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Skelbia generalį sirei=kę Vokietijoje
Amerikiečiai valdys Haiti
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Tariasi apie angliakasių streiką

Skelbia generalinį streiką 
Vokietijoje.

Haiti pasiliks Amerikos 
okupacijoj

Kauno žydu vaikučiai mokosi žemesdarbo
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No. 150

Lietuvos žiniom

Iš Vilniaus.
Vilniaus atstovų iniciaty

va Varšuvos seime komisija 
kovojanti su brangenybe nuta
rė, kad Vilniui rėkia pasiųsti 
javų, košės, lašinių 
Sulig apskaičiavimu 
aprovizija k iekvieną
atseis 600,000,000 (šešis šimtus

druskos.
Vilniaus

menesį

Vilniaus kaimeliai

kur papuolė, išsitarė; “ir vo
kiečiai su bolševikais taip ne
tarėte kaip kad jus dabar kre
čia!.” Kovalek to tur būt tik ir 
laukė. Pribėgęs prie Lužienės 
ir pagriebęs taip ją metė, kad 
pradėjo viduriai eiti, o Kova
lek žiūrėdamas į tai tarė: “ot 
tobie miod”. Parvažiavus La
žui suareštavo ir jį. 
ant žemės Lužįenę 
Įvertė vežiman kartu 
nuvežė į Valkininkų 
Ant rytojaus Lužys 
savo pačią ir
gavo drugį. Dabar abu guli lo-

Gulinčių 
pakėlė ir 

su vyru 
miestelį, 

parsinešė
nusigandimo

BERLINAS, birž. 26. —: Ge
neralinė unijų federacija savo 
susirinkime Leipzige vakar pa
skelbė visuotiną visoje Vokie
tijoje 24 valandų streiką seka
mą utarninką tikslu parodyti 
darbininkų nusisprendimą grie 
žtai kovoti su reakcija.

Policijos prefektas paskel- 
bė 1,000,(MM) markių atlyginimo 
už suėmimą Dr. VValter Rathe- 
nau užmušėjų.

Demonstracija už respiib
i

Socialistai reikalauja paleisti 
reichstagą.

BERLINAS, birž. 26. — Va
kar Lustgartene įvyko didele 
demonstracija už respubliką, 
kurioj dalyvavo apie 200,000 
žmonių. Demonstracija buvo 
labai tvarki.

Socialistų partijų (didžiu
mos socialistų ir nepriklauso
mųjų socialistų) ir niekurių 
unijų vadovai pasiuntė kancle
riui Wirth reikalavimą paleis
ti reichstagą ir paskelbti nau
jus rinkimus sekamu progra
mų:

1. Demokratinė respublika.
2. Pavertimas reichsavehr ir 

policijos į ištikimas respubli
kos psėkas.

3. Išardymas visų reakcinių 
organizacijų.

Wirth kalbėdamas reichsta
ge pareiškė, kad didžiausias 
pavojus respublikai dabar grę- 
sia iš dešiniųjų pusės ir kad jis 
pats jau gavo įspėjimų.

Vokietijos monarchistai 
sustoja veikę ir Bavarijos
akcionieriai atvirai džiaugiasi 
nužudymu Dr. VValter Rathe
nau.

Reakcionieriai reichstage 
smerkia paskelbimą karo sto
vio, kadangi jis neleidžia jiem 
veikti, todėl varžo jų laisvę, 

j Reichstage dabar eina nuolati
niai susikirtimai tarp socialis
tų ir reakcionierių. Reakcio
nieriais vadovauja Helferich 
ir Hugo Stinnes.

ne-
re-

Japonija neįsileido Semionovo.

TOKIO, birž. >26. — Siberi- 
jos skerdykas geir. Gregori Se
ni ionov atvyko į čia kelyj iš 
Amerikos be pasporto, bet val
džia neleido jam išlipti nuo lai
vo. Jis važiuoja į Šanghai, Chi- 
nijęj.

SlORB
Vaidžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
Siaio:

Šiandie — veikiausia lietus; 
biskį šilčiau.

Saulė teka 5:16 v., leidžiasi 
8:29 v. Mėnuo leidžiasi 9:35 
vai. vakare.

Senato komisija pataria palikti 
Amerikos kareivius ant tos 

salos neaprubežiuotam laikui.

WASHINGT()N, birž. 26.
Senato komisija, susidedanti 
iš senatorių McCormick, Oddie, 
Poinerene ir Jonės, kuri tyri
nėjo Amerikos okupaciją ir ad
ministraciją Haiti ir Santo Do
mingo respublikose, išdavė sa
vo raportą, kuriame vienbal
siai užgiria tą okupaciją ir pa
taria, kad Amerikos karinė 
okupacija ir toliau pasiliktų 
ant Haiti salos neaprubežiuo
tam laikui.

Komisija nieko nesako apie 
Santo Domingo, kadangi tarp 
tos respublikos ir Jungt. Vals
tijų eina derybos apie ištrau
kimą Amerikos kareivių.

Komisija tvirtina, kad kaip] 
tik butų ištraukti 
Amerikos kareiviai, 
prasidėtų piešimai ir 
mai. \

Komisija sako, kad 
kos okupacija atnešusi
publikai didelės naudos ir 
sutvarkiusi, nors kartu pripa- 

’žįsta, kad Amerikos adminis- 
rtacija tankiai dariusi klaidų, 
buvo bereikalingai nuožmi ir 
jon buvo skiriami netinkami 
žmonės.

iš Haiti 
ten vėl 
suk ii i-

Ameri- 
tai ręs

ta

Tariasi su prezidentu.
Prezidentas Hardingas rūpina
si užbaigti angliakasiu streiką.

WASHJNGTON, birž. 26.
Prezidentas Hardingas ir val
džia vėl pradėjo rūpintis už
baigimu ilgai besitęsiančio an
gliakasių streiko. Angliakasių 
unijos prezidentas I>iwis at
vyko į Washingtoną, oficialiai 
kviečiamas darbo sekretoriaus 
Davis ir po ilgo pasitarimo si 
Davis abu paskui apsilankė 
prezidentą Herdingą.

Tikimąsi, kad neužilgo bus: 
paskelbta ką valdžia mano vei
kti, kad priartinus užbaigimą 
streiko. Spėjama, kad valdžia 
numano, jog atėjo tinkamas lai 
kas pradėti taikinio darbą ir 
mano sušaukti visuotiną kasy
klų savininkų ir angliakasių 
atstovų konferenciją, pasitari
mui apie išrišimą esančių gin
čų ir užbaigimą streiko.

Palaidojo užmuštuosius.
HERRIN, 111., birželio 26. - 

Williason pavietas šiandie pa
laidojo užmuštuosius angliaka
sių susirėmime sn streiklau
žiais. Palaidota viso 16 žmo
nių. Apie tiek pat guli ligon 
bučiuose. Viso žinomų užmuš
tų yra 19 streiklaužių ir 2 uni- 
stai.

Valstijos-ir federalinė vald
žia tyrinėja įvykusias skerdy
nes, bet dar nieko surasti nega
lėjo.

Koronerio teismas irgi daro 
tyrinėjimus. Visuose 
muose jis turėjo

Žydų draugija “Ori” Kaune įkūrė mokyklą beturčių žydų vaikams, kuriuos, be kita, 
moko Žemės darbo. Paveikslėly parodyta tos mokyklos vaikučių būrys bedirbąs žemę. Jie 
neturi reikiamų tam įrankių—kastuvų, akėjamų grėblių ir tt. tat kol kas tenkinas pagaliais 
ir dagi tiesiai rankomis. - *

kad streiklaužius nukovė neži
nomi žmonės. Tik nukautojo 
kasyklos superitendento Mc 
Dovvell dalyke nuspręsta, kad 
jis dieną prieš skerdynes nu
kovė vieną streikierį angliaka
sį. Koronerio teismas pripaži
no, kad kįlo deki kompanijos 
kaltės, kad ji atsigabeno 
šeikas ir streiklaužius.

. Anglija į!
Rems Ulsterį tfi 

puolimų.

imi-

įspėja angliakasius.
SPRINGFIEfLD, III. birž.

Illinois angliakasių prezi
dentas Farrington pasiuntė vi
siems lokalams telegramą, 
prašančią visus angliakasius 
susilaikyti nuo visokios prie
vartos, kad tuo nepasidarius 
sau priešus iš draugų.

26.

Sugrąžino žygiuojančius
FAIRMONT, W. Va., birž. 

26. — West Virginijos anglia
kasių prezidentas Keeriey sus
tabdė streikuojančių angliuką 
irių ir pritarėjų žygiuotę iš Mo 
nongah į Faimont, kad palitio- 
savus čia iš kalėjimo. 91 suim
tus angliakasius, suimtus p.ėt- 
nyčioj sąryšy j su buvusia ang
liakasių demonstracija. Miesto 
policija ir mušeikos buvo pri
sirengę pasitikti ir atmušti žy
giuojančius angliakasius, bet 
Keeney pasisekė prikalbinti 
žygiuojančius grįsti į namus ir 
tuo išvengti galimo 
praliejimo.

le rau jo

irė Monaco princas
PARYŽIUS, birž. 26. — Mo- 

laco karalius princas Albert 
ionore Charles pasimirė čia 

Šiandie.
Jis buvo valdonas mažiau

sios pasaulyj karalystes Mona
ko, kuri viso yra 8 ketvirt. 
mylių dydžio, bet kur yra pa
skubęs gembleriavimii miestas 
Monte Carlo. Iš gembleriavimo 
visa šalis tik ir pasilaiko ir 
turtingai gyvena. Ji yra prie 
Viduržemio jurų, apsupta 
Francijos. Princas buvo pasi
žymėjęs mokslininkas ir jurų 
dugno ir gyvybės tyrinėtojas.

4 žmonės užmušti.
CHICAGO. — 4 žmonės, 

tarpe viena moteris, liko už
mušti ir 6 sunkiai sužeisti dvic 
jose nalaimėse su automobi
liais Chicagoje ir Hammond, 
Ind. 3 žmonės užmušti Chica
goje, automobiliui atsimušus į 
gatvekarį, o 1 užmuštas ir 
4 sužeisti ties Hammond trau
kiniui užbėgus ant automobi
lio, kuriuo važiavo Valparaisoatsitiki-

nuspręsti, universiteto studentai.

jų

■ ■ ■ ■ 
Airiją

uškinime airių

26.
Winston

LONDONAS, birž. 
Kolonijų ministeris 
Cburchill šiandie atstovų bute 
darė savo senai žadėtą prane
šimą apie Airijos padėtį. Da
rydamas pranešimą jis sakė 
norįs plačiausių ir pilniausių 
debatų tuo klausimu.

Jis sakė, kad visos baiseny
bės, kurios dėjosi Ulsteryj yra 
dėl veikimo ten dviejų divizijų 
respublikonų armijos ir delei 
Airijos partizanų veikimo, kad 
sunaikinus UI storio valdžią ir 
paskui Ulsterį, priešais jo va
lią, prijungus prie Airijos.

Dabar betgi padėtis pagėrę- 
jusi, įsteigus neutrąlinį zoną ir 
Anglijos valdžiai davus 50,000 
kareivių UIstęrio apgynimui.

Chur- 
prie-

pa

liau visomis jai prieinamomis 
priemonėmis rems Ulsterį ir 
neleis Airijai prievarta 
pasigrobti.

Sinn feineriai, sakė 
chill, turi suprasti, kad
varta jie niekad nelaimės Uls- 
terio ir kad jį galima laimėti 
tik gerumu, todėl kuo airiai la
biau jį. puls, tuo jiems 
tiems bus blogiau.

Anglijos valdžia rūpinsis, 
kad kuomažiausia žmonių žūtų 
ir kuomažiausia turto butų su
naikinta, todėl ji jokiu bildu 
neleis pietinei Airijai pulti 
šiaurinę ir kiekvieną tokį puo
limą atmuš savo ginkluota jie-

Švedijos-Rusijos prekyba 
didėja.

STOCKHOLM, birž. 26. — 
Nors Švedijos riksdagas atsi
sakė priimti ir ratifikuoti pa
darytąją tarp Švedijos ir Rusi
jos prekybos sutartį, 
tarp tų dviejų šalių nė : 
neapsistojo ir atmetimas 
tarties nė kiek nepakenkė 
prakybos besiplėtojimui. 
dijos eksjjertas į Rusiją net 
iniai padidėjo, o ir gauta, 
atn^timui sutarties, naujų di
delių užsakymų iš Rusijos.

prekyba 
kiek

Šil
tos

Šve- 
žy- 
po

PINIGŲ KURSAS
... *

Vakar, birželio 2G d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai 
tonva Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.^9
Austrijos 100 kronų ..........  %.c
Belgijoj 100 frankų ............... $7.95
Danijos 100 frankų ........... $21.12
Finų 100 markių ...............  $2.15
Francijos 100 frankų .:......... $8.33
Italijos 100 lirų........................ $4.64
Lietuvos 100 auksinų ............  30?
Trenku 100 markių ..............   2%c

■ Norvegijos 100 kronų ....... $16.02
Olandų 100 guldenų ........... $38.10
Švechj 100 guldenų ...............  $25.51
šveicarų 100 nvarkių ........... $18.89
Vokietijos 100 markių ........... 30c

Small pati mirė
KANKAKEE, III., birž. 26.- 

Illinois gubernatoriaus, Len 
Small pati pasimirė šįryt nuo 
apopleksijos, kuri užgavo ją 
subatos vakare, laike sujudimo 
ir apvaikščiojimo jos vyrą iš
teisinus teisme.

Nagrinėjimas per 9 savaites 
jos vyro bylos Waukegan la
bai ją nuvargino, bet ji visą 
laiką buvo teisme iki paskuti
nei dienai, kada išnešta nuo
sprendis. Kada jiedu subatoj 
sugrįžo j savo namus, juos 
triukšmingai pasitiko mieste
lio gyventojai. Laike viso to 
triukšmo ji urnai sukniubo be 
žada ir žado veik nebeatgavo 
iki savo mirties.

Rusijos delegatai atvyko.
HAAGA, birž. 26. — Busi- 

jos delegatai į Haagos konfe
renciją atvyko į čia šiandie. 
Delegacijos galva yra Maksim 
Litvinov. Kitais delegacijos na-

Leonidas Krasinas, 
N. Krest inski ir So- 
taip kad didžiumoj 
susideda iš kraštuii-

riais yra 
Rakovski, 
k oi n i ko v, 
delegacija
niųjų, nes tik du (Krasinas ir 
Rakovskis) yra nuosaikieji.

Permatomas sunkus su jais 
susitarimas, nes veikiausia jie 
laikysis savo senojo, geg. 11 
dienos, G'enoa konferencijoj, 
memorandumo ir gal negreit 
nusileis.

Prasideda tarybos su Ru
sais Haagoje

HAAGA, birž. 26. — Šiandie 
visos valstybės rengiasi prie 
tikrojo pradėjimo internacio
nalinės konferencijos Rusijos 
reikalais, nes šiandie turi pra
sidėti konferencija su Rusijos 
delegatais.

Iki šiol rusai konferencijoje 
dar nedalyvavo ir tarėsi tik 
tarp savęs valstybės apie tai, 
kokius reikalavimus joą pasta
tys Rusijai. Dabar gi prasidės 
visuotina konferencija.

Bijosi.
PARYŽIUS, birž. 26. — Po 

užmušimui Londone gen. Wil- 
sono ir Berline užsienio reika
lų ministerio Rathenau, didele 
sargyba tapo pastatyta 
namus prezidento Millerand ir 
premjero Poincare. Juos visur 
lydi būriai šnipų.

Didelis streikas Italijoje
MILANAS, birž. 26. — 

Šiandie turi prasidėti visuoti
nas Italijos geležies ir plieno 
darbininkų streikas, kuris 
apims apie 300,000 darbiniu- 
kų.

MOLIAI, (Akmenio par.) — 
Nedidelis sodžius, stovi ant 
Merkio kranto gražioj vietoj. 
Žemė čia menka smėlynai, bet 
žmonės labai darbštus ir duo
nos turi. Jie gyvena prie pat 
lietuvių sienos neitralinėj zo
noj. iLigr rudens jie gyveno 
rainiai Tautų Sąjungos globoj. 
Praėjusį rudenį atsikraustė 
lenkų kareiviai1 ir apsigyveno. 
Žmonių laisvė jau tapo labai 
suvaržyta. Žmonių bažnyčion 
neleidžia. Valickienė vieną sek
madienį kareivių nematoma 
nuėjo į bažnyčią Velykų išpa
žinties. Atgal grįštant ją išga
vo ir nuvarė Vilniun, kur užsi
mokėjo 3000 markių už tat, 
kad buvo bažnyčioj. Dabar ne 
labai senai čia atsitiko toks ne
žmoniškas ajtsilikimas. -Lužys 
turi bičių. Sužinojęs šarkiškių 
žandarų viršininkas, Kovalek 
kuris šitoj apylinkėj pasižy
mėjęs savo žiaurumu, atvažia
vo pirkti meilus. Lužys netu
rėdamas meogiis, žinoma ir 
nepardavė. Kovalek nieko ne
sakęs išvažiavo. Netrukus at- 
važiavo Kovalek su kareiviais | 
daryti pas Lūžį kratos. Lūžio 
namie nebuvo. Pradėjus krėsti 
Lužienė pasiskubino atiduoti 
tris kokius tai atsišaukimus, 
kuriuos Lūžini kareiviai (len
kai) buvo davę rūkyti, saky
dami, kad tuos atsišaukimus 
rado miške. Kovalek krėtė kuo 
smulkiausiai, bet nerado nieko, 
be ILužienės atiduotų atsišauki
mų. 'Lužienė matydama, kad 
taip verčia drabužius ir meto,

bet jau (Lužienė neturi vilties 
sulaukti ateinančios vasaros.

Taip čia žmonės gyvena 
“brolių” globoj nei tralinėj juo
stoj.

GIRAITĖ. — (Varėnos par.) 
— Stovintieji šiam sodžiuje 
lenkai griežtai užgynė visais 
keliais eiti iš sodžiaus, be kelio, 
kuris eina Valkininkų miestelio 
pusėn. Suėjus kiaulėms rn- 
giuosna, už kluonų, parvaryti 
neleidžia, liepia metyti akme
nimis, o jeigu kiaulė ir taip ne
galima nubaidyti, tai liepia va
žiuoti Vilniun išsiimti leidimą, 
nes mat reikia anas įsakymas 
peržengti. Arti taip pat neiš
leidžia, reikalaudami iš Vil
niaus leidimo, o kur jis Vilniuj 
išimti ir patys nežino. Kas 
jiems geriau patinka, pav., pd- 
galvis, lova, vežimas ir k. t. 
ima visai nesiklausę šeiminin
ko ir jais naudojasi.

Taij) tai žmonės gyvena nei- 
tralinėj juostoj Varėnos Valki
ninkų ruožte.

Kautsky serga
“Forvertso” korespondentas 

Berline praneša, kad gar 
Vokiečių socialdemokratų 
das ir mokslininkas 
Kautsky susirgęs akių 
Akių specialistai padarė 
vienos akies operaciją, 
pavykusi gerai.

va-
Karlas

jam 
kuri

LIETUVON

Važiuokite dabar
su NAUJIENŲ pulku 
Kartu bus smagiau!

I

Skaitykite pranešimą rytoj

IMPERFECT IN ORIGINAL
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“Vabalu aikštė".
(Feljetonėlis)

Vakaras* šilta ir nubodu. Nie
ko nesinori veikti. Veikti? Tai 
labiausia nepakenčiamas žodis. 
Lyg nepakanka dienoj dirbti 
aštuonias valandas. Be to, visi 
gudrieji žmones sako, jei nori 
buti sveikas, tai aštuonias va
landas dirbk, aštuonias valan
das sunaudok visokiems pasi- 
linksminidams ir pratimams, 
o likusias aštuonias valandas 
miegok. Tai skamba nei šio nei 
to. Nors aš galėčiau tiems gud
riems žmonėms nurodyti ne
mažai tokių tipų, kurie nieko 
nedirba, o vienok dievulis svei
kata juos nenuskriaudė. Antra 
vėl,' nežinau kokiu budu galima 
linksmintis, jeigu kišenėj vė
jas švilpia.

Vasarą da ne taip bloga. Nu
eini bent į parką pažiopsoti ir 
‘ fleperių“ pamatyti. Ten, bral, 
kai žydelio krautuvėj — nors 
neperki, bet žiūrėti gali. Nebe- 
reikalo “fleperių” laikraštis 
The Flapper sako: “Be musų 
Chicago butų neįdomi.”

Ir jeigu jus gyvenate šiauri
nėj Chicagos dalyj, kur nors 
netoli nuo Newberry’s knygy
no, tai jus turite progos ne tik 
“fleperių” matyti, bet da ir 
kitos rųšies sutvėrimų — “va
balų.”

Neįgaukite klaidingo 'supra
timo: vabalai —- tai žmonės. 
Jie renkasi vakarais ties Ne\v- 
berry knygynu. Ta vieta vadi
nama “vabalų aikštė.”

Dabar pažiūrėkime, kas de
dasi toj aikštėj.

Jau beveik aštunta valanda. 
Netoli nuo lempos stulpo sto
vi krėslas. Pradeda rinktis 
žmones. Žiuri, klausais. “Kada 
nors Jungtinių Valstijų valdžia 
da atsikpreips į mane,“ kalba 
aukšto ūgio žmogus. “Aš, ži
note, išradau tokį orlaivį, ku
lis gali lakioti, kai paukštis. 
Tikrai sakau. Bet aš neišduo
siu savo išradimo paslapties. 
Man gaila Vokiečių; aš pats 
gimiau Vokietijoj.”

Nebežinai nei ką manyti: ar 
jis girtas nuo munšaino, ar jau 
girtas nuo to laiko, kai mažas 
būdamas iškrito iš aukles ran
kų ant žemės ir neteko galvoj 
vieno šulo...

Čia pat šalyj stovi kitas žmo
gus ir dejuoja: “Ak, aš norė
čiau, kad mums butų sugrą
žintas alus.”

Jokio abejojimo negali buti: 
tai vokietis. Nedidelio ūgio, bet 
storas, .kai statinė.

Štai ir kitas tipas. Veidas 
nervingas; akys didelės, išpar
pusios. Jis žiuri į moteris, kai 
katinas į lašinius.

“Well, aš nepriklausau ne
kaltųjų draugijai,” sako jis. 
“Bet aš nėsu ipokritas. Aš tu
riu drąsos prisipažinti prie sa
vo taip vadinamų blogų darbų. 
O dauguma jūsų elgiatės kai 
anas žydelis Ickus. ‘Ickau,’ por
tale jį draugas, ‘juk tu žinai, 
kad imti devynius nuošim
čius palūkanų yra tikras plė
šimas. Ką Dievas pasakys, ka
da jis pažiūrės iš aukšto į 
tuos 9 nuošimčius?’

‘Ui, Dievas nieko nesakys,’ 
atsakė Ickus. ‘Kada Jis pažiū
rės iš aukšto į 9, tai Jis matys 
6-’”

Aštunta valanda. Prasideda 
debatai apie spiritualizmą. Dr. 
Ben Reitman’as gina teigiamą 
pusę, o VVeber’as — neigiamą.

—My vvordy opponent, —• 
sako Reitman’as, — is most 
of the time full of bad spirits. 
That’s why he does not under- 
stand good spirits.

Toliau daktaras panaudoja 
paskilbusio Romos oratoriaus 
metodą.

—*Aš nekalbūsiii apie tai, 
kad mano oponentas yra mer
gos vaikas, kad Jis savo jau
nystę praleido pataisos namuo
se, kad jis fiziniai ir protiniai 
yra tiek silpnas, jog nebuvo 
paimtas net į armiją, — visa 
tai aš paliksiu šalyj. Aš ma
liau, jųš palys galite ntnnany*

ti, kad, iš vienos pusės, prieš 
jus stovi inteligentiškas žmo
gus (rodo į save), o iš tikos 
pusės ignorantas (rodo į We- 
berį), e te.

Weber’is atsako Reitman’ui.
Dr. Reitman’as sakė jums, 

kad Anglijos valdžia neįsileidu
si jo todėl, kad jis palaikąs ry
šių su manim ir kitais radika
lais. Jus gerai žinote, kad aš 
buvau nuvažiavęs į Angliją. 
Vadinasi, Anglija prieš mane 
nieko neturi, ir Ben’is kalba ne 
tiesą. Toliau. Benis vadina ma
ne silpnapročiu, o nežiūrint to, 
draugauja su manim. Išvada 
aiški: toks su tokiu sutampa...

Maž-daug tokioj dvasioj ve
dama ir visi debatai. Spiritua
lizmas paliekama šalyj, o kal
bama apie viską pasaulyj ir 
apie daugį da kitų dalykų.

Dešimta valanda, 
pasibaigia. Žmonės 
stitys.

Tai vieno vakaro
“Vabalų aikštėj” įvyksta ir ki
tokių dalykų. Bet apie tai kitą 
kartą. —K. Sėjikas.

Komedija 
ima skir-

įspudžiai.

Francijos imperializmui 
antras smūgis

kratai kontroliuoja 40 nuoš. 
balsų Suomijos atstovų rūme.

Sumušė lenkų planą.
Dešinieji visi sutiko paremti 

^apsigy namą jį” susi v ieni j imą’ ’ 
su Lenkija tik ta išlyga, kad 
tas susivienijimas butų nu
kreiptas prieš Rusiją. Suomiai 
konservatininkai savo jausmais 
būdami vokiečių, ar junkerių 
šalininkais, išsigando išgirdę, 
kad projektuojamasis susipra
timas su Lenkija yra ne tik 
prieš sovietinę Rusiją, o ir prieš 
vokiečių laukiamos junkeri jos 
atgijimą.

Visų labiausiai dėl šito kon- 
servat įninka i parėmė socialis
tus, kurie vieni buvo priešingi 
visokiam susidėjimui su dabar
tine Lenkija, ir Varšuvos poli
tika tapo sumušta suomių par
lamente 119 balsų prieš 54. 
Diskusijose, suomių atstovų rū
me keli kalbėtojai nurodė, kad 
francuzų politika moraliai tapo 
visiškai nugalėta Genujoj, o 
kadangi Lenkija yra tik klusni 
francuzų militarininkų itarne, 
tai Varšuvos sutartis labai pa
kenktų suomių vardui vakarų 
demokratijoje.

ėjo čia Charles’o W. Morse’o pa
ti, tai jos klausė senatoriai, at
stovai ir atsižymėję visos ša
lies žmonės”.

Vanzetti — pagerbimas 
. ir atšaukimas.

Upton Sinclair,
. ■ :i.' ■ ■ d-' /-. ■

pra-

Londonas. — K. E. Primus- 
Nyman laikraštyj “Labor Lea- 
der” sako, kad Suomijos socia
listai padarydami galą senam 
suomių kabinetui, uždavė fran
cuzų imperializmui antrą smū
gį! Suomijos valdžia nupuolė 
dėl savo francuzų ir lenkų pa
baltos apsigynimo -politikos.

Pereitą kovo mėnesį Varšu
voj įvyko lenkų, 'suomių, estų 
ir latvių konferencija tuoju ti
kslu, kad užmezgus ryšius tarp 
tų valstybių, kurios seniaus pri
klausė rusų imjerijai. Įdomus 
dalykas, kad Lietuva, nors taip
gi yra buvusios caro 'Rusijos 
nare, neapturėjo 'ne pakvieti
mo į Varšuvą. Matomai Len
kija bijosi, kad Lietuvos daly
vavimas neatšaldytų -td užside
gimo, kuriuo kitos trys Pabal
tus valstybes į lenkų karinių 
laimių j ieškotojų gudriai pasta
tytus spąstus yra varomos.

Varšuvos konferencijoje bu
vo įnešta, kad tarimai turi bū
ti remiami dabartinių sienų 
priėmimo principu ir taikos su
tartimis Rusijos padarytomis 
su įvairiomis savo pasienio val
stybėmis. ♦

Bet lyginė taikos sutartis 
tarp Rusijos ir Lenkijos buvo 
tiesiog brukte įbrukta Rusijai 
ir, be abejo, ankščiau, ar vė
liau, ji turės būti žymiai per
mainyta. Bet Lenkija tikėjos 
įtraukti Pa baltės valstybes į 
susivienijimą, kuris galėtų būti 
labai naudingas jai ateity.

Tapo padarytas ne aiškus su
sivienijimas, o tik susiprati
mas, einant kuriuo keturios

“labdaringo nei tralu nio”, jei 
kuri jų butų užpulta kokios ki
tos valstybės. Ir nors suomių 
užsienio reikalų ministeriš 
dras Holsti nebuvo įgaliotas 
suomių parlamento pasirašyti 
po jokia sutartimi Varšuvoje, 
jis pasirašė po labai neaiškiai 
sustatyta sutartimi. Oras Hols
ti, vienas gabiausių Suomijos 
pažangininkų centro ministe
rijos
gauti dešiniųjų paramą. Cen
triniai iri dešinieji yra mažne 
lygaus stiprumo, o socialdemo-

narių matomai tikėjos

r.Richter’C
ĘXPELIER”

z Kaip tik pasirodo pirmutinis 
; apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
j reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
; į tad naudokite Sity patikėtinu naminį 

vaisty. Jersitikripkite, kAd kiekvie- 
; na bonka Pain-Espellerio, kurty 

jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
2 vaisbaženkliu. Kaina 85c. ir 7Oc. 

aptiekose arba pas.

Pasielgimas su politiniais 
kaliniais ir Morse’u

Washington, — kada vaikai, 
ėjusieji kryžiaus kelią, stovėjo 
pas baltnamio vartus, prašyda
mi, kad prezidentas dovanotų 
visiems politiniams kaliniams, 
Georgijos senatorius Tom Wat- 
son, smarkiai puldamas vyriau
si prokurorą delei Morse’o by
los, reikalavo: “Kam tas. skir
tumas daroma teisme su betur
čiais išsitarusiais kelis netinka
mus žodžius ir su turtingu 
žmogum, kuris su savo sunais 
piešė valdžią per ištisus karo 
mėnesius”.

“Ta šalis’’, sakė Watson, 
“stovi ant prapulties krašto ir 
jos tvarka yra griūnanti, gurios 
teišėjai yra sugedę, kurios tei
singumo administracija yra nu
perkama ir turtingas žmogus 
turi visą galią teismuose, o 
biednas žmogus neturi jokios 
progos. Nemalonu yra daryti 
palyginimas pasieligmo suteik
to šitam turtingam kriminalis
tui, Charles W. Morse’ui su pa
sielgimu suteiktu toms nelai
mingoms esybėms, kurios me
tai po metų nyksta kalėjime už 
tai, kad jos pasakė ką tai prieš 
buvusios administracijos karo 
politiką ir tuomi techniniai per
žengė šnipystės įstatymą.

“Nėra sakoma, kad tie žmo
nės ką pavogė iš ko; nėra sa
koma, kad dėl jų nors vienas 
vyras atsisakė stoti kariuome
nėn; nėra sakoma,' kad jie iš- 
tikro pakenkė valdžiai, ar kuo
mi pagelbėjo priešui; bet, ka
dangi jie yra biotini ir be drau
gų, tai jie metai po metų pūna 
kalėjimuose.

“Kada jų maži vaikai atėjo 
čia ir iškėlė savo rankytes, 
prašydami pas prezidentą pa
sigailėjimo, tai jie šaltai tapo 
nustumti šalin; bet kuomet at-

Boston, geg. ‘41 d., Aš 
leidau valandą laiko su Barolo- 
meo Vanzetti Charles tono ka
lėjime. Aš esu susipažinęs su 
pirmeiviais agitatoriais viso
kios rųšies ir visokių tautų ir 
aš manau, kad! aš galiu buti 
žinomas tame dailyke. Aš savo 
liudymą teikiu viešos nuomonės 
teismui: kad šitas prastas ita
las darbininkas yra Jik tuo, kuo 
jis sakosi esąs,V f idealininkas, 
naujos visuomenės tvarkos 
apaštalas. Aš skaityčiau jį ga
linčiu susidėti apiplėšimu, ar 
žmogžudybe tiek pat kaip ir 
save. Jis yra nuoširdus ir ge
ras, atviras kaip kūdikis, jaut
rus ir turi tą. įgimtą tobulu
mą, kuris padalo gerą elgesį 
be ‘mokinimo. Jis pašventė sa
vo gyvenimą (ąrnavimui savo 
draugams dąrb|ninkams ir jis 
lig šiol tarnauju jiems ir jis tą 
gerai žino.

Aš taipgi turėjau prityrimo 
su literatine kritika ir jos pa
rodyta žmogaus asmenybe. Aš 
kalbėjau su keliais tūkstančiais 
žmonių, skaičiusių mano kny
gas ir, aš gailiu pręsti, ar jie 
suprato jas. Vanzetti yra 
skaitęs mano apysaką “Dzimi 
Higins“ ir man buvo labai aiš
ku, kad jis ėjęs į to darbinin
kų klasės kankinio sielą, kad 
jis dalinosi su juo visomis to
mis svajonėmis, kentė visus 
trukumus ir pergalėjo visas tas

baisenybes. Jis tikras jsikuni- 
jusis “'Dilini Higins”, taip kaip 
ir tūkstančiai kitų, prisiekusių 
savo širdyse, kad gyvenimas be 
laisvės neturi prasmės ir kad 
teisingumas visiems musų vi
suomeninės tvarkos prispaus* 
tiems yra dievu gyveiiime.

Čia aš galėčiau pasakyti šį 
tą apie pavojų musų įstaty
mams ir valdžiai, įpainiotiems 
tame, kad tie, kurie jų vardu 
veikia, sudaru suokalbį pasiųs
ti tokį žmogų po kartuvėmis. 
Bet, pasimatęs su Vanzetti, ne
galiu galvoti apie teisėtas siste
ma®, galiu galvoti tik apie 
žmogų, šitas musų brolis tu
ri būti išgelbėtas; karštaširdė, 
narsi ir tikra, brangi gyvastis, 
kuri randas jame, neturi būti 
nusmaugta budelio kilpoj!

i , •

Naujas 
Europos Žemlapis 

su. *
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 
"Lietuvos su Rusiją

Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau 
Naujienų Knygynas 

1739 So. Halsted St,
Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halated St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.
................ ■— ..... ....■/

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Viii............... ............................. .......................................

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

rei v p«3^ė | b^s.

Jei r-eilęjIdlilųle Jūre lė pįijlęlis 
platintis, ir* nrichjodtjfi jiems 
si/elnjaųo, npql^šfun]o lužibėsio, 
Vario lįHc

Severas
HAIRP0MADE

KAINA 25c

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

glilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIM

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

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

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

urna

—----------------- --------- -
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Užsisakykite
patys ir paraginkite savo draugus Amerikoje, kad 
užsisakytų savo draugams ir giminėms LIETUVOJE 
vienintėlj darbo žmonių savaitinį laikraštį.

“ SocialdemokrataS ”
leidžiamo Lietuvos Soc. Dem. Partijos C. Komiteto.

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

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisų.

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

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

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti Šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
I*—III ■ ■■UI ■!! 1.1.1 ———^1———— —*

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

Namų Tek: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 1 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room 536 
Tol.1. Central 6390 

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

F____ "■■■A1. J 1

Tel. Ilavmarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. B ANĖS .
ADVOKATAS

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

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. 38th St., Chicago. III.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Tdlephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai 
riaušių ir lėng 
viausių armo-

> nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu

sų armonikos yni 
gvarantuotos.

senas armonikas ir

“Lietuvos Ūkininką”
Seniausią ir didžiausią .progresyvių Lietuvos darbo žmonių laikraštį kuris teisingai ir aiš
kiai aprašo valstiečių ir kitų darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus valdžios dar
bus, kovoja, su šėlstančių Lietuvoje klerikalizmu. Skaitytojams duoda advokatai pata
rimų teisių klausimais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterinoriai gyvulių 
auginime ir gydyme, daktarai sveikatos klausimais ir šiaip įvairių įvairiausiais gyvenimo 
reikalais. Per metus duoda savo skaitytojams apie 4000 patarimų, iš jų įvairiais klau 
simais nemąža ten amerikiečiams.
“Lietuvos Ūkininko” prenumeratoriai per metus gauna:
52 num. '‘Lietuvos Ūkininko” su šiais priedais:
24 num. “žeme” geriausio ūkio laikraščio.
24 num. “Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laikraštis, kuris ragina jaunimą 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 
auks. Atskiras num. 2 auks.
Amerikoje: metams — 2 dolerių, pusei metų 1 dol.
ADRESAS: “Lietuvos Ūkininkas” Laisvės Alėja'Nr. 60, KAUNAS, Telefonas 223.
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
So. Boston, Mass., “Sandaroj”, 327 E. St.,
New Yorke, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St.,

'Chicagoje: “Naujienos”, 1789 So. Halsted St., “Aušros Knygynas”, 3210 S. Halsted St 
E. St. Louis, Ilk, Jonas žičkus, 539 Collinsville Avė.,
pockford, Ilk, Petras Katra, 1012 Main St., ir A. L. T. Sandaros kuopose

80 auks., pusei metų — 42 auks., 3 mėn. 23

NEGAIŠYK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR KITIEMS ŠIANDIENMes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St
Chicago, III.

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turimo; 
nuo $3 ir aug-' 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Atiburn Avė.

Tel. Boulevard 4139
■«—■ ■ ipi ■■■ .....——

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixturea

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui r

Telefonai Boulevard ^92

1619 W. 47th Street
Ant ^mokesčių, jei pagei

daujama.

Išpardavimas
Mes dabar pirkome bankrutijusios 

firmos staką, 400 vyrų siutų ir ovet- 
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* 
nų vyrų siutai ir overkotai už $10.50 
ir daugiau. Vyrų kelnės už $2.50 ir 
daugiau. Siųtkeisai ir skryneles.

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

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

I
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NAUJIENOS, Chicago, UI Utarninkas, Birželio 27, ’22

“ abalu aikštė".
(Feljetonėlis)

Vakaras. Šilta ir nubodu. Nie
ko nesinori veikti. Veikti? Tai 
labiausia nepakenčiamas žodis. 
Lyg .nepakanka dienoj dirbti 
aštuonias valandas. Be to, visi 
gudrieji žmonės sako, jei nori 
būti sveikas, tai aštuonias va
landas dirbk, aštuonias valan
das sunaudok visokiems pasi- 
linksminidams ir pratimams, 
o likusias aštuonias valandas 
miegok. Tai skamba nei šio nei 
to. Nors aš galėčiau tiems gud
riems žmonėms nurodyti ne
mažai tokių tipų, kurie nieko 
nedirba, o vienok dievulis svei
kata juos nenuskriaudė. Antra 
vėl,’ nežinau kokiu bud u galima 
linksmintis, jeigu kišenėj vė
jas švilpia.

Vasarų da ne taip bloga. Nu
eini bent į parką pažiopsoti ir 
* fleperių“ pamatyti. Ten, bral, 
kai žydelio krautuvėj — nors 
neperki, bet žiūrėti gali. Nebe- 
reikalo “fleperių” laikraštis 
The Flapper sako: “Be musų 
Chicago butų neįdomi.”

Ir jeigu jus gyvenate šiauri
nėj Chicagos dalyj, kur nors 
netoli nuo Newberry*s knygy
no, tai jus turite progos ne tik 
“fleperių” • matyti, bet da ir 
kitos rųšies sutvėrimų — “va
balų.”

Neįgaukite klaidingo 'supra
timo: vabalai —< tai žmonės. 
Jie renkasi vakarais ties New- 
berry knygynu. Ta vieta vadi
nama “vabalų aikštė.”

Dabar pažiūrėkime, kas de
dasi toj aikštėj.

Jau beveik aštunta valanda. 
Netoli nuo lempos stulpo sto
vi krėslas. Pradeda rinktis 
žmonės. Žiuri, klausais. “Kada 
nors Jungtinių Valstijų valdžia 
da atsikpreips į mane,” kalba 
aukšto ūgio žmogus. “Aš, ži
note, išradau tokį orlaivį, ku
lis gali lakioti, kai paukštis. 
Tikrai sakau. Bet aš neišduo- 
siu savo išradimo paslapties. 
Man gaila Vokiečių; aš pats 
gimiau Vokietijoj.”

Nebežinai nei kų manyti: ar 
jis girtas nuo munšaino, ar jau 
girtas nuo to laiko, kai mažas 
būdamas iškrito iš auklės ran
kų ant žemės ir neteko galvo. 
vieno šulo...

Čia pat šalyj stovi kitas žmo
gus ir dejuoja: “Ak, aš norė
čiau, kad mums butų sugrų- 
žintas alus.”

Jokio abejojimo negali būti: 
tai vokietis. Nedidelio ūgio, bet 
storas, .kai statinė.

Štai ir kitas tipas. Veidas 
nervingas; akys didelės, išpar
pusios. Jis žiuri į moteris, kai 
katinas i lašinius.

“Well, aš nepriklausau ne
kaltųjų draugijai,” sako jis. 
“Bet aš nesu ipokritas. Aš tu
riu drųsos prisipažinti prie sa
vo taip vadinamų blogų darbų. 
O dauguma jūsų elgiatės kai 
anas žydelis Ickus. Tckau,’ per
tarė jį draugas, ‘juk tu žinai, 
kad imti devynius nuošim
čius palūkanų yra tikras plė
šimas. Kų Dievas pasakys, ka
da jis pažiūrės iš aukšto į 
tuos 9 nuošimčius?’

‘l'i. Dievas nieko nesakys,’ 
atsakė Ickus. ‘Kada Jis pažiū
rės iš aukšto į 9, tai Jis matys 
6.’ “ • • . l •

Aštunta valanda. Prasideda 
debatai apie spiritualizmų. Dr. 
Ben Reitnian’as gina teigiamą 
pusę, o Weber’as — neigiamų.

My vvordy opponent, — 
sako Reitnian’as, — is niost 
of the thne full of bad spirits. 
That’s why he does not under- 
sland good spirits.

Toliau daktaras panaudoja 
paskilbusio Romos oratoriaus 
metinių.

—Aš nekalbėsiu apie tai, 
kad mano oponentas yra mer
gos vaikas, kad jis savo jau
nystę praleido pataisos namuo
se, kad jis fiziniai ir protiniai 
yra tiek silpnas, jog nebuvo 
paimtas net į armiją, — visa 
tai aš paliksiu šalyj. Aš ma
liau, jųš palys galite numany

ti, kad, iš vienos pusės, prieš 
jus stovi inteligentiškas žmo
gus (rodo į save), o iš tikos 
pusės ignorantas (rodo į We- 
berį), e te. _

Weber’is atsako Reitman’ui. 
— Dr. Reitnian’as sakė jums, 
kad Anglijos valdžia neįsileidu
si jo todėl, kad jis palaikus ry
šių su manim ir kitais radika
lais. Jus gerai žinote, kad aš 
buvau nuvažiavęs į Anglija. 
Vadinasi, Anglija prieš mane 
nieko neturi, ir Ben’is kalba ne 
tiesų. Toliau. Renis vadina ma
ne silpnapročiu, o nežiūrint to, 
draugauja su manim. Išvada 
aiški: toks su tokiu sutampa...

Maž-daug tokioj dvasioj ve
dama ir visi debatai. Spiritua
lizmas paliekama šalyj, o kal
bama apie viską pasaulyj ir 
apie daugį da kitų dalykų.

Dešimta valanda. Komedija 
pasibaigia. Žmonės ima skir
st itys.

Tai vieno vakaro įspūdžiai. 
“Vabalų aikštėj” įvyksta ir ki
tokių dalykų. Bet apie tai kita 
kartų. —K. Sėjikas.

Francijos imperializmui 
antras smūgis

*
Londonas. - K. E. Primus- 

Nyman laikraštyj “Labor Lea- 
der” sako, kad Suomijos socia
listai padarydami galų senam 
suomių kabinetui, uždavė fran
cuzų imperializmui antrų smū
gį! Suomijos valdžia nupuolė 
dėl savo francuzų ir lenkų pa
baltos apsigynimo politikos.

Pereitų kovo meliesį Varša- 
voj įvyko lenkų, suomių, estų 
ir latvių konferencija tuoju ti
kslu, kad užmezgus ryšius itarp 
tų valstybių, kurios seiliaus pri
klausė rusų imjerijai. Įdomus 
dalykas, kad Lietuva, nors taip
gi yra buvusios caro Rusijos 
narė, neapturėjo 'ne pakvieti
mo į Varšavų. Matomai Len
kija bijosi, kad Lietuvos daly
vavimas neatšaldytų 4d užside
gimo, kuriuo kitos ti‘ys Pabal- 
tės valstybės į lenkų karinių 
laimių j ieškotojų gudriai pasta
tytus spųstus yra varomos.

Varšuvos konferencijoje bu
vo įnešta, kad tarimai turi bū
ti remiami dabartinių sienų 
priėmimo principu ir taikos su
tartimis Rusijos padarytomis 
su įvairiomis savo pasienio val
stybėmis.
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Bet lygine taikos sutartis 
tarp Rusijos ir Lenkijos buvo 
tiesiog brukte įbrukta Rusijai 
ir, be abejo, ankščiau, ar vė
liau, ji turės būti žymiai per
mainyta. Bet Lenkija tikėjos 
įtraukti Pabaltos valstybes į 
susivienijimų, kuris galėtų būti 
labai naudingas jai ateity.

Tapo padarytas ne aiškus su
sivienijimas, o tik susiprati
mas, einant kuriuo keturios 
valstybės pasižadėjo laikytis 
“labdaringo neilrahuno”, jei 
kuri jų butų užpulta kokios ki
tos valstybes. Ir nors suomių 
užsienio reikalų ministeriš 
tiras Holsti nebuvo įgaliotas 
suomių parlamento pasirašyti 
po jokia sutartimi Varšuvoje, 
jis pasirašė po labai neaiškiai 
sustatyta sutartimi. Dras Hols- 
ti, vienas gabiausių Suomijos 
pažangininkų centro ministe
rijos narių maloniai tikėjos 
gauti dešiniųjŲ paramą. Cen
triniai ir dešinieji yra mažne 
lygaus stiprumo, o socialdemo-

kratai kontroliuoja 40 nuoš. 
balsų Suomijos atstovų rūme.

Sumušė lenkų planų.
Dešinieji visi sutiko paremti 

<‘apsigynaniųjį” susivienijimų” 
su Lenkija tik ta išlyga, kad 
tas susivienijimas butų nu
kreiptas prieš Rusi jų. Suomiai 
konservatininkai savo jauSmais 
būdami vokiečių, ar junkerių 
šalininkais, išsigando išgirdę, 
kad projektuojamasis susipra
timas su Lenkija yra ne tik 
prieš sovietinę Rusiją, o ir prieš 
vokiečių laukiamos junkeri jos 
atgijimų.

Visų labiausiai dėl šito kon- 
servatiuinkai parėmė socialis
tus, kurie vieni buvo priešingi 
visokiam susidėjimui su dabar
tine Lenkija, ir Varšuvos poli
tika tapo sumušta suomių par
lamente 119 balsų prieš 54. 
Diskusijose suomių atstovų rū
me keli kalbėtojai nurodė, kad 
francuzų politika moraliai tapo 
visiškai nugalėta Genujoj, o 
kadangi Lenkija yra tik klusni 
francuzų militarininkų itarne, 
tai Varšuvos sutartis labai pa
kenktų suomių vardui vakarų 
demokratijoje.

Pasielgimas su pelitiniais 
kaliniais ir Morse’u

Washington, — kada vaikai, 
ėjusieji kryžiaus kelių, stovėjo 
pas baltnamio vartus, prašyda
mi, kad prezidentas dovanotų 
visiems politiniams kaliniams, 
Georgijus senatorius Tom Wat- 
son, smarkiai puldamas vyriau- 
sį prokurorų dėlei Morse’o by
los, reikalavo: “Kam tas skir
tumas daroma teisme su betur
čiais išsitarusiais kelis netinka
mus žodžius ir su turtingu 
žmogum, kuris su savo sunais 
plėšė valdžių per ištisus karo 
mėnesius”.

“Ta šalis“, sakė Watson, 
‘Stovi ant prapulties krašto ir 
jos tvarka yra griūnanti, gurios 
teišėjai yra -sugedę, kurios tei
singumo administracija yra nu
perkama ir turtingas žmogus 
turi visų galia teismuose^ o 
biednas žmogus neturi jokios 
progos. Nemalonu yra daryti 
palyginimas pasiniigmo suteik
to šitam turtingam kriminalis
tui, Charles W. Morse’ui su pa
sielgimu suteiktu toms nelai
mingoms esybėms, kurios me
tai po metų nyksta kalėjime už 
tai, kad jos pasakė, kų tai prieš 
buvusios administracijos karo 
politikų ir tumu i techniniai per
žengė šnipystes įstatymų.

“Nėra sakoma, kad tie žmo
nes kų pavogė iš ko; nėra sa
koma, kad dėl jų nors vienas 
vyras atsisakė stoti kariuome
nėn; nėra sakoma,' kad jie iš- 
tikro pakenkė valdžiai, ar kuo
mi pagelbėjo priešui; bet, ka
dangi jie yra biedni ir be drau
gų, tai jie metai po metų pūna 
kalėjimuose.

“Kada jų maži vaikai atėjo 
čia ir iškėlė savo rankytes, 
prašydami pas prezidentų pa
sigailėjimo, tai jie šaltai tapo 
nustumti šalin; bet kuomet ai

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tdephone Central 3362 
1824 Wabansia Are. 

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

ėjo čia Charles’o W. Morše’o pa
ti, tai jos klausė senatoriai, at
stovai ii’ atsižymėję visos ša
lies žmones’'.

Vanzetti — pagerbimas 
. ir atšaukimas.
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Upton Sinclair.

pra-Boston, geg. 41 d., Aš 
leidau valandų laiko su Barolo- 
ineo Vanzetti Charlestono ka
lėjime. Aš esu susipažinęs su 
pirmeiviais agitatoriais viso
kios rųšies ir visokių tautų ir 
aš manau, kad* aš galiu būti 
žinomas tame dalyke. Aš savo 
liudymą teikiu viešos nuomonės 
teismui: kad šitas prastas ita
las darbininkas yra -tik tuo, kuo 
jis sakosi esąs,? f idealininkas, ( 
naujos visuomenės tvarkos 
apaštalas. Aš skaityčiau jį ga-1 
liiičiu susidėti. apiplėšimu, ar 
žmogžudyje tiek pat kaip ir 
save. Jis yra nuoširdus ir ge
ras, atviras kaip kūdikis, jaut
rus ir turi tą, įgimtų tobulu
mų, kuris padalo gerų elgesį 
be mokinimo. Jis pašventė sa
vo gyvenimų tarnavimui savo 
draugams dųrlųninkams ir jis 
lig šiol tarnaujg jiems ir jis tų 
gerai žino.

Aš taipgi turėjau prityrimo 
su literatine kritika ir jos pa
rodyta žmogaus asmenybe. Aš 
kalbėjau su keliais tūkstančiais 
žmonių, -skaičiusių mano kny
gas ir, aš gailiu pręsti, ar jie 
suprato jas. Vanzetti yra 
skaitęs mano apysakų “Dzimi 
Higins” ir man buvo labai aiš
ku, kad jis ėjęs į to darbinin
kų klasės kankinio sielų, kad 
jis dalinosi su juo visomis to
mis svajonėmis, kentė visus 
trukumus ir pergalėjo visas tas

baisenybes. Jis tikras įsikuiu- 
jusis “Dilini Higins”, taip kaip 
ir tūkstančiai kitų, prisiekusių 
savo širdyse, kad gyvenimas be 
laisves neturi prasmes ir kad 
teisingumas visiems musų vi
suomenines tvarkos pris p aus
tiems yra dievu gyveilime.

Čia aš galėčiau pasakyti šį 
tų apie pavojų musų įstaty
mams ir valdžiai, įpainiotiems 
tame, kad -tie, kurie jų vardu 
veikia, sudarė suokalbį pasiųs
ti tokį žmogų po kartuvėmis. 
Bet, pasimatęs su Vanzetti, ne
galiu galvoti apie teisėtas siste
mas, galiu galvoti tik apie 
žmogų, šitas musų brolis tu
ri būti išgelbėtas; karštaširdė, 
narsi ir tikra, brangi gyvastis, 
kuri randas jatne, neturi būti 
nusmaugia budelio kilpoj!
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Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusiją
Pai^odo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta' kaina— 
tik po 25c.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyveninio vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

rei v p<j^ėI bus.
Jei reil^dlabili? tire IT pili luti s 
plabkbs. ir epridboddfi jiems 
sVelnbmo, minusiuląo iržibėsio, 
v4irio^iie

SEVERAS 
HAIRP0MA0E

i ’ tyli gyslas, s Veikus ir 
| eley<iquškds pldbl\<jrųs iepdldS.

KAINA 25c

W. F- SEVERĄ C0.
CEDAR RAPIDS IOWA

Reikalaukit tuojau
Naujienų Knygynas 

1739 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

[ JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

I 2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

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

It CHIRURGAS
Ned. 10:30-12:00 dieną

i CHICAGO. ILL,

LIETUVIS GYDYTOJAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:80-8:30.

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

Užsisakykite
patys ir paraginkite savo draugus Amerikoje, kad 
užsisakytų savo draugams ir ginvinems LIETUVOJE 
vienintelį darbo žmonių savaitinį laikraštį.

“ SocialdemokrataS ”
leidžiamo Lietuvos Soc. Dcm. Partijos C. Komiteto.

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

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite■ | 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisą.

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

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

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti Šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Išsirašykite Lietuvon savo giminėms, kaimynams ir pažįstamiems 
patys skaitykite ir platinkite

—---------js
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Room 1303 1

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
£............. . .... -..................... - J

GOLAN & GOLAN 1 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676 
Vr----- ;---------------------------

V. W.( RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room 536
Tol.1. Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing,i Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

A. MASALSKIS
Graborius

I\r.Ricbtbr'<J 
r “p ai n-'-’
i Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsireiftkimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
t ad naudokite šity patikėtinu naminį 
vaistę. Persitikrinkite, kšd kiekvie
na bonka Pain - Expellerio, kurifi 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 85c. ir 70c.

. ESPELUER’
KQtn ♦l’L'

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. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir lėng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yni 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Lietuvos Ūkininką”
Seniausių ir didžiausių ^progresyvią Lietuvos darbo žmonių laikraštį kuris teisingai ir aiš
kiai aprašo valstiečių ir kitų darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus valdžios dar
bus, kovoja’ su šėlstančių Lietuvoje klerikalizmu. Skaitytojams duoda advokatai pata
rimų teisių klausimais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterinoriai gyvulių 
auginime ir gydyme, daktarai sveikatos klausimais ir šiaip įvairių įvairiausiais gyvenimo 
reikalais. Per metus duoda savo skaitytojams 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. “žeme” geriausio ūkio laikraščio.
24 num. “Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laikraštis, kuris ragina jaunimų 'lavin
tis, dorai gyventi ir tt. r •
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” Laisvės Alėja'Nr. 60, KAUNAS, Telefonas 223.
Amerikoje g-aiima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
So. Boston, Mass., “Sandaroj”, 327 E. St.,
New Yorke, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St.,

'Chicagoje: “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., “Aušros Knygynas”, 3210 S. Halsted St., 
E. St. Louis, Ilk, Jonas žičkus, 539 Collinsville Avė.,
Įęockford, III,, Petras Ktttra, 1012 Main St., ir A. L. T. Sandaros kuopose

NEGAIŠYK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR KITIEMS ŠIANDIEN.
niiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMNiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiNiiroiiiiiiiiiiiN
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Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turimo 
nuo $3 ir aug-' 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Atiburn Avė.

Tel. Boulevard 4139
V.................................   ■ ...M—. !

BRIDGEPORT
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CKQ 
fixtures ^ww

Darbą gvarantuojame.
Elektriikauc darbui

Į 7101
| 1892Telefonai Boulevard

1819 W. 47th Street
Ant fimokesčių, 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
nų vyrų siutai ir overkotai už $10.50 
ir daugiau. Vyrų kelnės už $2.50 ir 
daugiau. Siųtkeisai ir skrynelės.

S. GORDON,
14th ir Halsted St., 2 (ėjimai: 

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

M
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MeNAUGHTON. WIS.

Nukentėjo nuo gaisro lietuvis.
Naktį iš 19 į 20 birželio čia 

sudegė dvejos lietuvio M. A. 
šarkos naiuai-krautuvėlės, ir 
jis pats vos nežuvo gaisre. Vie
nuose namuose šarka laike au
tomobiliams reikalingus daik
tus — “lairus” etc., o netoli 
nuo tos, skersai gatvę, saliuną, 
kurio užpakaly buvo keturi 
kambariai ir kurių viename 
pats šarka miegojo. Vidurnak
tį, apie pirmą valandą, nepa
prastai smarkus šuns lojimas 
viduj išbudino Šarką iš miego 
ir pabudęs jis pajuto, kad kam
barys buvo pilnas durnų ir pro 
lubas veržėsi liepsnos viduriu. 
Jis šoko iš lovos, bet buvo taip 
priiroškintas durnų, kad vos 
vos rėploms, pusiauplikis, iš
truko laukan.

Kadangi McNaugbtone nėra 
ne jokių gaisrui gesinti įtaisų, 
tai abudu šarkos namai ir vi
sa, kas juose buvo, sudegė. 
Menama, kad namai buvo ty
čia kokių kerštininkų ar pikta
darių padegti, nes abudu na
ujai kartu pradėjo degti. —

BfcOOKLYN, N. Y.

Birželio 14 d., New Plaza 
svetainėje, 5 valandą vakare 
įvyko nepaprastas kriaučių 54- 
58 skyrių susirinkimas. Susi
rinkimas buvo šaukiamas pri
sirengimui prie streiko, kuris, 
su lyg pranešimu, įvyks a tei
nančią savaitę. Atidalins susi
rinkimą, Bendrosios Tarybos 
narys Žutkov trumpai supažin
dino susirinkusius, kodėl galės 
įvykti generalis streikas. Strei
kas galįs įvykti kadangi firmos 
pradėjo išdavinėti darbą į skeb 
šapes, o unijos nariai likosi be 
darbo. Vienintelis būdas išnai
kinti skebšapes paliko apšauk
ti generališką streiką. Praneš
ta buvo taipgi, kad ir kirpėjai 
ir darbo išveižiotojai stoja sy
kiu į kovą.

Po to ėjo balsavimas, ar su
tinka darbininkai su unijos 
pradėtu veikimu link sustab
dymo darbų, kad išnaikinus 
skebšapes. Susirinkimas kaip 
vienu balsu užgyrė pradėtą 
veikimą.

Matosi, kad unijistai yra pa
siryžę išnaikinti skebšapes ir 
priversti firmas, idant jos dar
bą duotų į unijos dirbtuves, o 
ne į skebšapes, kaip kad buvo 
daroma iki šiam laikui. New 
Yorko kriaučiai, beabejo, at
sieks savo tikslą. Tik gaila, 
kad ankščiau tas vajus nepra
dėta, nes kova butų buvusi 
daug lengvesnė.

Bet geriau vėliau, negu nie
kad.

Toje pačioje svetainėj 7 vai. 
vakare ant antrų lubų atsibuvo 
54 skyriaus mėnesinis susirin
kimas. Priėmus pereito susirin
kimo protokolą, buvo renka
mas vienas narys į pildančiąją 
tarybą. Juo tapo išrinktas drg. 
Lynch. Buvo renkamas ir lo
kalu korespondentas. Kores
pondentu išrinkta J. Bikulčius. 
Buvo skaityta pranešimas iš 
bendrosios tarybos, kad 54 
skyrius gali tris narius siųsti į 
bendrąją tarybą. Taip pat įvy
ko balsavimas kandidatų į ge
nerališką valdybą.

Atsišaukimas Baltrušaičiutės. 
Pagal seną tarimą ji buvo ne
tekus darbo savo amate, nes 
dirbo vyrų darbą. Nemokėda
ma atsišaukė į susirinkimą. 
Apsvarsčius dalyką, senas tari
mas buvo vienbalsiai atšauk
tas. Dabar tik naujos narės 
nebus leidžiamos vyrų darbus 
dirbti, o senos galės ir kitose 
dirbtuvėse gauti sau darbo.

Toliau buvo išduoti raportai 
iš įvykusios Chicago j e kriau
čių konvencijos. Palionis išpa
sakojo, kas buvo veikiama ir 
kokios rezoliucijos tapo priim
tos. Pranešė, kad viena Brook- 
lyno lietuvių kriaučių rezoliu

cija, reikalaujanti 40 valandų 
darbo savaitėje, tapo priimta, 
o kitos pateko į gurbą. Saka
lauskas patvirtino Palionio 
pranešimą ir papasakojo apie 
iškilmingą priėmimą delegatų 
ir apie iškilmingas vakarienes 
ir pasivažinėjimus. Raportai 
likosi .priimti.

Delegatai nusiskundė, kad 
maža buvo pinigų, skirtų de
legatams konvencijos lėšoms. 
Likosi nutarta pridėti po 25 
dolerius. J. Bikulčius,

Unijos koresp. v

Seimo padėtis ir jo 
sesijos.

DETROIT, MICH.

Jau iš kalno buvo matoma, 
kad seimas atsibus kailinių 
rankovėj; faktinai tas atsitiko.

Svarstant kuopų įnešimus, 
kildavo didžiausi ergeliai. Tau
tininkų pozicija silpnoka skait- 
liuni narių, o kairiųjų, ar kaip 
juos krikštino, “bolševikų” po
zicija, netikėtai didelė.

Kuone visuose balsavimuose 
tautininkai viešindavo tik vie
nu ar dviem balsais. *

Įnešimui gulint ant -stalo 
kairieji visuomet triukšmingai 
diskusuoja viens po kitam, ir 
tik kuomet visokias nesąmo
nes išplepa, užlipa ant kulnų 
tautininkai ir čion juos taip su
tašo, kad toliaus jie gėdisi sa
vo įnešimų ir vienas po kito 
atsiiminėja. Ypatingai buvo 
juokingų atsitikimų, kuomet 
kairieji užsispyrė uždrausti S. 
L. A. Vykdomai Tarybai neda
lyvauti Lietuvos politiniuose 
veikimuose (tokiuose (kaip važi 
Dėjimas VVashingtonan). Dun
dulis ant tų pėdų iškepa rezo
liuciją, kurioje nurodo, kad 
Vykinamoji Taryba neturi ga- 
’ės veikli politinėse partijose 
be Kontroles Komisijos žinios. 
Tautininkai sutiko su ta rezo
liucija, kadangi visa rezoliuci
ja be prasmės, ir jei Vykina
moji Taryba dabar norės daly
vauti, tai jai užtenka tik duoti 
žinią Kontrolės Komisijai ir 
atliktas kriukis.

Dundulis jausdamasis, kad 
atlikęs tokį didvyrišką darbą 
seimo posėlyj sušunka: “Liut- 
kauske! duok cigarą!” Liut- 
kausikas tuoj ištiesia ran
ką su cigaru. “še tau, 
broli, ir cigarą.” Ir bol- 
š vikai ir tautininkai užga
nėdinti ir visi ploja katutes.

Organo klausime ir prieš 
šeiminį valdybos rinkimą irgi 
daug kivirčių teko praleisti; 
mat, kam organas agituoja už 
narius prieš rinkimus. Čion 
prieita prie tokių išvadų, kad 
Dr. CLraičunas pasiūlo Seimui 

padaryti operaciją t. y. užda
ryti seimą. Bet imama dau- 
giaus kantrybės ir taisymas 
prie pataisymo, taip pataiso
ma, kad ir kairieji džiaugiasi 
netekę savo įnešimo. Dundulis 
šiame Seime lošė rolę mažne 
tolygią čičerino rolei Genuoj. 
Kuone kasdien jis mainė siu
tus, kamandavo savo armiją, 
kaip tikras generolas.

Kaip tik koks nors kairiųjų 
prasišalina iš svetainės, tuoj 
Dundulis paklydusę avelę alsi- 

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

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 SL, 

Chicago, III.

gabena i pulką. Taipgi jo pa
dėjėjai, Ragi n sk a s ir Bulota, 
sutartinai veikė. Visų bolševi
kų sutartinė pavyzdinga; viens 
komanduoja, o kiti veikia, liet 
tik gaila, kad principai ir su
manymai buvo sumušami į 
dulkes.

Ginčuose už kuopų įnešimus 
prieita prie to, kad Liutkaus- 
kas paklausė: na, bukit, vyrai! 
prisipažinkit, kad esat bolševi
kais ar komunistais, kam čia 
išsižadėti savo idealo?... Bulo
ta aiškinasi, kad bolševikų 
čion nėra ir jų visoj Amerikoj 
nėra ir negali būti. Toliaus 
Liutkauskas cituoja iš Laisves 
ištraukas, atspaustas Naujie
nose birž. 21 d., kur patariama 
kairiesiems -savo linijos laiky
tis Seime. Visi bolševikai su
pyko ant Liutkausko.

Po pertraukos ir parūkymui 
to (tautiško cigaro kairieji bu
vo jau švelnesni, ir Liutkaus
kas, matydamas kad “biznis” 
gali eiti su cigarais ir toliau 
jau atsineša ne vieną, bet apie 
šešis. Bet nereikėjo nei cigarų. 
Spėkos buvo išsisėmę ir toles
ni dalykai buvo svarstomi švel
niau, iki buvo prieita prie Vy
kinamosios Tarybos užtvirtini
mo.

Raginskas išvelka kokį tai 
neaiškumą kasininko Paukščio 
klausime. Bolševikai, matyda
mi, kad tai aukso mainos, šoka 
juos pasinaudoti, bet Paukščiui 
pasiteisinus pasirodo, kad tai 
tik surūdijusi geležėlė.

Buvo įveltas ir prezidentas 
St. Gegužis, bet jam pasiteisi
nus, neliko nieko kita, kaip tik 
valdybą užtvirtinti.

Balsuojant valdybą, kairieji 
s usi laikė * n uo ba Isavimo. Bal sa- 
vime dalyvavo tik 38 delegatai.

Ir taip Seimas pasibaigė vi
są laiką stovėdamas kaip ant 
vištos kojos ir trypdamas į 
visas puses. Sekamam Seimui 
vieta nuspręsta Wilkes-Barre, 
Pa*. Gal ten ir bus kiek rimtes
nė vieta, nes Illinojaus makle
riai neturės progos bombar
duoti. —Svečias.

Pirma mokykla laisva
maniams.

Nantucket, Mass. — Taip va
dinama pirmutinė numonių mo
kykla Jungtinėse Valstijose, 
Siasconsete prasidės Rigs. 3 d. 
Anot pareiškimo šita sala At- 
lantike per tą menesį bus mek- 
ka laisvamaniams ir kalbė
tojams iš visų kraštų. Laukia
ma, kad šita, mokykla suteiks 
naujų pajiegų laisvos minties 
spėkoms Jungtinėse Valstijose.

CRENCH LINE
■ COMPAGNIE GĖN^RflLE TRANSMLANUOŲE |j
■ Skutos* Protai 9«rvw« ■■

Greita kelionė
NEW YORK — MLMEL

FRANCE ............................... Birž. 28
LA TAURAINE ................ Birž. 29
ROUSILLON ...... ,........... Liepos 1
LA LORRAINE ............... Liepos 1
‘Jungiasi su S. S. JPolog-rie plau

kiančių iš Karve Bal. 14

8-ios klesos kaina ........... $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranku- 

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

v —......... —--------- . - /

r J. P. WAJTCHES ’ 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.S______ ________________ U

DETROIT, MICHIGAN
f"..............  .................. -v

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.
v.. ..... . ............ /

•t

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526

S______________ ________________ ) 

i Ji tapo įsteigta daugiausia pas
tangomis buvusio imigracijos 
komisininko New Yorke, Fre- 
derick’o C. IIowe’o, kuris gavo 
pasižadėjimą daugelio pasižy
mėjusių kalbėti, arba vesti su
važiavimus nuo nigs. 3 iki 
nigs. 24 d.

Kokie bus kalbėtojai.
Kaikurie kalbėtojų ir suva

žiavimų vedėjų bus: Frank P. 
Walsh, buvusis naclonalės karo 
darbo tarnybos pirmininkas; 
prof. James Harvey Robinson, 
iš naujos mokyklos visuomeni
niam tyrinėjimui New Yorke; 
Alvin Johson ir Robert Moras 
Lovet, The New Republic” re
daktoriai; Dr. Edward Kiram 
Reede iš Washingtono; Dr. E. 
E. Slossen, buvusis Independen
to redaktorius; William C. Bul- 
litt, Amerikos komisijos paryš 
Paryžiaus taikos konferencijo
je ir prezidento Wilsono pasiun
tinys Rusijoje, ir k.

Prospekte sakoma, kad dės
tymas bus neformalis ir bus 

leidžiamos diskusijos. Bus pa
brėžiama istorija, ekonomija, 
politika, darbas, tarptautiniai 
reikalai. Bus taipgi apkalbama 
menas, literatūra ir naujos mok
slo išrutulos, ypatingai palie
čiančios visuomenės pažangą ir 
individinę gerovę.

Mokyklos tikslas esąs daugiau 
sužadinti mintį, negu paduoti 
faktus; greičiau sukelti, negu 
nustovint! nuomones. Klausimai 
bus greičiau paduodami, negu 
atsakomi.

Pragyvenimo lėšos, kaip jos 
paduota prospekte, bus labai 
mažos, o užmokestis už mokyk
lą mokyklos laikymo lėšoms pa
dengti už tris savaites bus tik 
$10. Artesnėms žinioms galima 
rašyti pas Sconset Moors, Sias- 
conset, Mass.

Pristatymas Maisto su 
Pagelba Petroleum©

IŠPLĖTOJIMAS jo taip aprūpintas ir orga
nizuota išdalinimo sistema kuri pasiekia 
kiekvieną ūkę 10 vidurvakarinių valsti

jų, tai atlieka Standard Oil Company (Indi
aną) yra atliginimu už aiškų patarnavimą ne 
vien agrikultūros interesams, bet visiems 
žmonėms.

Svarbumas šio patarnavimo galima matyt, 
kuomet yra žinoma kad, 

48% kviečių 
65% avižų 
53% komų 
41% šieno

užaugo Suv. Valst. per 1921 ir pristatyta iš 
šios teritorijos.

šio didelio ploto ūkininkai (palyginant su 
Anglija, Airija, Francuzija, Ispanija, Portu
galija, Italija, Holandija, Danija ir Vokietija 
į daiktą sudėjus) vartoja didelę daugybę pet- 
roleumo produktų išdirbimui maisto reik
menų

Jie remiasi aut reguliari o aplankymo tam- 
siai žalių tankų vežimų Standard Oil Compa
ny (Indiana) kad aprūpintų juos reikme
nimis.

Spėka varymas moderniškų ūkiškų mašinų ūkės 
apdirbimui ir tuonri turi rūpintis Standard Oil Com
pany (Indiana), kad gasalino, kerosino ir tepimui 
aliejaus ir kitų patroleumo produktų turėtų pakan
kamai, kuomet tik jiems jų reikia.

Kad pateikus Šį patarnavimą, reikalinga aukštai 
išlavintų žmonių organizacija, po atsakančiu tvar
kymu. Tas reikalauja ir daug kapitalo investavi
mui; išvalymui; patarnavimo stotys; tankiausiai ve* 
žimai; ir patarnavimo stotys kurios aprūpina viso
mis reikmenimis agrikultūros plotui, kokį užima šios 
10 vidur-vakarinės valstijos.

Imant atsakomybę pristatymo reikmenų ūkinin
kams petroleumo produktų Standard Oil Company 
(Indiana) atlieka vieną iš svarbiausių darbų.

Kadangi ji žino, kad organizacija nebus sunkumų 
sudraskyta; tad jos aprūpinimu yra patikti visokius 
reikalavimus ant to remiantis, kadangi dideli ypa- 
tiŠki reikalai matosi kiekvienoj išdirbystėj ir išdali
nimo, kurj Companija yra įsteigus ir gali gvarantuot 
visokį, kokis nuo jos paeina patarnavimas. .

Standard Oil Company
(Indiana)

910 So. Michigan Avė., Chicago.
2785

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

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

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

(Apgarsinimas) 

KAS Į LIETUVĄ?

Jau laikas užsisakyti laivakor
tes lietuvių įstaigoje

BALTIC STATE BANK 
294 Eighth Avė., 
New York, N. Y.

kad prisidėti prie didžiausios 
ekskursijos į Lietuvą didžiausiu 
ir gražiausiu laivu MAJESTIC.

Liepos (July) 29 d., 1922 m. 
Keleivius lydės Baltic States 
Banko pasiuntinys

p. RAPOLAS KRUČAS 
iš pat New Yorko į Piliavą, Eit
kūnus ir Kauną, visu keliu tvar
kydamas ir apnipindamas visus 
keleivių reikalus. Svetimų kon
sulų vizų nereiškia. Lenkų Ko
ridorius bus apsilenkta. Nuo 
keleivių p.Kručas nuims krutan
čius paveikslus (Moving Pictu- 
res).

Šalin jūrių ligą! Laivas MA- 
JESTIC yra taip didelis (956 pė
dų ilgio ir 100 pėdų pločio) kad 
vilnys nepajiegia jo pasupti. Ke
leiviai jaučiasi kaip gražiame 
miesto hotelyje.
Visa trečioji klasė išdalinta į 
atskirus kambarius po 2, po 4 
ir 6 lovas

Kelionė iš New Yorko į Kau
ną užims tik 9 dienas.

Laivakortė į Piliavą $106.50, į 
Kauną $107.50. War Tax $5.

Reikalaukite pasportų ir 'lai
vakorčių per

BALTIC STATES BANK 
924 Eighth Avė., 
New York, N. Y

I LIETUVA

MRS. A. MICKNIEWICH 
AKUŠERKA .

3101 So. Halitcd St., kampai 81 gat
Telefonas Yardi 1119 J

• Tankiai plaukia dideli laivai 

UWHITE STAR
Į Cherbourg ir Soutliampton 

Homeric—July 1; July 22; Aug. 19; 
Majestic—Liep. 8; Liep. 29; Rugp. 2G 
Olympic—July 15; Aug. 12; Rūgs. 2 

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

V^Red Star Lnw
Į Hamburgą, Libavą ir Danzigą 

liesus patarnavimas į Liepoją. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu

liaria plaukiojimas

> American Line
į Hamburgą

Samland tik 3 klesa Rugpjūčio 1 
Minnekahda (3 kl.^ Birž. 28, Rugp. 2' 
Manchuria Liep. 5; Rugp. 9; Rūgs. 13 
St. Paul July 12; Aug. 16; Sept. 20;' 
Mongolia Liep. 26; Rugp. 30; Spal. 4 

Parankus keleiviams parvežimas ir 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepoją.

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

Kreipkitės prie:
PASSENGrER DEPARTAMENT

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

PERSILPNA MOTERIS
VAIKŠČIOTI.

Dabar dirba devynias va
landas į dieną. — Lydia E. 
Pinkham Vegetabld Comp- 
ound sugražino tvirtumą.

Union Village, Vt. — “Buvau silp
na, nervuota ir ėjau menkyn. Nega

lėjau nei skersai 
stubą pereiti be 
pailsio ir tokia bu
vau per savaitęs. 
Pamačiau jūsų pa
garsinimą laikra
štyj ir po tam 
ėmiau vieną bute
lį Lydia E. Pink
ham Vegetable ' 
Compound ir pa-' 
sijutau, kad man 
eina ant sveikatos,

tad išvarto jau dar septynis iš viso. 
Pirm negu pabaigiau vartojus galė
jau išdirbti devynias valandas garinė-1 
je skalbykloje. Negaliu per daug ką 
gero sakyt apie jūsų gyduolę. Lin
kiu, kad kiekviena serganti moteris 
jį imtų. Jau bus du metai kaip esu 
ėmusi, o vienok dar tvirtai ir gerai 
iaučiuosi”. — Mrs. L. A. GUIMANN,
Union Village, Vermont.

šis yra vienintelis laiškas, kokius 
nuolatos garsiname, nurodantis ką 
Lvdia E. Pinkham yra gero padariu
si moterims, Ir ar dirbi ar ne, bet po
nios Guimann laiškas turi užsintere- 
suoti.

Daugelis moterų yra silpnų, ner- 
vuotu, ir menkyn einančių iš atžvil
gio jų neralės. Tokios moterys turi 
imti I.ydia E. Pinkham Vegetable 
Compound ant pirmo nesmagumo žen
klo. Gera sveikata reikalinga ir ši 
puiki gyduole pagelbės palaikyt ją.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo

bde kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausį gy-

Privatinią
Ligų

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso 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.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.
L _______________ į

DAVJD RLTTER & (!().,' 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.
----- ------------------------- —--------

Baigusi Aku 
Merijos kolegi
ją; ilgai prak 
cikavusi Penn- 
rilvanijos ho* 
pitalėse. Pa 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo , 
da rodą viso
kiose ligose ir 
atokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

<^uR.iiErtZMAN=^
18 RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisus •
3149 S. Morgan St., kerti 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chronišku 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 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. I 
vąkąro. Nedėliomis nuo 10 vai. I 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

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

? Telefonas: Boulevard 7042
N

■ DR, C, Z. VEŽELIS Š
Lietuvis Dantistai

4712 South Ashland Avė., 
y arti 47-tos gatvės

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M ■ ■ ■ ■ ■
Tel. Pulhnan 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. VVAITKIRVVICZ 
(Baniene)

Akušerka
3113 S.Halsted st.

Tel. Blvd. 3138
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvięhame at
sitikime teikiu 
vpatiŠką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

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

2-tos lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Vi—-;....................................................

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—-1S pi«ii»
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Orderiu, kartu su užsakymu.

Teismas apkaltino 
kasyklų kompaniją.

Nors kapitalistų spauda 
labai daug bubnijo apie ang- 
liakasių ‘‘žvėriškumą” ir 
stengėsi parodyt, kad ang
liakasių unija esanti kalta 
dėl įvykusių Herrine kruvi
nų riaušių, bet mes išreiš
kėme tų nuomonę, jogei at
sakomybė už kraujo pralieji
mų Herrine puola ant ka
syklų savininkų. Ir musų 
nuomonė tapo patvirtinta.

Herrine tapo pakviestas 
prisaikintųjų teisėjų teis
mas nuspręsti, kas yra kal
tas, kad kilo riaušės, kurio
se tapo sunaikinta keleto de
šimčių žmonių gyvastys. 
Tas teismas nusprendė, jo
gei kalti yra Southern Illi
nois Coal kompanijos virši
ninkai. Teisėjas, toliaus, 
išreiškė pageidavimų, kad 
tyrinėjimas butų vedamas 
toliaus tikslu surasti, kurie 
asmens privalo atsakyti už 
tų nusidėjimų.**

Vokietijos darbi
ninkai sujudo.

Kaip po užmušimo Erz- 
berger’o, taip ir po naujos 

politinės žmogžudystės, ku
rios auka krito užsienio rei
kalų ministeris Walter Rat- 
henau, Vokietijos darbinin
kai smarkiai sujudo. Mi
nisteris Rathenau nebuvo 
socialistas arba bent darbi
ninkų judėjimo simpatizato- 
rius; bet galvažudžiai, kurie 
nudaigojo jį, veikė, be abe
jonės, reakcininkų įsakymu. 
Pavartodami ginklų prieš 
respublikos tarnų, jie paro
dė, kad jie yra pasiryžę 
griauti dabartinę Vokietijos 
tvarkų ir gaivinti kaizeriz- 
mų. Šitas pavojus tai ir su
judino Vokietijos proleta
riatų.

Iš Berlino ir kitų miestų 
pranešama apie dideles dar
bininkų demonstracijas 
prieš monarchininkus, bet 
dar svarbesnė yra žinia apie 
tai, kad Generalė Profesi
nių Sąjungų Federacija sa-

tų. Jei jau tokios valstybės, 
kaip Anglija, nori su Rusija 
susiartinti, tai Lietuvai; kuri 
neturi nei anglių, nei geležies 
kasyklų, ir kuriai nuolatos 
gręsia užpuolimo ir pavergimo 
pavojus, toks . susiartinimas 
būtinai reikalingas.”
“Keleivis” nepasako, kokiomis 

sąlygomis Lietuva turėtų dėtis 
su Rusija. Tai, girdi, galėtų 
būt “federacija arba kitokia są
junga”; bet Lietuva turėtų 
“tvarkytis namie taip, kaip jai 
patinka.”

Mums rodos tečiaus, kad “Ke
leivis” klysta, manydamas, jog

“ir pati Maskva niekados to 
nereikalaus, kad dėdamosi su 
Rusija Federacijon ar kito- 
kion sąjungon, Lietuva priim
tų politinį ir ekonominį bol
ševikų programą.”
Kodėl Maskva nereikalaus ? 

Ar Gruzijos bolševikai neįdavė 
savo “programą”, pastatydami 
jos gyventojus po raudonos ar
mijos ir komisarų diktatūra?

Augščiausis teisinas vėl 
nagrinės Coronados

JĖ_
Nesenai išduotas smulkme- 

ningas Jungtinių Valstijų Aug- 
ščiausiojo Teismo nusprendi
mas staiga dėl kokios tai prie
žasties tapo atmainytas.

Nusprendimas prie dabarti
nių įstatymą buvo įsteigęs ant 
visados darbininkų unijų atsa
komybę už nuostolius padary
tus streiko metu ir pateisinęs 
puolimus ant jų iždų iki to, 
kad jų visi pinigai galima kon
fiskuoti. Bet šitame duotame 
atsitikime tapo -surasta, kad 
nacionalė organizacija, Sus. 
Amerikos Kasyklų Darbinin
kai, buvo nekalta už streiką 
Arkansase, todėl ji negalėjo 
atsakyti už nuostolius ir kad 
tam buvo kalta tik vietos unija 
su jos nariais. %

Bet ve kame dalykas. Susi
vienijusieji Amerikos Kasyklų 
Darbininkai buvo davę užtikri
nimą pinigais daugiau kaip 
$800,000. Ritas dalykas yra ta
me, kad minėtoji organizacija 
dabar veda streiką visu šalies 
plotu ir tie pinigai jai yra la
bai reikalingi. Pastarasis Aug- 
ščiausiojo Teismo nusprendi
mas turėjo paliuosuoti šituos 
pinigus, atlikus visus formališ
kumus.

I 3 )

Dabar netikėtai Augščiatlšio 
Teismo nusprendimas, nors 
buvo padarytas vienbalsiai, ta
po panaikintas ir teismas nu
sprendė išnaujo išklausyti kal
tinančiosios Coronados anglies 
kompanijos ir tas vėl suriša 
Sus. Kas. Darbininkų užstaty
tuosius $800,000 pinigų.
Pasižiūrėkime, kodėl laikraš
čiai sako: Anglių kompanija 

priešinga nutarimui.
Wvashington, D. C., birž. 11 

d. — Coronados anglių kompa
nija rengiasi kovoti Augščiau- 
siame Teisme už perklausymą 
bylos prieš Susivienijusius Am. 
Kasyklų Darbininkus.

Sakoma, kad yra leista pra
šyti teismo per argumentuoti 
bylą išnaujo ir kompanijos ad
vokatai prašis teismo tuojaus, 
kaip tik jis vėl susirinks rude
nį.

Henry S. Drinker, Jr., iš -Phi- 
ladelphijos,. kuris, kaipo Coro
nados Anglies kompanijos ad
vokatas, per šešių metų laiką 
nukėlė bylą į Augščiausį Teis
mą, pasakė, kad byla nėra jo
kiu sutartiniu didžiųjų korpo
racijų pasikėsinimu susiaurinti 
darbininkų galybę, ar įvesti 
ncunijuotą darbą.

Dabartinę bylą veda, anot jo, 
vienas p. Bache iš Philadelplii- 
jos, kuris suorganizavo mažas 
kompanijas ir yra jų vedėju. 
Jokia pašalinė korporacija, ar 
darbdavių draugija, ar pavie
niai, neprisidėjo pinigais prie 
bylos vedimo.

vo kongrese Leipzige nuta
rė paskelbti dvidešimt-ketu- 
rių valandų streikų visoje 
Vokietijoje, kad parodžius 
viso Vokietijos proletariato 
pasiryžimų kovot su reakci
ja. Be to, socialdemokratų 
partijų (didžiumiečių ir ne
priklausomųjų) vadai ir visa 
eilė profesinių sąjungų pa
siuntė kancleriui reikalavi
mų, kad butų paleistas rei
chstagas ir paskirti nauji 
rinkimai, kuriuose piliečiai 
turėtų duot įgaliojimų at
stovams ginti respublikų ir 
panaikint visas reakcingą
sias organizacijas.

Taigi Vokietijos proleta
riatas stoja tokiu pat griež
tumu už revoliucijos laimė
jimus, kaip Kapp’o maišto 
laiku. Be reikalo kaiku- 
rie “kairieji” elementai pa
sakoja, kad darbininkų kle- 
sa nepaisanti “buržuazinės 
demokratijos”. Už demokra
tiją proletariatas kovoja 
tvirčiau, nei kuri kita visuo
menės dalis. Tik jisai turi 
eiti išvien, jeigu jisai nori, 
kąd jo kova butų sėkminga.

Apžvalga j
NENUSIPRAUSĘS.

Kairiųjų komunistų “Darbi
ninkų Tiesa”, kurių redaguoja 
buvusis socialistas J. Baltrušai
tis, pasakoja, kad “Naujienos” 
einančios idealistines filosofijos 
keliu. Iš to matyt, kad tasai re
daktorius neturi jokios nuovo
kos apie filosofiją. Jeigu jisai 
bent truputį suprastų ją, tai ži
notų, kad idealizmo filosofiją 
skelbia kaip tik komunistai. Nes 
jie juk sako, kad ekonomiškai 
atsitikusioji Rusija rodanti vi
sam pasauliui kelią į socializmą.

Bet negana to, kad tas laik
raštis prikaišioja ♦‘Naujienoms” 
nesąmones; jisai dar vartoja ši
tokius išsitarimus:

“ir marksistinio materializmo 
prostitucija varoma kuoplačiau-

siai.”
P-ui Baltrušaičiui pasakysi

me: kiekvienas žmogus turi tei
sės būti ignorantu, bet jeigu ji
sai stoja prieš publiką, tai jisai 
turi bent burną nusiprausti!

KITAS “ŠVIETĖJAS”.

Dėdelė-Vincaitis rašo “Laisvė
je” apie kontr-revoliucioriierių 
smarkavimą Vokietijoje ir sako:

“Ir tiesioginę atsakomybę 
už tai ima socialistinė šunau
ja, kuri savo krūtimis išpe
nėjo reakcijos žvėris, kuri da
vė jiems atsigert karšto pro
letarinio kraujo.”
Vokietijoje yra apie pusantro 

miliono socialistų ir daugiaus 
kaip dešimtis milionų socialistų 
pritarėjų, balsuojančių už socia
listus. Bet Vincaičiui tai yra 
“šunauja”.

O tuo tarpu kituose savo 
straipsniuose tas pąts neprausta
burnis be paliovos rėkia, kad 
socialistai turį stoti į “bendrą 
frontą” su komunistais!

SUSIDĖJIMAS SU
RUSIJA.

“Keleivio” redakcija rašo apie 
susidėjimą Lietuvos su Rusija:

“Kuomet mes sakom, kad 
Lietuva turėtų susidėti su 
Rusija, tai mes tokį supran
tam susidėjimą, kur Lietuvai 
nebūtų jokios skriaudos, bet 
kuodaugiausiai naudos visais 
žvilgsniais. Mes neabejoja
me, kad susdėjus su Rusija 
tuojaus butų galima ir lenkus 
iš Vilniaus iškraustyti, ir ga
lima butų prieiti prie tų miš
kų kuriais Rusija davė teisės 
Lietuvai naudotis per 30 me

“Coronados byla — sako jis 
— yra pirmas atsitikimas, kur 
Jungt. Valstijų augščiausis teis
mas sako,, kad •ndnkorponio- 
tos amatinės unijos galima 
skųsti ir jų turtai turi atsakyti 
už nuostolius padarytus jų uni
jos aktingumu. Danbury skry
bėlių byloj, girdi, atsakomybėn 
buvo traukiama ne pati unija, 
o tik jos pasiturintieji nariai.

“Bot kur akcija eina aktu 
prieš trustus, ten turi būti aiš
ku, kad žala yra padaryta ty
čia su doru tarpvalstijinę. pre
kybą varžyti,* o ne dėl ko kita. 
Unijos/vedamų ir finansinamų 
tautiniu plotu streikų byloj 
tuoju tikslu, kad apsaugojus 
unijines dirbyklas nuo lenkty
niavimo su nelinijinėmis dir- 
byklomis kitose valstijose, ši
tas noras yra pakankamai aiš
kus. Bet jei streikas yra vieti
nis ir veda jį vietos organiza
cijos, nor$ jos butų didesnės 
organizacijos dalimis ir joms 
pareina didžiosios raštinės 
klausyti, joms negalima to no
ro priskaityti,” aiškino advo
katas.

Tuo tarpu teismo rekordas 
bylos yra 'Nulaikytas 90 dienų, 
per kurį laiką $800,00 Sus. 
Am. Kas. Darb. sudėto laido 
turi pasilikti. Tokiu bildu su
rišama unijos pinigai, kurie 
dabar labai reikalingi anglia
kasių streikui.

Nevykėlių 
auklėjimas.

Nacionalinės Katalikų Geroves 
Tarybos Švietimo skyrius pa
skelbė statistikos žinių, kurias 
turėtų perskaityti ir apgalvoti 
kiekvienas darbininkas, šilto
mis skyriaus surinktomis ži
niomis, kolegijų auklėtiniai iš 
173 vienas turi progą turėti 
pasisękimoj augštosios mokyk
los auklėtiniai iš 1,608 vienas. 
Iš didžiosios vaikų minios bai
gusios pradžios mokslą iš 41,- 
250 vienas turi progą turėti 
pasisekimų.

Ką šitie skaitmens reiškia 
darbininkų klasės tėvui ir mo
tinai? Jei jie reiškia tą, ką jie 
pasako, tai jie pasmerkia dar 
negimusius Amerikos darbinin
ko vaikus paprastumui ir nepa- 
vykimui.

Anot statistikų, surinkusių 
čia paduotą pareiškimą, tik 
vienas Jungtinių Valstijų žmo
nių nuošimtis yra ėję kolegijos 
mokslą. Didelė musų didžiu
ma yra priversti apleisti mo
kyklą išėjus pradžios skyrius ir 
tapti algos vergais sėkmingų
jų gamyklose ir dirbyklose.

Tik neišmanėlis, ar svajoto
jas gali manyti, kad gaunan
tis 20 centų į valandą darbi
ninkas gali pasiųsti savo vai
kus, į kolegiją. Akyvaizdoj ne
išvengiamos ' mirties algapclnių 
vaikų stovis yra nustatytas. Jie 
užaugę patampa medžio tašyto- 
jai ir vandens traukėjai tur
čių prakaitinėse. Jie tampa 
nekompetentųs, be pasisekimo, 
tamsus ir nupuolę. Jų gyvastis 
yra pigi ir tie džiaugsmai ir 
liūdesiai, kuriuos jie turi yra 
pigus.

Darbininkų klasės tėvai ir 
motinos augina alginių vergų 
veislę. Tai čia tai ten, vienas 
biednųjų vaikų, daugiau ap
dovanotas negu jo broliai, gali 
turėti pasisekimo. Bet jis yra 
išimtimi į kurią spaudos ir sa
kyklos veidmainiai rodo kaipo 
į pavyzdį to, ką iniciativa, 
energija ir tvirtas noras gali 
nuveikti. Tokių yra nedaug; 
vienas iš 41,250, kaip auklėto
jai sako.

Daug dešimčių metų atgal 
naujovinio socialistų judėjimo 
įkūrėjas Karolis Marksas pasa
kė, kaid vidutinės darbininko 
algos užtenka išlaikymui jo 
kaipo darbiniiilčo ir suteikimui 
jam galimybės savo veislę pa
laikyti. Jo buvo tiesa. Juoda
darbis darbininkas, kuris turi 
Vaikus, išaugina juos juodadar
biais. Dykaduonis, kukis gyve
na iŠ savo artimo prakaito, iš
augina dykaduonius.

Tai taip kapitalizmas veikia.
Prie atatinkamos visuome

nės tvarkos, kuri užtikrins dar
bininkui pilną visuomeninę jo 
triūso gaminio vertę darbinin
kų vaikai turės progą apšvie- 
tą įgyti. Jie nebus verčiami 
klausyti dirbtuvės kaukio bal
so buriami tokių melų, kokių 
turtingųjų vaikai eina mokslą 
kolegijoj ar universitete. Jie 
bus mokinami būti tinkamais 
tarnautojais žmonijai, turėti 
pasisekimą vietoje nevykties.

Maryland Worker.

Sveikatos Dalykai
VAISTAS NUO VAšlUOTOS 

KIRMĖLĖS.

Gydytojai įvairiuose pasaulio 
kraštuose pradeda įsitikinti, 
kad vaistu nuo vašiuotos kir
mėlės atsiradusios pas žmogų, 
yra pigi ir paprasta cbemikali- 
ja anglio tetrachloridas. Pas
tarojo laiko pranešimai iš Fi
dži salų ir Ceilono apie tūk
stančius susirgimų parodo, kad 
šituo vaistu išgydoma kiekvie
nas sergantis šita liga.

Kad šitas vaistas sėkmingai 
išvaro parazitus iš žmogaus 
kūno, tai tą surado d ras Mau- 
rice C. Hali, kuris išmėgino jį 
ant šunų ir net ant savęs. Jo 
suradimai paalkstino gydytojus 
visose šalyse tyrinėti ir dabar 
skyrius Washingtonc gauna 
pranešimus apie geras sėkmės.

Ceilono saloj, kur žmones 
dažnai serga važiuotomis kir
mėlėmis, Kandy’o kalėjime 
Bogambro šita anglio kombi
nuoto tapo išmėginta ant ke
turiolikos kalinių dideliu pasi
sekimu. Tarp jų vienas buvo 
baudžiamas mirties bausme; 
jis atsidavė pilnam išmėgini
mui. Jam davė didžiausią do
žą vaisto, 10 kub. centimetrų, 
kuri išvarė 55 važiuotas kir
mėles. Po dvidešimts dviejų 
dienų jis tapo nužudytas. Po
mirtinis ištyrimas parodė, kad 
visi parazitai' ,tapo prašalinti. 
Kiti kaliniai matomai visai pa- 
siliuosavo nuo parazitų daug 
mažesnėmis dozomis.

GYDYTOJAI APIE DEGTINĘ 
IR KITUS DALYKUS.

Dras H. N. Stevcnson iš 
Baltimorės, Md., Amerikos 
Homeopatijos Instituto globė
jas dabartiniame homeopatų 
suvažiavime Drake viešbuty, 
Chicagoj, nupeikė prieš smuk
les einančios lygos klaidingą 
aiškinimą gydytojų profesijos 
nusistatymo linkui degtinės 
vartojimo hilo ligos.

Girdi, einančios prieš smuk
les lygos tvirtinimas, kad tik 
30 nuoš. gydytojų laiko degti
nę turinčią užtenkamai vertės, 
kad ji galima butų duoti kaipo 
vaistas, yra gryna netiesa.

“Tūkstančiai gydytojų,” sakė 
jis, “darbuojas valstijose, kur 
degtinė uždrausta. Kiti jų tūk
stančiai darbuojas ligoninėse, 
arba yra specialistai, kuriems 
ji yra nereikalinga; kiti nieko 
kita neveikia, kaip tik egzami
nuoja apsidraudžiančius. Atim
kime šitą skaičių, o pamatysi
me, kad skaičius gydytojų pra
šančių leidimo prirašyti degti
nę siekia arti 80 nuoš.

“Degtinė yra labai gera se
niems kaipo tonikas, arba kai
po vaistas nuo suokrėčio. Nors 
kraštutininkai liepia: ‘Duok ką 
nors kitą/ bet pakaitinio degti
nei kol kas nėra.” Anot jo, gy
dytojas, kuris greitame reika
le nori prirašyti degtinę, bet 
dėl drausmės iš valdžios pusės 
negali, tikisi, kad ateis laikas, 
kuomet jam bus 'patikėta pri
rašinėjimas degtinės taip kaip 
ir kiekvieno kito vaisto.

Chicagos sveikatos komisi- 
ninkas Dr. Herman N. Bunde- 
sen tame pačiaiųio suvažiavime 
pasakė, kad tik tėvų mokini
mas higienos amerikiečių na
muose sugebės prašalinti vi
suomenines ligas, kurios pada
ro bendruomenei daugiau negu 
10 nuoš. mirčių ir pareina pi
nigais kas metai $3,000,000.

“Nusistatymas linkui šitų li
gų praeity buvo tikras bailių 
nusistatymas,” sakė dr. Bun- 
densen.“ Atėjo laikas žmo
nėms būti atvirais ir apkalbėti 
jas taip, kad jos galima butų 
prašalinti.”

Padėtis Chicagoj.
Du ligonines skyriai yra pil

ni vyrų suimtų padarius kra
tas, kurių pačios manė juos su 
reikalais išvažiavusius New 
Yoikan, sakė komisininkas, 
privesdainas faktą, kad šitame 
mieste nėra skirtumo gydyme 
vyrų ir moterų. Jis stovėjo už 
auklėjimą po tėvų priežiūra.

Dr. William Lanthrop Uove 
iš Brooklyno prasergėjo “f le
penus,” sakydamas, kad jokios 
lupos, nors jos ir saldžiausios, 
butų, negali atsilaikyti tryni
mui paišeliu lupoms.

Perdidelis dažų vartojimas 
visoj šaly anot jo, yra pavojin
gas netik veidams, bet ir svei
katai. Keturiolikos metų mer
gaitės, neištekdamos nusipirk
ti nei pigesnių miltelių, pasiva
gia iš mokyklos kreidos, sutri
na ją ir dažo savo veidus. Ši
tie pigus darylai susigeria į 
odą ir veidą išberia spuogai ir 
dedervines. 
---- " . ______

Delko Chinijoje ka
riaujama

David VViliiard Lyon.

Washigton.— Daugumas ame
rikiečių stebisi, kam gen. čang 
Tso IL'ing kariauja su gen. Wu 
Pei—Fu. Jie nemato karui 
priežasties, kuri pusė atsto
vauja sveikai ir tvariai politi
kai.

šitie klausimai galima atatin
kamai atsakyti tik vienuolikos 
metų respublikos gyvavimo nuo- 
tikių šviesoj.

1811 m. rudenį pašalinus Man- 
džu dinastiją nuo sosto, be lai
ko gimė demokratinė tvarka. 
Atatinkamų prisirengimų prie 
jos nebuvo padaryta. Nuostabu, 
kad respublika išgyveno savo 
pirmą žiemą.

Pradžioje daugumas žmonių 
nemokėjo atskirti monarchijos 
nuo respublikos. Viena dingo, ki
ta jos vietą užėmė be jų prisidė
jimo. Jie žinojo tik savo vietų 
valdžias, kurios veikė mažne 
taip kaip veikę.

Bet nauja tautos valdžia bu
vo atstovaujama tąja prasme, 
kad kiekvienoj provincijoj keli 
pažangus žmonės savo naujai 
įkurta ir neapibrėžta balsavimo 
teisės laisve išrinko pirma lai
kinąjį, paskui taip vadinamą 
nuolatinį tautos parlamentą. 
Laikinasis parlamentas paskyrė 
pirmutinį respublikos kūrėją 
d-rą Sun Jat-Seną savo laiki
nuoju prezidentu. Dras Sun, 
jausdamos neturįs prityrimo 
valstybės reikaluose, atsisakė 
nauden žmogaus, laimėjusio už
sieni^ šalių pagyrimą bokserų 
kare ir vėliaus būdamas minis- 
terių pirmininku dabar . panal- 
kintoj mandžurų valdžioj, 
Juan ši-Kai’jaus, turėjusio ga
lybę tuoju laiku.

Iš pradžių visa atrodė gerai. 
Tapo išrinktas nuolatinis parla
mentas ir jis ėmės konstituciją 
ruošti. Kliūtys atsirado, kada 
pradėta apibrėžti prezidento tei
sės. Juan nenorėjo būti rėžiuos 
antspaudu, ar net paprastu vyk- 
dovu ir turėdamas armiją savo 
kontrolėj, jis galėjo priversti 
parlamentą klausyti jo.

Parlamentas tapo pakeistas.

Jis galiaus tą padarė paleidęs 
parlamentą ir netrukus po to 
bandydamas apsiskelbti impera
torium. Bet pamatęs įtakingos 
žmonių dalies pasipriešinimą to
kiam dalykui, jis švelniai atsi
sakė nuo tos garbės, kurią jam 
piršo jo šalininkai. Neilgai po to 
jis pasimirė ir jo vietą užėmė 
jo vice-prezidentas Li Juan- 

Hung, žmogus mylimas respub
likinių patriotų. Prezidento Li’o 
draugai pareikalavo jo sušaukti 
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vėl parlamentą. Bet tam pasi
priešino kariniai vadai, norėda
mi turėti galybę savo rankose. 
Galvos netekęs ir nusiminęs Li 
rezignavo ir tučun, arba karinis 
governoras užėmė jo vietą.

Juan, senasis gaidys, buvo 
numiręs, Li, jo papėdininkas, ne
norėjo būti autokratu ir, nežino
damas kaip demokratiją įsteig
ti, pasitraukė. Jauni gaidukai, 
kurie pasiliko, pradėjo tarp sa
vęs peštis. Chinija dabar liko 
be valdžios, nes nebuvo nei par
lamento, nei prezidento.

Matė sau progą.
Išvaikyto parlamento nariai, 

jautė, kad čia yra jų proga at- 
steigti savo teises pasiskiriant 
Sau vyriausį yykdovą. Bet ne- 
kurie kariniai vadai, matydami, 
kad jiems bus patogiau, jei jie 
paskirs naują prezidentą, pasis
kubino tą padaryti ir paskyrė 
prezidentu Feng Kuo-Čangą.

Fengo administracija gyvavo 
vos kelis mėnesius; jo papėdi- 
ninku tokiu jau budu tapo pas
kirtas Hsu Ši-Čang. Tuo tarpu 
išblaškytasis parlamentas susi
rinko dėl saugumo pasirinkda
mas sau būkle Kantono miestą 
ir antru kartu išrinko preziden
tu d-rą Sun JaLSeną.
Klausimas griežtai pastatytai.

Tokiu budu klausimas tapo 
griežtai pastatytas. Pekiniečiai, 
turėdami didesnę karinę galybę 
laikė savo lėlę tikruoju respubli
kos prezidentu, o kantoniečiai su 
tiek pat tiesos būti žmonių at
stovais, pasiremiant išvaikyto 
parlamento teisėmis, reikalavo, 
kad jų paskirtims butų teisėtu 
Chinijos prezidentu. Jei nebūtų 
buvę įsikišimo iš šalies, tai ši
tos dvi besivaržančios partijos 

gal būt greitai išsprendę savo 
ginčus.

Bet kitos pasaulio dalys da
bar buvo užimtos pasauliniu ka
ru. Šitose apystovose vargiai 
tenka stebėtis, kad toji partija, 
kuriai pavyko atsisėsti tradici
nėj Chinijos sostinėj, gavo val
stybių pripažinimą.

Gavo finansinę pagalbą.
Šitas pasaulio valdžių pripa

žinimas Pekino valdžios suteikė 
jai didelį viršų ant Kantono val
džios, nes jos finansinė jiega pa
didėjo nuo tam tikrų įplaukų, 
kurių administravimu užsienio 
valstybės domėjosi.

Tuoju tarpu Japonija, didžiai 
reikalaudama sau daugiau vie
tos, daugiau geležies ir daugiaus 
anglies, pasiskubino pasinaudoti 
proga įgyti prielankumo Pekino 
grupėj ir tinkamos valandos su
laukus, pastatė reikalavimą, ku
rio toji grupė negalėjo atmesti, 
norėdama pasilaikyti galioj.

Tokiu budu susidarė japonų 
įtakos viršus ir įvyko sutrauki
mas jos kareivių šiaurėje, kurie 
paveikė prieš Pekino valdžią.

Dabar smūgis ištiko karinę 
kliką, kuri eina prieš tas jiegas, 
kurias ji pati sutvėrė. Kadangi 
įvairus militariniai governorai 
nepripažįsta jokios augštesnės 
valdžios, tai jų savutarpinis var- 
žymos yra neišvengiamas. Bet 
šalis negali pasilikti išdraskyta.. 
Net kariniai governorai tą pri
pažįsta. Todėl kova tarp gen. 
Čang Lino ir gen. Wu Pei-Fu 
yra žūtbūtinė. Pergalėtojas turi 
suvienyti nesusitaikančius ele
mentus. Abudu konkurentai ža
dėjo tą padaryti, jei kuris lai
mės. Nepriklausomos karinės 
valdžios dienos baigiasi.

Kelios savaitės atgal dr. Sun 
Jat-Sen, matomai manė, kad 
gen. Gan Tso-Lin laimės ir pri
sidėjo prie jo be abejo laukda
mas, kad tas suteiks progą pra
diniam parlamentui atgimti. 
Bet jis pamatė savo klaidą ir 
dabar gailisi.

Galimas gen. Wu Pei-Fu lai
mėjimas yra priimtinas respub
likiniams patriotams, nes jis tu
ri užsitikėjimą pas juos. Jei jis 
bus toks nuoširdus, kokiu jis 
yra plačiai laikomas, tai žmonės 
kiaušis jo.

Chinąi sugeba patys savo 
politinį išganymą ruošti ir pa
šaliniams nereikia kištis į juos.
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Iš Mokslo Srities
Stebuklų namai.

Upton Sinclair

Paskutinius penkioliką ar aš- 
tuonioliką metų aš turėjau lai
mės priskaityti prie savo drau
gų būrio vieną didžiausių Ame
rikos poetų ir mylimiausį žmo
gų, George Sterlingą. Bėgių de
šimties ar dvylikos metų aš bu
vau pratęs skaityti jo laiškuose 
perdėtus aprašymus vieno San 
Franciscos daktarų. Jis būdavo 
rašo: “Aš dabar nesibijau užsi
krėsti jokia liga. Abrams’as iš
gydytų mane į savaitę ar dvi.” 
Arba vėl: “Mano draugas Ab
rams’as atranda naujų stebuklų 
tokiu spartumu, kad daktarai 

* ima bijotis ir šalintis jo.” Tie 
aprašymai buvo perdaug kraš
tutiniai ir todėl aš nekreipiau 
rimtos domės į juos. Aš noriu 
dabar atitaisyti savo klaidą, ir 
papasakoti savo patyrimus kaip 
galima atsargingiau ir konser- 
vatingiau, kad nenubaidžius sa
vo skaitytojų.

Porą mėnesių atgal aš gavau 
iš George Sterlingo laišką, iš 
kurio aš išrašau vieną-kitą pa
ragrafą :

“Man linksma,-kad j\s prade
date domėtis Dr. Abranasu. Aš 
norėčiau asmeniniai su\jumis 
pakalbėti apie jį. Jis iš pat pag
rindų revoliucionizavo Aiedici- 
nos mokslą, ir nuo dabar devy
nios iš dešimties operacijų ne
bebus reikalingos, ypač tose li
gose, kurios paeina nuo įvairių 
bacilų. Aš siunčiau jums vieną 
jo bertaininių pamfletų, kurį 
jis spausdina daugiui daktarų, 
imančių jo kursą. Visuomet yra 
daug daktarų jo laboratorijoj, ir 
jie pasakoja man, kad jo diag- , 
nozė yra 100% teisinga. Ypač: 
perskaitykite šiame pamflete Si r 
James Barro, buvusio Anglijos; 
Medikų Asociacijos prezidento,' 
straipsnį. Tuo pačiu laiku turė
kite galvoj, ką reiškia konser
vatyviam Anglų daktarui daryti 
tokius pareiškimus. Ir Barr’as 
neužilgio įsitikins, kad galima 
išgydyti vėžio ligą. Aš žinau 
nemažai atsitikimų, kur Ab-i 
rams’as paskučiausiu laiku iš
gydė tą ligą. Išgydytų tarpe 
yra keturi mano asmeniniai 
draugai. Kaip man atrodo, jis 
yra didžiausias žmogus, kokis 
kada nors gimė pasaulyj..”

Aš nusprendžiau važiuoti įl 
San Francisco ir asmeniniai iš
tirti dalyką. AŠ planavau pra
leisti ten vieną-kitą dieną, bet 
ištiktųjų prabuvau porą savai
čių. Ir ga'l bučiau išbuvęs porą 
mėnesių ar net metų, jei dėl 
svarbaus reikalo nebūtų man 
reikėję skubiai važiuoti namo.

Aš manau, kad geriausias 
būdas supažindinti su Dr. Al- 
bert Abramso darbais bus įves
dinti jus į jo kliniką ir be jokios 
ruošos ir paaiškinimo duoti 
progos jums pamatyti, ką aš
mačiau pirmu atsilankymu. Tai 
yra dviejų aukštų namai Sacra 
mento gatvėj. Ir po kelių atsi
lankymų aš pradėjau vadinti 
juos “Stebuklų Namais,” nes aš 
mačiau juose tokių nepaprastų 
dalykų, apie kuriuos man ir 
sapnuote nesisapnavo šiame pa
saulyj. / |

Jus randatės daktaro labora
torijoj. Pagal vieną sieną susta
tyta kelios krėslų eilės. Ten sėdi 
apie porą dešimčių daktarų, ku
rie suvažiavo iš įvairių kampų 
studijuoti ii* tirti Abramso dar
bus. Laboratorijos viduryj sto
vi ilgas stalas, ant kurio randasi 
elektros aparatas. Viena to apa
rato vielų baigiasi elekrodu, o 
stalo pryšakyj, ant sujungtos su 
žeme plokštes, stovi iki juostos 
išrėdytas jaunas žmogus, kuris 
laiko prie kaktos prispaudęs 
el&rodą. Dr. Abrams’as sėdi 
krėsle priešais jauną žmogų ir 
barbena pirštu pastarojo pilvą. 
Tas metodas medicinoj yra va
dinamas percusija. Kad jus be
reikalingai neklaustute, aš čia 
pat paaiškinu, kad jaunas žmo-l 

gus nėra egzaminuojamas pa
cientas. Jis vadinama “subjek
tu” ir jo kulias yra tik vienas 
tų aparatų, kuriuos Abrams’as 
naudoja savo egzaminavimams. 
Pacientas gyvena Torontoj, ar
ba Bostone, arba Mexico City’j. 
Visa, ką Dr. Abrams’as turi, 
tai tik to paciento apie pusę tu
zino kraujo lašų ant balto su- 
geramo popierių^

“Sekamą specimeną,” sako 
Dr. Abrams’as, ir jo asistentas 
išima iš konverto, kuris tik tą 
rytą gauta iš pašto, popierių su 
krauju. Iš popierio iškerpama 
reikiamo dydžio sklypelis ir įdė
dama į mažytę dėžę, kuri viela 
yra sujungta su reostatu. Reo
statas, iš savo pusės, yra sujung 
tas vielos pagalba su subjektu.

Asistentas; paduoda • Ab- 
rams’ui laišką, kuris atėjo kar- 
tu su kraujo specimenu. Dakta
ras skaito laišką visai klinikai: 
“Aš siunčiu kraują ponios J., 
kurios amžius yra 46 m.“ Tai 
ir visa. “Jokių simptomų!” mur- 
mia Abrams’as. “Jie, žinoma, 
nori mane ištirti ir aš negaliu 
jų ruguoti. Bet tai tik mano 
laiko gaišinimas — pradėti kiek
viename atsitikime nuo pat praJ 
džios. Gerai, gerbiamieji, mes 
nustatome instrumentą ant 49. 
Tai yra žmogaus kraujo vibra
cijos (virpėjimo) greitumas. Aš 
nieko nežinau apie tą daktarą, 
kuris prisiuntė man šį kraujo 
specimeną. O žinote, {yra žmonių, 
kurie visą laiką stengiasi iškirs
ti man šposą. Jeigu tame popie- 
ryj yra žmogaus kraujo, tai 
vibracijos greitumas persiduos 
į subjekto kūną, ir mes paste
bėsime nejauslumą šioj vietoj, 
jei pacientas yra vyras.” Dakta
ras rodo liniją biskį žemiau 
bambos ir apie vieną colį į kai
rę. “Jei kraujas priklauso mo
teriai, tai nejaustumas pasireikš 
dešinėj pusėj toj pačioj vietoj. 
Dabar klausykite.”

Kairės rankos antru pirštu jis 
spaudžia subjekto pilvą, o deši
nės rankos antru pirštu, lyg 
plaktuku, ima barbenti. Jis 
barbena porą colių atstu nuo 
tikrosios vietos, ir jus girdite 
biskį skambantį garsą. Ir kai 
jis pasiekia tikrąją vietą, jus 
pastebiate skirtumą skambėji
me—(žinoma tą skambėjimą at
skirti jus galėsite, tik įgavę 
šiokios-tokios praktikos klinikoj. 
Garsas yra daug kartesnis — 
tokį pat skirtumą pastebėtute 
barbendami išpradžių stalo 
plokštę, o paskui vieną jo kojų.

“Tai yra moteries kraujas,” 
sako Abrams’as. “Kad patikri
nus tą faktą, aš nustatau reos
tatą ant 50, ir jus pastebiate, 
kad balso kurtumas pranyksta. 
Aš vėl nustatau ant 49, — bal
so kurtumas pasinaujina. Aš at
kreipiu jūsų domesį į tą faktą,' 
kad subjęktas yra atsigrįžęs į 
rytus. Aš biskutį pasuku jį, ir 
jus matote, kad kuklumas balse 
pranyksta., kada reostatas nu
statyta net ant 49. Aš noriu, 
kad jus tėmytute tas smulkme
nas, kadangi jos turi didelės 
reikšmės. Aš nežinau, kodėl sub
jektas turi atsigrįžti į rytus. 
Greičiausia, kad žemės magna- 
tinės srovės reikalauja to. Visa, 
ką aš žinau, yra tai — jei sub
jektas yra atsigrįžęs į rytus, — 
gaunama reakcijos, o jei į kokią 
nors kitą pusę, tai negaunama 
reakcijų. Visas mano darbas,

Muzikos kolegijos sekretorė 
užvakar savo namuose 1062 
Argylc gat. nusinuodijo.

Ji negalėjo miegoti per dau
gelį mėnesių. Paskutiniu laiku 
ji pradėjo vartoti migdomuo
sius vaistus. Kuo toliau tuo 
daugiau jai reikėjo jų imti, 
kad užmigus. Anl galo ji pra
dėjo bijotis, kad netektų išeiti 
iš proto, šito bijodama ji paė
mė savo iniamų vaistų 250 
grudų ir mirė.

ŽMONIŲ AMŽIS PAILGĖJUS, 
SAKO ŽINOVAI.

Pasak Chicagos Sveikatos 
Skyriaus bu lėtino žmonių gy-

jus suprantate, yra empirinis 
(remiamas patyrimais). Aš da
rau tyrimus ir surandu jų davi
nius. Aš bandau vienaip, pas
kui kitaip. Tuo budu, kaip ir 
apgraibom, surandu gamtos 
paslaptis.

“Čia mes turime moteries 
kraują. Jokie simptomai mums 
nežinomi, bet iš musų reikalau
jama surasti ligą, jeigu, žino
ma, ta moteris serga kokia nors 
liga. Mes pradedame nuo vienos 
paprasčiausių ligų, tai yra nuo 
įgimto sifilio. Tankiai kraujuj 
randasi paslėpto sifilio perai, ku
riuos galima pažinti tik elektro
dinės analizės pagalba. Mes

randame, kad didelis žmonių 
nuošimtis turi įgimtą sifilio li
gą, o tai priruošia kūne dirvos 
daugiui kitų ligų, kaip tai: džio
vai ir vėžio ligai. Dabar mes 
nustatome reostatą ant 57. Tai 
yra įgimto sifilio vibracijos 
greitumas. Jeigu tos vibracijos 
greitumas randasi kraujuj, tai 
jis pasireikš subjekto kūne šioj 
vietoj, vkurią mes vadiname 
“bambos” plokšte.” Tai yra vir 
šutinė pilvo dalis. Dabar klau
sykite. “Ar jus girdite?” sako 
jis. “Įgimtas sifilis. Dabar rei
kia surasti jo charakterį. Jeigu 
sifilio prigimtis yra galvijinė, 
tai buko balso vieta pasireikš 
šičia.” Jis nurodo vietą subjek
to kūne, truputį aukščiau bam
bos. “Tai, galvijinio pobūdžio. 
Kaip paprastai, čiepai! Dabar 
mes surasime ligos aštrumą. 
Kaip spėjama, šio reostato ci
ferblatą mes nustatome ant 30 
omų. Kttijp matote, vibracijos, 
nenustelbiama. Bandysime 35 
ęmus. Labai aštraus pobūdžio 
liga. 37 omai, 38 omai. Ant 38 
garso bukumas pranyksta. Nu
statome ant. 37. Bukumas garse 
vėl girdisi. Dabar padarysime 
egzaminavimą džiovai. Mes nu
statome reostatą ant 42. Nėra 
reakcij6s. Žiūrėsime vėžio ligos, 
50. Bukaus garso vieta turi bū
ti čia. Ak! Jus pastebėjote? Ne
gali būti jokios klaidos! Kad pa
rodžius jums skirtumą aš nu
statau ant 49. Ant 49, jus mato
te, yra žmogaus krauju reakci
ja. šioj vietoj prie bambos, bet 
nėra jokios reakcijos vėžio ligos 
plokštėj. Mes nustatome ant 50 
ir bukumas garse tuoj pasikar
toja.

(Daugiau bus)

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

POLICISTO KULKA PATAI
KĖ VAIKUI.

Anthony Deko, 15 metų vai
kas, 6835 So. Wood s t. tapo 
netyčia pašautas ir gal sunkiai 
sužeistas, kada Englevvood po
licistas Ethvard Post norėda
mas kilusias peštynes numal
šinti, ties 68 ir S. Hermitage 
avė. kaip jis sako, šovė oran ir 
pataikė minėtam vaikui į pil
vą. Deko nedalyvavo tose peš
tynėse.

SUMIŠUSI NUO MUNŠAINĖS 
ŠOKO NUO 4 LUBŲ IR 

UŽSIMUŠĖ.
Pictrovilla Sypoviciene, 31 

melų amžiaus, sumišusi nuo 
munšainės vakar rytą šoko per 
langą nuo ketvirtų lubų ir už
simušė. Jos vyras Stanley bu
vo uždaręs ją miegamajame 
kambary jų namuose 4939 So. 
State gat. Sypovic yra laiko
mas Wabash avė. nuovadoj. 
Jis sako, kad jo pačiai įsigei
dus dauginus degtinės jis neda
vė jai ir užrakino ją miega
majame kambary, bet neužilgo 
i o to jis išgirdo kliksmą lauke 
ir išėjęs rado ją sąlygątvy.

MOTERIS NUSIŽUDĖ BIJO
DAMA PAPRASTI PRIE

NARKOTŲ.
Negalėdama naktimis miego 

t i ir bijodama paprasti prie 
migdomų vaistų, kuriuos ji vis 
vartojo Mrs. Johanna Marie 
Moeller 46 metų. Shervvoodo

veninio ilgis pailgėjęs. Per de
šimtį metų nuo 1910 iki 1920 
m. žmonių amžis pailgėjęs 

•2% melų; prieš tai buvusiame 
dešimtmetyje jis pailgėjęs 2 
ir vienu ketvirtdaliu metų. 
Anot statistikos vidutinis žmo
gaus amžis dabar yra 54.3 mė
ty.

AUTOMOBILIUS ATSITREN
KĖ I KARĄ; 3 UŽMUŠTI.
Greitai važiuojantis Michi- 

gan avė. automobilius, kuria
me sėdėjo keturi vyrai ir dvi 
moters, vakar anksti rytą at
simušė į karą einantį 22 gatve. 
Trys važiavusių automobiliu 
lapo užmušti, o trys sunkiai 
sužeisti. Keli pasažierių važia
vusių karu tapo sužeisti nuo 
sudužusių karo langų stiklais.

Policistas, kuris matė šitą 
atsitikimą pasakoja, kad auto
mobilius trenkė galu karui į 
šoną ir liinlaiiifiji žemas, galin
do Įio karu ir karas reikėjo pa
kelti, kad automobilių ištrau
kus. Automobiliu važiavusieji 
grįžo namo aplankę kelis ka
baretus. ‘

GINČAI DARBININKŲ VADŲ 
BYLOJ.

Darbininkų trijų vadų—-Mur- 
phy’o Made.r’o ir Sbea’o — by
loj vakar išėjo susikirtimas 
tarpe advokatų, darbininkų ad 
vokalui pasakius, kati valstija 
bando rink te pasirinkti teisy- 
bos narius.

Teisėjas Taylor luojaus pa
šaukė vyria dsį teisybes komi
sijos klerką Marką Petersoną 
ir paklausė jo, kaip yra šau
kiama kandidatai teisybon; jis 
vienok paąiškino, kad jie šau
kiama paprastu budu.

Teisėjas pasakė, kad bus pa
šauktas ketvirtas šimtas kan
didatų teisybon. 260 kandida
tų jau išklausinėta ir tik du 
dar yra priimti.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ DVI 
KRAUTUVES IR NUSINEŠĖ 

800 DOLERIŲ.

Vakar rytą šiaurvakarinė, 
daly plėšikai pasipelnė mažne 
$800. Du vyrai, vienas nikiliuo- 
tu revolveriu įėjo į “Ncwark 
Shoe” krautuvę 1647 W. Chi- 
cago avė. ir vedėją su parda
vėju uždarę užpakaliniame 
kambaryje pasiėmė $415, ku
riuos vedėjas buvo išėmęs iš 
saugiosios šėpos bankan nešti.

C. W. Waeney, J. Thompso- 
no visokių daiktų krautuvės 
vedėjas 4134 W. North avė. 
vakar rytą buvo vienas krautu
vėj, kuomet įėjęs vienas plėši
kas, nusivarė jį į užpakali ir 
pririšo prie radiatoriaus. Plėši
kas registery rado $381.44 ir 
nusinešė.

NUŠOKO NUO 6 AUGŠTO IR 
UŽSIMUŠĖ.

Matomai be jokios priežas
ties sau galą darytis F. G. 
(hven 36 metų turtingas dali
ninkas John S. Owen lentų 
kompanijos Mcdforde, Ore. va
kar 4 vai. rytą iškrito per lan
gą nuo šeštų lubų Congress

Jonesi
Kreditoriams,
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkanis) 

Agento Jonesio’ pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts kompanijos serus. 
Kas iš Jonesio kreditorių 
dabar norėtų už tuos šėrus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
į musų ofisų. Mes pirksime 
Cleveland Standard Parts 
kompanijos šėrus pagal mąr 
keto kainos. Galite ateiti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. į ofi
sų Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir šėrus.’

Lane, Richardą & Co.

viešbutyje ir užsimušė. Minė
tos kompanijos sekretorius ap- 
sistojusis tume pačiame vieš
butyje, sako, kad jis nežino jo
kios priežasties, dėl kurios jis 
žudylųsi. Užsimušusią paliko 
pačią ir du vaiku Mcdforde, 
Oregon.

MIESTO IR KAUNTĖS PARO
DA PRASIDĖS RUGPIUČIC

26 D.
Chicagos ir Cooko 'kauntės 

paroda šiemet bus laikoma 
Checkerboard Flying Field’o, 
May*woode, III. Prasidės rugp. 
26 d. ir tęsis lig rūgs. 4 d. Pa
rodoje bus rodoma žemdirbys
tės ir amatų gaminiai dau
giausia švietimo tikslais. Bus 
taipgi lakstybos programas ir 
kauntės jaunuolių paroda, 'ku
rioje dalyvaus mokyklų vaikai.

ŠAUDYNĖS IŠGĄSDINO VI- 
DURMIESčIO MINIĄ.

Tarp laikraščių pardavinėto
ji) ties N. Wells ir W. Ran- 
dolph gatvių kerte J. Marzano 
23 metų ir “Chicago Ameri
can” laikraščio kolektuotojo

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
10046 U. Mikšiunienė 
10097 M. Aniu'liutė
10100 “Sočiai Demokratas”
10101 M. Parutienei 
10104 A. Lopeika 
10107 O. Plokštienė 
10114 B. Povilaičiutė 
10118 H. Ivanauskienė 
10125 J. Tučkytė
10135 VI. Abroževičia
10136 K. Giedrikienė
10139 J. Petrauskis
10140 J. Petrauskis 
12002 Fr. Čepulis 
12018 D. Banienė
14015 B. Budvietienė
14016 UI. Vilimaitė 
14022 A. Šimkienė 
14027 E. Žilinskaitė 
14030 D. A. Pratapas 
14038 A. Pranevičia 
14044 K. Girnius 
14050 B. Viršilienė 
14052 F. Vitkauskienė 
14054 M. šumskis 
Tek 5/IL B. Dičius 
Tel. 12/V. V. Karaitis

Perlaidos: 
75082/6 P. Steponavičius 
12267/281 A. Jokubaitiene 
12280 M. Butkevičienė 
12298 J. Dudauskas 
12344 A. Biškauskas 
12402 K. Bugailiškiene 
12405 P. Galinauskas 
12407 A. Mikalauskienė 
12450 J. Kivilius 
12474 V. Voznienė 
12500 J. Stasevičienė 
12570 B. Jeckienei 
12583 J. Jartisevičaitė 
12598 J. Ignotas 
12607 O. Pauliukaitė 
12620 ‘F. Butkus 
12678 T. Kajutytė 
12691 M. Arbašauskienė 
12763 J. Girdauskis 
12788 J. Sturmis
12802 D. Ridaitė
12803 J. Butkus 
12854 P. Jancevičienė 
12892 J. Kirvelavičiui 
12903 A. Vaišiut 
12950 M. Antanavičiūtė 
12985 T. Pociui
13002 J. Norkaitei i 
13007 P. Mockienei 
13017 J. Abaks 
13027 E. Grigelionienė 
13059 E. Gabrinienei 
13062 J. Skaudžiui
13077 J. Venckui
13078 M. Venckaitė 
13117 K. Giedvila
13119 J. Dabrovolskienei
13120 V. Briedžiui 
13126 M. KeserausklcnS 
13136 K. Šliažiui

Kvitai su paėmėjų parašais randas! 
“Naujienų” ofise.

N. Ballas nuo senai ėjo piktu-f 
mai ir vakar jie apsireiškė ne
paprastu besišalidymu po žmo
nių akių augštulinio kelio stoty 
ties S. Wabash ir E. Adams 
kampu. Ballas peršovęs ranką 
Marzanui ant augštutinio tilto 
sujungiančio du keliu, nubėgo 
žemyn ir sėdo traukiniu va
žiuoti. Traukiniui sustojus 
policistas jį nusivijo laiptais 
gatvėn ir gatvėje jis tapo suim
tas ir nugabentas į kalėjimą.

Marzano nuvežta į ligonbutį, 
kur jam žaizdą aprišo ir taipgi 
kalėjime uždarė. Jis paaiškino, 
kad šitie vaidai kilo tarp jų 
deltb, kad Dalias vis palikdavo 
Chicago American laikraščio 
numerių daugiau negu jis ga
lėdavo jų parduoti.

JIEŠKO DVIEJŲ MERGINŲ 
PLĖŠIKŲ.

Policija j ieško dviejų mergi
nų, viena Kaltu veidu, Įeita 
tamsiu. Policija, mano, kad 

judvi plėšikų gaujos galvomis; 
šita gauja sis tematiniai plėšu-

(SeKH anl 6 pusi.i

13150 E. Naulis
13168 O. Atkačionienei
13173 A. Bielskiui
13178 M. Dielnikiute
13185 V. Brazionskiutei
13193 V. Stankitei
13203 M. Mockui
13208 O. Grigaitienei
13212 A. Džiaaugis
13216 K. Kežui
13217 V. Geištarui
13218 O. Grusunskienė
13224 O. Poškienė
13226 J. Peseckui
13239 O. Lauraitė
13257 S. Levinaitė
13258 E. Naulytei
13261 J. Taurui
13265 P. Bartkui
13266 J. Dikseliui
13267 A. Vabalickas
13274 A. Budienė
13276 J. Paulauskienei
13277 M. Lukauskienei
13279 F. Rudakui
13280 J. Nu tautui
13281 A. šišlienei
13313 A. Paukščiui
18325 M. Gegužinskiene
13349 M. Barkauskiutei
13365 J. Mažeikai
13443 V. Ramanavičius
13456 M. BartUŠis
13470 V. Vaičaitis
13472 K. Raštikis
13476 J. Laurinaitienei
13482 J. Venslaus-kis
13486 M. Vilkiene
13559 M. Kazlauskiene
13562 J. Mankevičius
50121 J. Pociui
50289 K. Juknieviečienei
50322 O. Plerpaitė
50336 J. Gabalius
50351 K. Garbauskiene
50361 M. Konstantinavičiene
50371 S. Rimkui
50382 P. Masalskis
50418 P. Klemkai
50443 K. (Gricius
50445 A. Reikai
50450 A. Motikaitaitė
50465 K. Gietautienei
50467 V. Balčaičiui
50500 O. Pocevičaitė
50501 A. Čekanauskaitė
50518 Sch. Varanavičiene
50519 O. Grotiene
50543 V. Katilienė
50544 O. Nemunaičiutė
75039 J. Nausielis
75046 J. Jokubauskas
85046 O. Stokienė
85050 M'. Maroziene
85057 V. Kniskienei
85061 J. Čepėnui
85070 K. Puljanauskui
85084 P. žulonas

............ .......... -- -................................................*  
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ŠIANDIE PINIGU” 

KURSAS
Siunčiant Lietuvon per mu 

36 cent. už 100 auks. 
arba \

280 už $1.00
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas
Pristatymas užtikriųtas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank 
State Bank—

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

' Dr. AL. DAVIDONIS' 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

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

Telefonas Victory 9082

Te). Auatin 737

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS

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

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tol. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietį, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 d|eną 
Res. 1139 Indepjendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd Sįt.

Tel. Prospecv 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
'ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto
2—8 vakaro

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.L, , , ... , /

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, UI.>4 .. , _ _

Dr A. J. BERTAŠIUS ' 
gydytojas ir chirurgas 

, 3461 So. Halsted St. Chicagę, III.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Rezidencijos Tel. Boulevard 1012 

i— y
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Iš Mokslo Srities
gus nėra egzaminuojamas pa
cientas. Jis vadinama “subjek
tu” ir jo kūnas yra tik vienas 
tų aparatų, kuriuos Abrams’as 
naudoja savo egzaminavimams. 
Pacientas gyvena Torontoj, ar
ba Bostone, arba Mexico City’j. 
Visa, kų Dr. Abrams’as turi, 
tai tik to paciento apie pusę tu
zino kraujo lašų ant balto su- 
geramo popierio.

“Sekamų specimenu,” sako 
Dr. Abrams’as, ir jo asistentas 
išima iš konverto, kuris tik tų 
rytų gauta iš pašto, popierių su 
krauju. Iš popierio iškerpama 
reikiamo dydžio sklypelis ir įdė
dama į mažytę dėžę, kuri viela 
yra sujungta su reostatu. Reo
statas, iš savo puses, yra sujung 
tas vielos pagalba su subjektu.

Asistentas paduoda • Ab- 
rams’ui laiškų, kuris atėjo kar
tu su kraujo specimenu. Dakta
ras skaito laiškų visai klinikai: 
“Aš -siunčiu kraujų ponios J., 
kurios amžius yi^a. 46 m.“ Tai 
ir visa. “Jokių simptomų!” mur- 
mia Abrams’as. “Jie, žinoma, 
nori mane ištirti ir aš negaliu 
jų ruguoti. Bet tai tik mano 
laiko gaišinimas — pradėti kiek
viename atsitikime nuo pat praJ 
džios. Gerai, gerbiamieji, mes 
nustatome instrumentų ant 49. 
Tai yra žmogaus kraujo vibra
cijos (virpėjimo) greitumas. Aš 
nieko nežinau apie tų daktarų, 
kuris prisiuntė man šį kraujo 
specimenu. O žinote, Jrra žmonių, 
kurie visų laikų stengiasi iškirs
ti man šposų. Jeigu tame popie- 
ryj yra žmogaus kraujo, tai 
vibracijos greitumas persiduos 
į subjekto kūnų, ir mes paste
bėsime ne jauslumų šioj vietoj, 
jei pacientas yra vyras.” Dakta
ras rodo linijų biskį žemiau 
bambos ir apie viena colį į kai- 

J rę. “Jei kraujas priklauso mo- 
I teriai, tai nejaustumas pasireikš 
dešinėj pusėj toj pačioj vietoj. 
Dabar klausykite.”

Kairės rankos antru pirštu jis 
spaudžia subjekto pilvų, o deši
nės rankos antru pirštu, lyg 
plaktuku, ima barbenti. Jis 
barbena porų colių atstu nuo 
tikrosios vietos, ir jus girdite 
biskį skambantį garsų. Ir kai 
jis pasiekia tikrųjų vieta, jus 
pastebiate skirtumų skambėji
me—izinoma tų skambėjimų at
skirti jus galėsite, tik įgavę 
šiokios-tokios praktikos klinikoj. 
Garsas yra daug kartesnis — 
tokį pat skirtumų pastebėtute 

San Francisco ir asmeniniai iš- barbendami išpradžių stalo 
tirti dalykų. Aš planavau prą- plokštę, o paskui vienų jo kojų, 
leisti ten vienų-kitų dienų, bet “Tai yra moteries kraujas,” 
ištikrųjų prabuvau porų savai- sako Abrams’as. “Kad patikri- 
čių. Ir gal bučiau išbuvęs porų nūs tų faktų, aš nustatau rcos- 
mėnesių ar net metų, jei de) tatų ant 50, ir jus pastebiate, 
svarbaus reikalo nebūtų man kad balso kurtumas pranyksta, 

j Aš vėl nustatau ant 49, — bal
so kurtumas pasinaujina. Aš at
kreipiu jūsų domesį į tų faktų, 
kad subjektas yra atsigrįžęs į 
rytus. Aš biskutį pasuku jį, ir 
jus matote, kad kuklumas balse 
pranyksta., kada reostatas nu
statyta net ant 49. Aš noriu, 
kad jus tėmytute tas smulkme
nas, kadangi jos turi didelės 
reikšmės. Aš nežinau, kodėl sub
jektas turi atsigrįžti į rytus. 
Greičiausia, kad žemės magna- 
tinės srovės reikalauja to. Visa, 
ka aš žinau, yra tai — jei sub
jektas yra atsigrįžęs į rytus, — 
gaunama reakcijos, o jei į kokių 
nors kitų pusę, tai negaunama 
reakcijų. Visas mano darbas, 
jus suprantate, yra empirinis 
(remiamas patyrimais). Aš da
rau tyrimus ir surandu jų davi
nius. Aš bandau vienaip, pas
kui kitaip, 
apgraibom, 
paslaptis.

“Čia mes

Stebuklu namai
Upton Sinclair

Paskutinius penkiolikų ar aš- 
tuonioliką metų aš turėjau lai
mės priskaityti prie savo drau
gų būrio vienų didžiausių Ame
rikos poetų ir mylimiausį žmo
gų, George Sterlingų. Bėgiu de
šimties ar dvylikos metų aš bu
vau pratęs skaityti jo laiškuose 
perdėtus aprašymus vieno San 
Franciscos daktarų. Jis būdavo 
rašo: “Aš dabar nesibijau užsi
krėsti jokia liga. Abrams’as iš
gydytų mane į savaitę ar dvi.” 
Arba vėl: “Mano draugas Ab
rams’as atranda naujų stebuklų 
tokiu spartumu, kad daktarai 
ima bijotis ir šalintis jo.” Tie 
aprašymai buvo perdaug kraš
tutiniai ir todėl aš nekreipiau 
rimtos domės į juos. Aš norių 
dabar atitaisyti savo klaidų, ir 
papasakoti savo patyrimus kaip 
galima atsargingiau ir konser- 
vatingiau, kad nenubaidžius sa
vo skaitytojų.

Pora mėnesių atgal aš gavau 
iš George Sterlingo laiškų, iš 
kurio aš išrašau vienų-kitų pa
ragrafų:

“Man linksma,-kad jus prade
date domėtis Dr. Abramsu. Aš 
norėčiau asmeniniai su jumis 
pakalbėti apie jį. Jis iš pat pag
rindų revoliucionizavo medici
nos mokslų, ir nuo dabar devy
nios iš dešimties operacijų ne
bebus reikalingos, ypač tose li
gose, kurios paeina nuo įvairių 
bacilų. Aš siunčiau jums viena 
jo bertaininių pamfletų, kurį 
jis spausdina daugiui daktarų, 
imančių jo kursų. Visuomet yra 
daug daktarų jo laboratorijoj, ir 
jie pasakoja man, kad jo diag-. 
nozė yra 100% teisinga. Ypač 
perskaitykite šiame pamflete Sir 
James Barro, buvusio Anglijos 
Medikų Asociacijos prezidento,1 
straipsnį. Tuo pačiu laiku turė
kite galvoj, ka reiškia konser
vatyviam Anglų daktarui daryti 
tokius pareiškimus, 
neužilgio įsitikins, 
išgydyti vėžio ligų.
nemažai ^atsitikimų, kur Ab- 

. rams’as paskučiausiu laiku iš
gydė tų ligų. Išgydytų tarpe 
yra katuri mano asmeniniai 
draugai. Kaip man atrodo, jis 
yra didžiausias žmogus, kokis 
kada nors gimė pasaulyj..”

Aš nusprendžiau važiuoti į

randame, kad didelis žmonių 
nuošimtis turi įgimtų sifilio li
gų, o tai priruošta kūne dirvos 
daugiui kitų ligų, kaip tai: džio
vai ir vėžio ligai. Dabar mes 
nustatome reostatų ant 57. Tai 
yra įgimto sifilio vibracijos 
greitumas. Jeigu tos vibracijos 
greitumas randasi kraujuj, tai 
jis pasireikš subjekto kūne šioj 
vietoj, .kurių mes vadiname 
“bambos” plokšte.” Tai yra vir 
šutinė pilvo dalis. Dabar klau
sykite. “Ar jus girdite?” sako 
jis. “Įgimtas sifilis. Dabar rei
kia surasti jo charakterį. Jeigu 
sifilio prigimtis yra galvijinė, 
tai buko balso vieta pasireikš 
šičia.” Jis nurodo vietų subjek
to kūne, truputį aukščiau bam
bos. “Tai, galvijinio pobūdžio. 
Kaip paprastai, čiepai! Dabar 
mes surasime ligos aštrumų. 
Kaip spėjama, šio reostato ci
ferblatų mes nustatome ant 30 
omų. Kaip matote, vibracijos 
nenustelbiama. Bandysime 35 
ęmus. Labai aštraus pobūdžio 
liga. 37 omai, 38 omai. Ant 38 
garso bukumas pranyksta. Nu
statome ant. 37. Bukumas garse 
vėl girdisi. Dabar padarysime 
egzaminavimų džiovai. Mes nu
statome' reostatų ant 42. Nėra 
reakcijos, žiūrėsime vėžio ligos, 
50. Bukaus garso vieta turi bū
ti čia. Ak! Jus pastebėjote? Ne
gali būti jokios klaidos! Kad pa
rodžius jums skirtumų aš nu
statau ant 49. Ant 49, jus mato
te, yra žmogaus kraujo, reakci
ja šioj vietoj prie bambos, bet 
nėra jokios reakcijos vėžio ligos 
plokštėj. Mes nustatome ant 50 
ir bukumas garse tuoj pasikar
toja.

(Daugiau bus)

veninio ilgis pailgėjęs. Per de
šimtį metų nuo 1910 iki 1920 
m. žmonių amžis pailgėjęs 

•2% melų; prieš tai buvusiame 
dešimtmetyje jis pailgėjęs 2 
ir vienu, ketvirtdaliu metų. 
Anot statistikos vidutinis žmo
gaus amžis dabar yra 54.3 me
tų.

AUTOMOBILIUS ATSITREN
KĖ I KARĄ; 3 UŽMUŠTI.
Greitai važiuojantis Michi- 

gan avė. automobilius, kuria
me sėdėjo keturi vyrai ir dvi 
moters, vakar anksti rytų at
simušė į karų einantį 22 gatve. 
Trys važiavusių automobiliu 
lapo užmušti, o trys sunkiai 
sužeisti. Keli pasažierių važia
vusių karu tapo sužeisti nuo 
sudužusių karo langų stiklais.

Policistas, kuris matė šitų 
atsitikimų pasakoja, kad auto
mobilius trenkė galu karui j 
šonų ir būdamas žemas, palin
do i>o karu ir karas reikėjo pa
kelti, kad automobilių ištrau
kus. Automobiliu važiavusieji 
grįžo namo aplankę kelis ka
baretus.

Ir Barr’as 
kad galima 

Aš žinau

reikėję skubiai važiuoti namo.
Aš manau, kad geriausias 

’ būdas supažindinti ’su Dr. Al- 
bert Abramso darbais bus įves
dinti jus į jo klinikų ir be jokios 

ruošos ir paaiškinimo duoti
progos jums pamatyti, kų aš
mačiau pirmu atsilankymu. Tai 
yra dviejų aukštų namai Sacra 
mento gatvėj. Ir po kelių atsi
lankymų aš pradėjau vadinti 
juos “Stebuklų Namais,” nes aš 
mačiau juose tokių nepaprastų 
dalykų, apie kuriuos man ir 
sapnuote nesisapnavo šiame pa
saulyj. |

Jus randatės daktaro labora
torijoj. Pagal vienų sienų susta
tyta kelios krėslų eilės. Ten sėdi 
apie porų dešimčių daktarų, ku
rie suvažiavo iš įvairių kampų 
studijuoti ir tirti Abramso dar
bus. Laboratorijos viduryj sto
vi ilgas stalas, ant kurio randasi 
elektros aparatas. Viena to apa
rato vielų baigiasi elekrodu, o 
stalo pryšakyj, ant sujungtos su 
žeme plokštės, stovi iki juostos 
išrėdytas jaunas žmogus, kuris 
laiko prie kaktos prispaudęs 
eldcrodų. Dr. Abrams’as sėdi 
krėsle priešais jauna žmogų ir 
barbena pirštu pastarojo pilvų. 
Tas metodas medicinoj yra va
dinamas percusija. Kad jus be
reikalingai neklaustute, aš čia 
pat paaiškinu, kad jaunas žmo-

Tuo budu, kaip ir 
surandu gamtos

turime moteries 
kraujų. Jokie simptomai mums 
nežinomi, bet iš musų reikalau
jama surasti ligų, jeigu, žino
ma, ta moteris serga kokia nors 
liga. Mes pradedame nuy vienos 
paprasčiausių ligų, tai yra nuo 
įgimto sifilio. Tankiai kraujuj 
randasi paslėpto sifilio perai, ku
riuos galima pažinti tik elektro
ninės analizės pagalba. Mes

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

GINČAI DARBININKŲ VADŲ 
BYLOJ.

Darbininkų trijų vadų—Mur- 
pliy’o Mader’o ir Shea'o — by
loj vakar išėjo' susikirtimas 
tarpe advokatų, darbininkų ad 
veikalui pasakius, kad valstija 
bando rinkto pasirinkti teisy
bes narius.

Teisėjas Taylor tuo jaus pa
šaukė vyriadsį teisybes komi
sijos klerkų Markų Petersonų 
ir paklausė jo, kaip yra šau
kiama kandidatai teisybon; jis 
vienok paaiškino, kad jie šau
kiama paprastu budu.

Teisėjas pasakė, kad bus pa
šauktas ketvirtas šimtas kan
didatų teisybon. 260 kandida
tų jau išklausinėta ir tik 
dar yra priimti.

du

viešbutyje ir užsimušė. Minė
tos kompanijas sekretorius ap
sistojusia tame pačiame vieš
butyje, sako, kad jis nežino jo
kios priežasties, dėl kurios jis 
žudylųsi. Užsimušusią paliko 
pačių ir du vaiku Medforde, 
Oregon.

kauntės 
laikoma 
Field’o,

MIESTO IR KAUNTĖS PARO
DA PRASIDĖS RUGPIUCIO 

26 D.
Chicagos ir Cooko 

paroda šiemet bus 
Checkerboard Flying
Maywoo*de, III. Prasidės rugp. 
26 d. ir tęsis lig rūgs. 4 d. Pa
rodoje bus rodoma žemdirbys
tės ir amatų gaminiai dau
giausia švietimo tikslais. Bus 
taipgi lakstybos programas ir 
kauntės jaunuolių paroda, 'ku
rioje dalyvaus mokyklų vaikai.

ŠAUDYNĖS IŠGĄSDINO VI- 
, DURMIESčIO MINIĄ.

Tarp laikraščių pardavinėto
jo ties N. Wells ir W. Ran- 
dolph gatvių kerte J. Marzano 
23 metų ir “Chicago Ameri
can” laikraščio kolektuotojo

POLICISTO KULKA PATAI
KĖ VAIKUI.

Anthony Doko, 15 metų vai
kas, 6835 So. Wood s t. tapo 
netyčia pašautas ir gal sunkiai 
sužeistas, kada Englewood po
licistas Edward Post norėda
mas kilusias peštynes numal
šinti, ties 68 ir S. Hermitage 
avė. kaip jis sako, šovė oran ir 
palaikė minėtam vaikui į pil
vų. 41^’ko nedalyvavo tose peš
tynėse.

31 
nuo

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ DVI 
KRAUTUVES IR NUSINEŠĖ 

800 DOLERIŲ.
Vakar rylų ' šiaurvakarinė, 

daly plėšikai pasipelnė mažne 
$800. Du vyrai, vienas nikiliuo- 
tu revolveriu įėjo į “Newark 
Shoe” krautuvę 1647 W. Chi- 
cago avė. ir vedėjų su parda
vėju uždarę užpakaliniame 
kambaryje pasiėmė $415, ku
riuos vedėjas buvo išėmęs iš 
saugiosios šėpos ibankan nešti.

C. W. Waeney, J. Thompso- 
no visokių daiktų krautuvės 
vedėjas 4134 W. North avė. 
vakar rytų buvo vienas krautu
vėj, kuomet įėjęs vienas plėši
kas, nusivarė jį į užpakalį ir 
pririšo prie radiatoriaus. Plėši
kas registery rado $381.44 
nusinešė.

ir

SUMIŠUSI NUO MUNŠAINĖS 
ŠOKO NUO 4 LUBŲ IR 

UŽSIMUŠĖ.
Pietrovilla Sypovicienė, 

melų amžiaus, sumišusi
munšainės vakar rytų šoko per 
langų nuo ketvirtų lubų ir už
simušė. Jos vyras Stanley bu
vo uždaręs jų miegamajame 
kambary jų namuose 4939 So. 
State gat. Sypovic yra laiko
mas Wabash avė. nuovadoj. 
Jis sako, kad jo pačiai įsigei
dus daugiu uš degtinės jis neda
vė jai ir užrakino jų miega
majame ^ambary, bet neužilgo 
i o to jis išgirdo kirkšnių lauke 
ir išėjęs rado jų šalygatvy.

NUŠOKO NUO 6 AUGŠTO 
UŽSIMUŠĖ.

Matomai be jokios priežas
ties sau galų darytis F. G. 
(>\ven 36 metų turtingas dali
ninkas John S. Owen lentų 
kompanijos Medforde, Ore. va
kar 4 vai. rytų iškrito per lan
gų nuo šeštų lubų Congress

IR

MOTERIS NUSIŽUDĖ BIJO
DAMA PAPRASTI PRIE 

NARKOTŲ.
Negalėdama naktimis miego 
ir bijodama paprasti prieti 

migdomų vaistų, kuriuos ji vis 
vartojo Mrs. Johanna Mario 
Moeller 46 metų. Shervvoodo 
Muzikos kolegijos sekretorė 
užvakar savo namuose 1062 
Argylc gat. nusinuodijo.

gelį mėnesių. Paskutiniu laiku 
ji pradėjo vartoti 
sius vaistus. Kuo toliau

migdoniuo- 
tuo 

imti, 
kad užmigus. Ant galo ji pra
dėjo bijotis, kad netektų išeiti 
iš proto. Šito bijodama ji paė
mė savo iniamų vaistų 250

ŽMONIŲ AMŽIS PAILGĖJĘS, 
SAKO ŽINOVAI.

Pasak Chicagos Sveikatos
Skyriaus bu lėtino žmonių gy-

Jonesi 
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šerininkams)

Agento Jonesio’ pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts kompanijos serus. 
Kas iš Jonesio kreditorių 
dabar norėtų už tuos serus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
j musų ofisų. Mes pirksime 
Cleveland Standard Parts 
kompanijos šėrus pagal mar 
xeto kainos. Galite ateiti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. į ofi
sų Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir šėrus.

Lane, Richards & Co.

N. Ballas nuo senai ėjo piktu-1 
mai ir vakar jie apsireiškė ne
paprastu besišalidymu po žmo
nių akių augštutinio kelio stoty 
ties- S. Wabash ir E. Adams 
kampu. Ballas peršovęs rankų 
Marzanui ant augštutinio tilto 
sujungiančio du keliu, nubėgo 
žemyn ir sėdo traukiniu va
žiuoti. Traukiniui sustojus 
policistas jį nusivijo laiptais 
gatvėn ir gatvėje jis tapo suim
tas ir nugabentas į kalėjimų.

Marzano nuvežta į ligonbutį, 
kur jam žaizdų aprišo ir taipgi 
kalėjime uždarė. Jis paaiškino, 
kad šitie vaidai kilo tarp jų 
deltb, kad Dalias vis palikdavo 
Chicago American laikraščio 
numerių daugiau negu jis ga
lėdavo jų parduoti.

JIEŠKO DVIEJŲ MERGINŲ 
PLĖŠIKŲ.

Policija jieško dviejų mergi* 
nų, viena baltu veidu, kita 
tamsiu. Policija mano, kad 
jodvi plėšikų gaujos galvomis; 
šita gauja sistematiniai plėšu-

(Sena ant 6 pusi.)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: 
10046 U. MikšiunienS 
10097 M. Aniu'liutė
10100 “Sočiai Demokratas’
10101 M. Parutiehei 
10104 A. Lopeika 
10107 O. Plokštienė 
10114 B. Povilaičiutė 
10118 H. Ivanauskienė 
10125 J. Tučkytė
10135 VI. Abroževičia
10136 K. Giedrikienė
10139 J. Petrauskis
10140 J. Petrauskis 
12002 Fr. Čepulis 
12018 D. Banienė
14015 B. Budvietienė
14016 UI. Vilimaitė 
14022 A. Šimkienė 
14027 E. Žilinskaitė 
14030 D. A. Pratapas 
14038 A. Pranevičia 
14044 K. Girnius 
14050 B. Viršilienė 
14052 F. Vitkauskienė 
14054 M. šumskis 
Tel. 5/H. B. Dičius 
Tel. 12/V. V. Karaitis

Perlaidos:
75082/6 P. Steponavičius 
12267/281 A. Jokūbaitienė 
12280 M. Butkevičienė 
12298 J. Dudauskas 
12344 A. Biškauskas 
12402 K. Bugailiškienė 
12405 P. Galinauskas 
12407 A. Mikalauskienė 
12450 J. Kivilius 
12474 V. Voznicnė 
12500 J. Stasevičienė 
12570 B. Jeckienei 
12583 J. JaruseviČaitė 
12598 J. Ignotas 
12607 O.
12620 *F. Butkus 
12678 T. Kajulytė ‘ 
12691 M. Arbašauskienė 
12763 J. Girdauskis 
12788 J. Sturmis
12802 D. Ridaitė
12803 J. Butkus 
12854 P. JanceviČienė 
12892 J. Kirvelavičiui 
12903 A. Vaišiut 
12950 M. Antanavičiūtė 
12985 T. Pociui 
13002 J. Norkaitei 
13007 P. Mockienei 
13017 J. Abaks 
13027 E. Grigelionienė 
13059 E. Gabrinienel 
13062 J. Skaudžiui
13077 J. Venckui
13078 M. Venckaitė 
13117 K. Giedvila
13119 J. Dabrovolskienei
13120 V. Briedžiui 
13126 M. Keserauskienė 
13136 K. šliažiui

O. Grusunskienė
O. Poškienė
J. Peseckui
O. Lauraitė

Pauliukaitė

13150 E. Naulis 
13168 O. Atkačionienei 
13173 A. Bielskiui 
13178 M. Dielnikiute 
13185 V. Brazienskiutei 
13193 V. Stankitei

' 13203 M. Mockui 
13208 O. Grigaitienei 
13212 A. Džiaaugis
13216 K. Kežui
13217 V. Geištarui 
13218 
13224 
13226 
13239
13257 S. Levinaitė
13258 E. Naulytei 
13261 J. Taurui
13265 P. Bartkui
13266 J. Dikseliui
13267 A. Vabalickas 
13274 A. Budienč
13276 J. Paulauskienei
13277 M. Lukauskienei
13279 F. Rudakui
13280 J. Nutautui
13281 A. šišlienei 
13313 A. Paukščiui 
13325 M. Gegužinskiene 
13349 M. Barkauskiutei 
13365 J. Mažeikai 
13443 V. Ramanavičius 
13456 M. Bartušis 
13470 V. Vaičaitis 
13472 K. Raštikis 
13476 J. Laurinaitienei 
13482 J. Venslauskis 
13486 M. Vilkiene 
13559 M. Kazlauskiene 
13562 J. Mankevičius 
50121 J. Pociui
50289 K. Juknieviečienei 
50322 
50336 
50351 
50361 
50371 
50382 
50418 
50443
50445 A. Reikai 
50450 A. Motikaitaitė 
50465 K. Gietautienei 
50467 V. Balčaičiui 
50500 O. Pocevičaitė 
50501 
50518 
50519 
50543
50544 O. Nemunaičiutė 
75039 J. Nausielis 
75046 J. Jokubauskas 
85046 O. Stokienė 
85050 M’. Maroziene 
85057 V. Kniskienei 
85061 J. čeponui 
85070 K. Puljanauskui 
85084 P. žulonas

O. Plerpaitė
J. Gabalius
K. Garbauskiene
M. Konstantinavičiene
S. Rimkui
P. Masalskis
P. Klemkai
K. (Gricius

A. Čekanauskaitė 
Sch. Varanavičiene 
0. Grotiene 
V. Kate'lienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:
36 cent. už 100 auks.

arba
280 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

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

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Ką. tik sugrįžo iš Califomijos ir 
vgl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. HaiTison St. 
yalandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietoj 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Inden.endence Blvd. (Chicago

DR. P. ŽILVITIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

i—1" i i i

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd Sįt.

Tel. Prospeci 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—-8 vakaro

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St.,.

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

................. ■ - :

Telephone Yards 5834

DR. P. G. VIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

33
ryto ir nuo 7 iki 0 v. vak.

. So. Halsted St., Chicago, III

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 3464 So. Halsted St. Chicagų, III.

Tel. Boulevard 5913
Ofiso valandos: 6—8 vak.

Rezidencijos Tel. Boulevard 1042
i m

1 IMPERFECT IN ORIGINAL
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Chicagos Žinios APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKO AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 5-to pusi.) VYRŲ

si smulkmenų krautuves pieti
nėj miesto daly ir per kelis 
menesius pavogusi daiktų apie 
$100,(MM) vertės. Merginų pra
dėta j ieškoti po suareštavimui 
šešių vyrų, kurie prisipažino, 
kad jie yra tos vagių gaujos 
nariais. Suareštuoti yra: Gro- 
chovski, Mazurka, Peter Kmie- 
ciak, Paul Saski, Ed\vard Cor- 
rigan ir Jos. Bowkowski.

šitie vyrai samdę tas mergi
nas, kurios nuėję į žadamą api
plėšti krautuvę, 
vietą ir prekes ir 
šakodavo vyrams 
kas galima rasti.
nų vyrai nuvažiuodavo nakč 
ir išplėšdavo. —

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nesenesnčs kaių 
38 metų ir ne jaunesnės kaip 28 me
tų. Aš našlys be vaikų, 38 metų. Su v . 
pirmu laišku prisiųskit ir paveikslą Sėjų į Paper Stock Plant. 
č.t.S8l!XJJ?o<lu0ž!u, 1:ie.kv<!fnai At:’išau- alga su nuolatiniu darbu, kitę 1739 So. Halsted St., Box 58. 
_________________________________

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKIA patyrusių pundų ri- 
Gera

Kreipkitės:
409 W. Ontario St.

I I
DIDELIS bargenas vartotų auto

mobilių. Taipgi parduodam ir nau
jus, arba išm-ainom ant vartotų. Rei
kale pataisymo, turime specialį me
chaniką.

BR1GHTON PARK GARAGE, ' 
3022-24 W. 43rd St., 
Tel. Lafayette 0382

PARDAVIMUI duonos keptu 
ve, geroj vietoj, lietuviais apgy
vento j.

3525 S. Halsted St.

apžiūrėdavo 
parėję papa- 
kaip įeiti ir 
Po kelių die-

ĮSAKĖ DEPORTUOTI
Keli chinai apskundė 

tautietį Čin Miną, busią 
yra paskirtas nužudyti 
chiną. Čin Min’as tapo suare
štuotas ir nugabentas pas ko- 
misininką Masoną, 
rasta pas jį du 
Komisininkas įsakė
tuoti bėgiu 10 dienų. Tuo tar
pu jis yra po kaucija $5,000.

savo 
jis 

kitą

Areštavus 
revolveriai.

Lietuvio Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

Jaunavedžiai važiuoja medaus 
. . mėnesį praleisti.

Kavaliauskas apsivedė 
le Ona Urbonaite; 
įvyko šio menesio 21 
bą ėmė civilinį.

Į vestuves atsilankė
svečių palinkėti jaunavedžiams 
laimės. Svečiai buvo pavaišinti 

vakariene (ponia Gul-

su pa ne
vestu ves

burei is

IŠRANDAVOJU kamabrį ženotai 
porai, arba dviems vaikinams, su vi
sais parank ūmais; su valgiu arba be 
valgio.

Atsišaukite:
4559 So. Washtenaw Avė.

' 2ros lubos.

REIKIA vyrų prie popierų 
rišimo. Geram žmogui, nuolati
nis darbas.

Pioneer Paper Stock Co., 
438 W. Ohio St.

PARDAVIMUI 3 krėslų barz- 
, _ daskutykla, balti veidrodžiai.PARDAVIMUI automobilius, Over- L, , . ’ . v ,. . „

land išdirbystės; tinkantis vasarai ir I ardaviino priežastis paitne-
žiemai. Parduosiu už $125.00. Visas rju nesutikimas, 
pertaisytas, geras kaip naujas, aš ga-1 
rantuoju; visi nauji tajerai, elektrikos 
šviesa ir starteris, šaukite po (? vai. 
vakare.

Phone Lafayette 1329

4904 W. 14th St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
8411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

sytojas visokių naminių rakandų 
(fumiture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 VV. 23 St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių ir nepaty
rusių moterų rinkti vilnonius 
skudurus. Gera mokestis.

B. COHEN & SONS
1100 W. 22 St.

MOTERŲ

INZOLIUTOJŲ

Jaunų moterų dienoms ir 
naktimis darbui prie mašinų vy-skania

binienė išlikrųjų moka skaniai Į niojimui švarių popierinių raikš- 
valgius 
nei gražiai pasilinksminę išsi
skirstė, linkėdami jaunaved
žiams kuo geriausios kloties ir 
laimės.

Jaunavedžiai rengiasi -išva
žiuoti į gražiąsias Michigano 
valstijos ukes medaus mėnesį 
praleisti. — Ten buvęs.

Pranešimai

patiekti). Po vakarie- pįų, apvyniotų variniais dra- 
J Išsi- tais.

TURI MOKĖT ANGLIŠKAI

Alga gvarantuojama ir mo
kestis už valandą mokinantis. 
Kuomet jau galėsi nuo šmotų 
dirbti, galėsi uždirbti gerą al
ga*

L .S. S. 4-tos kuopos mėn. susirin
kimas bus laikomas ketverge, birž. 29, 

. Fellowship House, 831 VV. 33čios PI. 
Susirinkimas bus atidalytas lygiai 8 
vai. vak., dėlto nariai kviečiami nesi- 
vėluoti. — Valdyba.

WESTERN ELECTRIC CO 
48th Avė. & 24th St.

!!’ REIKIA !!!
Medžio darbui prie freightų 

karpenterių. Gera alga. Kreip
kitės. The Illinois Car & Mfg. 
Co., Chicago Heights, III.

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Kontrakto, arba dienų darbui 

vežti točka.
POEHLMANN BROS. CO. , 

Morton Grovc, III.

PAPRASTŲ darbininkų reikia abcl- 
nam dirbtuvės darbui. Gera alga ir 
nuolatinis darbas per visą metą.

Galime panaudot keliolika moterų 
ir marginu.

Namus galima nusipiikti ar renda- 
voti prieinamomis išlygomis darbinin
kams.

Samdymo Skyrius.
CORN PRODUCTS REFINING 

63rd St. & Archer Avė., 
Argo, III.

REIKIA vyrų į serap

yard. Gera mokestis

co

iron

PRICE IRON & STEEL CO

67 St. & 48 Avė.

VALANTINA NAUJA KEPTUVĖ 
Naujai patentuota rugine duona, leng
vai parduodama visur, reikia dviejų 
A. 1 duonos pardavėjų kalbančių- ge
rai lietuviškai, lenkiškai ir angliškai, 
kuris gali važiuoti su savo karu. Ge
riausia Commission’o išlygos. Atsi
šaukite tuojau, pažymėdami ar turit 
patyrimo ar ne. Atsišaukite 1648 
Allport St.

REIKALINGAS ŽMOGUS 
dirbti ant lietuviškos farmos netoli 
Chicagos, gera vieta, geras mokestis. 
Klauskit:

CHARLES P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI pusė restaura- 
no geroj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
WM. GIEDRAITIS,
2308 S. Halsted St.

IMOKeKIT depositą, o rendoriai nupirks
• JUMS NAMĄ.

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Pardavimui tvirtas mūrinis namas: ant pirmo floro 

storas ir kepykla, ant antro floro 2 flatai 6 ir 4 kamb. ir 
ant.3-čip floro 2 flatai po 4 ir 6 kamb. Elektra, maudynės, 
pečiais apšildomas su aukštu skiepu. Rendos be savinin
ko taisymo $120.00. Kaina tik $9,000. Reikia įmokėti tik 
$3,000. Atminkit kad nevisi uždirba $120.00 į mėnesį, o čia 
įvestavęs $3,000 gausi gerą įplauką ir sykiu turtą. Ne
praleiskite to.

Del platesnių žinių malonėkit kreiptis pa^s

Bridgeporto Draugijų Susivieniji
mas laikys metinį susirinkimą šiandie 
birž. 27, 8 v. v. Mildos salėj. Visi 
draugijų Atstovai meldžiami susirinkt 
nesivėluodami. Draugijos, kurios dar 
nepriklauso Susivienijimui, kviečiamo.-, 
prisidėti dabar, nes įstojimas tik $5, o 
po šio susirinkimo bus įstojimas $100.

— Valdyba.

REIKALINGA moteris arba mergi-, 
na į Lunch Room sušnekanti biskį an-, 
gliškai ir lenkiškai. Valandos nuo 9 
ryto iki 7 vakaro, darbas lengvas, val
gis ir kambaris. Su mokesč u sutik 
sime ant vietos. 1734 Diversy Park 
Way. Važiuoti Halsted iki Clybourn 
Avė. po tam iki Diversey Park Way.

REIKALAUJAM pusamžio 
vyro prie garage naktimis prie 
padavimo gasolino, aliejaus ir 
prie plovimo — Century Garage 
830 W. 35th St.

Ciceros Lietuvių Koperacijos visuo
tinas šėrininkų pusmetinis susirinki
mas įvyks pirmadienį, liepos 3 d., š. 
m. 7:30 v. vakarą mažojoj Liuosybės 
Svetainėj, 14 gat. ir 49 Ct., Ciceroje, 
III. Visi šėrininkai pasirūpinkite būti
nai laiku susirinkti, nes turim daug 
svarbių reikalfi apkalbėjimui krautu
vės biznio padidinimo klausimu.

Ir neužmirškite, kad septintadienį, 
liepos 2 d. bus šeimyniškas Kopera
cijos išvažiavimas į Jeffersono mišką.

—V. Strumila, nutar. rašt.

REIKTA merginos prie namų 
darbo, maža šeimyna.

MRS. A. G. KARTANAS,
12027 Eggler\)n Avė.

REIKIA patyrusio vaikino į 
saliuną už baro dirbti.

424 W. 31st St.

“Žemaitijos” L. V. Komiteto posė
dis trečiadienį, birželio 28 d., neįvyks, 
nes keletas narių yra išvažiavę vaka- 
cijoms. Sekantis posėdis bus laiko
mas liepos 26 dieną.

—L. Apolis, sckr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
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 savo pusbrolių: Antano, 
Karolio ir Stasio Krasauskų, paeinan
čių iš Kauno redybos, Šiaulių apskri
ties Radviliškio niicst. Jau 10 metų 
kaip Amerikoje. Kas juos žinote, ar
ba jie patys malonėkite atsiliepti se
kančiu antrašu, nes turiu svarbų rei
kalą: Lithuania, Šiaulių apskr., miest. 
Radviliškjs, Didžioji g.vė No. 15. Do- 
m-inikas Žalgevičius.

JIEŠKAU savo brolio Igno Zalec
kio, pirmiau gyveno Kensington — 
Cbicago, o dabar neturiu jokios žinios. 
Iš Lietuvos Kauno rėd., Telšių apskr., 
Kriepštu kaimo; antru kartu Ameri
koj. Malonės patsai atsišaukti, arba 
žinanti teiksis pranešti. Telšių apskr., 
Gadunavos miestelio, Ona Ežerskienė, 
Lithuania.

!!! REIKIA !!!
Drill press nperuotoių merginų prie 

smulkaus darbo. Pakankamai laiko 
duodame išmokti. Valandos: nuo 7 
rvto iki 5 vok., subatomis iki n:etu.
CASS^DY FAIRBANKS MFG. CO.

6126 So. La Šalie St.

REIKIA kriaučių: finisher, 
seam presser, sleeve niaker ir 
coat shaper.

MODEL TAILORING CO., 
2534 S. Wabash Avė. 2nd floor

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės 'darbui į South Side dirbtuve. 
Ateikite prisirengę dirbti, nuolatinis 
darbas.

Kreipkitės:
AMERICAN CAN CO., 

39th & Canal Sts.
4 blokai j vakarus nuo Wentworth

REIKALINGA veiterka į šva
rią Restauraciją; geros darbo 
sąlygos ir neblogas užmokestis.

3206 So. Halsted St.

REIKIA jaunos moters dirb
ti į pajų keptuvę, naktimis; ge
ra alga.

Kreipkitės:
3655 W. Harrison St

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA kriaučių ekstra dar
bui.

Kreipkitės tuoj aus.
J. OPPENHEIMER & CO.,

4700 S. Ashland Avė.

REIKIA jauno nevedusiu vy
ro dirbti į bath house.

DOUGLAS BATH HOUSE
3516 W. Roosevelt Rd.

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

į galvanizavimo dirbtuvę 42c. į 
valandą.

Kreipkitės:
JOSLYN MFG. CO., 

37th & Morgan.

DARBININKŲ reikia po kont 
raktu ar nuo dienų su točka va-

!!! REIKIA !!!
Paprastų darbininkų į galvani
zavimo skyrių 40c. į valandą. ( žinot.
JOSLYN MFG. & SUPPLY Co., ‘ POEHLMANN BROS. CO

Morton Grove, III.
JOSLYN MFG. & SUPPLY Co

3700 S. Morgan St

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė, su paskiausių laikų įrody
mais ir mašinomis; elektro spėka. Tu
riu parduoti greit, nes noriu važiuoti 
į Lietuvą, todėl parduosiu labai pi
giai.

3306 So. Halsted St.
PARDAVIMUI saliunas, apielinkė 

apgyventa visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Senai, gerai išdirbtas biz
nis. Gera proga ženotiems, nes 
dam vietos yra ir renda labai pigi.

2444 W. 46th Plaęe.

GREITU laiku turi būt parduota 
bučernė ir grosernė kuri per daugelį 
metų darė gerą biznį. Vieta yra ap
gyventa visokiomis tautomis. Ge
riausi parankumai su šalčio mašina. 
Priežastį pardąvimo patirsite ant vie
tos . Vieta — Town of Lake. Kreip
kitės į Naujienų Town of Lake sky
rių. 1614 W. 46 St. Box 13. Phone 
Boulevard 0672.

PARDAVIMUI saliunas, gera 
biznio vieta, visokių tautų ap
gyventa.

2114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI karčiama — saliu
nas su 4 ruimų rakandais arba be 
rakandų.. Turiu parduoti greitu lai
ku, nes važiuoju į Lietuvą. Biznis 
geras, vieta puiki ir oras tyras. Da- 
sižinpjimui apie saliuna kreipkitės se
kamu antrašu: 1741 V/. 47 St. arba 
telefonuokite savininkui.

Phone Kildare 4953.

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
storas, geriausioj vietoj ant Town of 
Lake. Noriu parduoti greitu laiku, 
nes išvažiuoju į kitą miestą.

4432 So. Honorc St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė, ice cream, 
kendžių ir tabako krautuvė prie pat 
mokyklos, geroj vietoj. Parduosiu 
pigiai. 4 kambariai dėl gyvenimo; 
priežastį pardavimo — patirsite ant 
vietos.

2745 W. 38th Place

UN I N C.

809 W. 35th St., Chicago, (arti Halsted, baltas namas) 
UŽTIKRINAM JUMS TEISINGĄ PATARNAVIMĄ

PARDAVIMUI

PAĘDAV1MUI saliunas ir bučernė, 
labai geroj vietoj ant 6 kampų, tik 
tas vienas saliunas ir bučernė per tris 
blokus į visas puses. Pardavimo' prie- 
pigi, priežastis pardavimo, du bizniai.

Atsišaukite:
2559 W. 39th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, gera vieta, visokių tautų apgyven
ta biznis cash, nėra trusto. Renda 
pigi, priežastis padavimo, du bizniai.

1741 W. 67th St.
Tel. Prospect 3380

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

Jauna pora priversta parduoti savo 
naujus, 5 kambarių rakandus, visus 
ant syk, arba atskirai už bile sąžinin
gą pasiūlymą. Vėliausios mados 
fruntinės setas, valgomojo setas ir 
miegkambario setas; velveto kaurai, 
paveikslai ir tt. Taipgi puikus groji- 
klis pianas, ukulela prijungta su ro-i . 4 IyJIO UlYUlVlCl. a v

PARDAVIMUI Ice Cream I arlor, ]jajs |r jo metų gvarantavimu ir di- 
goroj vietoj, lietuvių ir kitu tautų an-1 
gyventa, tame 2 teatrų; biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Pardavimo 
priežastis, oinu į kita biznį. Kreinkitės 
i Town of Lake Naujienų Skyrių, 
Num. 14. 1614 W. 46th St. \

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu labai gera vieta visas, 
fornišas priklauso prie biznio. 
Atsišaukite 1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI salinnns, gera biz
nio vieta, apgyventa lietuviais, airiais 
ir vokiečiais. Norintis padaryti gerą 
bizni, veikit greitai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

3601 So. Union Avo.

PARDAVIMUI tiuČenič ir grosernė 
geroj vietoj, maišytų tautų apgyven
to!. Renda nigi .biznis nuo senai iš
dirbta. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.

Atsišaukite i Naujienas, num. 128, 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
niu storas visokių tautų apgyventoj 
vietoj, biznis daromės peras. Gera 
pro p'a norintiems pirkti. Priežastį 
pardavimo nati^ite ant vietos.

819 W. 35th St.

t ’
PARDAVIMUI saliunas visai pi

giai; lietuvių apgyventoj vietoj; biz
nis senafi išdirbtas. Pardavimo prie
žastis —H savininkas apleidžia Chi- 
cJgo.

3201 S. Aubum Avė.

REIKALINGA bučernė, kas 
norėtų mainyti ant gero namo, 
atsišaukit:

3346 So. Halsted St.
arba tlefonuokit Boulevard 9641
-------- ----------- r~1— ........ .........—•'

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė; gera vieta, biznis 
dirbtas:

2159 West 22nd PI.

ir 
iš-

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Priežastis pardavimo 
važiuoju į Lietuvą.

Lafayette 0274

PARDAVIMUI saliunas, gera 
vieta dėl biznio.

2145 W. 51st St.

PARDAVIMUI valymo, dažy
mo ir naujų drapanų siuvimo 
krautuvė; viskas up-to-date.

7140 S. Halsted St.

ANT PARDAVIMO Kemvood Meat 
Market cash biznis, kuris turi būti 
parduotas į trumpą laiką. Pirmasis 
laimės. Priežastį patirsite ant vie
tos.

1325 E. 55th St.
Pilone Hyde Park 0759

delis, dubeltava sprendžina phonogra- 
phas su rekordais ir daimantine ada
ta. Kreipkitės:

1922 So. Kedzie Avė. 1-os lubosI
PIGIAI parduodu fornišius, 

nes turiu apleisti šią vietą grei
tu laiku. Priežastis — važiuoju 
į Lietuvą, 4421 Artesian Avė. 2 
lubų.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu
re) mažai vartoti ir galės tuose pa
čiuose kambariuose gyventi, nes mes 
išvažiuojam į Lietuvą. Kas pirmas 
tas laimes, nes turi būti parduoti 
greitai.

3401 So. Halsted St.
v 3čias aukštas iš užpakalio.

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

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2552 Emerald Avė., 2 augštų 
narnas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500.
Kaina .................................
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St. 
Phone Yards 1148

2553 Emerald Avė., 6 kambarių
rinis c-dtatre, gerame stovyje, 
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina .................................
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St 
Phone Yards 1148

2570 Emerald Avė., 2 augštų mūrinis 
ir frame, krautvė ii' flatas augštai. 
Priiimsime $1000. Kitus išmokėii- 
mais. Kaina .....   $2450
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

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

2603 So. Halsted St., 
Plmne Yards 1148

2717 Emerald Avė., 3 augštų muriiis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana. gasas. elektra ir 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo- 
l'3jin)oi<t. Kainą ............... $7800
Klauskime savininko.

2603 So. Hahted St., 
Phone Yards 1148

PARDAVIMUI 6 flatų, po 4 kam
barius kiekviename, spaustų plytų, 
moderniška 25 pėdų, tuščias už $17,- 
500, arba gcriausis pasiūlymas, šiaur
rytinis 
Avė.

frame

Kitus išmokėjimais.
$2400

mu-
Pri-

$2200

$3500

kampas Hastings & Hoync 
Lengvi išmokėjimai.

WUETHRICH,
4317 Lowell Avė.,

Phone Kildare 8128
f

PARDAVIMUI rakandai: stalai, 
lovos, komodė ir indai; vargonai ma
žai vartoti. Turi būti parduoti grei
tai, nes turiu apleisti miestą.

3328 S. Halsted St., 
2ros lubos

PABDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, taipgi galite gauti pui
kų fialą ant rendos. Kas pirmes
nis, tas laimes. Kreipkitės 2908 
W. 38th PI., ant antrų lubų

ŽIURĖK ČIA!

4 kambarių rakandai, parduodu la
bai pigiai. Jeigu Tamistai nereikia 
nupirkite ir parduokit kitam, o uždirb
site pinigų. Turiu greitai parduoti 
visus arba pavieniui, nes turiu aplei
sti šią šalį.

Atsišaukite:
4551 Fairfield St, 

2rų lubų

NAMAI-ZEME.
PARDUOSIU arba mainysiu aštuo-- 

nias-dešimts akerių ūkę Illinois valsti
joj ant miesto namo. Ūkė su gyvu
liais, budinkais, mašinom ir visais 
įtaisymais.

Atsišaukite prie savininko 
R. ZAUGH, 

3422 Lowe Avė.

PARDAVIMUI namas su gro- 
serne labai geroj vietoj, apačioj 
grosernė, ant viršaus kambariai 
dėl pagyvenimo. Atsišaukite. 
Joe Saul, 2103 W. 21st PI.

PARDAVIMUI cottage, dideli kam
bariai, karšto vandenio šiluma, elek
tra, 90x125 pėdų žemės, daug vaisin
gų medžių, vištininkas. Kaina $5,900 
— $1,500 įmokėti, likusius bus galima 
mokėt po $40 į menesį.

6048 So. Kildare -Avė. 
Tel. Prospect 8578

PARDAVIMUI dviejų aukštų mū
rinis namas ir dėl gyvenimo basmen- 
tas ištaisytas, elektros šviesa, gasas 
ir nvaudynės; po 5 kambarius ir ketu
ri baismente.

Kaina $7.900.
4641 So. Whipple St.

PARDUODAMA NAMAS dviem 
patrvvenimais, 5 ir 6 kambarių, su • • • • • • i • . • . V _ X ra

PARDAVIMUI labai pigiai namu
kas, (cottage) lietuvių apgyventoj vie
toj. Esmu nevedęs ir noriu mainyti 
ant automobiliaūs, arba parduoti pi
giai. Norintis pirkti, meldžiu atsi
šaukti pas Mr. J. Talaczka. 10616 
Edbrook ^ve., Chicago, III. Tel. Pull- 

man 4965.

PARDAVIMAI IR MAINYMAI
2 flatai po 6 kambarius' su visais 

įtaisymais. Kaina $5,500; įmokėti 
$1,500. 3 flatai po 6 kambarius, mū
rinis namas, elektriką, maudynės, ce
mentuotas /basem*entas, kaina $6,900; 
įmokėti $1,500. Keturi pagyvenimai, 
mūrinis namas su visais įtaisymais, 
įmokėti $1 000, kitus kaip renda kas 
mėnesi s. Kas turi lotus arba bučer- 
nę, priimsim už nirma jm’okėjimą.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 lotai ir dvi dar
žinės (barnės). Vanduo įvestas, na
mas nudegęs, gera proga žmogui no
rinčiom budavoti «au nomą. Randasi 
ant Kildare arti 55th bulvardo. Atsi
šaukite pas savininką,

3601 So. Union Avė.

BARGENAS
Mūrinis namas ant keturių pagyve

nimų no 5 ir 6 kambarius; boisnrmtas 
per visa narna įmontuotas. iš abiejų 
pusiu tušti lotai. Pietų pusėj priklau- 
pn nrie mūrinio namo ir gale loto ma
žiukė auzukė Galėsit nnpirkt abidvi. 
Pav«iduod* trreitam laike. Savininkas 
vn^ipni j t .ietuva Atsišaukite 1520 S. 
50th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI modemiška 6 
kambarių cottage, aržuolo tri- 
mingai, furnaso šiluma.

7007 S. Ta'lman Avė.

STOCKAI-SEROS

PARDAVIMUI ^mas su ha^dver- 
Paintas. _Alipi”« ir visoki pa- 

lišiai. Nnmnc nnt drieju nragvveni- 
mn. arčioj bizniu, 50 r»3du ilgio, o 
viršui 6 kambariai. Parduosiu pigiai 
nvh? mainvpju rnt kito namo, 
šaukite

Pt?tfp GRYBAS 
4429 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Mes superkame 
LIETUVOS BONUS 

augščiausia dienos kaina.
L. KAUFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicago, 111.

Atsi- MOKYKLOS

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
cementuotu basementu. aržuolo nve- 
dis ir extra lotas, puikiausioj dalyj 
Chicago i. Mainysiu ant automobi- 
liaus arba loto. Kas norit gyvent 
gražioj anielinkėj greitai atsišaukite. 
Randasi Irvine: Parke, savininkas P. 
Shvelnis,’ 1443 N. Paulina St., Tel. 
Armitage 6411.

PARDUODU arba mainau mūrinį 
namą ant farmos ar mažesnio namo. 
Namas vra 6 fintų; du Storai: viena
me karčinma, kitame bučernė ir gro
sernė. Kas nori mrkt ar mainyt, 
kreipkitės pas s«vininką.

Z. M.
2600 W. 23rd St.

PARDAVIMUI 6 flatų po 4 kam
barius, spaustų plytų ir cottage už
pakalyj, šiaur-vakarinis kampas Hoy- 
ne & -Hastings St., už $12,500 arba 
geriausis pasiūlymas, išmckesČiai.

VVUETHRICH, 
4317 Lowell Avė.,

Phone Kildare 8128

TĖMYKIT, TAI TIKRAI AUKSO 
MAINOS! 3 nauji namai, 9 šeimynos 
ir saliunas, gražiausi ir geriausi įtai
symai. Rendos neša $2,645 į metus; 
garadžius 4 automobiliams. Viskas 
parsiduoda ant syk ir labai pigiai iš 
priežasties, savininkas eina į gara- 
džiaus biznį, šią savaitę turi būt par
duota, arba mainysiu ant automobi- 
liaus, loto, arba nedidelio namo.

Kreipkitės:
1957 Canalport Avė., 

Tel. Ganai 7345

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj, biznis daro
mas geras, turi būti parduotas grei- visais Įtaisymais, taipjau beismentas. 
tai, nes savininkas turi apleisti mies-. Randasi 454 West 32nd St., Chicago, džius, 
tą. Kas pirmas tas laimės'.

6057 Soi Štate St.
antros lubos.

A. PILIPAITIS.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresėa.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

6 KAMBARIŲ muro namas: 
gasas, elektra, aržuolo baigimo,, 
karšto vandenio šiluma ir gara- 

Parduoda savininkas. 
5704 Justine St.

Mokiname: patrinų padarymui, 
drpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
kleaos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro aukšta elektros spika, kaip kąd 
kriaučių iapose.

Master Sewing School
Principal a• 

JOS P. KĄSNIUKĄ 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.
>- - -------- ------------ ■ -A........ -- — -
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