuvę, kur pardavinėjama 
duona ir valgomieji daiktai.

Mėsinė švari.
Purity koperatyvo mėsinė 

yra švariausia ir gal didžiausia 
mieste.

Kadangi ji yra labai švari, 
tai ji yra bruzdžiausia vieta 
visame verslininkų kvartale.

Abiejų įstaigų prekės parda
vinėjama bėgamomis kainomis 
irv šitaip pasidariusio antviršio 
dalis yra atidedama draugijos 
augiui ir plėtimui; dabar visi 
jos turtai yra verti $175,000, 
nežiūrint, kad mažne visas už
darbis yra paskaidomas tarpe 
rėmėjų kaipo nuošimčiai.

Planuoja atostogų ūkę.
Bet pastaruoju laiku nariai 

nutarė panaikinti šiluos nuo
šimčius ir prieaugį apversti vi
suomenės labui. Jie dabar 
planuoja įdėti pelnus į didelę 
atostogų ūkę, kur narių vaikai 
galėtų gėrėtis a ts togomis dvi 
savaites be jokio mokesnio 
gaudami gerą maistą, šviežią 
orą ir saulės šviesą.

Pernai metais draugija au
kojo $1,000 švietimo darbui 
Patersone. Nuo 1908 m. nebu

vo tb streiko, kurio k-operatinė 
kepykla nebūtų visa širdžia pa
ikinusi. Pereitą mėnesį kope
ratyvas aukojo tris tonus mil
tų Rhode Islando streikuojan
tiems audėjams.

Turi 2,000 narių.
2,000 narių yra varomąja ir 

vedamąja viso to darbo jiega. 
Jie renka savo viršininkus ir 
savo bertaininiuose susirinki
muose nustato tvarką savo vers
lui vesti. Jie auklėja grupinę 
vienybę ir pramoninę demokra- 
tybę šito didelio koperatyvo 
vedimu ir pamažu bet tikrai 
užima privatinio verslo vietą 
Patersone kas dėl kepyklos ir 
mėsiškų dalykų.

W. B. JUCIUS.
Svarbus pranešimas keliau

ninkams. Svečiai atsilankę į 
Chicago, nepamirškite atsilanky
ti į gražiausią valgyklą ir saldu
mų vietą Chicagoje.

Ponas Juciui savo teisingumu 
ir draugiškumu per 15 metų tam 
biznyje, išsibudavojo gražiausią 
valgyklą ir saldumų užeigą, di
džiausioj Lietuvių kolonijoj, ver
tės $150,000. Chicagos lietuviai

labai dėkingi, kur jaunimas su-Į MRS. A. MICHNlfeWICH 
Sirenka. j vieną vietą. * .

3241-3 So. Halsted St.
J. J. Bagdonas, Kor.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų' pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia-, 
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinei tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO„,

117
325

W. Washington St., Chicago.
Second Avė., So. Minneapolis.

AKUšERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat 

Telefonas Y arda 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai pruk' 
tikavusi Penn- 
ailvanijof h<?<=- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer-

ERENCHLINC
■ COMPAGNIE GENČRALETraNSATLANTIOŲE ■
■ Hxį>rw 1 Ka

Greita kelione
NEW YORK — M’EMEL

LAFAYETTE ...... :............  Birž. 24
FRANCE ............................ Birž. 28
LA TAURAINE................  Birž. 29
LA LORRAINE ...............Liepos 1
* Jungiasi su S. S. Polog"ne plau

kiančių iš Harve Bal. 14

3-ios klesos kaina ........... $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranka

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių Frcnch Line agentų.

j

Lifebuoy išrišo klausi 
mą šilto oro odos dvokimą

Jis puikiai prikelia odą — 
atidaro odos skylelės ir išvalo 
jas, atnaijjina, celes.

Jis užlaiko visą kūną šviežiu, 
švelniu ir maloniu kad ir karš
čiausiame ore.

Lifebuoy’s sveikatos kvaps 
nys yra malonus

Prikelia jūsų odą.

ZBUOY
SVEIKAS MUILAS

BROOKLYN, N. Y.

Iš Nepaprasto 54-58 Amalga- 
meitij skyrių susirinkimo.

Birželio 9 d., New Plaza sve
tainėje buvo viršminėtų skyrių 
nepaprastas susirinkimas. Svar
biausias šio susirinkimo tiks
las — tai vėl delegato Kalpoko 
reikalo apkalimoj imas. Mat, 
ai>ie pora savaičių atgal Ben
droji Taryba Kalpoką suspen
davo už jo propagandą prieš 
Amalgameitų uniją. Bet įvy
kęs pirmesnis lokalų 54 ir 58 
susirink imas Kalpoką išteisino 
ir paliko toliau delegatauti. Gi

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įręngta trečios 
kleęeer parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago. UI.

Vienintelis Lietuvos Respublikos
X PROGKESYVIS LAIKRAŠTIS 

“Lietuvos Žinios” 
pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., —- dabar nuo 1 
kovo 1922 m., — vėl pradėjo eiti dienraščiu ta pačia pakraipa, i 
Rašo geriausi Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentų Ameri
koje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalise. . Paduoda 
greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai apibudina Lietu
vos ir pasaulio polišką. Turi atskirą skyrių mokykloms. Būtinas reika
las patiems išsirašyti ir užrašyti savo giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoj.

✓ Prenumeratos kaina:
Lietuvos Respublikoje 1 mėn. *35 auks. 
Lietuvos Respublikoje 3 mėn. 90 auks. 
Lietuvos Respublikoje pus. met. 160 auks, z 
Lietuvos Respublikos metams 300 auks. 
Amerikoje metams 8 doleriai 
Amerikoje pusei metų 4 doleriai 
Angliojje metams 2 sv. st. 
Anglijoje pusei metų 1 sv. st.
Adresas: “Lietuvos žinios” Laisvei
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti: 
Sd. Boston, Mass., “Sandara”, 327 E. St., 
New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St., 
Chicagoje, III., “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., 
Chicagojej III., “Aušros Knygynas”, 3210 So. Halsted St., 
Rockford, III., Petras Kutras, 1012 Main St., 
E. St. Louis, III., Jonas Žičkus, 539 Collinsville Avė., ' 
ir A. L. T. Sandaros kuopose.

NEGAIŠK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN

Alėja N. 60, KAUNAS, Telefonas 223

J LIETUVA^ "*
Tankiai plaukia dideli laivai

W WHITE STAR
Į Chcrbourg ir Southampton 

Olympic—Birž. 24; July 15; Aug. 12; 
Homeric—July 1; July 22; Aug. 19; 
Majestic—Liep. 8; Liep. 29; Rugp. 26 

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

Red Star liNf
Tiesus patarnavimas į Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

,Haris plaukiojimas

American Line
Į Hamburgą 

Mongolia Liep. 26; Rugp. 30; Spal. 4 
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
Manchuria Liep. 5; Rugp. 9; Rūgs. 13 

>St. Paul July 12; Aug. 16; Sept. 20;
Parankus keleiviams parvežimas ii 

jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepoją.

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Westem Passenger Mgr. 
14įN<). Dearborn St.. Chicago: III. 

BmOEGATEJAF
NEI PASTOVE!.

šlaunis, strėnas ir kojas 
skaudėjo ir buvo nuvargę.

Everett, Washington. — “Per kele
tą metų turėjau nesmagumų žemūti-

nėj dalyj kūno, 
kaipo ^šlaunyse, 
kojose f)uvo tokis 
pailsimo skaus
mas. Kartais ne
galėjau ant kojų 
pašto vėt. Visuo
met \ apsidirbau, 
nors ir nesijaučiau 
gerais Pamačiau 
Lydia E. Pinkham 
Vegctable Com- 

_______________  pound pagarsini
mą ir girdėjau 'pagyrimų, tad nu
sprendžiau išmėgint. Dabar geriau 
jaučiuosi, negu kada nors pirma. Pa
dare, stačiai stebuklus ir dabar už
laikau visuomet savo namuose? Vi
suomet patariu savo draugėms, ku
rios serga ir negaluoja.” — MRS. J. 
M. SIBBERT, 4032 High St., Everctt, 
Washington.

Dirbti bile kokį darbą, arba žaisti 
tam mieriui nėra galima, jeigu sergi 
kokia nebūk moterystės liga. Tai ga
li vėl skaudėti strėnas ar kojas, gali 
tapti ^nervuota arba erzinanti. Gali 
užsilaikyti abelnai, bet nesijausi ge
rai.

Lydia E. Pinkham Vegetablc Com- 
pound yra moterų gyduolę Ypatin
gai priimta prašalinimui visokių ne
smagumų, ir visi neduodanti ramumo 
skausmai ir “nesijautimas gerai” pra
nyks umaix

Jis daug gero’ padarė dau
geliui moterų; kodelgi neišmėginti 
jo gerai — dabar.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

- DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

jųs turiteJeigu 
'Hjenusiįninkite.
injš toli suteiksiu

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausj gy-

^35 South Dearborn St.
(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augŠto 
’ I Priėmimo kambarys 506,

Chicago, III.
OHso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

un. iiERZN!AN=^^
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per lf 
metų kaipo patyręs gydytojas, cki« 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Dretel 959 
Boulevard 4136

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

Telefoną!:

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:
NVn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet. 
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubas 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriški ir 
Vaikų ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 ik!
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

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

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistaa

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvės

T. Pullman

Arau
Turiu patyrinu 

moterų Ilgose; ru 
pestingai priiiu 
rfu ligonę ir kudi 
kj laike ligos.
10929 S. State St,

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICŽ’ 

(Banienė)
Akušefka

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatiŠką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optotnetrist 
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, III.
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 rak.
Phorje Caųal 0257

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 9. 

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 1QL—1S
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Pabliohad Daily axcept) Sunday by
Tha kfchuanian Uawa Pub. Ine.,

Mitai P. Srifaitfak ,

1739 SQ. HALSTED ST., 
CHICAG.O, ILLINOIS.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 So. Halatad St., Chicago, 
Iii. — Telefonas i Boosevalt 85WL

Uisimokijimo kalnai
Chicagoje paltai

Metams „ ... . iii
Pusei metų ... ** >■«■■■*■
Trims minėdama , , ,L M..<»
Dviem mėnesiams t , t ■■■« 

^Vienam minėsiu! ■ > 
Chicagoje per aeiioUijuai

Viena kopija , ■ <
Savaitei .......
Minėsiu!.......................... ........-

$8.00 
(4.50 
2.25 
1.75 
įmo

„ 8c. 
18c. 
75c.

Suvienytose Valstijose m Chicagoj
paltui *

Metams .......................  $7.00
Pusei metų —............  * . ■■■■, 4.10
Trims mėnesiams , 2.00
.Dviem mėnesiams ----- - > »■■■■ 1*50
Vienam mineliui ....  , "■■■« .75

Lietuvon ir kitur uisianiupsei 
{Atpiginta),

Metama-------------------- . ■»-« $8.00
Pusei metų___  ■ . — 4.50
Trims mėnesiams ........... 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Valdžia 
grūmoja.

Iš Washingtono praneša
ma, kad prezidentas Hard- 
ingas pavartos visų savo 
milžiniškų galiiį gelžkelių 
darbo tarybai paremti, jei
gu gelžkelių darbininkai iš
eis į streikų, protestuodami 
prieš nutartąjį algų kapoji
mų. Reiškia, valdžia ketina 
prievarta prispirti darbinin
kus nusilenkti geležinkelių 
kompanijoms.

Geležinkelių kompanijos 
yra privatinio biznio įstai
gos. Jomsjupi ne visuome
nės labas, o tiktai savo pel
nas. Kodėl tat valdžia turė
tų tarnauti joms ir eiti prieš 
darbininkus? t

Jeigu valdžia susidėtų iš 
darbininkų atstovų, tai ji 
taip nesielgtų. Bet darbi
ninkai turi savarankiškai 
veikti politikoje, jeigu jie 
nori paimti valdžių į savo 
rankas. Atviras dabarti
nės valdžios rėmimas kapi
talistų reikalų gal būt pri
vers Amerikos darbininkus 
suprasti šitų paprastų mintį.

Antante 
vargiai sugrius. 

. ------- —

Genujos konferencijos lai
ku spaudoje buvo daug kal
bų apie tai, kad Anglijos ir 
Franci jos sų junga gali pair
ti. Tas atvestų prie suirimo 
ir visos Antantes.

Antantes, pergalėjusiųjų 
valstybių sųjungos, suirimas 
butų pageidaujamas toms 
šalims, kurios pralaimėjo 
karų." Bet labiausia to trok
šti sovietinė Rusija, kuri ži
no ,kad ji negali atsilaikyti 
prieš sujungtų kapitalisti
nės Eiropos frontų. Sovie
tų diplomatai Cįenevojo dėjo 
pastangų tam, kad paaštri
nus ginčus' tarp anglų ir 
franeuzų..

Vienok iš to nieko neišėjo. 
Lloyd George surado formu- 
lų deklaracijai, po kurių pa
sirašė visos stambiosios val-

stybSs/ neišskriant ir Fran- 
ciją. Dabar gi, kuomet pra
sidėjo Haagos konferencijos
darbai, anglų jr franeuzų 
premjerai susitiko Londone, 
kad dar labiaus išlyginus ki
lusius nesusipratimus. Tuo 
budu galima laukti, kad ši 
konferencija taip pat nesu- 
skald^s Antantės valdžių.

Tuo mes nesakome, kad 
tarpe tų valdžių nebus ko
vos. Jos tąsysis tarp savęs 
dėl Vokietijos reparacijų 
klausimo, dėl Rusijos “re
konstrukcijos” ir dėl šimto 
kitų dalykų; bet tai būs “vi
dujiniai” kivirčai, kurie ne- 
trukdyš joms bendrai išnau
doti silpnesniasias šalis.

IR JI!

Dėlto, kad Chicagos “Drau
gas” panaudojo kai-kurias 
“Naujienų” pastabas apie Lie
tuvos atstovybes sekretorių, tai 
S. L. A. organas rašo:

“Taigi ‘Naujienos’ su ‘Drau
gu’ susigiedojo,....”
Kai šitokias nesąmones pasa

koja Brooklyno “Vienybe,” tai 
mes nesistebime, nes ji yra pap
ratus savo nuodėmės versti ui
tiems ant galvos. Bet “beparii- 
nei” “Tėvynei” šitaip rašyti ne
pritinka.

“BENDRAS FRONTAS.”

Komintemas išleido atsišauki
mų “Po Konferencijos Genuoj,” 
kurį baigia sekamu patarimu 
pasaulio proletariatui:

“Jūsų obalsis turi būti: Ša- 
din socialdemokratai! Šalin ka
pitalo galia! Tegyvuoja Dar
bininkų Valdžia!”
Tai tau ir “bendras frontas!” 

Vienas stambiausiųjų Komin- 
terno stulpų, čičerinas, Genujo
je valgė vakarienę su karalium 
ir draugijai kalbėjosi su Ge
nujos tfrei vysk imu. Toje pačio
je Genujoje Kqminterno bosai 
padare taikos sutartį su kapita
listinėmis valstybėmis. Bet so

cialdemokratams jie skelbia ko
vų. ’

GANDAI APIE BROOKLYNĄ.
_ j

Bostono draugų 'laikraštyje^ 
skaitome:

“Keleivio” redakcijai prane
šama, kacjsgreitu laiku Brook
lyno-“Vienybėj” žada įvykti 
žymių permainų. Laikraštis 
pereisiąs iš tautininkų į kle
rikalų rankas. Sutartis su 
kun. Kemešiu esanti jau pa
daryta. Dabartinis “Vieny
bės” redaktorius, p. Sirvydas, 
eisiąs dirbti prię Lietuvos at
stovybės yVashingtonan, o> p. 
Vinikas įnisiąs paliuosųotas.

Tuo budu klerikalai sutvir
tina savo poziciją; jie įgyja 
tautininkų 'laikraštį ir iš Lie
tuvos Atstovybės prašalina 
visus neištikimus sau žmones, 
šiomis dienomis jie prašalino 
Rimkų, įstatydami jo vieton 
kun. Kemešį. Buvo likęs tik 
vienas Vinikas, ne jų parti
jos žmogus, dabar gi jie ir tą 
nutarė prašalinti.

Ar visa tai tiesa, mes ne
galime tikrinti, bet labai gali
mas daiktas, kad tiesa, nes 
pastaruoju laiku klerikalų 
spauda pradėjo varyti didelę 
agitaciją prieš laikymą At- 
stovybej p. Viniko. •
Mes visai nesisitebutėme, jeigu 

klerikalai prašalintų Viiriką; bet 
mes nenorime tikėti, kad tauti
ninkai sutiktų pavesti “Vieny
bę” klerikalams, nes tuomet jie 
(tautininkai) pasiliktų beveik be 
spaudos. Ir “Vienybei,” rodos, 

j nėra tokios didelės bėdos, kad ji 
i turėtų parsiduoti. ‘kun. Keme
šiui.

GEIDŽIA VIENYBfiS SU 
STORAKAKUAIS.

“Draugas” rašo, kad Lietu
voje yra trys ūkininkų organi
zacijos: socialistų liaudininkų 
sutvertoji Valstiečių Sąjunga, 
krikščionių demokratų Ūkinin
kų Sąjunga ir pažangininkų 
Žemdirbių Sąjunga. To liaus 
pastebi:

“Yra vilties, kad ‘Ūkinin
kų’ ir ‘Žemdirbių Sąjunga’ 
susiblokuos prieš rinkinius į 
parlamentą, nes juos bepdri 
uždaviniai ir krikščioniščoji 
pasaulėžvalga riša. Jie ne
bent tuonri skiriasi, kad 
žemdirbiai yra labiaus stor
kaklių ūkininkų šalininkai.”
Taigi, nors žemdirbiai yi^i 

“storkaklių” šalininkai, bet 
pageidaujama, kad jie susivie
nytų su “krikščioniškąja” Ūki
ninkų Sąjunga. ' Jų uždaviniai 
esą bendri. •

Tai yra prisipažinimas, kad 
krikščionys demokratai irgi 
organizuoja storkaklius. Bet 
storkaklių reikalu yra priešin
gi darbininkų reikalams. ,

Savitarpinis pri
klausomumas.

Iš Baliu, ant Kaspijos kranto, 
iki Standardo Žibalo dokų Sta- 
ten Islande ir pasaulinių finan
sų citadeles :Wall-gatvy yra di
delis tolis^ Bet šitas tolis yra 
nutiestas vienu faktų tinklu 
Sunerplioj ančių didžiąsias pa
saulio sostines į Gbrdijaus nc- 
atmezgamą' mazgą. *

Nekurie Belgijos kapitalistai 
turėjo savo žibalo semyklas 
Bakuje kuomet Rusijos viešpa
čiu buvo caras Nikalojus. 
Standardo žibalo kompanija ir 
Karališkoji Olandų Kompanija 
visuomet domėjosi Baku, nes 
tai yra vienas didelis žibalo 
miestas Rusijoj.

Kerenskis nuvertė carą1 nuo 
jo sosto, o Leninas išspyrė Ke
renskį iš Rusijos. Gal Ameri
kos mokestų mokėtojas nela
bai domėjosi šitais įvykiais to
limuos kraštuos, maža žinoda
mas, kad jo paties kišenius at
jaučia šituos spyrius.

Sovietinei Rusijai iškilus iš 
senosios Rusijos gruvėsių, di- 
dėsės Amerikos ir Anglijos ži
balo kompanijos buvo pirmu
tinės talkininkų kurstytojos 
pulti bolševikus. Tas atsiėjo 
Amerikos mokestų mokėto
jams milionus dolerių ir nieko 
gero nedavė, nes rusų darbi
ninkai pasirodė stipresniais už 
talkininkus. \

Sibiro puolimas labiausia pa
gelbėjo Japonijai, iš vajaus 
Šiaurines jurost pakrašty išėjo 
pilnas fiasko, o anglai pulda
mi per šiaurinę Persiją į Už- 
kaukazį pasiekė Bakų/bet tu
rėjo laiko tik apsidairyti ir 
paskelbti laisvomis respubli
komis Azerbeidžaną ir Gruzi
ją — laisvomis po anglų val
džia.

Raudonoji armija išvijo ang
lus iš Užkaukazio iv kemalinin- 
kai susidėję su raudonaisiais 
užėmė Armėniją. Laisvosios 
Azerbeidžano ir Gruzijos res
publikos tapo vėl priglaustos 
prie Motinos Rusijos krutinės, 
/ytsimokėdami anglams, bolše
vikai paskelbė laisvę visai Per
sijai.

Dabar matome, kaip žibalo 
kompanijų širdį suspaudė gai
lestis nelaimingo Azerbeidža
no, Gruzijos ir nelaimingų ar
mėnų A krikščionių. Žinoma, 
joms bitvo gaila. Baku žibalas 
žuvo krikščionims geradėjams, 
kuriems Visagalis buvo davęs 
visą žęmę. Bailini, didelis tran
sporto centras prie Juodųjų 
jurų, pateko vėl į bolšcvistinių 
totorių 1 ir mahometinių bedie
vių rankas. Ir Ezerumas, di
dysis Armėnijos .vario, geležies 
ir žibalo magazinas buvo nepa
siekiamas talkininkų kanuo- 
lėms ir vyrams.

Šitas riešutas buvo per kie- 
tay perkąsti anglams, ypatin
gai kuomet franeuzai su italais 
nctikčdifini žodžio nelaikau-

NAgJW W>,
tiems anglams, padare atski
ras sutartis su kemalininkais 
ne be Aųierikos žibalininkų ir 
diplorkatų žinios. Todėl anglai 
pavedė darbą graikams, kurie 
lig šiol neįstengė jo atlikti.

Tuo tarpu Amerikos žibalo 
kompanijoms pavyko pasiekti 
viena Kenialo pašos ausis, o 
Karališkoji Olandų Kompani
ja pasimatė su Lenlnu/Abidvi 
žinojo apie viena kitos žygį ir 
abiem jis nepatiko. Diplomatai 
susirinko Genuoj “Europos 
taikai padaryti.” Hąrdingo ad
ministracija oficialiai nedaly
vavo, bet buvo ten Amerikos 
Umbasadorius ir Rockefcllerio 
sekretorius, y

Diplomatai^ karštą orą be
pučiant ir \nepasipriešinamą 
padangę beverčiant skambėti 
griausmingomis kalbomis, ver
slininkai ir jų agentai už ku
lisų kalbėjos apie žibalą, gele
žį, sidabrą, varį, anglis, gelž- 
kelius, lentmedį ir kitus “ap
čiuopiamus” turtus. Bet Sovie
tinė Rusija laikėsi kietai. Bel
gija galėjo protestuoti sau, 
Franci j a galėjo karščiuotis, 
Anglija pataikauti ir Amerika 
patarimus duoti, bet iš to ^nie
ko nėra ir seniems užsiįjįio 
valdytojam^ nuosavybių Rusi
joje teks arba verstis Lenino 
išlygomis, ar atsisakyti nuo to 
visai.

Todėl Amerikos mokestų 
mokėtojui teks dabar laukti 
iki kita konfereftcija, gal Ha
goje, išspręs, ar jis sekamuose 
šalies rinkimuose turės balsuo
ti už Hardingą, Hoovcrį, Un- 
dcrvvoodą, ar Borah, ar Lldydo 
Gcorge’o koalicija turi palisik- 
ti, ar griūti, ar Poincares ka
binetas turės užleisti vielą nau
jai Briand’o ministerijai, ar 
Vokietiją užimti, ar Vokietija 
tuVi gauti paskolą iš Morgano 
ir pasilaikyti savo Ebertą ir 
Wirthą vedėjais, ar turėti gry
nai socialistinę valdžią, ar Am
sterdamo internacionalas turi 
paskelbti visuotiną streiką ir 
hr Sovietinė, ( Rušįja turės vėl 
būti užpulta visuose frontuose, 
ar ]>uti pripažinta kapitalisti
nių valstybių.

—<Milwaukee Le^dcr.

12 valandų diena 
ir plieno trustas.

Plieno trustas turi nedalina
mo antviršio atsargos fonde 
$500,000,000; įąs parodo, kad 
jis moka prisiplėšti.

Nuo to laiko,, kada tapo pa
skelbtas Lackawannos ir Be- 
thlehemo plieno kompanijų su
sijungimas, plieno akcijų kai
nos staiga iškilo iki padebesių. 
Tarp didžiausios prielSgties, 
milionams darbininkų badau
jant, didysai slibinas, Plieno 
Trustas įsigeidė kito svaro gy
vo kiųio mėsų.

Didžiosioms plieno Js^mpani- 
joms pasipasakojus pasauliui 
apie savo vienos didžiosios uni
jos planus, ptezideoitas Mal
dingas pakvietė plieno magna
tus suvažiuoti Washingtonan.

Washingtoninio suvažiavimo 
tikslas nepasakytas, ’l’arp su
važiavusių buvo E. II. Gary, 
James A. Farrell, Charles M. 
Schw|d>, Eugene G. Grace, 
\Villiani E. Correy ir John 
A. Topi)ing.

Iš Waaliingtono išėjo tik ma
ža žiputė, kad prezidentas Har- 
cljngas prašęs plieno magnatų 
atsižiūrėti į dvylikos valandų 
darbo dieną.

Plieno karaliai “sutinką” par 
naikinti dvylikos valandų die
ną, jei bus patogMjno ir kada 
tas patogumas bul Tas reiš
kia, kad dvylikos valandų die
na bus Vpanaikinta, kada pilė
no karaliai malonės tą padary
ti. • i

Keturiosdešimt vienas turtin. l ..p
giausias Ąnferikos žmogus su
sirinko Baltnainy pasivalgj'ti 
pietus ir pakalbėti apid plieną 
su prezidentu, šitas pasikalbė
jimas buvo slaptas dalykas, už 
uždarytų durų. Jokių žinių apie 
pietus neduota laikraščiams. 
Koks buvo susirinkimo tikslas, 
atsisakyta pasakyti. Prieš pat

!■■■■■■ ........ ............. . ....
susirinkimą plieno karalių 
Baltnamy buvo pranešta, kad 
žadama apkalbėti dvylikos va
landų dienos panaikinimas plie
no gamyklose. Jei tas buvo 
tikslas, tai kam čia reikalin
gas slaptumas?

Lockwoodo komiteto gynė
jas Samuel Untcrmeycr sako, 
kad plieno kompanijos dedas į 
krūvą kainų nustatymui. Jis 
sako, kad Web’o Pomerene’o 
aktas ^ra panaudojama apsi
saugojimui nuo įstatymų prieš 
trustus.

Todėl gali būti, kad prezi
dentas pasikvietė plieno kara
lius Wasbingtonan šitą dalyką 
apkalbėti. Gal būt jis pasakė 
jiems, “ponai, darykite sau pi
nigus kiek tik jų galite pasi
daryti, tik nesigirkite su tuo.” 
Tai yra paprastas “normalių 
sąlygų” vykintojų susirinki
mas.”

Dvylika valandų kamuojan
čio darbo prie plieno didžiųjų 
krosnių. Mažas užmokesnis ir 
didelis skubinimas. Sujungi
mais visos plieno pramonės po 
vienu perdėtiniu. Kainų nusta
tymas ir neunijuotas darbas.

Plieno gamyklos vergas gy- 
viena tik kelis metus; kada jo 
pajiega išsibaigia, jis numeta
ma į atųiatų krūvą. Jis netin
ka jokiam kitam darbui.

Blogiausis visos padėties 
etapas yra tas, kad plieno ga
myklų vėrgąifgauna tokį mažą 
užmokesnj, jog bijo valandų 
sutrumpinimo. Jie nesupranta 
trumpesnių valandų vertės.

Bet užmokesnio nu mušimas 
taipgi įvyks ir dvylika valandų 
darbo diena pasipilęs. Niekas 
netiki tiems niekams, kuriuos 
Ilanlingas paskelbė apie dvy
likos valandų dienos panaiki
nimą.

Baltnamio iškelti piktus plie
no Irusio vadams yra/ biau- 
riu įžeidimu plieno darbininkų. 
Kada jie vergauja dirbdami 
prie karšto metalo, jų ponaį 
pietus valgo prie, tautos sta
lo..

Ar dvylikos valandų diena 
nebus panaikinta? Ne, kol dar
bininkai pramonėje nesusior
ganizuos.

Bet teisėjas Gary paskyrė 
komitetą ištirti,, ar_ nėra gali
mybės. Jei y fa patogumo ir 
Įcada jis J>us!

—Jnd. Solidarity.
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KRITIKUOK PATS SAVE.

Šventas kiekvieno žmogaus 
darbas kuodaugiausia žiūrėti 
savęs,, drūčiai save valdyti, to
bulinti ir žengti pirmyn. Dau
gelis mus kritikuojam kitus 
žįnones, dairomės, j ieškome 
pas kitus ydų, silpnybių ir tuo 
labai didžiuojamės.^Bet, išlic- 
sų, daug, didesne nauda butų, 
jei mes visų pirmiausia kriti
kuotume save, jei drūčiai save 
valdytume ir patys išspręstu
me klausimus nesigirdami ir 
nemėgindami su prievarta sa
vo nuomones įbrukti kiliems.

• Kodėl mes, lietuviai, taipxne3 
rangiai einame prie gyvenimo 
tobulumo, prie mokslo? Todėl, 
kad mes vietoje tobulinti pa
tys save savo pajfegąs išeik- 
vojame bekritikuodami kitus. 
Mėk dažniausia nieko kita ne
darome, kaip tik jieškom klin
čių pas kilus kritikuojam juos, 
pasijuokiame iš jų ir jaučiame 
iš to didelį pasitenkinimą. 4

Tai yra bloga. Vienintelis 
daiktas, kuris gali mus išgel
bėti nuo to, tai apšvieta, švies- 
kimes, tobulinkime savo protą, 
kritikuokime palys save ir sa
vo tautą.

Mes negalim eiti į ginčus su 
kitais ir privert juos mintyti 
taip kaip mes norime, ar kaip 
anes mintijame, bet mes pa
lys klausom ir žiūrim, ką kiti 
žmonės mano ir kokias nuo

mones jie bando įbrukti ki
tiems, daužydami stalus, mo

juodami rankomis, spjaudyda
mi ir tupčiodami, kad tik pat
raukus žmonių dornę ir įkalus 
jiems savo nuomonę. Bet kitų 
nuomonės, nors jos ir gero^ bu
tų, yra nesveikos, jei ntes jas 
ryte ryjame. Jos bus g^ros tik 
tąsyk* kada mes jas perteisinie 
per savo kritikos ^ietą, ištirki
me ir savo protu pamatysime 
kad jos yra geros.

Aną vakarą aš sutikau vy
ruką beeinantį gatve. Jis man 
atrodė labai susimąstęs ir aš 
įsigeidžiau 1 jį užkalbinti ir ar
čiau pažinti jo mintis. Pradė
jom šnekučiuotis apie orą, bet 
jis nieko nelaukęs tižklausė 
ma^ięs ar aš skaitęs šios dienos 
“Darbininkų Tiesą.” Sakau 
pirmą kartą girdžiu laikraštį 
tokiu vardu. Jis tuoj pavadino 
mane Grigaičio uodega. Pradė
jom kalbėti toliaus; ipan norė
jos pamatyti, kiek jis apie Gri
gaitį žino, bet iš jo kalbos pa
ntui čiau, khd jis nieko nežino 
ne tik apie Grigaitį, o ir apie 
savo partijos stovį. Jis be jo
kio reikalo bjaurino tuos as
menis, kurie pirmutiniai pra
dėjo kviesti žmonių minias 
prie apšvietos,^kuriuos jis, jei 
išmintingas butų, pats pagerb
tų, vietojo bercikalo purvinęs 
juq£. —Bijūnėlis.

Fordo kandidatūra
1 ..

Federuotos spaudos žiniomis 
Henry Fordo kėlimas į preziden
tus prasidėjo Deaiijorne, Michi- 
gane, Detroito priemiesty/kuris 
yra Fordo būstiniu miestu, 
Fordsono traktoriaus dirbtuves 
ir laikraščio Dearborn Indepen- 
dent vieta ir kur Fordas yra 
dominuojantis asmuo, bos^s tik 
naujos pramonines rūšies, pa
siekusia savo galybės per eko
nominę, o ne politinę kontrolę.

Forilas besimaišo politikoj 
nuo to. laiko kaip jis karo pra
džioj pasiuntė Taikos Lai
vą. Bet net < savo var
žytinėse su Trumanu H.
Newberry dėl vietos senate jis 
taip nuosakiai laikėsi nuošaliai, 
kad jis net Detroite ir jo ąpie- 
linkės yra savo rūšies pasakų 
žmogysta, žmonės žiuri į jo di
džiąsias dirbtuves ir stebisi, 
koks tas žmogus, kuris jhs pa
state. Vieninteliai žmones, ‘ku
rie turi aiškų suoprotį apie For 
do asmenį tai tūkstančiai darbi
ninkų dirbančių jo gamyklose. 
Jie pažįsta jį kaipo negailestin
gą darbdavį, kurio pasižymėju- 
sisjsugebumas davė jiems tik 
geresnius įrankius kamuotis.

Kiti žiuri į jį kaip į amerikinį 
Hugo Stinnes’ą, tik mažesniu 
plotu. Detroito, Toledos ir Iron- 
tono gelžkelių Fordas sujungė 
anglis, dirbyklas ir žemę taip, 
kad jos lengvai galima išplėsti 
iki didelės bendruomenės, dali
nai žemdirbyslinės dalinai pra
moninės mažne su visomis gyve 
mino reikmenimis, išskiriant 
plieną. Ir geležies rudą iš Supę- 
rioro ežero galima atgabent van
deniu į jo pučiamuosius didkros- 
irius Detroito priemiesty River 
Rolige.

žinoma, jis tą padarė su tu
rinčių didelį techninį ir vykina 
mąjį sugebamą ir augštai apmo
kamų padėjėjų pagalbą; nemi
nint dešimčių tūkstančių darbi
ninkų, kurie visi dirba ne savo, 
ar visuomenės labui, o jo pel
nams.

Fordas, kaip ir Hugo Stinnes, 
yra autokratinis viešpats; jo 
darbininkai yra nuo jo priklausą 
vergai. , • z.

Tokiu budu Fordas be drau- 
gingtimp ir greičiaus prieš norą 
iš kitų (fabrikininkų, žemės sa
vininkų ir savo paties darbinin
kų pusės sukūrė gamybos siste
mą, kuri gali būti griaučius nuo 
visų atskirtai save išlaikančiai 
visuomenei.' Jis turi didelę ūkę 
Dearborne su savo javų magazi
nu ir jis taipgi įsteigė vandens 
traukimo ir košimo įstaigą, ku
ri aprūpina vandeniu dvi ar tris 
priemiesčio' t&ndruomenes* ir jo 
pramones. Su kiautinėmis sek
lumomis (Musele Shoals) Fpr-
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das suderintų trąšas, traktorių 
gamyklą, javų magaziną, van
dens pajiegą, laikraštį ir žemę. 
Ir kada' jis ką daro, — algas pa
kelia, , automobiliams kainas nu
mažina, savo gelžkelio kainas 
nežemina, ar sutrumpina darbo* 
savaitę, tai jis nesiklausia, ką 
mano apie tai Wa'll-gatvis, išdir
bėtų draugijos, ar jo darbinin
kai.

Jis visame yra autokratas, 
valdovas. Ir jis nori būti prezi
dentu- Jungtinėms Valstijoms, 
kurios stojo karan, kad “pada
rius pasaulį sveiku demokrati
jai”! Kodėl ne? Argi jisnepasi 
žymi jų prieštaravimais ir vei- 
dmainybe!

Kada Henry Ford savo darbą 
užbaigs, tai pramonės visupme- 
nijimas gal bus tiek iŠrutūlotas, 
kiek jis galimą išrutuloti kapita
listiniame pasauly.

Darbininkų fklasė Detroite yra 
rami dėl Fordo galimybės būti 
kandidatu. Jie bando organi
zuotis nepaisydami darbdavių 
priešingumo unijoms, kurio įsi
kūnijimu yra Fordas.

—Ind. Solidarity.

t - T.

Sveikatos Dalykai
Oras.

--------------------
<

Div Hyman Cohen.

Nuo to laiko kaip Adomas ta
po išvytas iš Rojaus daržo, kur 
jis laimingai laisvas orie gyve
no, žmogus pradėjo j ieškoti sau 
priegląudos. Apsaugojimui sa-, 
vęs Ir savo jauniklių nuo šalčio, 
lietaus ir audros, savo nuogumo 
paslėpimui, privatumo įsigiji
mui apsisaugojimui nuo plėšrių 
žvėrių, apsigynimui nuo priešų, 
apsaugojimui savo daiktų žmo
gus turėjo j ieškoti sienos tarp 
savęs ir laukutinio pasaulio. 
Drevė, urvas ir gailaus sienos su 
stogu ir asla suteikti Gamtos 
buvo žmogaus bustus Nuo pa
lapinės iki bustyno yni tiek į- 
vairių rusių namų, kiek yra 
klimatų ir žmonių veislių. Vis 
viena koks, kur ir kaip pastaty
tas, visuomet yra žiūrima, kad 
į jį įeitų oras ir šviesa. Langai 
iškertama orui ir šviesai įeiti, 
durys įeiti ir išeiti. Namas be 
laių*ų, tai vis viena ką žmogus 
be akių. Langinių teisių klausia
mas įgijo teisėtą išaiškinimą, 
dėl kurio daugelis kivirčų buvo 
kilusių.

Tatai matome, kad primity- 
vis žmogus, norėdamas padaryti 
savo gyvenimą apdraustu ir iš
taigingu, gana daug galvojo apie 
oro dalyką ir pasirūpino orą 
gauti. Pirmutyvis žmogus žino
jo kaip reikia sujungti gyveni
mą atvirame ore su namų pato
gumais. Jis daugiausia gyveno 
orio, medžiojo, dirbo; daugelis 
naminių darbų buvo daroma 
lauke. Ten buvo vietos apsisuk
ti,, vietos kvėpuot ir proga orui 
pasiekti plaučius, išplauti juos, 
išvalyti ir sugrąžintį žmogų at
gal į Rojaus daržo palaimini
mus.

Su mumis yra kitaip, žmo
gus iš pradžių j ieškojo prieglau
dos išlaikymui savęs; dabar 
troški būstinė yra jo išnakini- 
mo priežastimi.

Mes buvome uždaryti taip il
gai ir taip aklinai, kad mes nu
žudėme "'“orinį jausmą”. Retai 
kada žmonių veislė taip naikino 
save tokia iškraipa.“ Musų bijo
jimas oro yra toks didelis, kad 
net mažo vaiko bijojimas ihuilo 
su vandeniu negali jam prilygti. 
Bet kaip tik šaltas oras užeina, 
mes aklinai užsidarom vidui, 
palikdami orą lauke.

Kur nebūtum, jei negali būti 
lauke, atidaryk langus. Atidary
mais vieno ar dviejų langų ryt
mety yra tik siauras žingsnis ge- 
ron pusėn. Atidaryk visus 
langus, viršų ir apačią ir laikyk 
juos atdarus visuomet. Yra ge
ra atidaryti visus langus kada 
vėjas pučia; kada nustoja pū
tęs, išmintinga bus juos laikius 
atdarais.
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Iš Mokslo Srities mirtingumų skaičius pradęjo

Žmonių skaičius ir maistas

Pažiūrėkime, kokioj padėtyj 
atsidurs Jungtinės Valstijos, 
kada jos turės 197 milionus 
gyventojų. Dabartiniu laiku 
kiekvienas žmogus reikalauja 
nuo 3,000 iki 3,500 kalorijų 
arba maisto vienetų dienai. 
Vaduojantis tais skaičiais gali
ma pasakyti, kad pramaitini- 
nuii 197 milionų žmonių rei
kėtų "260 milionų maisto vie
netų metams. Tas skaičius yra 
taip didelis ir turi tiek daug 
nulių, kad jis neduoda mums 
jokio aiškaus supratimo. fBet 
aukščiau parašytų skaičių 260 
reįkja pamainyti 137, ir tąsyk 
mes xgausime maisto vienetų 
skaičiui kurį dabartiniu laiku 
Jungtines Valstijos pagamina 
metams. Kitais' žodžiais sa
kant, Jungtinėms Valstijoms 
reikės beveik dvigubai tiek 
maisto, kiek jos dabar gali pa
gaminti. Ir jei maisto produk
cija nebus padidinta, tai Ame
rikos žmonėms beveik pusę 
reikiamo maisto reikės pirk
tis užsieniuose. Bet koki šalis 
tuo laiku galės parduoti mais
tų? Tokių šalių bus labai ma
žai. O turint galvoj Europirs 
šalių padėtį, lengvai galima 
numatyti didelę ilęl maisto 
kom peticiją.

Tačiau yra žmonių, kurie 
deda didelių vilčių į intensyvi 
ūkį. Jie mano, kad juo inten- 
syviap žemė bus dirbama, tuo 
daugiau bus produktų pagami
nama. Vadinasi, jų galvojimu, 
klausimas labai lengvai iš- 
prendžiaftia. Bet tikrenybėj ta
tai ne taip lengvai išsprendžia
ma. Prof. East’as nurodo į tą 
faktą, kad Amerikos žemdir
bystė pasiekė to laipsnio, kuris 
ekonomijos moksle yra žino
mas, kaipo mažėjančio pelno 
dėsnis. Ką tai reiškia? Paaiš
kinsiu sekamu pavyzdžiu. Da- 
leiskite sau, kad ūkininkas tu
ri 200 akerių žemės. Jis dirba 
tą žemę vienas. Suprantamas 
daiktas, 
išdirbti, 
to, kad 
netikęs, 
keti už

--------------- - t 

ketvirtas darbininkas, tai kvie
čių gaunama . 7000 bušelių. 
Vadinasi, produkcija per dar
bininką pradeda mažėti. Prof. 
EasVas nurodo, kad pradedant 
nuo 1890 m. Jungtinėse Val
stijose toks produkcijos mažė
jimas jau pradėjęs pasireikšti. 
Ir tai nežiurint į tobulesnį ūkio 
vedimą ir naudojimą įvairiau
sių trąšų!

Jei taip ištikrųjų yra, tai ne
galima laukti išganymo iš in
tensyvaus žemės dirbimo. Tie
sa, Jungtinėse Valstijose yra 
da daug nedirbamos žemės. 
Bet jei ir visa žemė bys dir
bama, ir net intensyviai, tai 
vargu jos galės pramaitinti 
daugiau, kai 200 milionų žmo
nių.

Daug metų atgal Malthus’as 
nurodė į tų faktų, kad žmonės, 
dauginasi daug greičiau, negu 
jiems reikiami maisto šaltiniai. 
Malthuso iškeltas faktas pasi
rodė teisingas esųs. Ypač tai 
pasireiškė karo metu.

Dabar kyla klausimas: kaip 
išspręsti tų maisto problemų, 
kur ieškoti išganymo?

Pirmoj eilėj stovi gimdymų 
kontrolė. Ir nėra ko stebėtis, 
jei Leonard Danvin’as, paskil- 
busis Charles Darvino sunūs 
ir Anglijos Eugenikų Draugi
jos prezidentas, duoda Angli
jos Sveikatingumo Ministeri
jai tokį patvarkymų:

“Turint galvoj ateinančių 
kylą, negali būti nepageidau- 
j<una, kad tėvai turėtų mažas 
šeimas. Atsiekimui to jie gali 
vartoti įvairius budus (prįpilai- 
kant lik to, kad tie budai ne
kenktų sveikatai ir nebūtų 
priešingi moralybei). Juk pro
taujantys tėvai privalo rūpin
tis tuo, kad jų vaikai įgautų 
nlokslo ir išeitų naudingi pilie
čiai. Neturtingi didelių šeimų 
tėvai to padaryti neįstengia.

Tai skamba gražiai. Prancija 
gimdymų kontrolę praktikuo
ja fim senai. Jos gyventojų

■ skaičius yra beveik pastovus. 
į Iš kitos pusės, Vokietijoj bu
vo daroma visa, kad tik padi
dinus gyventojų skaičių. Vilio 
valdžiai rūpėjo kuodaugiausia 
turėti kanuolėms maisto. O 
kuomet šalis yra tirštai apgy
venta, ji paprastai verčiasi in
dustrija. Industrijai reikia vis 
naujų įr naujų rinkų, (ii ieš
kojimas naujų rinkų tankiau
sia priveda prie karo. Tatai 
parodė pasaulio karas. Japoni
jos paskutinių metų žygiai 
duoda mums irgi gerų pavyzdį.

Išeina, kad gimdymų kontro
lė gali išrišti maisto klausimų 
tik tada, kada visos šalis prak- 
tikuoa jų. () jei to nebus, tai 
praktikuojančioms gimdymų 
kontrolę šalinis gręs pavojus 
nuo tų šalių, kurios gimdymų 
kontrolės nepripažįsta.

Pažiūrėkime, kų rodo Pran- 
cijos, Prtisijos, Bavarijos ir 
Anglijos gimimų ir mirimų 
statistika nuo 1913 m. iki 
1920 m. Žemiau išmivtni Inn_

O kai xdel Jungtinių Valstijų, 
tai karas beveik nepadarė jo
kios įtakos., 1915 m. šimtui gi
minių išpuolė 56 mirimai. Lai
ke karo tas skaičius buvo 
57.34. Tačiau laike influenzos 
siautinyi 1918 m. mirimų skai
čius įsišoko iki 73. Vėliausios 
statistikos žinios rodo, kad 
šimtui gimimų išpuola 57 mi
rimai. • x

Tuo budu pasaulio gyvento
jų skaičius nuolat didėja, ne
žiūrint karų ir epidemijų. Taip 
dalykams, esant, vėlai ar anks
ti žmonija turės rimtai susinu 
pinti maisto problema. Kaina 
žemei tiek pakilo, kad kiekvie
nas žemės sklypas bus brangi
namas. Tokios sąlygos, kaip 
prof. PeaiTas sako, prives 
prie žemių nusavinimo visuo
menės naudai. Girdėti tokių 
nuomonę iš mokslininko-biolo* 
go yra dabai įdomu. Vadinasi, 
nusavinimas žemių ir gamy
bos įrankių yra Imtinai reika
linga žmonijos gerbūviui.

Tačiau, kaip visgi galima 
išspręsti maisto klausimas? 
Žmonių dauginimos dabartiniu 
spartumu ilgai nebegales tęs
tis. Pasau lis greit ba virs tų j 
žmonių skruzdynų. z Kaip jau 
sakiau, gimdymo kontrole yra 
vienas būdas to klausimo išri
šimui. Ir reikia manyti, kad 
gimdyfnų kon rilė ateityj vai
dins labai svarbų vaidmenį, iie- 
žiurint Anthony Comstock’ų ir 
jam panašių tipų.

Yra ir kitas būdas. Tai Au- 
gust Forelio ir Osler’o recep
tas. Dr. Forcl’is pataria siųsti 
pas Abraomų visus tuos žmo
nes, kurio visuomenei yra tik 
našta. O Dr. Osler’is patarė vi
sus senus, kurie sulaukė 60 
metų amžiaus, chloroformuoti. 
Čia jau turiu pridurti, kad 
daugis mano, jog Dr. Osler’is 
tai pasakė lik juokais.

Kaip ten nebūtų, bet 
būdas gyventojų skaičiaus 
troliavimui yra perdaug 
rus. Ir vargu žmonija 
nors jį praktikuos.

Bet kaip tikrai žmonija iš
spręs maisto ir gyventojų skai
čiaus problemų, —t niekas ne
gali į tai duoti tinkamo atsa
kymo. Visa kas man rūpėjo, 
tai tik nurodyti tos problemos 
svarbumų.

iii.

iškasta, taip sumažina reikalau
jamos anglies' apštį, kad net še
šių valandų diena ir penkių die
nų savaitė neduos gana darbo 
visiems angliakasiams.

To paties palinkimo esama ir 
kitose pramonėse — ir čia kapi
talistinis sugebumas prieina sa
vo liepto galų. Prie kapitalizmo 
negalima šitų dalykų panaudoti 
visų naudai. Priešingai, jie tik 
padidina skurdų ir kančias, nes 
jie išmeta darbininkus iš darbo 
ir atima duonų iš jų ir jų pačių 
su vaikais.

Pagerintos eigos ir pagerintas 
sugebumas taip kaip ir pagerin
tos mašinos gali suteikti gerovę 
visiems tik tuomet, kada pra
mones bus kuopine nuosavybe 
ir jos*.galima bus vesti naudai 
visų žnionių. x

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

RINKS AUKAS RUSIJOS 
BADUOLJAMS.

toks 
kon- 
žiau- 
kada

jis negali visos žemes 
Metų pabaigoj jis ma- 
toks ūkio vedimas yra 
Mokesniai reikia mo- 

visą ūkį, o tuo tarpu
daug žemės lieka dykos ir ne
neša jokio pelno. Kitais metais 
jis nusisamdo darbininką, že
mės jau daugiau išdirbama. 
Ūkininkui metų pabaigoj, sa

kysime, lieka $1000 gryno pel
no. Ūkininkas nusiperka dau
giau reikiamų mašinų ir nusi
samdo jau du darbininku, kad 
butų galima išdirbti visą že
mę. Pelno dhbar jis turi, saky
sime, $2000 metams. Tačiau 
ūkininkas ir tuo nepasitenkina. 
Jis nori geriau žemę išdirbti, 
geriau jų įkrėsti. Tam tikslui 
jis samdo, trečių darbininkų. 
Dabar jis pelno turi $2500 me
tams. Daleiskime, kad penki 
darbininkai gali labai gerai iš^ 
dirbti žemę.. Ūkininkui gryno 
pel\m lieka $4000 metams. Ir 
jei (Hltiar ūkininkas užsimany
tų da geriau, intensyviau že
mę dirbti, tai jam reikėtų nau
jas darbininkas samdyti ir 
daugiau trųšų pirkti. Tačįdi 
metų pabaigoj pasirodytų, kad 
jam pelno lieka nebe $1000, o 
kokie $38(X). Po kelių metų 
tokio bandymo ūkininkas su
randa, kad ūkis neša daugiau
sia pelno, kuomet samdoma 
tik penki darbininkai. Samdyti 
šeštas darbininkas jau nebeuž- 
simoka. Tiesa, produktų gau
nama daugiau, negu pirma. 
Bet tas perviršis yra toks ma
žas, kad nebeapmoka' 
ninko algos. Tatai ir 
ma pelno mažėjimo 
Kitais žodžiais tų dėsnį
galima paaiškinti (ląip; ^kuomet 
vienas darbininkas išdirba 150 
akerių žemės sklypų, gauna
ma, sakysime, 2000 bušelių 
kviečių. Jei du darbininkai 
dirba, tai kviečių gaunama 
5000 bušelių. Trijų darbininkų 
produkcija yra 6000 bušelių 
kviečių. Bet jei pridedama

darbi- 
vadina- 
dėsniu.

Ženklai rodo kelių

rimų 
mų.

Me
tai

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

pad uodama skaičius 
kiekvienam šimtui

Fran- Prusi- Bava-
jojcijoj joj riji

Mirimų skaičius
97 58

110 66 74
169 101 98
193 117 131
179 14? 127
198
154

132 146

mi- 
gimi-

Iš tos statistikos galima pa
daryti sekamas išvadas.

1. Karo metu mirtingumas 
buvo didesnis, negu giminių 
skaičius.

nias nesusilygino 
skaičium.
karo ten 
dauginosi.

su gimimų 
Vadinasi, ir laike 

gyventojų skaičius

tik karas pasibaigė,

■■■ ■ ■
Kada radiotelefonas pasiliaus 

būti įdomybe, mokslininkai išeis 
su kitais nuostabiais dalykais. 
Kiti jų padarys didesnę veikmę 
į ekonomines sąlygas negu ra 
diotelefonas.

Angliakasių streikas nemaža 
sukėlė susidomėjimo suradimu 
naujų būdų anglies pramonei. 
Stewart Chase laikrašty Labor 
Age padavė kelias žinovų nuo
mones apie busima^ galimybes 
anglies pramonėj ir anglies var
tojime.

Charles P. Steinmetz sako, 
kad dabartiniais budais paver
čiant anglis į pajiegų, šviesų ir 
šilūmų trys ketvirtadaliai ang
linės energijos suiekvojama. ši
tas inžinierius sako, kad pageri
nus inžinierystės budus anglia
kasys galėtų patiekti apgilies 
keturis kartus daugiau negu da
bar. Imant šitubs žodžius pilna 
jų verte, išeitų, kad 40,000 ang
liakasių galėtų pagaminti tą pa
čių anglinės arklio pajiegos apš
tį, kų dabar pagamina 600,000 
angliakasių.

šitie rezultatai nebus apturėti 
su viena diena, bet jie bus ap
turėti. Steinmetzo teorija be 
abejo bus pritaikyta prie gyve
nimo pirmiausia. Bus parū
pinta įmonės, kuriomis bus su
naudota dabar pragaišinamoji 
anglies energija. Bet geresni in 
žinierybės metodai anglies pra
monėj vargiai seksis įvesti, kol 
anglių kasyklos bus privačiai 
valdomos ir vedamos. Kaip ir 
kitose pramonėse, taip ir čia pri
vatinė nuosavybė veda prie ne
sugebėjimo. Sunaudojimas su- 
eikvojamos anglies po to kaip ji

Didžiule aukų rinkimo diena 
Chicago j visu plotu nuo Wau- 
kegano iki Harvcy ir nuo 
Grant Parko iki Wheatono, 
bus pirmadienį birželio 26 d. 
Rusijos baduolių šelpimo ko
mitetas, kurios pirmininku yra 
buvusis governoras Edward F. 
Dūrine, o kasininku . Charles 
Vric Schlytcrn, rinks pinigus 
maistui, drabužiams, vaistams 
ir ligonines daiktams nelaimin- 
giėms pavolgės ir Ukrainos ap
skričių žmonėms, kur buvo di
deles sausros. Badaujančių 
skaičius siekia 40,000,000 ir 
yra skaitoma, kad prie dabarti
nių išteklių galima maitinti, 
daug maža 1 nepakankamai, 
apie du penktadalius šito skai
tmens. Sniegui pavasarį nutir
pus, liko nudengta daugybes 
kūnų pasimirusių nuo bado ir 
cholera su šiltine pradėjo siau
sti visoj šaly. Karas sumažino 
gydytojų skaičių Rusijoje maž 
ne ant puses ir šaly mažne vi- 

'sai nėra vaistų ir ligoninei dai
ktų.

Miestai ir priemiesčiai, kurie 
drauge su Chicaga rengiasi 
prie šitos aukų rinkimo dienos, 
yra sekami: Waukcgan, North 
Chicago, Buriihain, Evergrecn, 
Park, llomėwood, Lansing, 
Rivcr Forest, Harvey, Park 
Ridge, Steger, Wheaton, Win- 
netka ir Forest Park. Vienų su
rinktos stirnos pusę paskaidis 
kvakeriai, o kitų, kitos orga
nizacijos, kurios turi darbuoto
jus bado apskrity.

K-un. A. Walsh S. J. George- 
towno Universito, kuris' nese
nai sugrįžo iš Rusijos, plačiai 
ištyręs ten reikalus ir padėtį, 
sako: “Kaip tik Amerikos pa
galba taps sustabdyta Rusijos 
baduoliams, Europai bus dide
lio pavojaus, nes jų užplūs mi
nios nešdamos su savim ligas 
ir marą, kurie dabar yra blo
gybių šaknimi Rusijoje. Tąsyk 
nebus galima sulaikyti išbadė
jusių milionų plūstančių į pa
sienio šalis.”

GRADUATION DIENA ART 
INSTITUTE.

Petmyčioj, birž. 16 d. po pie
tų FuHerton Hali salėje pra
dėjo rinktis mokslą baigusių 
tėvai, gimines, pažįstami ir 
kaimynai. Kaip 2:30 vai. ant 
estrados pasirodė mokytojai ir 
kili kalbėtojai.

Pirmas programa buvo mu
zikos gabalėlis,* po to kalbėjo 
koks-tid kimi gas-ndku nigas,
bet nicKo gero jis nepasakė, o 
tik rankas išskėtęs pradėjo lai- 
mihti susirinkusius. Po jo bu
vo perstatyta kalbėti vienas 
Ghicagos universiteto profesb- 
rius. Jis pasakė puikią pra
kalbą temoje “Dailė ir abelna 
apsvilto.” Nors jo kalba buvo 
labai ilga, bet ir labai gyva-žin- 
geidi. Kalbėdamas apie moks
lų jis sake: “Ar, jus studentai^

(Seka ant 6

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo: 
12960—j. Stalpinas 
12961—J. Bučis 
12966—O. Maitinki elfe 
1296*8—J. Kazelis 
12969—K. Vitauskas 
12970—A. Belavičius 
12973—V. Kimtis 
12976—V. Asiunevičius 
12977—J. Balčiūnas 
12980—O. Jonikaitis 
12984—J. Baidokienė 
12987—V., Nacius 
12988—E. Jackienč 
12990—1. Urlakis 
12994—I. Vaičiūnas 
12995—J. Žukauskas 
12997—A. Raivotieenė 
12998—M. Orlinas 
12999—J. Kuslis 
13000—J. Malinauskienė 
13001—Z. Štončienė 
13010—J. Milmontaitė 
13011—U. Vežienė 
13013—J. Raila 
13018—L. Abakienė 
13019—rA. Abakaitė 
13021—V. Cibulskis 
13025—M. Pauliuke 
13028—J. Šulila 
13031—M. Krasauckienė 
13032—K. Krasauckus 
13033—E. Gaižiunienė 
130Š5—O. Morkiuke 
13037
13040—J. 
13042—E.

S. Rekašaitė 
Linauskas 
Aleksienė 
Aleksienė ' 
Pajuodžius13043—A.

13044—L Bružas
13JJP1—O. Vekeriotienė 
13052—-A. Sirutienė 
13054—A. Kukevičius 
13061—P. Adomaitis 
13065—U. Deksniutė 
13068—J. Jučas.
13070—A. Matulienė 
13071—M. šešelgienė 
13072—A. Balčiūnienė 
13075—O. Jundulienė

13080—J..Beinoravičius * 
13081—M. Stasiulevičienc 
13086—A. Novokrzecka 
13087—A. Mandri j suskaite 
13089—M. Petrauskas 
13092—J. Stankus

’\13102—A. Poremskienė 
13104—A. Gabrys 
13105—Pinigiuke An. 
13111—A. Dovidaitis 
13115—M. Motiekaitiene 
13121—E. Rakauskaitė 
13129—A. Juoduokienė 
13144—J. Siratavičius 
131155—S. Makaveskas 
13156—J. Astrauskas 
13179—L. Guoba 
13199—E. Račkauskienė 
13200—P. Biskis 
13201—E. Kiščiunienė 
13204—F. Ozeraitis 
13219—E. Virkelienė 
13223—K. Pliuskevičienė 
13230—M. Budrevičius 
13242—J. Minkevičius 
13252—K. Venckis 
50225—S. Rikašis 
50242—A. Vanagas 
50272—B. Saudargicnė 
50304—J. Juknevičius 
50307—A. Taučius 
50319—A. Vaitkus 
50324—A. Petrulis 
50335—M. Jonušienė 
50344—F. Saldukiene 
50354—B. Ješinskutė 
50360—J. Kriaučiūnienė 
50362—K. Stankevičius 
50363—A. Karneckienė 
50377—S. Svagždius 
50385—U. Sovorauskienė 
50386—A. Bukauskas 
50389—K. Dailidonis 
50394—P. Jankauskas 
50395—V. Visgaudas 
50396—F.< Kavaliauskai te 
50398—O. Žukauskienė 
50400—P. Mikalajūnas 
50404—rO. Matulienė

^HttlNDIE PINIGŲ 1
KURSAS /

Siunčiant Lietuvon pe? m na: 
36 cent. už 100 auks.

i arb*
280 už $1.00

Pigesnis kursu siunčiant 
didesnes gumas

Pristatyams Užtikrintai 
Trumpame laike

Central Manufacturing
District Bank
State Bank—k 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofina»: 2816 So. Michigan Are.
Valandos:

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

’................UI II -M u

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

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

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—E 
vakare išskiriant nedčldieniuu.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 1-0—12 dieną, 
Res. 1139 Independenco Blvd. Chicag*

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6iki 8 vakare. 
Rezidencijos TC1. Fairfax 5574 

Chicago.

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.
Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

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

7820
DR. M. T. STRJJKOL’IS

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

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

Socialdemokratas
Laikraštis Miisų Draugų iš Lietuvos. 
Ateina Amerikon kas savaitę. Galima gaut 
“Naujienų” ofise. Kafna 5 centai.

“Socialdemokratas”, tai rimčiausios savo 
turiniu ir dvasia ir labiausia atsidavęs dar
bininkų- reikalams laikraštis, Lietuvoje. 
Pasirūpinkit užrašyti jį savo draugams gy- 
minęms ir pažįstamiems Lietūvoje^ tai bus 
brangi ir naudinga dovana.

Kaina metams 5'

i

Galima tižsisakyti per “Naujienas”.
> / —

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 21.18 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd Si. 

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tek: Yards 994

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakare. r

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO. ILL.

Canal 0257 
Naktiniu Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St,

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 it 
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

8325 So. Halsted St., Chicago, Hl.

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevard 5918 

Residencijos Tel. Boulevard 1042

Tolephone Yards 1582

OR. L KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu* 

Ofiso vai.: 9 tiki 12 pietų, 
6 iki 9 vakaro

3259 So. Halsted St„ Chieago.
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

matpte skirtumą tarp vienos 
mokslo šakos ir kitos, kurios 
prasidėtų iš ko kito, o ne to 
paties medžio ir iš kurio jos 
augdamos išsiplečia. > Jei kas tą 
supranta, tai jis pradės savo 
darbą nuo A B C. Jeigu kas 
nori pasiekti kokią profesiją, 
jis turi užsidaryti save “kalė
jimai!” dešimčiai metų ir ten 
dirbti sunkų darbą, o ne gy
venti visame sviete ir tada jis 
galės tikėtis ką nors pasiekti 
s vo talentu.”

Jam baigus kalbą, tęsėsi 
maršas. Per pagrindas jmarša- 
vo į salę, kut buvo prirengtos 
sėdynės baigusieji mokslą gauti 
diplomų. Publika juos pasitiko 
atsistojimu pagerbimui ir 
mokyklos vyriausybė iš eilės 
einantiems suteikė diplomus. 
Diplomus gavo 57, iš klasikos 
dailės skyriaus, 14 iš mokyto
jų kurso skyriaus ir 6 iš arki- 
tekturos departamento — viso 
77 gavo diplomus.

Ateinančiais metais gaus di
plomus ir trys lietuviai iš kla
siškos dailės skyriaus. — Š.

kad iš Argos rengiamasi ga
benti alus į Jolietą, nuėję rado 
troką prikrautą bačkų alaus; 
jie paėmė troką su alum ir su
areštavo tris vyrus. Jiems be
gabenant alų ir suareštuotuo
sius į Chicagą, apipuolė juos 
apie 200 žmonių ir reikalavo 
paliuosuoti areštuotus vyrus ir 
palikti alų. Bet blaivybės agen
tams davus žinią Chicagos de
tektyvų perdėtiniui M. Hughes 
atėjo policijos būrys pagalbon 
ir užpuolusią minią išvaikė.

McCORMICK APLEIS LIGO
NINĘ ŠIĄ SAVAITĘ.

vyru ir tarnavo kabarete pieti
nėj miesto daly, čia jai esant 
vėl teko įsimylėti ir jau buvo 
rengiama vestuvės, bet prieš 
vestuves teko su mylimuoju 
susibarti. Ji apsiskaitę, kad 
geriausia bus nusiskandyli, bet 
vėl jai nepavyko.

TĖVASsRADO SUNŲ NUSI- 
z ŽUDŽIUSĮ.

Walter L. Prather, 4461 El- 
Irs Avė. buvo nuėjęs į aptieką 
parnešti vaistų savo t sunui 
Glarence’ui ir sugrįžęs rado jį 
pasipiovusį.

Sūnus buvo 32 metų am
žiaus, tarnavo Amerikos Gelž- 
kelių Ekspreso kompanijai ir 
mėgdavo išsigerti.! Apie dvi 
savaites atgal jis pradėjo gir
tuokliauti ir nuo to pereitą šeš
tadienio vakarą smagiai susir
go. l)r. V. S. Frankenstein pri
pažino, kad jis turi alkoholinį 
svaigulį. Jis įleido jam vaistų 
po oda ir parašė receptą. Tėvas 
sugrįžęs su vaistais rado jį ne
gyvą.

----------------------- f
HOMEOPATŲ SUVAŽIA

VIMAS.
Vakar Drake viešbuty buvo 

atidarymas Amerikos Homeo
patijos Instituto 78 metinio 
suvažiavimo, į kurį atvyko 1,- 
000 gydytojų. Suvažiavimo 
pirmsėdžiu yra Dr. Roy Up- 
man iš Brooklyno. I

Homeopatai turi Jungtinėse 
Valstijose keturias mokyklas 
homeopatinio gydymo budo 
mokinančias — Philadelphijoj, 
Ohios valstijoj, Chicagoj ir 
Bostone.

Dr Pearson kalbėdamas su
važiavime pabrėžė faktą, kad 
reikia daugiau gydytojų, (žyno-1 
ma, homeopatų) Jungtinėse 
Valstijose. Anot jo, kas metai 
šitoj šaly ligoninėse atsidaro 
9,000 vietų gydytojams. Medi
cinos mokyklos išleidžia vidiiy 
tiniškai tik 3,500, o šiemet 
baigusių mokslą bus kiek dau
giau kaip-2,000. Todėl kiekvie
nam baigusiam mokslą bus 
vieta užtikrinta ^ligoninėj,

RADO NEGYVĄ; DU ĮTA
RIAMA.

Policija manydama, kad Jos. 
Jask, 2233 W. 21 gat. tapo nu
žudytas, o nenumirė nuo gir
tuoklystės, vakar tyrinėjo na
mo savininką M: Millerį ir 
šeimininkę, p-lę Magdę Good- 
galis.

Jasko kūną rado klane van
dens maudynės kambary ant 
antrų lubų.

MINIA BANDĖ ATIMTI 
KONFISKUOTĄ ALŲ.

Chicagos priemiesty Argo 
minia apstojo blaivybės agen
tus, suėmusius troką prikrau
tą bačkų alaus su trimis vežu
siais jį ir grūmojo nušauti 
agentus, jei jie nepaleis suare
štuotų vyrų ir neatiduos alaus.

Blaivybės agentai, sužinoję,

J.- P. VVAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

. Tel.: Pullman 6377.
k-------------- -■■■• -■ ----------------------U

Dauginiui lionis Taiįtfaii.tinės 
Rarvester kompanijos vykina
mojo komiteto prezidentas 

| McCormick apleis Wesley Me- 
morial ligoninę, kur jam skie- 
pino liauką, trečiadienį, ar 
ketvirtadienį. Atsilankiusiems 
į ligoninę jo draugams yra sa
koma, kad liaukos sklepinimas 
buvęs sėkmingas. Bet ligoninės 
viršininkai nesako, kokia liga 
McČormick’as sirgęs. Jį gyd
žiusia gydytojas Viclor Lespi- 
nasse savo pareiškime sako, 
busią operacija buvusi mažos 
vertės. Bet Chicagos Heraldo 
ir Examųierio žiniomis, M,c 
Cormickas pasižadėjęs gydyto
jui užmokėti $5,000} jei opera
cija bus sėkminga ir operacijos 
tikslas ir būdas bus užtylėtas. 
Taigi dabar tam išėjus viešu
mon, pacientas labai supykęs. 
Vienok, ar jis apmokėdamas 
savo gydytojui pasinaudos ši
tos išlygos sulaužymu, nežinia.

DVI ŽYGIUOTĖS Iš NEW- 
YORKO I VAKARŲ PA

KRAŠTĮ IR ATGAL.

Vakar atvyko Chicagon dvi 
merginos, profesija stenogra- 
fės; jos lekiosi eiti pėsčios iš 
New Yorko į vakarų pakraštį 
ir atgal. Viena jų vadinasi 
Pearl Cheifets iš New Yorko; 
kita Lilly B. Fenigson iš Mount 
Vernono. Kadangi joms nusi
bodo rašomomis mašinėlėmis 
tarškinti, tai* jos išėjo pasivai
kščioti ir žmdnių pamatyti, 
bet keliu sutinkamieji žmonės 
esą tokie geri, kad tuojaus pri
ima pavėžinti ir joms visą ke
lią iš New Yorko iki Chicagos 
neteko eiti pėsčioms daugiau 
kaip 100 mylių. Jos jau visa 
savaitė laiko, kaip yra kelionė-l 
ję.

ATRADO UŽMUŠTĄ ŽMOGŲ 
KIEME.

Gražiai apsitaisęs žmogus 
apie 50 metų amžiaus, kaip 
atrastų pas jį dokumentų ma
tyt, yra Jąmes E. Straud, 506 
W. 147 gat. New York, moky
tojas ar moksleivis, vakar tapo 
atrastas negyvas kieme 575 
Sebor gat. Apystovos rodo, 
kad jį galėjo įsivilioti kokion 
vieton, apiplėšti ir pasmaugti.

.... -............ , .......................... >

TARIAMASIS NIEKDARYS 
BANDĖ NUSIŽUDYTI.

Emil Hanson, 1551 Hudson 
avė., laikomas Hudson avė nuo 
vadoj po to, kaip jį policija 
išgelbėjo nuo minios užsispy-, 
rusios jį pakarti už jo bandy
mą išgėdinti 15 inetųY mergai
tę, vakar bandė nusižudyti. Ka
da jam padavė puodžiuką ka
vos, jis numušė auselę nuo 
puodžiuko ir ta ausele bandė 
sau gįslą papauti. Bet prižiūrė
tojai pamatę, užrišo jo ranką, 
kad kraujas nebėgtų. Sakoę 
kad susižeidimas nesąs didelis.

NETURĖJO LAIMĖS NEI GY- 
VENTI, NEI NUMIRT.

Miss Pearl Stark, 22 metų 
amžiaus, 5336 Dorclįester, po 
dviejų kartų nepavykime nusi- 
nuodinti, vakar įšoko į ė'žerą 
ties 57 gatve. Bet R. Kalur, 
1406 Edgemont avė., pamatęs 
ją seklumoj pašaukė policiją ir 
toji išėmus nugabeno ją į Illi- 
nojaus Centralinę ligoninę. Jos 
padėtis buvo bloga. /Ligoninėj 
ji papasakojo apie savo nelai
mingą gyvenimą. Nepataikiusi 
apsivesti ji į^ersiskyrė su savo

TARANTULA ĮKANDO BA
NANŲ PARDAVINĖTOJĄ.

Bent įdarant bananų skrynią 
J. A. Dclbridge’ui savo vaisių 
krautuvėj prie Madison ir Ro- 
bey gatvių didelė tarantula 
įkando jam į ranką. Jis nuėjo 
į kaunlės ligoninę ir jam ap
žiurėjo žaizdą dr. Kari Meyer.

------------------------------------------- *-------------  
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Socialistų Spaudos 
piknikas

Kas metai rengiamas Socia
listų Spaudos piknikas Kiver- 
vicw darže šiemet buvo mažes
nis atsilankiusių skaičius negu 
kitais metais. Viena to priežas
timi gal buvo užsinešęs ant j 
lietaus oras, sulaikiusia žmo
nes nuo važiavimo, kita gal, 
senas apatijos stovis, kuris lig 
šiol laiko prislėgęs darbininkų 
ūpą visur. Šitą antrąją priežas
tį pabrėžė ir anglų kalbėtojai,] 
kalbėjusi piknike.

Nors sunku pasakyti suva
žiavusių skaičius, bet gal ne
bus apsirikimo pasakius, kad 
jų buvo pusantro tūkstančio. 
Pagal tautas, kiek patėmijau 
buvo gal kokie 300 lietuvių, 
apie tiekj^ar mažiau italų, ma
žesnis būrys.švedų, po kelis 
žydų, rusų ir kiti anglai.
, Suvažiavusių veiduose matės 
rimtumas, savotiškas susimąs
tymas. Jie, matyt, suvažiavo 
ne gerus laikus turėti, ar pasi
linksminti, o greičiau savo pa
reigą eidami, , ar kokio viduji
nio susrupinimo varomi.

Prakalbos buvo laikomos 
dviejose grupėse: anglų grupėj 
ir lietuvių grupėj. Apglų gru
pėj kalbėjo vietos kalbėtojai ir 
svečias iš Toledos, ()., Miller 
Price. Susėdę ar sustoję apie 
pagrindus su atsidėjimu klau
sėsi kokie penki ar šeši šimtai 
žmonių. Kalbėtojai kritikavo 
tapitalizmą, rodė kur jis veda 
ir aiškino darbininkų klasės 
ikslą, perkratinėdami partijos 

^programą ir pabrėždami jo ge
ras puses. Nors trankių rankų 
plojimų nebuvo, bet matės, 
kad visi su kalbėtojais sutin
ka. Sutinka net, kada tie sakė 
jiems, kad socializmas yra po- 
pulerus pas visus, išskiriant 
vienus socialistus ir kad’jie ne
dirba dėl . socializmo idėjos 
tiek, kiek jie dirbo dėl jos se
iliaus.

Lietuvių grupėje kalbėjo d. 
Grigaitis. Jis aiškino darbinin
kų -solidarumo reikšmę ir pa
lietė Socialistų 'Partijos nusis
tatymą, pabrėždamas jo pat va
ru mą.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
Socialdemokratus jis ragino
juos parenjli jų darbe. Čia vie
nas klausytojų per korčiukę 
davė jam patarimą ant vietos 
parinkti aukų Lietuvos Social
demokratams, bet kalbėtojas 
jam paaiškino, kad be pikniko 
komiteto žinios negalima jokių 
aukų rink-ti, o susižinoti su 
juo yra keblumo, todėl gerinus 
bus tapsėjus be to, o5 aukas ga
lima bus surinkti ir kitur.

Komitetas išrinktas para
šams rinkti po prašymu pas 
Jungt. Valstijų prezidentą po
litinių kalinių paliuosavimo 
beveik nei' vieno ^nepaleido ne
gavę jo parašo. /

Apskritas įspūdis buvo toks, 
kad žmonių viltys *į darbininkų 
klasės išsiliuosavimą nėra su
laužytos ir kad jie pamažu 
grįžta vėl prie tos darbuotės.

— Ten Buvęs.

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų Ofise.

Andruška Jonas
' Bartuševičius Ap.

Butavičaite A.

Čeponiui Juozui 
f Doba J. 2 I iĘrkman Anna

Gerbikis Povilas 
i Greibus Anton Ed.

Jakštis J. J.
Jakubonis R..
Janiūnas Povilas 
Juozaitis Wm. 
Juknis Jonas 

! Juška Juoz. 
'j Keršulis Joseph 
I Lalys Jonas

Li-nksinanavičius Jos.
Į Litvinas Z.
I Lukauskas Jurgis 
j Mažeika Stephan 
i Miką Leon

Petrauskas Felix
| Nokša Vinc.
i Plonis Joseph , #
j Radkiewicz Joseph
I Rudgalvis F.
j Reginis Kast. ♦

Rimkus Frank
Šlepečiui Kl.
Vilis A. ’ ’
Witčai Mykolas 
žalis John ' ’’
žibutis Andr,ew < 
žilis Joseph 
Žukauskas Jonas

ASMENŲ JIESKDJIMAI
ATEIKIT “NAUJIENŲ” OFISAN.
ANTANAS POCEVIČIA. gyvenan

tis 2732 N. Mobile Avė., Chicago, III. 
Malonėkite užeiti į “Naujienų” ofisą 
reikale atvažiavimo savo šeimynos iš 
Lietuvos. Yra svarbus reikalas.

JIEŠKAU Vincento Paukščio. Du 
metu atgąl gyveno Chicagoje po nu
menu 5131 So. Halsted St. Meldžiu 
pačiam atsišaukti arba kiti jo pažįs
tami) praneškite apie jį. Turiu svar
bių reikalų su juom .

Adresuokite:•
3210 So. Halsted St., No. 125

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambariai pavie

niams vaikinams, Su valgiu ar 
be valgio, gerai prižiūrimi.

1813 S. String St.

i IŠDUODU kambarį vaikinams 
ar dviems merginoms. Atsišau
kite vakarais, antros lubos.

į 3237 Auburn Avė.

' ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ ŲENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visnj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne. lĮoofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėi, tai

sytojas visokiu naminių rakandu 
(furnitūroj. . Tame biznyje jau 25 
metai. Kas nas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ.______

REIKIA motery dirbtuves, 
mašinų ir benčiaus darbui. Va
landos nuo 7 iki 5 v. v. Ir su- 
batomis. Cassady Fairbank 
Mfg. Co. 6126 S. La Šalie St,

REIKIA 100 jaunų merginų 
prie vyniojimo kendžių (sal
dainių). Ateikite pasirengusios 
gauti mokyklos certifikatą.

The Gurinian Gandy Co. 
728 W. Jackson Rlvd.

REIKIA Amerikoj gimusios 
lietuves mergaites j daktaro 
ofisą. Algos $ f 8.00 Į savaitę. 
Darbas-atdresavimas laiškų. 
“Naujiems” Box. 55.

REIKIA MERGINŲ LENG
VAM DIRBTUVĖS DARBUI 
SOUTH SIDE DIRBTUVĖN. 
ATEIKITE PRISIRENGĘ 
DIRBTI. NUOLATINIS DAR
BAS.

KREIPKITĖS: '
AMERICAN CAN CO., 

39th & CANAL STS 4 BLOKAI
Į VAKARUS NUO WENT- 

W0RTH Avc.

REIKALINGA mergina siūti-
elektra varoma mašina, taipgi 
finišerkų prie kotų. Kreipkitės: 

MOt)EL TAILORING, 
2534 So, Wabash Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų. \ 
Atsišaukite:

NAT’L. RAG & METAL CO.Z 
5300 Federal St., 

Tel. Kenwood 9120

REIKIA DARBININKŲ ~
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ

KAIPO PAGELBININKŲ

PRIE MAŠINŲ. DARBAS NUO 
ŠTUKŲ. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. ATEIKITC PASI

RENGĘ DARBAN.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

----------------------------- ,---- ,-----

REIKIA vyrų į darbą. 
Kreipkitės:

GREAT NORTHERN CHAIR 
COMPANY, 

25Q0 Ogden Avė. 
_

REIKIA 4 patyrusių vyrų 
prie darbo į geležies atmatų 
yardą.

COIIEN’IRON & STEEL CO. 
2034 Southport Avė.

Reikia stipraus vyro prie di
delio kūjo. Mokestis kol išmoksi- 
site. Valandos nuo 7 iki 5 v. v. 
Subatoj iki' pietų.

Cassady-Fairbanks Mfg. Co., 
6126 S. La Salio St.

REIKIA darbinįkų. Atsišau
kite į dirbt u vę.

1319 W. 32nd Place

REIKALINGI darbininkai Į 
galvanizavimo dirbtuvę, 42 cen
tai. už valandą darbo.

Kreipkitės prie
JOSLYN MFG. CO.,
37th ir Morgan St.

REIKIA SALESMANO; gera pro
ga apsukriam vyrui. Kas tokio nau
jo, didelis pelnas, teisingas biznis, 
dekvienam reikalingas. Taipgi, turi 
mokėt angliškai.

LEIBSOHN CO.,
35 So. Dearborn Sst.

Room 505.
Į- f   — '   ......................., ■ H, I.  —

REIKIA barberio. dirbti va- 
karais ir sukatom po pietų. At
sišaukite. >

Brighton Park Barber Shop 
42221/2 Archer Avė.

REIKIA senyvo nevedusio darbinin
ko, kuris negali dirbti fabrikoj. Dar
bas prie kambarių valymo ir kuknios. 
Duodu kambarį, valgį ir nuo $25.00 
ir daugiau į menesį.

1606 So. Halsted St.

REIKIA darbininkų. Nuolat 
vidui darbas. 45c. į valandą. At
sišaukite.

E. F. HOUGHTON & CO., 
3534 So. Shield Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI salunas, gera 

biznio vieta, visokių tautų ap
gyventa. Važiuoju į seną kraš
tą.

900 W. 14-ht St.
—-- ----------------—----------—i-------- :----

PARSIDUODA bučernė ir gioceme 
lietuvių, lenkų ir rusų apgyvento j 
vietoj. Biznis išdirbtas per daugeli 
metu ir randasi geriausioj vietoj ant 
Town of Lake. Kreipkitės į Naujienų 
Town of Lake skyrių Box No. 13.

1614 W. 46th St.

GROSERNĖ saldainių ir vi- 
šc^cių smulkmenų štoras par
davimui. -Biznis yra daromas 
geras, turi būti parduotas grei 
tu laiku nes išvažiuoju Lietu
von. 505 W. 32-nd St. /

PARDAVIMUI Saliunas vi
sokių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis daromas geras. Priežas
tis pardavimo važiuoju Lietu
von. Parduosiu pigia kaina.

3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI elektrikinis pianas, 
registeris, saugioji šėpa ir elektriki- 
nis fanas. Parduosiu pigiai, nes man 
nereikalingi:

Atsišaukite:
K. ZABULIS,

1411 Portland Avė., 
Chicago Hights, 11L

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

bučernė gera vieta, biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite 604 W. 31-si St.

PARSIDUODA saliunas iš 
priežasties važiavimo į Lietuvą, 
biznis geras. Parduosiu už pri
einamą kainą. ,

558 W. 37th St.
fc—..l... ............  . ... ......... . . -Į - f

TURIU apleisti Chicagą par
duodu minkštų gėrimų krautu
vę su gerais įtaisymais, biznis 
daromas geras; parduosiu pigiai.

A 537 W. 26th St. 
a-------------------------------------------;_______________

DIDŽIAUSIAS BARGENAS”
Parsiduoda didžiausia bučernė ir 

grosernė už visai mažai pinigų, di
delis ice box, 5 skolos, safe, registeris, 
daug stako ir visas naujas, renda pigi, 
lysas ilgas, 4 kambariai pragyvenimui, 
biznio daroma $700 į savaitę, verta 
4 tūkstančių dolerių; parduosiu už pu
sę to. I

S. J. MITCHELL 
3214 So. Halsted St.

2 lubos

GERA PROGA
Pardavimui bučemes ir grosernes 

įrankiai. Lentynos, barai, kalados, 
registeris, trokas, mėsos malinio ma
šina, sliceris ir tt.

10742 So. Micbigan Avė. 
Roseland, III.

PARSIDUODA Barber Shop ge
riausio vietoj ant Town of Lake. Visi 
įtaisai pirmos klesos ir 3 krėslai dėl 
skutim5. Parsiduoda labai pigiai už 
$35000. Pardavimo priežastis — tu
riu kita biznį. Pasinaudokite proga.

4600 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA vienas iš geriausių 
saliunų ant Town of Lake — vieta 
išdirbta per 20 m-^tų. Lietuviais vien 
apgvventa. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

1632 W. 46th St...arba
4558 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI grosernė ant 
Town of Lake, lietuvių ir lenkų 
apgy ventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo važiuoju į Lietuvą.

4541 So. Hcrmitage Avė.

PARSIDUODA saliunas su 
namu arba be namo. Geroj vietoj 
ant Town of Lake.* Vieta liętu*- 
vių ir lenkų apgyventa.

4343^ So. Wood St.

PARSIDUODA pianas, registeris, 
pečius ir daugiaus daiktų, kurie rei
kalingi prie saliuno biznio, taipgi ir 
barus ir automobilius 1921 metų. Par
siduoda atskirai ar viskas sykiu par
duosiu pigiai. Kreipkitės br*e savi
ninko, užpakalyj saliuno.

3159 So. Halsted St.

PARDAVIMUI labai pigiai bučer- 
ne ir groserne lietuvių kolonijoj. Biz
nis cash, 3-jos scales, 4 benčiai, 2 ka
ladės, Ice Box, 2 popierų holderiai, 
shaw case’i, mėsai malt mašina, kli
very ir kiti daiktai — notions. Vis
kas už $1,375.00. Šia savaitę turiu 
parduoti. Pasiskubinkite, 10252 Com- 
mercial Avė. So Chicago. Tel. So. 
Chicago 6752.

. PEANUT PENNY SLOT Machine 
su pastatymu turi būt tuoj parduota, 
tai negemblysi su šių mašina, bet pa
darysi gerą biznį. Geriausias pasiū
lymas paim-s ir busi neprigulmingu.

RUBYN,
1422 W. Madison St.

PARSIDUODA)
“GRAND CENTRAL BUFFET” 

7469 So. Chicago Avė.
Telephone Hyde Park 1330 

Klausti savininko.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
bučernė ir grosernė, visokių tau
tų apgyventa vieta., biznis gerai 
išdirbtas. Atsišaukite į Naujie
nų ofisą num. 57.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Geras biznis, geroj 
vietoj. ’

2159 W. 22nd PI.

DALIKATE.SEN — groseris N. W. 
visai nrie puikios bučernės. Pui
kiausi fixturcs, mėsos pjaustytojas, 
rokuojama scale, didelis stiklo case, 
ice box, counteriai, lentynos ir tt., 
daug stako. Viską atiduosiu už $950 
— apleidžiu miestą. Pigi rertda 2 
pagyvenimui kambariai, geras lysas. 

2875 Ebton Avė.

RAKANDAI
dARDAVIMUI rakandai dėl 8 

karrfbarių-flato. Riešuto medžio mie-1 
gamas kambarys, parlioro rakandai, 
apsiūti skūra. Kaurai, fonofrafas, I 
grojiklis pianas, lenvpa pastatoma ant 
žemes ir tt.

4643 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, galima ir randuoti 
kambarius pigiai. Priežastis 
pardavimo, važiuoju į kitą mie
stą, 2908 W. 38th Place.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI

3814 ir 3816 Emerald Avė., 2 namai, 
2 augštų, mūriniai, po 6 kabarius 
kiekvienas. Priimsime $1000, ki
tus išm’o'kėjimais. Kaina ... $2500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

v

2552 Emerald Avė., 2 augštų frame
namas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina .....................................  $2400
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone-Yards 1148*

2553 Emerald Avė., 6 kambarių mū
rinis cottagc, gerame stovyje. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina .....................................  $2200
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
/ Phone Yards 1148

2570 Emerald Avė., 2 augštų mūrinis 
ir frame, krautvė ir flatas augštai.

' Priiimsime $1000. Kitus išmokėji
mais. Kaina ........................$2459
Klauskite sayininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

654 W. 31st St., 1 augšto mūrinis su 
kratuve namas, didelis lotas. Pri
imsime $750. Kitus išmokejimaįs. 
Kaina ........ $3500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2717 Emerald Avė., 3 augštų muriiis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo
kėjimais. Kaina ............... $7800
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

--------------------------------- ---------------------- 7------------ .

PARDAVIMUI namas su salh-mu 
ir visais įtaisymais, elektra, gZsas, 
didelė salė mitingams, 2 gyvenimai po 
4 kambarius. Biznis senas apgyven
ta visokių tautų. Parduosiu pigiai.

J. KAWARSKAS,
2458 So. Western Avė.

SKUBINKIS! NEPRALEISK ŠITO 
. BARGENO!

5 kambarių muro namas su beis- 
mantu, 5 lotai ant kampo, improve- 
rnentai sudėti ir išmokėti," pusę bloko 
nuo bulvaro. Kąina $5500, priimsiu 
automobilių ar lotą ii' mažą įmokėji- 
mą, o likusius kaip renda. Atsišau
kite. J. Nt Zewart, 4400 So. Kedzie 
Avė., prie Archer Avė.

-----------------------

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielinkėj 

ir pigiai. Mainysiu ant bučernčs, 
grosernes ar kito kokio biznio, nepai
sant kokioj £pielinkej, atsišaukit tuoj 

808 W. 33 Place,
Phone Boulevard 1550

PARDAVIMUI namas su h^rdver- 
store. Paintas, Aliejus ir visoki pa- 
lišiai. Namas ant dviejų pragyveni
mu, apačioj biznis, 50 pėdų ilgio, o 
viršui 6 kambariai. Parduosiu pigiai 
iš priežasties nesveikatos šeimynoje. 
Atsišaukite prie savininko:

PETER GRYBAS, 
4429 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

~ MOKYKLOS ~
%

Z ------- --- ------------------- -—v
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

• Specialus vakarines klesos biz- 
niavoms mferginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

x VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
\ Sara Patek, pirmininkš.

-------- /------------------
z-------- _________________

♦KRIĄUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

........................................................ ■ 1 — — ■ ■■■.......... .........................................

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrini} padarymui, 
dilimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope-^. 
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principais* 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St - 

KAmpaa Lake St. 4-fl.
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