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400,000 geležinkelis
iii! streikuoja

41

Valdžia grūmoja streikieriams
Tarybos su kasyklų savininkais 

prasidėjo

Geležinkelių dirbtuvių dar 
bininkų streikas prasidėjo.

uiumoja geležinkeliečiams

Streikuoja 400,000 darbininkų.
Kova tęsis iki galo. Gal ir 

daugiau geležinkeliečių prisi
dės prie streiko.

Sustreikavę geležinkelių dirb
tuvių darbininkai skaitysis ap
leidę darbų jr bus samdomi 

streiklaužiai, sako darbo 
taryba.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered ,as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III.* 

under the Act of March 8, 1879.
..............  I  -L -JLUL.1.—L—UJ-!  —— - -

Chicago, Dl., Panedėlis, Liepos-July 3 d., 1922

vo pavesta atlikti darbas ir 
musų nuomone ji to neatliko. 
Mes neperžengiame jokio pa
rodinio transportacijos akto”, 
sako Jewoll. O ir pats streikas 
nėra paskelbtas jokiais klausi
mais, kuriuos svarsto taryba. 
Todėl eina ginčas tik tarp dar-

nijų ir tik su kompanijomis 
darbininkai ir tarsis ateityje. 
Kompanijos galės prašyti tary
bos tarpininkavimo ir darbi
ninkai priims tų tarpininkavi
mų, bet tik jei tarybos bus veda 
mos su pačiomis kompanijo
mis.

Hardingas prieš geležie 
• kiečius.
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Vokietijos darbininkai 
kovoja su monarchizmu

Dėdė Šernas gorėlesnis

Ryto skelbiamas generalinis 
streikas. Socialistai ir komuni

stai veikia išvien.

ČHilCAGO. — Geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų streikas 
prasidėjo paskirtu laiku — lie
pos 1 dieną, 10 vai. ryte. į 
streiko paskelbimą atsiliepė 
visi iki vienam organizuoti 
darbininkai visoje šalyje. Sus-

CHICAGO. Prasidėjus su
katoj streikui 400,000 geležin
kelių dirbtuvių darbininkų, 
geležinkelių darbo taryba išlei
do ilgą pareiškimą, kuriame 
ji sako, kad tuo streiku gele
žinkeliečių dalis pertraukė ry-

kant apsaugos. Ji tvirtina, kad 
streikieriai tuo kovoja ne su 
geležinkeliais, su kuriais nesu

btuvių darbininkai, kurie skel
bėsi, kad jie buk esą padarę 
sutartis su darbininkais ir jų 
darbininkai nestreikuosią. Viso ginčo, bet su valdžia, nes vald- 

ir 
apie

streikuoja apie 400,000 darbi
ninkų.

“Kova eis iki galo”, taip pa
reiškė streikierių prezidentas 
Jcwell.

Streikas nepaliečia privati
nių vagonų budavojimo ir tai
symo dirbtuvių, bet jos nega-

jie
nuo-

kad

Lietuvos žiniosVokiečiai kaujasi su frau 
guzų kareiviais,Dėdė Šernas, kuris guli Il

linois Central ligonbutyj ir 
sunkiai serga plaučių uždegi
mu, yra kiek gorėlesnis ir dak
tarai jau turi vilties, kad ligo
nis pasveiks. Vakar Dr. S. Nai- 
kclio išleistas už dvi dienas 
biuletinas apie Dėdės Šerno pa
dėtį sako:

“Per pastaras dvi <1 ienas pa
dėtis daug pagerėjo. Abi nak
tis ilsėjosi tinkamai. Plaučiai 
daug pasigerinę. Protas taip
jau pasigerino ir ligonis prade
da pažinti lankytojus. Rytinis 
pulsas 110, temperatūra 99, 
kvėpavimas 30 karių į min. 
Viskas rodo, kad seneliui yra 
gerų progų pagyti. — Dr. S. 
Naikelis.”

Daug užmušta vokiečių ir 
franeuzų susirėmime Augšt.

Silezijoj.

Iš Vilniaus.
Btlgų ir franeuzų atsilanky

mas. Be kita ko, lietuvių laik
raščiai uždaryti ir dėlto, jog 
kaip tik tą dieną turėjo atvyk
ti belgų ir anglų koresponden
tai, kuriems turėjo būt rodo
ma Vilniaus “lenkybė.”

BERLINAS, liepos 2. — Ma
žiausia penki franeuzų karei
viai ir 18 vokiečių, 
nariai savanorių 
korpuso, 1 moteris
kai liko užmušti susirėmimuo-

BERLINAS, • liepos 2. — Vo
kietijoje liepos 4 d. žada būti 
labai nerami ir gal kruvina 
Įsakymu Vokietijos unijų fe
deracijos darbas visoje Vokie
tijoje apsistos vidurdienyj ir 
prasidės demonstracijos, rei
kalaujančios pravesti lokius 
įstatymus, kurie apsaugotų 
VckietijcG respubliką. Komu
nistų ir abi socialistų partijos 
susivienijo ir veikia šiame da
lyke išvien. Streikas tęsis pusę 
dienos.

Darbininkui yra labai įpy
kinti nuolatiniu monarchistų 
veikimu ir priešinimos valdžiai 
ir Bavarijos valdžios atviru 
rėmimu monarchistų.

Iki šiol unijų federacija lai
kėsi nuošaliai nuo politikos, 
bet ir ji neiškentė ir stojo ko
von su monarchizmu, paskel
bdama generdlinį streiką. Prie 
streiko paskelbimo be federa
cijos prisidėjo dar didžiumos 
sccialistai, nepriklausomieji 
socialistai ir komunistai. Tai 
yra dar pirmas bendras veiki
mas tarp socialistų, komunis
tų ir darbininkų unijų ]X) Vo
kietijos revoliucijos. Išleis
toji karšta proklamacija šau
kia darbininkus “išgelbėti res
publiką ir sunaikinti žmogžu- 
dingą monarchistų ir naciona
listų, kurie yra žmonių prie
šais. Darbininkų* unijos ir jų 
politinės partijos yra nusi- 
sprendusios niekados nenusi
lenkti atakoms.”

Prisibijoma, kad laike strei
ko gali būti ir kraujo pralie
jimo, nes ir m® na re lustai ne
snaudžia ir irgi rengiasi kovon, svarstys. 
Darbininkai gi yra nusisprepdę 
visai sutriuškinti monarchis- 
tus, todėl tokiame atsitikime 
lengvai gali iškilti kruvinų su
sirėmimų tarp darbininkų ir 
monarchistų, ypač Bavarijoj, 
kur monarchistai jaučiasi vie
špačiais ir kur jie turi vald
žios paramą.

Hanoverio prezidentas pas- 
cilbęs Noske pašaukė miliciją 
prieš 5,000 streikuojančių ang
liakasių Senftcnbcrg kasyklų 
zone, kurie kovoja su valdžia.

Buvęs Bavarijos sosto įpėdi
nis ex-princas Rupprechtas 
ant rytojaus po užmušimo Vo
kietijos užsienio reikalų mini- 
sterio Pathenau sugrįžo iš Pa
ryžiaus į Munichą ir apsigyve
no karališkuose rūmuose, ku
rie iki tol buvo negyvenami. 
Socialistai Bavarijos seime pa
reikalavo pašalinti Rupprech- 
tą ir visus narius Vokietijos 
karališkųjų šeiminų. ?

Vokietijos valdžia išardė ko
letą monarchistinių draugijų ir 
areštavo apie 750 narių slaptų

jų tarpe 
gynimos 

ir du vai-

Pilsudskio apetitas. Pilsuds
kis ir karo ministeris Sosn- 
kovskis spiria Lietuvą užgrob
ti. Tam priešinasi operacinės 
grupės vadas Zielinskis.

tebesitęsia palei Vokictijos- 
Lenkijos rubežių Silezijoj.

Vokiečiai tvirtina, kad lenkų 
barnios puola Hindenburg mie
stelį. Vokiečiai pasipriešino 
puolikams, po ko franeuzų ka
reiviai apsupę vokiečius. Išti
ko mušis. Naujos grupės vo
kiečių savanorių bandė prasi
mušti pro franeuzų eiles. Kada 
vokiečiai pradėjo šaudyti iš 
langų, franeuzai pastatė kul- 
kasvaidžius ir iš jų pradėjo 
šaudyti palei gatvę.

Dar dėl lietuvių laikraščių. 
Laikraščių pardavėjams įsaky
ta, kad įtikinėtų publikų, jog 
lietuvių laikraščiai dėl lėšų stoWASHINGTON, liepos 

Prezidentas Hardingas pareiš
kė šiandie, kad geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų streikas 
yra atviras pasipriešinimas ge
ležinkelių darbo tarybai, kurią 
jis mano remti visomis j jėgo
mis.

Hardingas žiuri į tą geležin
keliečių streiką, kaipo pasi
priešinimą pačiai valdžiai ir 
todėl valdžia mano veikti 
prieš- geležinkeliečius griežtai. 
Girdi, kongresas paskiro tary
bą tirti nesutikimus tarp gele
žinkelių kompanijų ir geležin- 
keliežių ir duoti sprendimus, 
kurie yra privalomi 
pusėms, nes 
nuosprbndis 
kompanijos 
visai nepildo, 
nėra naudos, 
ka§ negrumoja). Valdžia iki 
pastaros remsianti darbo tary
bą ir jos nuosprendžius, nes ir 
prezidentas pe įžiūrėjęs jos 
nuosprendį apie nukapojimą 
algų ir radęs jį pilnai teisin
gu? *

Rusija reikalauja dideliu 
kreditų. *

HAAGA, liepos 2. — Kada 
Francijos ir Belgijos delegatai 

delei 
labai

uždrausta uždarymas minėti.

Lenku
Česlovas 

lėšo-

abiem s 
tai esąs valdžios 
(bet geležinkelių 
tų nuosprendžių 
jei joms iš to 
betgi joms nie-

Vėl sumušė respublikonus.
DUBLINAS, liepos 2. — 

vo $1,000,000,000 prekėmis ir • Daug respublikonų, kurie bu- 
$500,000,(000 pinigais, kaipo 
mažiausius kreditus reikalin
gus, kad Rusija galėtų užmo
kėti savo skolas), Rusijos fi
nansų ekspertas Sckolnikov 
piktai pareiškė:

“Ne mes vieni esame, kurie, publikonai, kurie laiko __
norime pinigų; jus* taipjau no-: bučius, komanduoja de Valc- 
rit pinigų. Jeigu jus neduosite ra. Viename bloke respubliko- 
mums kreditų— aš kalbėsiu ! nai laiko visus namus ir juos 
atvirai, — Rusijos kreditoriai yra apsidrutinę, taipjau deda 
mažai turi progų atgauti savo minas gatvėje.
pinigus”.

Susirinkimas užsidarė iki 
ILitvinov neprirengs raštiško ir 
smulkmeniško apskaitymo Ru
sijos reikalų ir iki kreditų sub- 
komitėtas tai gerai paskui ap-

išreiškė nusisteJvjimą
Litvinovo reikalavimo

vo užsidarę Stanley gatves na
muose pasidavė po trijų valan
dų mūšio.

Dabar respublikonai laiko 
dar apie 100 namų, kuriuose 
jie yra užsibarikadavę. Res- 

> vieš-

Kazionnyje rautai.
vyriausybės agentas 
Jankauskis vyriausybės 
mis surengė du rautu žydams
prie lenkų pritraukti. Be man
dagių žodžių, nieko nepelnijo. 
Žydai perspėjo lietuvius, 
nepasiduos provokacijai.

kad

eitų. 
glK 

dams steigti mokyklas, jei jie 
atsimos nuo lietuvių.

Kad tik ne su lietuviais 
mku vyriausybė žada

Upas. Lenkų visuomenėj 
ūpas vis nekoks. Jokio pasiti
kėjimo savimi ir savo laikraš
čių skelbiamomis žiniomis.

Dclei nuolatinioK šaudimosi 
ir ypač šaudimo iš pasalų, 
žmonės gatvėse 
rodo.

Mūšiai su 
taipjau siaučia 
kituose Airijos

veik visai nesi-

“Naujas” sumanymas. Vil
niaus lenkų vyriausybė nusis
tačiusi, kad Kauno lenkai su
provokuotų savo laikraščio už
darymų. Tuo budu įspūdis d(4 
lietuvių laikraščių uždarynio 
butų atsvertas. Sena taktika !;

žia pastatė darbo tarybą 
jai duoti nuosprendžius 
geležinkeliečių algas ir darbo 
sąlygas. Tai esąs valdžios tri
bunolas ir jos nuosprendžiams 
negalima priešintis, nes 
yra padaryti po plataus ir 
dngnaus ištirimo.

Geležinkeliai paskelbė,
jei dirbtuvių darbininkai bėgy
je kelių dienų nesugrįš į dar
bą, jie skaitysis iš darbo paša- 

Amerikos Darbo Federaci- liūtais ir į jų vietas busią pas
tatyti kiti darbininkai. Tą 
pilnai patvirtino ir geležinke
lių darbo taryba, kuri sako, 
kad jokio streiko nesą, o tik 
esąs metimas darbo ir tos vie
tos, kurias tie darbininkai lai
kė esančios liuosos ir jas gali
ma užpildyti kitais darbinin
kais. Tųjų gi naujųjų darbi
ninkų negalima esą vadinti 
streiklaužiais ar skebais, nes 
jie tokiais nebusią, kadangi 
jie tik užimsiu kitų vietas (kad 
sulaužius streiką). Jeigu tie 
darbininkai busią persekiojami 
kaipo streiklaužiai, juos ap
saugoti busianti pasiųsta fede
ralinė kariuomene.

Darbininkų pareiškimas.
Amerikos Darbo Federacijos 

geležinkelių darbininkų depar
tamento prezidentas B. M. Je- 
wel irgi išleido ilgą pareiškimą 
apie streiką, kuriame tarp kit
ką sako:

“Ant kiek mus paliečia, 
Jųngt. Valstijų geležinkelių 
lUirbo taryba. neturi j urbti ik- 

ciios ant musų reikalų. Musų 
nariai dabar nedirba dėl jokio

lių, nes tai butų streiklaužia- 
vimas, o darbininkai nesutiks 
su tuo, kadangi ir jie priklau- j 
so 
jai.

Dėlei streiko traukinių vaik
ščiojimas neapsistos, kadangi 
traukinių ‘ darbininkai nestrei
kuoja.

Tikimąsi, kad streikas 
latos plėtosis, nes dar 
neorganizuotų darbininkų 

dirbti dirbtuvėse ir prisi- 
prie streiko vėliau. Be to 
nubalsavę streikuoti, bet 
streiko nėra paskelbę ke-

Konferencija su kasykly 
savininkais prasidėjo.

Bet dar nieko nenuveikta.

liko

nuo- 
daug 
pasi-

dar
lių prižiūrėtojai, klerkai ir tele
grafistai. Jų yra apie 800,000. 
Jie, po pasitarimo su darbo 
taryba, streiko skelbimą ati
dėjo iki šiandie. Taigi jeigu 
iki šiandie nebus susitaikinta 
su darbo taryba ir geležinke
liais, tai ir jie prisidės prie 
streiko.

Streikas prasidėjo visur la
bai ramiai ir tvarkiai, taip kad 
policijai niekur nebuvo ma
žiausios progos prisikabinti 
prie streikierių.

676,373 automobiliai Illinois v.

birž. 30. 
isduc fa
591,1 U

SPRINGFIELD, III., 
— Leidimų 1922sm. 
Illinois valstijoje dėl 
pasažierinių automobilių ir < I 
85,219 trokų, taigi viso Ulini is 
valstijoje yra 676,737 autom 
b.-hai.

Visi geležinkelių dirbtuvių 
unijų viršininkai atsisakė tar
tis su darbo taryba. Jie sako, 
kad su taryba jokių kivirčių 
nėra ir jų nesitikima. ‘‘Jai bu-

WASHINGTON, liepos 2.
Vakar prezidentas Hardingas 
atidarė konferenciją tarp 50 
casyklų savininkų ir angliaka
sių unijos viršininkus, kvies
damas juos susitaikinti ir už
baigti streiką, nes kitaip į 
streiką turės įsimaišyti vald
žia, kad pašalinus galimą an
glių trukumą. Konferencijos 
tikslu yra rasti pamatą dery
boms apie algas ir užbaigimą 
angliakasių streiko.

Pirmą konferencijos dieną 
nieko nenuveikta ir net nepri
eita prie susitarimo apie 
ferencijos dienotvarkę ir 
eedurą. z

t' f

Posėdžiai yra laikomi
uždarytų durų, patarus prezi
dentui Ilardingui. Jau pirma
me posėdyje iškįlo aštrių susi- 
l< ii-t i imj tarp unijos virštniiilcų 

ir kasyklą savininką. Unija su
tinka priimti tik nacionalinį 
susitarimą, arba bent susitari
mą centralinio minkštųjų ang
lių lauko. Kasyklų gi savinin
kai gi griežtai spiriasi už at
skiras sutartis pagal valstijas 
ar distriktus.

Dalyvaujantys ikonfeifencijo
jo valdžios nariai, Hoover, Da- 
vis ir Fall, turi vilties, kad bus 
susitaikinta apie pradėjimą 
gų derybų.

kon-
pro-

prie

respublikonais 
ir niekuriuose 

miestuose.

Amerikiečiai pamosuoti.
WASHiINGTON, liepos 2. - 

Amerikos konsulas Tam picoj ( 
praneša, kad visi amerikiečiai, i

Kodėl per 
“Naujienas”

kuriuos banditai buvo suėmę 
Taimpico aliejams laukuose, 
jau tapo paliuosuoti.

Ji'3 betgi nepraneša, ar jie į 
tapo išpirkti, ar banditai savo , 
noru juos paliuosavo, besiarti- ( 
nant Meksikos federalinei ka
riuomenei.

Meksikos laikraščiai rašo, 
kad banditų “suėmimas” bu-1 
vusio Amerikos šnipo A. Bru-. 
ce Bielaski buvo tyčiomis su-j 
rengtas jo paties. Jis jau pabė
gęs nuo “banditų”. Tos nuo- ’ 
manės laikosi ir Meksikos ka- ’ 
ro ministeris, kuris sako, kad 
toj vietoj, kur Bielaski buvo 
“suimtas”, yra šimtai automo
bilių, nes tai labiausia žmonių 
lankoma vieta. Be to banditai, 
kada laiko suėmę dėl išpirki
mo žmogų, nemiega ir todėl 
nebūna tokios .progos paspruk- 1

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,
. 1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo, •

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

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

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

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinierų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į bankų., paduodamas Nnjienų kvito numerį.

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

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

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

vilkikui

z 6 žuvo ant laivo.
QUElBEC(, liepos 2. — šeši 

jurininkai prigėrė St. Lawren- 
ce uplėj, paskendus

|Spray, kurį užgavo kitas lai
vas. i

al-
Neprigulmybės š ventėj, Liepos 4, “Nau-

i
jienos” neišeis ir visi “Naujienų” ofisai bus

uždaryti visą dieną.

Leninas nusilpnėjęs proniai.

BERLINAS, liepos 2.—Prof. 
Klemperer, vienas iš trijų 
Lenino vokiečių daktarų, su
grįžo iš Maskvos. Jis sako, 
kad Leninas yra tai]) silpnas 
protiniai, kad jam uždrausta 
skaityti ir atsakinėti telefoną, 
bet vienas jo draugų praneša, 
jam apie politinius įvykius.

Daktaras taipjau sako, kad 
Lenipas neserga nuo 
žiaus, negi nuo kulkos 
bet kad jo liga paeina 
valandų dieninio darbo
metus. Jis turi užnuodytus vi
durius ir kitas komplikacijas. 
Jis prisižadėjęs susilaikyti nuo 

. darbo per 3 ar 4 mėnesius.

žaizdų, 
nuo 16 

per 4

IMPERFECT IN ORIGINAL

Bet šitie 
amerikiečių 
atsiekė. Jau paduota yra kon- 
grėsė rezoliucija, kad butų iš
tirti tie suėmimai ir jeigu pa
sirodys eisingais, tai nepripa-’ 
žinti Meksikos valdžios.

skelbimai apie
“suėmimus” savo

Leninas buk mirštąs.
BERLINAS, liepos 2. — Pa

tirta, kad gauta oficialinių ži
nių iš Maskvos, jog premieras' 
Leninas mirštąs. Telegrama 
rodo, kad Leninas, po iš važia-I 
vimui prof. Klemperer, vėl at
krito. Tai yra pirma oficialinė.' 
žinia, kad Leninas yra arti 
mirties. ’ •

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St„ Tel. Boūlevard 9663

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., .Tel. Pullman 0659
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VESKIT PIRKLYSTA S“:
Čadrai iistmt Business Men’s Ass’n
GEROS VERTĖS IR TEISINGAS APSIĖJIMAS GVARANTUOTA

Kas Dedas Lietuvoj
Dolerius vagia!

Jau rodos Amerikos laikraš
čiai nemažai yra rašę, kad 
amerikiečiai nesiųstų savo gi
minėms į Lietuvą uždengtuose 
laiškuose dolerių, nes Lietu
vos paštininkais negalima pa
sitikėti: jie suuosto laiškuose 
dolerius ir išlaižo juos, o laiš
kus arba sunaikina, arba ati
duoda adresantams lengvus — 
be dolerių.

Kad Amerikos lietuviai pa
simokytų ir nesiųstų daugiau 
pinigų į Lietuvą kitaip, kaip 
tik per bankus, prie šio pride
du dokumentus, kurie visą da
lyką išaiškina.

Amerikietis — Frank Lavin- 
skas, 937 Broek St., Ashland, 
Pa. U. S. Amerika — gegužio 
18 dieną 1922 metų išsiuntė sa
vo giminaičiui laišką, indėda- 
mas 10 dolerių, šiuo adresu: 
Europe, Lithuania, Lietuva, 
Kaunas, Valstybės spaustuvė,

llf
Cigaretai

10’
Jie yra GERI!

Leo’s Čeveryku
KRAUTUVE
ČEVERYKAI DEL ŠEIMYNOS

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

L. A. WELDŽIUS

Totorių gatvė Nr. 14, zeceris 
pilietis Pranas Rohieikis.

Laiškas adresato gautas Kau
ne birželio 1 dieną. Laiške pa
rašyta, kad siunčiama 10 dole
rių. Bet... o smugis-smugis! 
Dolerių nebėra, tik žymu, kad 
butą, nes dešimt doleri neis kam
putis prilipęs prie laiško, kuris 
turbūt siuntėjo truputį buvo 
prilipintas, kad laišką cenzū
ruojant, pro cenzorių pirštus 
neiškristų... jiems į rankovę... 
Ir kas bedaryti!? Laiškas nere
gistruotas. Kur kreiptis, ką 
kaltinti — nežinia. O 10 dole
rių gaila. Juos išmainius susi
darytų apie 3,000 auksinų, už 
kuriuos Lietuvoj galima ką 
nors nupirkti.

Rame i kis kreipėsi prašymu 
į Kauno pašto viršininką ir 
laišku redakcijon į visuomenę 
štai kaip:

Kauno Pašto Viršininkui, 
Prano Rameikio, Kaune, Toto
rių gatvė Nr. 14, Valstybės 
spaustuvė, Prašymas.

Birželio 1 d. 1922 m. aš, gale 
šio prašymo pasirašęs, gavau 
iš Amerikos paprastą laišką, 
kuriame buvo parašyta, jog 
mano giminaitis Pranas La- 
vinskas iš Amerikos siunčia 
man dešimts dolerių, bet laiš
ke tų 10 dolerių nebuvo, tik 
dešinitdolerinės kamputis likęs 
prilipęs prie laiško, kas be 
abejojimo liudija, kad 10 dol. 
išvogta.

Aš esu neturtingas Lietuvos 
kareivis, daug pereitame kare 
nukentėjęs, treti metai Lietu
vos 1 kariuomenėje tarnauju. 
Man iš pavogimo tų 10 dol. 
(bus apie 3,000 auksinų) dide
lė skriauda. Pavogime intariu 
tuos, per keno rankas pašte 
laiškai eina. Tad labai prašau 
tą dalyką ištirti, kaltininkus 
nubausti ir mano 10 dol. išjieš- 
kojus man sugrąžinti. — Prie 
šio pridedu kopertą ir su pini
go žyme laišką. — Pranas Ra- 
meikis. Kaunas, birželio 9 d. 
1922 m.

O štai 
parašytas 
organui) 
nia, ar ji

“Laiškas Redakcijai.

rius) pasisavinti, dar neduoda 
teisės vogti. Lietuvos paštas tu
rėtų būt vertas piliečių pasiti
kėjimo. Kaunas, birželio 9 d. 
1922 metų.

(Lietuvos kareivis, raidžių 
rinkėjas Pranas Rameikis.”

Žinias ir dokumentus surin- 
Pr. br.ko

Lietuvos cenzūra
Kaune per sekmines tapo už

darytas rusų laikraštis “Echo” 
(Aidas) už tai, kad atsispaus
dino iš Rusijoj per bolševikų 
neapsižiūrėjimą dvejas eilutes, 
kurių tekste neva garbinamas 
bolševizmas ir komunizmas, o 
pirmomis eilučių juodomis 
raidėmis iš aukšto skaitant že
myn išeina: l)a zdrastvujet 
Vrangel. N. Lenin svoloč (Lai 
gyvuoja Vrangelis. Leninas 
niekšas). Atsimenu dar esant 
musų spaudai užgintai, Tilžėj 
eidami lietuvių laikraščiai apie 
rusų valdininkus, gubernato
rius, ministerius ir apie patį 
carą visokių fokusų prirašyda
vo, bet vokiečių valdžia neuž
darydavo ir redaktorių nebaus
davo.

Be to 'dar “Lietuvos Žinios” 
ir “Lietuvos Balsas” dažnai iš
eina su .didžiausiom baltom 
vietom. Visuomenė tokiais val
džios cenzorių darbais baisiai 
nepatenkinta. Juk tai spaudos 
žodžio varžymas, kuris pritin
ka tik kažkokiems bolševi
kams. — Pr. br.

Nuo geg. 1 d. iki rūgs. 30 d. 
mažiausia 50 nu oš. visų dir
bančiųjų turi gauti atostogas. 
Darbo ir geroves sekretorius 
gali permainyti nuošimtį grei
to reikalo atsilikime.

Pasibaigus darbdavių ir dar
bininkų sutarčiai ar kontrak
tui ir ją atnaujinus trijų me
nesių begiu nesiskaito kontrak
to sulaužymu.

Jei darbdavis suteikia geres
nes išlygas, lai projektas tam 
nėra priešingas, šilo kontrak
to sulaužymas/ yra baustinas 
50,000 lenkų markių, arba vie
nu menesiu kalėjimo. Šito įs
tatymo turi prižiūrėti darbo ir 
gerovės sekretorius sutartyje 
su kitais sekretoriais.

Marsas
Edwin E. Slosson.

he

se pasauliuose. Kcturiosdešimt 
penki metai atgal italas astro
nomas Sciaparelli pareiškė 
pastebėjęs tamsius šmorus 
Marso skrituly, kuriuos jis pa
vadino “kanalais” ir manė 
juos esant laukų drėkinimo 
juostomis.

Per dešimtį metų jis bandė 
įtikinti savo neįtikinamus ko
legas, kad jo pastebėjimai yra 
teisingi ir jo teorija yra svei
ka, bet tas jam nekaip pavy
ko.

Bet jis susilaukė narsaus ko
votojo asmenyje pasimirusiu 
Percivalo Lowello, kuris pasi
statė observatoriją Flagstaffe, 
Ariz. tyčia Marsui studijuoti. 
Jis ir jo sesuo Amy Lowell bu
vo gabus rašytojai^ ir per kitą 
dešimtį melų įkalbėjo žmo
nėms, kad Marsas apgyventas 
augštai civilizuotų esybių, ku
rie painia drėkinimo sistema 
nepasiekiama žemės inžinie
riams, sunaudoja^ašigalių snie
gus.

jei jįp yra, taip nepanašus į 
mus kaip vehiežuvė. Ir jis taip
gi neklydo sakydamas, kad jjei 
marsiečiai ir mes susieitunįe, 
lai tektų susipešti.

1
- .. .r~

Bet žmogaus jau toks būdas, 
kad jam geriau amžinai vesti 
karas su kitų planetų gyvento
jais, negu žinoti, kad jis tik
vienas tėra beribėj visatoj.

Kiekvienas Procesas

I per kurį Bordeno Pie- 
’ nas pereina, priduoda jū

sų pienui gerumą ir šva
rumą.

Kaina nedidelė — dau- i 
giau verta. į

šitokio turinio tapo 
“Lietuvai” (valdžios 

laiškas, — tik neži- 
išspausdius:

Gerb. 
Redaktoriau! Buk taip malo
nus, leisk man didžiu širdies 
skausmu pasiskųsti visuome
nei. Gal mano skundą išgirdu
siam piktadariui sudrebės šir- 
dis, gal jis atsiteis, gal neiš
drįs tolinus taip blogai elgtis, 
gal šis mano laiškas klystantį 
žmogų bei valdininką pa taisys, 
(toliau eina’ visas išdėstymas, 
kas Kauno pašto viršininkui 
prašyme parašyta).

Gal ir nepagirtina laiške pi
nigų siuntimas; gal amerikietis, 
remdamasis Amerikos pašto 
teisingumu, perdaug musų paš
tininkais pasitikėjo, bet proga 
svetimą daiktą (o ypač dole-3528 So. Halsted St., 

Telephone Yards 0604
X.__________________ _______________ y —
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Ofiso Durų ir 
Langų 

Literavimas SIGNS Stiklines, Lenti
nes, Drobinės ir 

Sienų S’ainos

Visokio aprašymo

3614 South Halsted Street
Telephone Boulevard 9783

Lenkijos darbininkams 
atostogos 1 pilnu 

užmokesniu

socialistams 
tai yra žy
la i mej imas.

socialistų 
viso parla-

kokioj viešoj, 
įstaigoj, kuri 

negu keturis 
turi gauti ma

utos-

Varšava. — Geg. 16 d. lenkų 
seimas priėmė projektą, ku
riuo einant Lenkijos darbinin
kai turi gauti atostogas su pil
nu užmokesniu.

Šitą projektą senai buvo pa
davusi socialistų grupė parla
mente. Jis tapo priimtas nevi
sai patinkamo j 
formoj, bet visgi 
mus darbininkų 
Lenkų parlamente 
atstovų yra 33, o
mento narių yra 120.

Projektas sako, kad visi dar
bininkai išdirbusieji metus lai
ko, ar daugiau 
ar privatinėj 
samdo daugiau 
darbininkus,
žiausia aštuonias dienas 
togų pilnu užmokėjimu.

Darbininkai jaunesni kaip 18 
metų, gauna tas pačias teises, 
bet sezoniniai darbininkai itosc 
pramonėse, kurios dirba ma
žiau negu 10 menesių, yra iš
skiriamos iš šito projekto; 
taipgi išskiriama laukų darbi
ninkai apskritai.

Liga, ar netikėtos nelaimes 
nepakenkia šito projekto sąly
goms, bet jei darbininkas pats 
sulaužo savo kontraktą, ' arba 
dėl geros priežasties yra atlei
džiamas, tai jis žudo teisę.

Kalnakasys, ar žibalo sė- 
įnyklų gręžėjas, kuris maino 
savo darbo vietą tame pačiame 
distrikte, 
atostogų
kitos vietos suradimui, o kelda
masis į kitą distriktą, turi gau
ti 21 dieną.

Darbininkas, kuris atostogų 
laiku dirba kitą .darbą, negau
na mokėti už atostogų laiką.

Darbininkai palys nuspren
džia, kuriam kada atostogos 
imti. Atostogininkų sąrašas tu
ri būti paduotas darbdaviui. 
Jei darbdavis nesutinka, tai ap
skričio darbo inspektorius iš-

Washington. — Marsui 
siartinant prie žemės į jį krei
piama žiūronai dideli ir maži.

Tai yra laikas, kuomet mažo 
žiūrono savininkas nereikalau
ja pavydėti didelio žiūrono sa
vininkui, nes kas dėl matymo 
daiktų ant Marso nakčia mėgė
jas veiklia vaizduote gali pra
nešti ir didžiąsias observatori
jas. Jis gali aiškinti raudoną 
spalvą ir melsvus, žalsvus .ir 
žilsvus šmorus kaip jam pa
tinka br apgyvendinti planetą 
tokiomis gyvwės formomis, 
kokias jis' galUįsivaizduoti. As
tronomai gąl jam niekuomet 
netikės, bet negali įrodyti, 
kad jis netiesą pasakoja.

Marsas galima matyti kiek
vieną giedrą naktį viršuj pietry 
čių akiračio, kada šviesesnėj i 
Venera (vakarinė žvaigždė) 
yra nusileidusį vakaruose.

Marsas šį mėnesį ateina prie 
žemes arčiau negu jis kada bu
vo nuo 1909 m., arba negu jis 
bus kada iki 1924 m. Gegužės 
5 d. Marsas buvo per 51,500,- 
000 mylių atstu nuo mus. Bir
želio 18 d. jis buvo per 42,350,- 
000 mylių atstu. Nilo tos dienos 
šitos dvi planetos pradėjo to
lintis viena nuo kilos ir rūgs. 
1 d. Marsas bus nuo žemės per 
67,000,000 mylių.

Marsas bus arti 1924 m.
Planetos skrieja aplinkui 

saulę ta pačia kryptimi nely
gųjį greitumu kaip lenktynių 
bėgantieji arkliai. Marsas 
skrieja kraštutiniu ratu ir jam 
tenka nuskristi mažne dvigu
bai tiek kiek žemei, kol jam 
sueina metai, vadinas, kol jis 
apskrieja aplinkui saulę. Jos, 
žinoma, sueina arčiau, kuomet\ 
jos esti toj pačioj saulės pu
sėj, bet kadangi jos 
kaip reikia skritulių, 
tam tikrais kartais
arčiau negu kitais. 1924 m. že
me ir Marsas susieis gal ar
čiausiai, ipcr mažiau 'kaip 35,- 
000,000 mylių.

Seiliaus prisiartinimas ug
ningos . planetos sukeldavo 
žmonėse baimės kaipo ženklas 
karų ir revoliucijų, bet dabar 
tų nelaimių ženklai žemėje to
kie aiškus,, kad mums netenka 
jų j ieško t i danguje.

yra labai 
ma

da lį akrui 
yra vir-

Vandens nedaug.
Marso atmosfera 

skysta. Marsas turi 
žiau kaip ketvirtą 
tos oro apšties, kuri
šunį žemės jr net toj daly gali 
nebūti deguonio reikalingo 
vybės palaikymui. Vandens 
mažai. 'Debesų nematyt.

Vandens ruko Marso atmos
feroje, jei jis yra, yra mažiau 
negu penkta dalis mažos aps- 
ties, kuri randas žemės ore šal
tą giedrą žiemos naktį ant kal
nų viršaus. Blizgančios baltos 
viršūnės, kurios -sudaro plane
tos ašgaliu-s tam tikrais sezo
nais, o kitais pranyksta, gali 
būti susidariusios iš užšalusio 
anglinio dioksido kristalų, o 
ne ledai, ar sniegai. Bet jei lai 
yra anglinis dioksidas, tai bent 
ašigaliai negali būti apgyvena
mi, nes jis tirpsta prie 199 
laipsnių žemiau nulio.

&y-

Kadangi Marsas yra toliau 
nuo saulės negu žemė, tai jis 
gauna mažiau negu pusę sauli
nės kaitros ir kadangi jis turi 
mažiau atmosferos, tai jis ir 
gaunamą šilumą mažiau palai
ko. Jo vidutinė mclirtė, tempe
ratūra sakoma yra tarp 40 ir 
(50 laipsnių žemiau nulio, nors 
tam tikrose dalyse ir tam tik
rais sezonais paviršys gali bū
ti labai karštas.

be sau pripuolamų

nepadaro 
tai jos 

susieina

Oras yra sausas.
Gyvenimas ant Marso butų 

panašus gyvenimui ant augšlų 
kalnų augščiau debesų, kur 
oras yra sausas, skystas ir bai7 
šiai šaltas. Bet riebiam žmogui 
butų atlyginimas, nes jis ten 
netektų svarumo negavėjęs ir 
butų vikrus. Perkeltas ant 
Marso 200 svarų vyras svertų 
tik 80 svarų, nes svarumas ant 
Marso yra lygus tik keturioms 
dešimtoms dalinis žemės sva
rumo.

Wells be -abejo turėjo tiesą 
manydamas savo kūriny “Pa
saulių karas,” kad marsięčiai,

Bet įdomu pastebėti, kad 
Marso prisiartinimu žmonės 
daugiau domisi negu astrono
mai. Tas pareina nuo to, kad 
yra tikima, kad ant Marso yra 
ženklų parodančių gyvūnus ir 

t • • 1 • • • '*■*’*

Pastebiama tamsus šmorai.

Žmogus pabūgo būti vienas 
visoj visatoj ir atsidėjęs žiurė
jo gyvastingumb ženklų kituo-

BORDENŠ 
Farm Products Cd^ Ine, 

Telefonas Franklin 3110

. ■ ■
3445 South Halsted Street

3445 Halsted Street

IšpardavimaS
Vyriškų, moteriškų ir vaikų čeverykų, kurie nepa
prastai pažymėti žemomis kainomis, ant aukštų, ar 
žemų čeverykų. Galite pasirinkti iš viso musų stako 
reguliarės eilės; kiekviena pora padaryti specialia 
mums.

Moterims balti audekliniai, vie
nu dirželiu šliperiai, aukšti, ar 
žemi užkulniai. Reguliare kai
na $3.50. Išparda- ę-j g jį 
vimo kaina *** 1 "“M

----- ---------------- r
Merginoms ir vaikams vienu ar
ba dviems dirželiais balto au
deklo šliperiai”. Reguliare kaina 
$2.50. Išpardavi- $1.45 
m o kaina

Merginoms ir vaikams basumo 
išžiuros, visokio dydžio. Regu- 
liare kaina $2.00. dšpar- 
davimo kaina wvV

Vyriški rudos veršio odos ox- 
fords; milo padai, vidutiniai, 
arba siauri pirštai. Reguliare 
kaina $6.00. Išpar- QR 
davimo kaina

Vyriški briedžio skuros čevery- 
kai, veršio odos auleliai, odos 
padai. Reguliare vertes kaina 
$4.00. Išpardavimo C* 4 
kaina ■ bVV

Vyriški žibančios odos čevery- 
kai, aukštos rūšies, $7.00 ir 
$7.50; vyriški oxfords žibančios 
kumeliuko odos ir rudi rusiško 
veršio odos. Rankoms padai pri
siūti, taipgi naujo franeuziško 
kurpalio. Išparda- 
vijno kaina

Specialis Išpardavimas 
Fiorsheim žemų čeverykų $8.85 

3445 SoutfcĮ Halsted Street

MetinisPiknikas
Brighton Park Liet

Utarninke, Liepos 4,1922
ST1CKNEY PARK GROVE DARŽE 

Lyons, III.
Nuvažiuoti: 22 gat. karais iki Crowford Avė., Lyons 
karais iki daržui.

Atl. ir Paš. Kliubas.
L'1 1 ■ H

Nepraleiskjt šios pi ogos, nes tai bus iškilmin- 
giausis piknikas .Kito tokio šią vasarą nebus. H 
Visi, kurie tik norite smagiai laiką praleist tą 
dienąj tyrame ore, puikiausiame darže prie ge
ros Muzikos, Gibbop’s Orchestra, kviečiami at- | 
šliaukyti, o atsilankę nesigailėsite. Busite dau- 
giau negu užganėdįnti. Kviečia Komitetas. B
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Vieno streiko antsyk už 
tenka Hardingui

Carl Haesler.

kuruojamasis laukas padarys 
sutartį visi kaip vienas, 
kas butų angliakasių laimėjimu. 
Apie alginę kaina nepranašau
jama, bet yra manoma, kad ati- 
traiiktinė sistema pasiliks..

ĮĮ KORESPONDENCIJOS
WEST VIRGINIJOS

Persergėjimas.

Uatariiv^nė vienam anglia
kasiui nevažiuoti į Logan aps
kritį, W. Va. Uždirbti ten nie
ko ^negalima, o darbdaviai su 
žmogum darbininku daro ką 
| i Ir trinn/Ai
toj ir kai paprašiau, kad man 
už darbą užmokėtų, nes noriu 
kitur išvažiuoti, tai vos išga
vau1; bet užtai bosas pašaukęs

. Bolševizmas blunka.
Kaip koks ryškios varsos rū

bas dėvint ilgainiui išblunka, 
taip ir bolševizmas. štai iš 
Maskvos pareina žinių, kad 
užsienių prekybos komisaria

tas finansų komisariatas ir 
, firma “Dengaus” sudarę akci
nę bendrovę vardu “Vidurines 
Azijos bankas” kredito opera
cijoms varyti ir prekių išveži
mui vykint. Bankas įsteigia sa
vo skyrius Tegerane ir Berline.

“Darbininkas”, Lietuvos 
bo Federacijos sav. laikr. 
20 nekidluriniais žodžiais 
noja visus tuos, kurie

Dar- 
No. 

bur- 
ne į

darb. fed-jos dūdą pučia. Ve
damasis (redakcijoj nuveltas)

Lik nori. Aš dirbau vienoj vie- s]causmo straipsnis pilnas epi-

mape iš Logano. Mušeika pa
lydėjo mane ir atsisveikinda
mas padare man “hold ap’ą” 

atėmė 50 dolerių. Del to lie
tuviai saugokitės važiuoti į 
Logjaną. —Tenai buvęs.

tetų: tulžis, ubagai, šunybės, 
smaugti, judošiškas, chamai, 
apjakęs, meluoja, juodašimčiai 
ir tt. Ir tai “Darbininkas vadi
na “savęs užpulto gynimu.” 
Juk darbininkai ir be laikraš
čio moka pasiplusti.
Surūgusios kultūros
Tauragės liaudies 

stovi viduryje lauko
be langų (taip “Lietuva 
bia, o man dar norisi pridjeti: 
“ir be stogo;” kam dar tas 
stogas, juk jis šviesų užstoja ir 
saulės spinduliams maišo tie
siai šildyti...) ir stingant mal
kų, nebuvo tinkamai kurena-

vaisiai.
mokykla 
be durų, 

skel-
GRAND RAPIDS, MlCH.

Skaudžiai sužeidė lietuvį.

apylinkės suunijuotčji- 
atsigriebė tik da- 

ir anot šaltinių drau- 
korporacijoms da-

Gali būti, kad angliakasių 
streikas bus sutaikytas prieš lie
pos pradžią valdžios spaudimu, 
ar jos įsikišimu; šita galimybė 
yra tuomi tikresnė, kad vasarai 
nepasibaigus žada kilti gelžkelių 
tarnautojų streikas, o išmintin
gumas liepia turėti vieną kari 
ant syk.

Prie sutaikymo veda neuniji- 
nių kasyklų nesugebumas paga
minti tokią apštį anglių, kokios 
buvo tikėtasi prieš išeinant į 
streiką balandžio 1 d. ■

Jungtinių Valstijų geologine 
apžvalga, kuri kas savaitė veda 
iškasamos anglies apšties skait
menis, ypatingai per astuonias 
streiko savaites, pasibaigusias 
geg. 27 d.,'pareiškė, kad lauktie
ji skaitmens yra 200,000 tonais 
augštesni už pagaminamosios 
apšties skaitmenis. Iš šaltinių 
artimų geologinei apžvalgai pra
nešama, kad geologinė apžvalga 
dažnai priima gamybos skaitme
nis paduotas kasyklų savininkų 
be patikrinimo. Pasak šito šal
tinio apžvalga taipgi yra pratusi 
paskaityti pilną gamybą, kuo
met kasyklos dirba tik dalį lai
ko.

Plieno kompanijos Pitlsburg- 
ho apskrityj, kuris smagiai nu
kentėjo dėl Coųnellsvillės koksi- 

. nes 
mo, 
linai 
gingų
bar vėl mažina veikimą. Jos neį
stengia išpildyti rinkos reikala
vimų. Jos gauna anglis iš vaka
rų Virginijos, bet didelėmis'lė- 
šomis.

Prekybos sekretoriaus. Hoove- 
rio įmonė nustatyti augščiausią 
kainą neimi j uotų kasyklų ang
lims yra pirmas oficialinis nuro
dymas į besiartinantį anglių ba
dą. Bet Jungtinių Valstijų.pre
kybos skyriaus anglies biuras 
tą pareiškė daugiau kaip mėne- 
sis atgal. Jis nusakė, kad ang
lių stygis bus jaučiamas birže' 
lio 10 d., jei neunijinių kasyklų 
gamyba nepadidės. Gamyba ne
padidėjo. ( / i

Chicagos smulkmenų prekybi
ninkai tiesia kelią prie smaugia
mų anglies kainų. Zipf Bros. 
Coal Co. išsiuntinėjo cirkulio- 
rius, kurie šitaip skamba: “Tie 
kurie žino, sako, kad be rugpiu- 
čio pradžios streikas nebus su
taikytas. Jei tas tiesa, tai dan
gus bus karštas augščiui.”

Jei valdžia imtųsi taikyti, tai i 
jos akcijos sprendžiamuoju 
veiksniu butų vienbalsis gelžke
lių dirbyklų darbininkų ir gelž
kelių užlaikymo darbininkų pasi- 
rįžimas kovoti prieš gelžkelių 
darbo tarybos pastaruosius nu- 
mušimus $60,000,000 ir $50,000,- 
000 algų. Gelžkelių užlaikymo 
unija dvi savaitės atgal išsiunti
nėjo streiko balsavimo lakštus, 
o dirbyklų amatai išsiuntinėjo 
savo lakštus šią savaitę įsaky
mu, kad butų grąžinta iki birže
lio 25 d.

Birželio 25 d. yra ašis laukia
mam angliakasių streiko sutai
kymui. Neoficialiai streiko spė
jimai rodo, kad centralis kon-

Birželio 21 d. po pietų tapo 
sužeistas dirbtuvėj draugas 
Justinas Antanaitis. Beban- 
dant nauja mašiną truko ratai 
ir geležies gabalai smarkiai, 
bet gal nemirtinai, apdraskė 
vidiirius.

Kądangi Antanaitis yra pasi- 
žynįėjęs vietos veikėjas ir dai
nuotojas, savo dainomis nesy- 
kį linksminęs Grand Rapidso 
lietuvius, tai lankytojų ir ge
lių jam netrūksta. Visi tik su- 
sirupinę, ar begalės jis dau
giau dainuoti. Jis dabar yra 
Butterworth ligoninėj. Dak
tarai sako, kad pasveiks.

Tai jau antrą lietuvį ištiko 
nelaimė. Prieš keletą dienų ta
po palaidotas čia lietuvis, kurs 
besimaudydamas lųlėj prigė
rė. Jo pavardės neteko sužino
ti. —S. Naudžius.

Šiaip pastabos
Bloga vieta.

Žmonės sako: bloga 
arta tarnyste, kur tarnautojai 
lepabuva ir tfažnai mainosi. 
Dabar štai laikraščiai praneša, 
kad Kinų prezidentas atsisa
kęs; jo vieton tapęs išrinktas 
kitas, bet ir tas atsisakęs ir 
kinai likę be prezidento.

viela

Tahkiai plaukia dideli laivai

W WHITB STAR
Į Cherbourg ir Spūthampton 

Majestic—Liep. 8; Liep. 29; Rugp. 26 
Olympic—July 15; Aug. 12; Rūgs. 2 
Homeric—-July 22; Aug. 19; Rūgs. 9;

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

^REDSTARLlNf
| ii am burgi), Libav.) ir Danzigą 

Samlancl tik 3 klesa Rugpjūčio 1
Tiesus patarnavimas į Liepoją.
Dideli, smagųą gąrĮąiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas ,

> American Line
l Hamburgą

Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
St. Paul July 12; Aug. 16; Sept. 20; 
Mongolia Liep. 26; Rugp. 30; Spal. < 
Manchuria Rugp. 9, Rūgs. 13, Spal. 18

Parankus keleiviams parvežimas n 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių 
Danzigą ir Liepojų.

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

Ne^bus atdarytas utarninke, liepos 4 d., kadangi 
tą dieną išpuola šios šalies nepriklausomybes šven- 

t • *

Direkcija.

BLLI DOG BLUE

NCHOR-OONALD’SO
PER 12 DIENŲ | LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klcsos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
LACONIA ......................  Liepos 6
CARMANIA ................... Liepos 13
ALGERIA ......................  Liepos 15

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj._________

LAZURKOS

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

Dabar geriausios

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių jdėjuš 
lazurkas.

BULLDOG BLUF
Prašyk savo grosorninko Bull Dog 

lazurkų.

Į J. L PRESCOTT CO., 
htew York

ma. Kentė šaltį mokytoja ir 
vaikai. Valsčiams valdyba bu
vo paskyrus 30,000 auks. mo
kyklai taisyti, bet tuos pinigus 
viršaitis su sau lygiais ponais 
išaikvojo. Iškilo byla ir Utenos, 
taikos teisėjas pasmerkė vir
šaitį pusei metų kalėti. Dabar 
Tauragnų valsčiaus viršaitis 
sėdi, mokytoja kiaurų žiemų 
būdama baisiose sąlygose, da
bar visai netekusi sveikatos 
apie kelionę pas Abraomų sva
joja. Mokykla gi stovi kaip 
stovėjusi, lik tas nelabasis sto
gas saulės spinduliams trukdo 
jų išdžiovinti. —Pr. br.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Hahted St.

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

f MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

prnm

Lifebuoy yra tikriausis būdas 
odos pagražinimui.

Jis nuvalo netik paviršių odos, 
bet ir skylutes.

SVEIKAS MUILAS 
į, *• •» I • - * ) 1

Sujudink savo odų!

Jis suminkština su savo tyru 
paimu ir cocoanutų aliejais.

, 1 . • i

Priimnus vartojimui
nios pasekmes.

Jis lengvai^ priimniai paaksti- 
na celes, cirkuliacijų.

RALTIJOS-AMERIKOCU LINIJA 9Bi'oaclvay, Nev\ork.NYUI , SadLIETUX& .
PER HAMbUP.GAPIUA\Ą 

ARBA. LIEPOJĄ I
.y"y' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu kelio 
jeZ/T Lietuviai važiuoja i Piliaya 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių)
- VTSA tremia klassa padai, f n.

TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
6-šių ir 8-nių LOVŲ

JŽįį LATVIA .......................................... Liepos 5
ESTONIA ..... ....................... Liepos 12

rįUI TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.^0 — PILIAVĄ $106.50 

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

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
riems tutras arti $400,000.00..

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

k.............................................................  M i i ii.ii... . ■■■■■

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak 
tikavusi Peną- / 
silvanijos ho«- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

prie 
Duo

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
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 Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. $3 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

f"' ............ . ...................................
Tel. Lafayette 4223 ’

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

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

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
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 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namdi dratus išva- 
džiojame pilnai su CCCI 
fixtures

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagei

daujama.

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotaSj 
bus parduotas nepaisant ant1 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14th SF 

Atdara vakarais iki 9 vai.

/^-uR.iiEilZMAN^
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C 
metų kaipo patyręs gydytojas! chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER
Of isys •

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 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. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR, C. Z. VEŽEUS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

Tel. Pūliniai! 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted st
TeL Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu? 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
jrižiu- 
Lcodu 

mo- 
mergi-

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

Optometrist
Tęl. BOU levard 6487 
4649 S. Atthland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted SU Chicafo, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 02E7

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8. 

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

Tel. Lafayette 4988:
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—19
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

by

Iki naujų prezidento rinki
mų, mat, yra dar dveji me
tai, ir, valdžia žino, kad Ame- 
rikog darbininkų atmintis rį padarė bolševikuojantys ele-

SKANDALO PASEKMĖS.

Ir Brooklyno “Laisvė” ima 
suprasti, kad tas skandalas, ku-

Nauji pančiai

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telephono Roosevelt 8500

Subscription Kates;
8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago, 

3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

yra trumpa.

Amerikos lietuviams 
sergėjimas.

per-

t
.~IirJI—III1 rtrwfci-ii.ini - - ■ - >

Į j
MATAI, KOKIE DEMO

KRATAI.

. $8.00 

.... 4.50 
... 2.25 
... 1.75
... 1.00

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .......... ..... ................
Pusei metų...........................
Trims mėnesiams.................
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ................

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ....................... ..... ... 3c.
Savaitei ........................   18c.
Mėnesiui.............................  75c.

Suvienytose i Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams........................................$7.00
Pusei metų .............._.............. 4.00
Trims mėnesiams .... ..... ........ 2.00
Dviem mėnesiam .......     1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams................................. ..... $8.00
Pusei metų ......................  4.50
Trims mėnesiams......................  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kaip “Naujienose” jau 
buvo pranešta subatoje, 
Santarvės (talkininkų) am
basadorių taryba pripažino 
Lietuvą de jure. (Chicagos 
“Draugas” turbut buvo per
daug užimtas parapinių mo
kyklų reikalais ir tos žinios 
nepastebėjo). Ton ambasa
dorių tarybon įeina Franci- 
jos, Anglijos, Italijos, Belgi-i 
jos ir Japonijos atstovai. 
Amerika laikosi nuošaliai, 
todėl Jungtinių Valstijų pri
pažinimo Lietuva dar nėra 
gavusi.

Amerikos lietuvių politi
kieriai daug kartų sakė, kad 
šios šalies valdžia busianti 
labai prielanki lietuviams, 
jeigu tiktai jie atiduosią sa
vo balsus kapitalistų parti
joms. Dabar matome, kad 
tai buvo tiktai akių muilini
mas.

Tarp airių eina ginkluota 
kova. Pirma juos šaudyda
vo anglai, dabar jie šaudosi 
vieni kitus. O delko? Dėl
to, kad dalis airių nenori 
siekti Anglijos karaliui; ki
tokių skirtumų tenai beveik 
nėra. Jeigu Airija ir vadin
tųsi “nepriklausoma respu
blika”, tai ji vistiek daugeliu 
žvilgsnių priklausytų nuo 
Anglijos. Per ilgus šimtme
čius kovodami už savo lais
vę, airiai ėmė žiūrėti į “ne
priklausomybės” obalsį, kaip 
į kokią šventenybę.

Airijos darbininkai te- 
čiaus sako, kad tos teisės, 
kurias gavo jų šalis, yra la
bai didelis laimėjimas, ir jie 
stoja už “laisvąją valstybę”, 
ne už pilietinio karo tęsimą.

Gelžkelių darbininkų uni
jos atsisakė klausyti vadina
mosios “darbo tarybos”, ku
ri buvo sutverta karo laiku 
karo reikalams. Unijos ma
no, kad nė ta taryba, nė ki
ta kuri įstaiga neturi teisės 
versti darbininkus dirbti, 
jeigu jų nepatenkina darbo
sąlygos. H 'T.,

Jungtinių gi Vaistau pre
zidentas sako, kad jisai ne- 
pakęsiąs tokio unijų pasi
priešinimo ir visa savo galy
be remsiąs “darbo tarybą”.

Del musų pastabų apie vadi
namąjį aukso-sidabro fondą 
“Draugas” rašo:

“Sąmoningai ar nesąmo
ningai socialistai važiuoja 
bolševikų ratais, kuomet jie 
liepia amerikiečiams neuž
miršti į kieno rankas tos au
kos eis. Šit ir iškilo bolše
vizmo votis. Juk socialistai 
vadina save demokratais, reiš
kia palaiko tą valdžią, kuri 
atstovauja liaudį . Argi Lie
tuvos valdžia nėra žmonių 
valdžia? Argi ją rinko tik 
krikščionys demokratai? Juk 
90% Lietuvos liaudies daly
vavo St. Seime rinkimuose, 
kurs atstovauja visų lietuvių 
valią.”
Bet “Draugas” užmiršta pasa- 

I kyti, kad krikščionys demokra- 
j tai, kurie kontroliuoja St. Sei
mą, negavo nė pusės balsų rin
kimuose. Lietuvos laikraščiai 
jau senai skaitlinėmis įrodė, 
kad krikščionių demokratų su- 
rinktasai balsų skaičius sudarė 
tiktai apie 47% nuošimčius visų 
paduotoj ų balsų.

Reiškia, krikščionys demokra-' 
tai toli gražu n^ra Lietuvos liau
dis. Didžiuma Lietuvos piliečių 
pasisakė rinkimuose, kaipo 
krikščionių demokratų priešai. 
O betgi ši partija dažnai visai 
nesiskaito su tuo faktu ir pra
veda Seime tokius dalykus, ku
riems nepritaria jokia kita par
tija. i

Tai viena. Antra gi, krikš
čionys demokratai buvo išrinkti 
Seiman vykinti tam tikrus daly
kus, kurių jie žadėjo balsuoto
jams Jie žadėjo beturčiams že
mės, jie žadėjo visiems pilie
čiams laisvės, jie žadėjo darbi
ninkams įvairių teisių; o pate
kę į Seimą, jie visus savo priža
dus sulaužė. Vadinasi, jie nepil
do valios net tų Lietuvos pilie
čių, kurie balsavo 'už juos.

Jau vien dėl šitų dviejų prie
žasčių yra nesąmonė pasakoti, 
buk tie, kurie neremia krikščio
nių demokratų kontroliuojamos 
valdžios, nusidedu liaudžiai. Kaip 
tik priešingai: liaudies reikalus 
ginant, tenka preš tą valdžią ko
voti.

Bet yra da ir kita svarbi prie
žastis. Įsivaizduokime, kad už 
krikščionis demokratus balsavo 
milžiniška didžiuma visų pilie
čių: ar tai jau reikštų, kad liku
sioji piliečių dalis neturi jokių 
teisių? Ar demokratija reiškia, 
kad didžiuma gali ką nori daryt, 
nepaisydama mažumos? Visai 
ne. Tikra demokratija reiškia 
ne tiktai didžiumos valdžią, o ir 
mažumos teises.

“Graftas”, kad ir didžiumos 
partjos padarytas, yra nusidėji
mas, o ne dorybė; šmugelis, kad 
ir po didžiumos partijos globa 
varomas, yra priešingas valsty
bės reikalams darbas; karo sto
vis, cenzūra, darbininkų organi
zacijų persekiojimas yra blogi 
dalykai, nežiūrint kad jiems ir 
didžiuma pritartų.

Jeigu didžiuma daro arba to
leruoja tokius blogus dalykus, 
tai mažuma turi teisės kovoti 
prieš tai. Tiktai šita teisė duo
da galimybės dabartinei mažu
mai ateityje pavirsti didžiuma.

“Draugo” gi supratimas apie 
demokratiją yra toks, kad di
džiuma, kartą įsigalėjusi,- turi 
pasilikti ant amžių amžinųjų. 
Tą, tarp kitko, skelbia ir bolše^ 
vikai.

Bet, kaip minėjome augščiaus, 
Lietuvos klerikalai neturi net nė 
didžiumos liaudyje. Todėl jįj žy
giai prieš darbo žmonių teises 
yra niekas dauginus, kaip despo
tizmas.

mentai New Yorko draugijų pa
rengtame protesto mitinge, nie
ko gera neatnešė. Vienas jos 

I korespondentas rašo apie drau- 
! gijų konfrenciją, įvykusią po to 

skandalo:
“Masinis susirinkimas pra

ėjo ne taip, kaip draugijos 
manė. Draugijų pagaminta 
rezoliucija masiniame susirin
kime tapo atmesta, o priimta 
rezoliucija iš publikos, kurią 
pagamino d. Bimba.

“Utarninke, 27 d. birželio, 
įvyko draugijų atstovų konfe
rencija . šis posėdis jau bu
vo visai skirtingas nuo kitų 
praėjusių posėdžių., šv. Juo
zapo ir Kazimiero draugijos, 
pasipiktinusios susirinkimu, 
savo delegatus jau atšaukė. 
Abeliai, susirinkime buvo di
delis neužsiganėdinimas ir vi
sokį užmetinėjimai ant visų, 
kurie priklauso kitokioms par
tijoms.

“Vienas iš delegatų prabilo 
sekančiai: ‘Aš 1 kalbėjau su 
vienu iš ‘rėksnių’, kurie sakė, 
kad mes norime, idant tasai 
bilius taptų įstatymu, tai pri- 
pausti ateiviai sukels revoliu
ciją — nuvers šalies valdžią. 
Tada nereikės rašyt jokių re
zoliucijų...’ ,

“Šioji konferencija nutarė 
neturėt nieko bendra' su pri
imta rezol. masiniam susirin
kime.”
Taigi masinis susirinkimas 

atmetė draugijų konferencijos 
rezoliuciją, o draugijų konferen
cija atmetė masinio susirinkimo 
rezoliuciją; draugijos atšaukia 
savo atstovus iš kanferencijos, o 
likusieji atstovai kelia tarp sa
vęs partijų kivirčus — tikra ko
šei iena!

PROVOKACIJA IR ŽMOG
ŽUDYSTĖ.

“Darbininkas” sako mums pa
mokslą dėlto, kad pasmerkėme 
anglių kasyklų savininkus, iš
šaukusius kruvinas riaušes Her- 
rin’e . Rašo:

“Tai taip rašo laikraštis, 
kurs tiek sykių smerkė Lietu- 
vose valdžią už vartojimą mir
ties bausmės. O dabar tas 
laikraštis nežino, ar gerai, 
kad streikininkai išnovijo bar
barišku budu keletą desėtkų 
suvedžiotų darbininkėlių.

“Juk žmogžudystė yra visa
da žmogžudystė...”
Mirties bausmė, kurią vykina 

valdžia, yra vienas dalykas; o 
užmušimai, kurie įvyksta susirė
mimuose tarp atskirų piliečių, 
yra visai kitas dalykas. Tą 
kiekvienas supranta, ir “Darbi
ninkas” visai be reikalo kiša į 
Herrin’o riaušių klausimą Lie^ 
tuvos valdžos darbus.

Bet netiesa yra, kad ‘žmogžu
dystė yra visada žmogžudystė”. 
Imkime tokį pavyzdį: valkata 
ateina į “Darbininko” raštinę ir 
kerta per galvą pagaliu redakto
riui; o šis griebia revolverį ir 
sauja į valkatą. Tokiam atsiti
kime mes pirmtuiniai pasakytu
me, kad “Darbininko” redakto
rius, nors ir nušovė žmogų, bet 
turi būt išteisintas.

O kad Herrin’e kasyklų savi
ninkai elgėsi panašiai, kaip tas 
valkata šitame pavyzdyje, tai 
pripažino ir prisaikintųjų teis
mas, apkaltindamas kasyklų 
kompaniją.

Ar dabar aišku?

VAIKAS MIRĖ NUO ŽANDŲ 
SURAKINIMO.

William Rliode, 9 metų, 
4241 Melrosc gat vakar pasi
mirė* nuo žandų 
kuris įvyko nuo 
kelio

•• vaite
l>ežaidžiant 
laiko atgal.

surakinimo 
susižeidimo 

sviediniu sa-

Broliai amerikiečiai! Jus jau 
tur būt girdėjot, kas dedas pas 
mus, Lietuvoj, — girdėjot iš 
laikraščių, mitinguose, susirin
kimuose, bei iš savo namiškių. 
Aš neturiu galimybės sekti jū
sų spaudą ir nesuprantu aiškiai 
jūsų siekimų, jūsų politinio 
nusistatymo. Deja, gal ir ne
buvo taip skaudaus reikalo, 
taigi ir tūnojau įsiknisęs savo 
darbe. Bet jūsų Amerikos po
žemiuose išleistas prakaitas jau 
neleidžia man ramiai darbuo
tis, kai jūsų doleriai pasiekė 
Lietuvą, kartu ir mane. Kaip 
galingas yra pas mus jūsų do
leris ir kokius tvirtus jis kala 
mums pančius jus gal nė ne
jaučia!, nė nesuprantat. Tatai 
jautsi ir suprasti galime tiktai 
mes, kuriems jūsų prakaitu ga
minamus retežius Lietuvos 
buožės jau neria ant kaklo. 
Pajutau, sakau, ir aš baisiąją 
pragaro šmėklos ištiestą ranką, 
begriebiančią naujus dolerio 
retežius ir besitaikinančią pas
pęsti Lietuvos proletariatui 
naujus spąstus, ir nebegaliu 
daugiau tylėti; — negaliu ne
pranešti apie tat jums, draugai, 
Amerikos požemių ir fabrikų 
darbininkai! Nepranešti, kokį 
pragaištingą ir baisų varote 
darbą, kokius tvirtus kalate ir 
neriate sau ir mums ant kaklo 
retežius, taip gausiai aukoda- 
ni sunkiai uždirbtus dolerius, 
nuolat plaukiantiems iš Lietu
vos įvairioms skraistėms apsi- 
dangsčiusiems jėzuitų vertei
voms.

Daug jau, tur būt, turėjote 
vairių įvairiausio plauko Lie- 
iivos “tėvelių” atsilankiusių 

dolerių žvejoti, savo pragaiš
tingiems sumanymams vykinti 
ir agitatoriafns auginti, bet lo
do, apie kurį aš noriu perspėti, 
dar, tur būt, neturėjot ir jų 
castos pinamą gudrybių dar

automobiliais rinkliava ir lo
terija, pirkti piečius, steigti 
bendrabučių ir ten jau auklėti 
jėzuitus. Tuo tikslu minėta 
kasta greitai komandiruos į 
Ameriką savo atstovą aukų 
rinkti, garsių reakcionierių ir 
jėzuitą kun. Koncevičių. Gar
siojo Purickio laikais, jis buvo 
neva politiniais reikalais pa
siųstas į Rusus. Bot sulaikius 
didįjį šmugelio transportą Jo
niškyje, vėl buvo atšauktas tė
vynėn ir dabar agituoja vaikus 
Šiaulių gimnazijoj. Tat žmo
gus nedidelio ūgio, su akiniais, 
skustas ir monotoniškos kal
bos. Įsidėmėkit tatai ir atsi
minkit. Jums prikalbės jis gra
žiai ir prašys dolerių “nettir- 
tingiems jūsų broliams mok
sleiviams šelpti” “Vilties” du
jos vardu. f

Ir dar daugiau tokių gerada
rių ir gražiakalbių atsiras, bet 
netikėkit ir neduokit nepažįsta
miems nė vieno cento. Tas jū
sų centas Lietuvoj yra gana ga
lingas ir, nežinomam įteiktas, 
gali nukalti nesutraukomus 
pančius. Taigi pasisergekit 
amerikiečiai ir nekalkite sau 
ir mums naujų pančių!

Neturtingiems moksleiviams 
šelpti tėra viena draugija Lie
tuvoj, tai “Žiburėlis,” kuri tik
rai rūpinas neturtingais moks- 
civiais, neatsižiurint jokių pak

raipų. Tat yra sena, ir garbių 
žmonių draugija, jiems ir ati
teki t, kas išsigali t.

Tuo ir baigsiu savąjį laišką. 
Jei panores.it, galėsiu ir daž
niau papasakoti, kas dedas Jū
sų tėviškėj.

Mokytojas ne 
Konfesininkas.

Darbininkai nebeverčiam! prik
lausyti unijoms.

Nauja ekonominė politika 
įnešė’ daug painumo indilstri- 
joj. Atgaivintos kapitalisjinės 
sąlygos permainė Rusijos pro- 

O visa tai
privertė bolševikus kilaiplatsi- 

klausrimą. 
nistų

letariato padėtį.

nešti į darbininkų
1921 m. pabaigoj Komu 
Partijos Centralinis Komitetas 
laikė susirinkimą, kuriame vėl 
buvo pakelta darbininkų klau
simas. Buvo svarstoma darbo 
unijų pobūdis ir rolė. Ir štai
netikėtai vėl iškėlė galvą nu
slopintoji darbininkų opozici
ja. Pagalios, centralinis komi
tetas paskyrė komisiją, kuri 
turėjo ištirti darbininkų padė
tį. Komisijon įėjo Leninas, 
Rudzintak ir Andreev’as. Jų 
pasiūlymus priėmė partijos 
centralinis komitetas, o vė
liau visos Rusijos Amatinių 
Unijų suvažiavimas.

tariatui algines vergijos rete
žius ir sukurė tokias biaurias 
sąlygas, kokių nėra jokioj ka
pitalistinėj šalyj. Bet Rusijos 
darbininkams ir neturtingiems 
kaimiečiams revoliucija nepra
ėjo veltui. Jie išmoko daug 
naudingų lekcijų. Jie pasiliuo- 

,savo nuo daugelio amžių prie
tarų ir klaidų; jie pradėjo per
matyti, kas randasi už val
džios maskos.

Ras juos iki didelio laipsnio 
išsivystė involiucinė dvasia, 
t iesa, juos nukamavo ilgų me
tą karas ir revoliucijos per
versmas. Fiziniai jie nusilpo 
nuo bado. Bet nežiūrint tų 
kentėjimų ir terorizmo —< o 
g<d dėka terorizmui ir kentė
jimams — jie suprato vieną 
nepaprastai svarbų dalyką; jų 
pasitikėjimas valdžia ir auto
ritetu dingo ant visados, ir j k 
dabar žino, kad tik savo jėgo
mis jie galės pasiliuosuoti iš 
vergijos.

tinklas jauniesiems 
žūklauti, ir jf iren- 
jusų doleriais.
štai koks. Pradėjus

Tat yra 
diegeliams 
giasi austi

Dalykas
<mtis Lietuvos Respublikai, ją
airėm visi kartu, kartu stei- 
gėm ir mokyklas. Katalikų ša- 
y, jas, žinoma, steigėm .su ti
kybos pamokomis. O kas gi 
tikybą destis, jei ne kunigai- 
tapelionai. Įsileidom mes juos 

mokyklą ir dirbom kartu, 
dirbom, kol ėmė slėgti jau per 
daug krikščioniškoji tvanka. 
<ol musų kunigėliai, sufanati
zavę jaunąją moksleiviją, pri
steigė mokyklose įvairių įvai
riausių draugijų, tai neva ti
kybinio, tai neva mokslinio po
jūdžio. Tą pajutę stojom į ko
vą, bet pasirodė jau pervėlu, 
nes jų rankose jau buvo Sei
nus, valdžia ir kiti galai. Jiems 
priešingas moksleivių kuope- 
es slopino,
tindami vaikus 
■pav. moksleivių 

mergaičių areštai 
metais Šiauliuose,
Caujno kalėjimuose 
vaškytės 16—17 m. mergaitės, 
Caždailio ir kitų), o savuosius

barbariškai kan
kale ji m uose 
berniukų ir 

1921 mokslo 
ir kalinimai 

mokinės

sius mokslus užsieniuose, val
stybes lėšomis.

Bet tuo dar nesitenkino. Su
manė steigti grynai jezuilines 
no-kyklas ir tuo budu rengti 
;os pakraipos darbuotojus atei
čiai. Tokiai mokyklai, tokiam 
agitaciniam darbui jose, pasto- 
, o kelią pažangioji [Lietuvos 
mokytoj ija, bei šiaip jau rim
tesni pedagogai. O antra, tai 
stokojo jiems konfesinių mo
kytojų. IS'usirupino Lietuvos 
juodoji jėzuitų kasta, ir ėmė 
rengti sau tinkamų mokytojų. 
Ir, tuo tikslu, 
“neturtingiems
šelpti” aukas (sakės “neturtin
giems,” 
dyti bijojo, mat vis kad dau
giau laimėtų. Tą liudija su
rengta Šiauliuose š. m. 24 d. 
balandžio kun. Konservičiaus 
ir Kp. trukšminga amerikiečių

sumąne rinkti 
moksleiviams

nes tikrąjį veidą paro-

Rusijos revoliucijos 
nauja fazė.

(Pabaiga)
Jie reiškė antagonizmo spe- 

cialiniams komisarams ir taip 
vadinamiems specialistams, ku
rie buvo ne darbininkų renka
mi, bet skiriami valdžios. Jie 
reikalavo sumažinti biurokra- 
ų skaičių, kuris paaugo į dide- 
ę armiją, o taipgi aprubežiuo- 
i tų biurokratų galią. Bet 

daugiau visko, darbininkai rei
kalavo progos • laisvam savo 
energijos naudojimui, kad ga- 
ėjus šalies ekonominį gyveni

mą atbudavoti.
Kongresas nukrypo į dešinę.
Bet tos Rusijos proletariato 

aspiracijos, darbininkų opozici- 
. os pareikštos, liko nuslopin
tos Dešimto Rusijos Komunis
tų Partijos Kongreso, kuris 
vyko Maskvoj, 1921 m. kovo 

mėnesį. Tas kongresas, Leni
nui rekomenduojant, pasuko į 
dešinę. Kongresas nutarė dary
ti koncesijų užsienių kapitalui 
r gaivinti kapitalizmą Rusijoj. 

Trumpai sakant, jis nutarė vy
tinti “naują ekonominę polit
iką.” Bet darydamas didelių 

nusileidimų reakcijai, kongre
sas griežtai atmetė revoliucinio 
proletariato reikalavimus. *Le- 
nin’as pareiškė, kad jis ir jo 
>aTtija revoliucijos vedime pa
dare pražūtingų klaidų, kad 
Sovietų valstybe esanti persi
sunkusi korupcija dėka krimi
nalinei biurokratijai, ir kad 
jolševikų rekvizicinė politikj 
>agimdė tarp kaimiečių kbntr- 
revoliucijos dvasią. Ir kai dėl 
jroletariato Leninas reikalavo, 
tad viskas pasiliktų po senovei, 
(.ad darbo unijos butų tik val
džios ^mašinerijos skyriai ir 
tomunizmo mokyklos, ir kad 
pikių koncesijų nebūtų daro
ma darbininkams. Jis pasiver
tė darbininkų opoziciją, kaipo 
“smulkiąją buržuaziją, anarko- 
sindikabstinį krypsnį,” ir rei- 
talavo ją nuslopinti. Kongre
sas paklausė. Darbininkų opo
zicija atsidūrė už įstatymų ry
ju, ir net už jos programo 
svarstymą nutarta šalinti iš 
partijos (Žiūrėk Dešimto Kon
greso raportą). Po to daug ko
munistų, priklausančių darbi
ninkų opozicijai, liko pasodinti 
į kalėjimus. .

Komisijos raportas, kuris li
ko pagrindu Rusijos darbinin
kų reguliavimui, pripažįsta 
klasinės kovos egzistavimą ir 
reikalą kurti tikras darbinin
kiškas unijas, kurios gintų sa
vo reikalus. Jis panaikina se-, 
niau gyvavusią sistemą, sulig 
kuria darbininkai buvo ver
čiami priklausyti valdžios glo
bojamoms unijoms. Raporte 
sakoma, kad “vertimą prik
lausyti unijoms pagimdė 1 se
niau buvusių unijų biurokrati
ne korupcija ir darbininkų nc- 
pasitikėjimas tomis unijomis. 
Nuo dabar iš darbininkų ne
bus reikalaujama priklailšyti 
unijoms. Tai paliekama; jų 
liuosai valiai. Iš stojančių. į 
unijas taipgi nebus reikalauja
ma “pasižadėjimo prisilaikyti 
atatinkamų politinių pažval- 
gų.” Bet iš unijos narių lau
kiama, kad “jie terks pagalbos 
ir gins darbininkų valdžią, so
vietų valstybę.”

Nesusipratimai tarp darbi
ninkų ir valstybės vedamų biz
nio įstaigų negali daciti iki 
streikų arba darbo metimo. 
“Tatai butų žalinga valstybei.” 
Arbitracijos komitetai išspren
džia galutinai susirėmimus 
tari) darbininkų ir darbdavių.

Centralizuotas autoritetas.
Naujuose darbo patvarky

muose ypač metasi akysna tas 
faktas, kad valdžios industri
jose visa galia ir autoritetas 
pavedamą biznio valdybai, 
įvairios įstaigos, fabrikai, dirb
tuvės, etc., bus tvarkomos vie
no žmogaus. Apie tai patvar
kymuose sakoma: “Greitas di
delės industrijos vystymąsi! rei
kalauja, kad galia butų nesą- 
lygiiiiai sukoncentruota fabri
ko vedėjo rankose. Jis yra 
vienintelis atsakomingas as
muo, kuris turi autoriteto nu
statyti algas, premijas, porci
jas, etc., santarvėj su kolekty
via unijos sutartim.” Kad ge
riau supratus, ką tai reiškia, 
pakaks paminėti, kad dįugyj 
atvejų dirbtuvių vedėjai yra 
buvusieji tų pačių dirbtuvių 
savininkai arba direktoriai ku
rie revoliucijos metu liko iš
vyti. Jų atsinešimas į dailinin
kus, dėka kuriems jie prarado 
savo dirbtuves, nėra peidaug 
draugingas ir nešališkas.s Tu
rint galvoj, kad dabar jiems 
suteikia pilnas autoritetas, pi
gu numatyti viso to davinius. 
Patvarkymuose delei to negali 
būti mažiausio abejojimo. Ten 
pakartotinai pabrėžiama: “ve
dėjams suteikiama kuoplačiau-
šia laisvė jų veikimui, kad tuo 
budu padidinus produkcijos 
našumą, padarius fabrikus pel
ningomis įstaigomis, ir dėl 
sekmingesnio biznio vedimo 
darbininkų samdymas palieka
ma vedėjų nuožiūrai.” Nei. dar
bininkai nei jų unijos nedaly
vauja industrijos tvarkyme 
Tuo klausiniu patvarkymai yra 
labai aiškus: “Unijų kišimąsi 
į industrijos vedimo reikalus 
skaitoma pražūtingu dalyku 
kuris jokiomis sąlygomis neda
li būti leidžiamas.”

Naujoji ekonominė p(Llitjka 
tuo budu nukalė Rusijos projc.

Butų bergždžias daiktas pra
našauti apie tai, kokioj formoj 
pasireikš Rusijos darbininkų 
judėjimas. Bet bendras to ju
dėjimo pobūdis jau pradeda 
pasireikšti. Darbininkų opozi
cija, oficialiniai uždrausta ir 
nugniaųžta, nėra da mirusi. Ji 
gyvena ir nuolat stiprėja. Ji 
net išdrįsta kelti galvų paties 
liūto urve. Rusijos komunistų 
rateliai yra susirūpinę tuo dar
bininkų opozicijos gaivinimu. 
Nesenai Komu uis tų Internacio
nalo pildomojo komiteto posė
dy} komunistų darbo opozici
jos frakcija “ekspliodavo bom
bą.” Ji įteikė komitetui protes
tą, po kuriuo buvo pasirašę 21 
komunistų partijos narys,' įs
kaitant šliapnikovą ir Kollon- 
tai. Proteste komunistų parti
jos politika kai dėl darbininkų 
smerkiariia, kaipo “brutaline 
ir neorganizuota kova prieš 
darbininkus.”

Rašte partijos vadams pri
tildama išdavingas Rusijos 
pioletariato interesų ignoravi
mas ir kūrimas darbininkams 
bjauriausios vergijos. Komu
nistų darbininkų opozicija rei
kalauja, kad darbininkų ener
gija butų paliuosuota neprik
lausomai kūrybai, ir kad butų 
panaikinti darbininkų organi
zacijas varžantys įstatymai. 
Pagrindas reikalavimo yra — 
įvesti darbo demokratiją.

Bet komunistų vadai ir jų 
valstybe nieko neišmoko iš pa
tyrimų. Jie vis da mano savo 
patvarkymais nuslopinti des- 
peralingą darbininkų šauksmą. 
Komunistų Internacionalo Pil
domasis Komitetas charakteri
zavo darbininkų opozicijos rei
kalavimus, kaipo “anarcho- 
sindikalistines tendencijas,” ir 
nurodė į Komunistų Partijos 
desimtą kongresą, kuris už
draudė tą dalyką net minėti.

Maskvos “Pravda,” oficiali- 
nis valdžios organas, grasina 
darbininkų opozicijai atgieža, 
ir nukalė naują obalsį: “šalin 
opozicija, saliu intrigos.”

' Brutaline yra bolševikų val
stybė, jezuitinė yra Komunistų 
Parįija. Bet nei brutalumas 
nei .jezuilines įmonės neišspręs 
Rusijos darbininkų t padėtį. 
Darbininkų kova prieš valsty
bę ir privatinį kapitalizmą jau 
prasidėjo. Istorijos būtybė, pri- 
£>(‘lbiama Rusijos darbininkų ir 
kaimiečių revoliuciniais paty
rimais ir kovojančia dvasia, 
tars jiaskutinį žodį.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Straipsnyje “Draugas Filozo- 
firnja”, kuris tilpo “Naujienose” 
p sietą šeštadienį, toje vietoje, 
k ar kalbama apie Markso para- 
š tąjį Pirmojo Internacionalo 
i<. išaukimą, yra išspausdinta 
tokie žodžiai: “darbininkai turi 
stengtis pasiekti to, kad ‘papras- 
tieji doros dėsniai’, kurių laikosi 
tarptautiniuose santykiuose in- 

Idtviduumai (asmens), reguliuo
ti! taip pat ir santykius tarpe 

'1 litų.” Vietoje “tarptautiniuos 
su” turėjo būt tarpusaviniuose.

panores.it
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Iš Mokslo Srities
Stebuklu namai.

Upton Sinclair

(Tęsinys)
“Aš visuomet kniupdavau, 

kuomet tik bandydavau taip 
vaikščioti”.

“O vaikščioti ant kulnių jus 
ir gi negalėdavote?”

“Ne, Tamsta. Kai aš atsi
stodavau ant kulnių, iš lovos 
atsikėlęs, aš vėl bejėgiai sii- 
gniuždavau į lovą”. \

“Ar jųsų balsas pradeda tai
sytis?”

“Jus galite pastebėti tatai”, 
sako išdidžiai artistas. Nors jo 
kalboj da pasireiškia mikčio
jimo, bet jis ima pasakoti, kaip 
seniau jis vaidindavo Anglijoj, 
ir kaip jis vėl vaidins “Rich
ardu III”- Naudodamas daug 
į’cs.tij, jis i'oilo, knij* jis tatai 

atliks:

tančių kartų. Kiekvienų dienų 
jQ klinikoj po keliolikų kartų 
paitik-rinarna to reiškinio tei- 
sįngųmas. Kiekvienas gali pa
kartoti eksperimentų, jeigu jis
tik pasirūpins suprasti Abram
sų metodų.

Nėra galimybės perdėti to iš
radinio svarbumų. Dėka jam,
pirmu kartu medicinos istori
joj galima padaryti teisingų li
gos diagnozę. Be to, tas išra
dimas duoda progos tirti ligų ir 
pažinti jos tikrųjų prigimtį. 
Mes sužinome taipgi, kad daug 
ligų egzistuoja tokiose fonno* 
s<(\ kurios iki šiol mums nebu
vo žinomos. Vėl kilos ligos, 
klurias buvo priimta skaityti 
sįvingomis ligomis, pasirodė 
ešančios tik skirtini simptomai
vienos ir tos pačios ligos. Pa
vyzdžiui tesie taip vadinama 
piktoji anemija, tai yra ti'ii'ku.- 
njas kraujuj raudonųjų rutu-

bet laukimas buvo veltus. Šie
met per birželio mėnesį leidi
mus išsiėmė tik 5,035 poros; 
pernai metais per tų mėnesį 
išsiėmė 5,072 poros, o 1920 m. 
5,700 porų.

“No\v is the winter o f our 
diseontent. Made glorious 
summer by tliis sun of York!”

Kiukuriais principais yra re
miama visi tie stebuklai? Iš 
pat pradžių reikią turėti gal
voj, kad visi musų aiškinimai 

Abramsui 
kas iš

liįkų. Iki šiol buvo manoma, 
kad tai yra savinga liga. Bet 
Abramso metodas parodė, kad 
tai yra niėRas daugiau kaip tik į- 
g imtas blužnies sifilis ir besi
vystantis blužnies vėžys. Neu
rastenija įvairiose savo formo
se' pasirodo esanti viena iš nu
garkaulio smegenų sifilio ly
čių žmogiškos ar gyvulinės 
prigimties. Vėžys ir džiova 
eių sifilio padariniai — pri- 

Jei eg- 
pa ro

ti minėtas ligas, tai visuomet

VIRŠUTINĖS KARŲ LINIJOS 
PRIEŠINASI MIESTO

INSPENKCIJAI.
Gynėjas Harry P. Weber, 

atstovaudamas Chicagos viršu
tinių linijų kompanijai anądien 
įteikė skundą ant miesto ir vy
riausios garinių katilų inspek
toriaus Geoifge E. Nye, reikat 
landa m as, kad teismas uždrau
stų miestui versti karų kom
paniją įtaisyti naujus oro re
zervuarus galvekariuose.

Skunde sakoma, kad Nye, 
reikalauja užmokėti jam $5 už 
išžiurėjiinų kiekveno rezervu
aro ir sako, kad kompanija ne
turi liesos vartoti rezervoarus 
savo karuose nedavusi jam 
pirma juos ištirti.

Šilas jo inspekcijos apniokč- 

jinias kas metai padarytų lėšų 
$20,000.

McCORMICK SKUSIĄS Už 
ŠMEIŽTĄ.

1 )a u,gia m i 1 ion is McCormięk 
žada traukti atsakomybėn laik-

(Seka ant 0 pusi.).

Pinigai išlinkėti Lietuvaje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

DETROIT, MICH1GAN
....... ................................................ ....... ....................' .... .............................................................

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

J. Balchiunas pągelbininkaa 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Dctroit, Mich.

yra tik spėjimai, 
rūpėjo surasti tik tai, 
tikrųjų įvyksta. Savo painiems 
ir didelio atsargumo reikalau
jantiems tyrimams jis pašventė
apie dvidešimtį metų. Suradęs gimto ar įgyto vėliau, 
davinius, jis bando išaiškinti, ziminuojamas kraujas 
racionalizuoti juos. Bet jei jo d|~ — 
spėjimai butų klaidingi, tatai jis taipgi parodo vienos ar ki- 
vienok nepakenktų jo suras
tiems faktams.

Pradėsime nuo 
principų. Naujovinis fizinis! lydumas krauju j tokiose lyty- 
mokslas surado, kad visa nie-'se, kurių ilki šiol nebuvo gali- 
džiaga yra sudaryta iš clektri- nta pažinti, ir tokiose vietose, 
neš energijos. Kiekviena me
džiagos molekula yra sudaryta

tos lyties (formos) sifilį. Iš
eina, kad sifilis yra pradas vi- 

pagrindinių ! sėms kitoms ligoms. Besislaps-

Draugas Reikale
Tikras Draugas.

r

P-nia Hardee rašo apie 
Lidijos E. Pinkham augme
niu j vaistą Vegetable Com- 
pound.

ktirių nebuvo galima pasiekti, 
sifilis kamavo žmoniją. Ab-
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iš miilonų mažyčių elektros 
krovinių. Tai nėra Abramso 
teorija. Tokių aiškinimų gali
ma surasti kiekviename fizikos 
rankvedyj. Niekam nepasise
kė matyti tų elektronų.. Jie yra 
milionus milionų kartų mažesn
iu, negu mažiausios dalelės, ku
rias galima matyti geriausių 
mikroskopų pagalba. Tačiau 
liko surasta būdų nufotogra
fuoti arba da kaip nors pažy
mėti tų elektronų aktingiuna. h 
jei jus įdomaujate, lai univer
sitetams skiriamuose fizikos 
rankvedžiuose galite surasti to
kių fotografijų. Tie.elektronai 
sudaro savo rųšies pasaulius; 
elektros kroviniai sukasi apie 
centralinį branduolį lyginai 
taip pat, kai planetos kad su
kasi apie saulę. Kai kurie 
elektronai atskyla nuo siste
mos. Tas reiškinys yra vadi
nama radioaktingumu. Yra ži
noma, kad visoki medžiaga tu
ri radioaktingumo savybių. Ab- 
rams’as savo įdomiais tyrimais 
išrodė, kad žmogaus kūnas yra 
labai komplikuota elektroninė 
mašina, kur pasireiškia įvai
rios rųšies radioaktingumas.

Kiekvienas vidurinės mokyk
los mokinys žino, kad vanduo 
susideda iš dviejų vandenilio ir 
vienos deguonio molekulų. Jei 
ta sudėtis butų šiek-tiek per
mainyta, tai gautume ką nors 
kitą, o ne vandenį. Tokiu pat 
badu Abrams’as eksperimentą- 
liai parode, kad kiekviena liga 
turi savingą ir nesimainomą 
radioaktingumu. Jis vadina
tai ligos “vibracijos greitu
mu”. Bet jus turite neužmirš
ti to fakto, kad tas terminas 
yra jo pramanytas išreiškimui 
davinių, kuriuos jis pastebėjo 
ir instrumento pagalba išma
tavo, nežinodamas tų reiškinių 
perų turintys audiniai, džiovos 
perų turintys audinai, džiovos 
bacilos ir kiekvienas kraujo ki
šas, kuris tūrio džiovos bacilij 

- visos tos substancijos pagim
do reakcijų, kuomet reostatas 
yra nustatyta ant 42. Ir . jei 
reakcija nepasireiškia žinomoj 
kūno plokštėj, tatai rodo jog 
pacientas neturi džiovos. Nors
tai yra stebėtinas ir naujas 
dalykas, tačiau nuo to nepaki
tėją dalykų padėtis. Abraųi- 
s’as išrodė tai tuksiančius tid s-

rųms’as sako: “Tikroji patolo
gija — yra sifilio patologija. 
Musų šventieji pirmtakunai bu- 
vb limpamos ligos užkrėsti 
pjrmtakunai”. Jis išegzami- 
nhvo trijų .tūkstančių metų se
numo Egipto mumijų kaulus ir 
surado, kad ir tie senovės gy
ventojai turėjo prigimtą arba 
vėliau įgytą sifilį.

į (Bus dauginus)

Chicagos
į: ŽINIOS ::
.... ................ —------*—
SUKO MAŠINĄ ATSUKTU 

Krumpliaračiu—auto
mobilius JĮ PERVAŽIAVO.

Frederiek iL. Gross, 60 metų, 
5212 Kim-bark avė., kepyklos 
savininkas anądieną tapo per
važiuotas jo palies automobi
lius ir numirė. Gross, palikęs 
mašiną nustatytų ant krump
liaračio, išlipo jų užsukti ties 
4523 Oa-kemvald avė. Auto
mobilius ėmė eiti ir jį sumalė. 
Jis nesenai buvo apsivedęs su 
23 melų mergina.

i

DINAMITUI SPROGUS TU
NELY VIENS SUNKIAI 

SUŽEISTA.
Vandentraukio tunely ties 

6013 So. Western avė. penkta
dienio vakarų netikėtai sprogo 
dinamitas ir lekia n tieji nuo to 
akmens užgavo tris darbinin
kus, kurių vienas Einmett 
Connery, 42 melų, 116 W. 
Goethe gat. tapo sunkiai su
žeistas.

NAŠLAITIS UŽSIMUŠĖ
Leo Conveiser, 13 metų, 

įnamis žydų našlaičių prieglau
dos Marks Na t ha n, 155(1 So. 
Albany avė. Maudėsi Dougles 
parko plaukykloj ir bandė pa
nerti negilioj vietoj, persimu- 
šė galvą ir numirė.

BIRŽELIO APSIVEDIMŲ 
SKAITMUO MAŽESNIS NE

GU PERNAI.
šiemet buvo tikėtasi, kad ap 

sivedimų skaitmuo Chicagoj c 
už birželio mėnesį bus didesnis 
negu perlini už tų patį mėnesį;

Los Angeles, Cal. — “Turiu jums 
pasakyti, kad esu tkira drauge Lydi- 

jos E. Pinkham 
augmeninio vaisto 
Vegetable Comp- 
ound. Aš ėmiau jį 
reikalui parėjus 
per dvidešimtį me
tų ir jis mane 
permainė iš silp
nos merginos į 
sveiką moterį. Ka
da apsivedžiau sir
gau visą laiką iki 
pradėjau imti Ly-

dijos E. PmKnam Vegetable Com.’- 
pound’ą. Daugiausia gulėjau lovoj 
skausmų apimta ir kas menesis tu
rėjau turėti gydytoją. Vieną dieną 
aš radau knygutę savo kieme Guthrie, 
Oklahomoje, perskaičiau ją ir nusi
pirkau vaistų — Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — išgėriau as
tuonias bonkas ir vartojau Sedative 
Wash. Aš tuojau pradėjau stiprėti. 
Aš prikalbėjau daugelį moterų jas 
vartoti, pasakodama kaip jos man 
pagelbėjo. Aš turiu jaunesnę sese
rį, kuriai taip pat pagelbėjo kaip ir 
man. Aš noriu, kad jus žinotumėt, 
kad aš esu, tikra draugė, tamstai, 
nes esu drauge reikale’.” — Mrs. 
George Hardee, 1043 Byram St., Los 
Angeles, California.

Tegul Lydijop E. Pinkliam vaistas 
Vegetable Čonpaund buvo tamstai 
“draugu reikale”.

Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

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

Lane, Richards & Co.
Phone Monroe 4680

North American 
Accordion Mfg. Co.

Išdirbėjai 
riaušių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos ym 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St.,

ge-

••

sų

Chicago, UI.

Pinigus gavo:
50439 6. Bartauskienei
50440 M. Vitui 
50444 J. Bolevič 
50456 J. Maskaliunui
50458 A. Skupaitei
50459 O. Matulienei 
504'61 J. Andrišiunui 
50462 U. Firienei 
50475 M. Eidintienei 
50497 J. Vaškini 
75043 V. Butkus 
75056 M. Čebutariuniene 
75071 O. Kvideikiene 
75073 V. Barsiukiene 
85047 A. Damieikienei 
85058 J. Vajrelc.ojili

85065 J. Tuotkevičius
85066 J. Tamulevičiene
85067 K. Kuplewskiui 
85073 A. Žiliene
90014 M. Metrikai tei
90015 A. Ccrtautui 
90023 K. Railai 
95007 A Baublis 
95012 M. Balakauskas x 
10789 J. Šimkus 
11623 V. Kilimaičius 
11725 L. Jucevičienė 
11816 P. Stravinskas 
11992 J. Sprindžiūnas 
12038 A. Vuosaitis 
12102 J Lesiunas 
12311 J. Sarapinas 
12371 B. Benušienė 
12404 B. Jucienė 
12414 Kalpokas
12416 R. Meškauskis
12426 Elza Berta Juškienė
12427 J. Juška 
12427 J. Juška 
12430 T. Norvilą 
12469 O. Bukšienė 
12489 O. Milašaitė 
12511 L. Bitarięnė 
12523 J. Sabučius 
12526 J. Valasevičius
12542 V. Vengriene
12543 P. Šidlauskas
12574 O. Auriliutė
12575 J. Juzenienė 
12581 J. Vaištaras
12596 P. Sabaliauskas 
12604 J. Danielis
12622 E. Naujakiene 
12638 T. Kulakauskienė
12651 S Bužomas
12652 B. Mclnikavičius 
12656 T. Mačiukas
12658 U. Cijunskienė 
12661 M. Staukienė 
12664 A. Baristienė 
12676 E. Gribieuč 
12682 A. Narvickiene 
12686 J Kinderaitė 
12688 J, Rojalis 
12697 I. Lukšas
12700U. Štungienė i
12710 B. Janu'liavičius
12711 P. Metrikis
12712 F. Radavičius 1 
12714 E. Mišeikienė 
12733 J. Gierdvainaitė 
12758 D. Draugeiienė 
12764 J. Jasučius 
12766 B. Sakalauskienė 
12769 A. Vaitkevičius' ' 
12775 J. Lukošaitis 
12800 D. Andriulis
12821 M. Gerbaravičienė 
12823 J. Tarvidas
12832 V. Gedvilienė 
12847 K. Brazauskas 
12851 E. Mišeikienė 
12862 J. Pocius 
12867 M. Kavolius >
12881 Mikulskis Jon
12882 A. čcrcškevičiusi 
12889 žolis Kaz. Fola ' 
12893 O. Ramanauskienė
12905 U. .Samuilienė
12906 T. Urbelaitė 
12908 V. Pocienė
12915 K. Kasparavičius
12916 P Dikmonas
12927 J. Stravinskas
12928 K. Lozoraitis
12935 A. L|darienė
12936 M. Kazimierienė
12937 M. Kokubienė 
12940 V. Prclgauskas

12954 P. Benžaitis
12957 U. Pecauskienė
12962 A. Gudinauskienė
12971 O. Peleckienė
12972 V. Prelgauskis
12978 O. Korienė '
12989 Šidlauskas
12993 J. Valius
13004 A. ,Voveris
13006 A. Marušiene
13008 D. Paulaitis
13009 O. Svereckienė
13012 J. Baronaitis
13022 M. čeležienė
13030 L. Juška
18039 O. žeixiliixusk».it6
13041 V. Bružaite
13045 J. Kontautas
13082 A. Švažas
13091 A. Šneideris
13097 S. Sakajauskas
13098 B. Žiogas
13099 J. žiogienė
13112 J. Navickaitė j
13116 Z. Stunčicnė
13124 A. Bublis
13135 ,0. žovelienė
13141 M. Jasinauskienč
13142 O. Ulevičienė1
13143 “Lietuvos žinios”
13151 P. šeškauskaitė
13162 A Kleiza
13167 J. Januškevičiukū
13169 J. Braškius
13174 R. Matutienė
13177 V. Guzauskas
13182 A. Anlriuškaitis
13187 G. Deskevičiukė
13190 “Lietuvos Ūkininkas”
13191 Norkus Gasparas Kaz.
13196 F. Markevičius
13197 O. Šeštokiene
13206 P. Vaišnavičius
13211 Ruzgienė Mari j.
13238 O. Jasaitienė
13245 V. Kurinius
13246 K. Stankaitienė'
13247 A. Metrikienė
13248 M. Slušnienė
13294 J. Taučius . I
13296 O. Sedeis
13302 O. Bartuikiutė
13308 I. Šimkcvičienė-
13334 U. Levundauskienė
13356 P Matoz
13357 J. Juška !
13364 R. Beinoravičiene
13425 Pocevičius Anau.
4602 F. Andrijauskas
50220 J. Pudžvelis
50275 J. Dapkienė
50281 O. Juocavienė <
50310 O RukienS
50317 Z. Gedotaite
50318 A. 1 Vaičkus i
50321 D. Pratapas
50326 M. Rubežaitė
50334 D. Svanys :
50338 A. Žukauskas
50339 A. Januškevičius
50350 M Darkaitė
50367 J. Petkunienė
50378 J. švagždys
50381 A. Lunkutis
50383 J. Lcngvynas
50384 J. Lipskis
50387 R. Rekašaitė y
50390 K. Dailidonis
50409 O. Pabedinskienė
50412 J. Prapolas
50414 T. Jeseliunas
50415 O. Jcsiu'liunienė

•50423 A. Liaugminas
50424 M. Bepirštienė
50427 S .Banelis
50432 P. Karaliauskas
50436 V. Mickus
50438 K. Vaiškienė
50441 Jeraminas Vitas
50460 M. Dambrauskytė
50469 V. Greskiutė
50471 V. Danbrauskas
50494 E. Norkus
75050 P Šimkus
75063 L. Mušauskienė
75066 S. Stapokavičius
75072 E. Savickienė
85033 R. Lakienė
85049 J. žilis
85055 K. Meilis

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526 

_____________________________ -J

Skausmus ir gčiimtis nutildo

PAIN-EXPEUER
Valzbaženklis užreg’. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jai ii raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jai skaitant ar siuvant akis skaa . 

da, tuomet reikalaukit akiuią.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958. Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

lORTvAirŪŠlLOrDr
Lietavts Aldą Specialistai

La/engvins akių įtempimą, kuris 
esti, orie^astimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos s egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 

.klaidas. Speeiale atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Tclephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

/--------------------- ------------------------- \
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Privatinių

ficriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir

Ligą
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli nuteiksiu geriausį gy
dymą .

D». e. M. ROSS
35 South Dearborn St.

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

Priėmimo kambarys 506, 
lęhicago, III.

Ofiso valandoj 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Scredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Vieta kuripj tūkstančiai žmonių 
, liko išgydyti, tai geriausia vieta 

ligonių atsilankymui.

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

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

Telefonas Victory 9082V.,, i. .... „■/

Tel. Austin 737
JOK. MARYA 

D0WIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedeldienius.

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 piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indeoendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

3243 South 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 St.
Tel. I’rospect 34G6

Dr. Maurice Kalio
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. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St.» 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Tclephone Yards 5834

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

rvto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, 111.

‘ 1 1

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3464 So. Halsted St. Chicago, Iii.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak.
Residencijos Tel. Boulevard 1042

DR. W. YUSZKIEVVICZ i •
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tol. Humboldt 5849 

[ į



NAUJIENOS, Chicago, UI. Panedėlis, Liepos 3 d., 1922

Chicągos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

raščius už tai, kad jie rašė, 
kad jam buvo įskiepyta žmo
gaus liaukos tuoju tikslu, kad 
jis atjaunėtų.

McCormiekui pacįarė opera
ciją d-ras Victor 1T. Lespinasse 
VVealey Memorial ligoninėj 
trys savaitės atgal; d-ras Les
pinasse po operacijai griežtai 
užsiginė, kad jis daręs operaci
ją su liaukomis, šitą išsigyni
mą kaikurie laikraščiai atspau
sdino, bet kiti ne. McCormi- 
ckas labai supykęs dėlto neat-Į 
šaukimo ir ketinąs tuos laik
raščius traukti atsakomybėn.

tarus miestui atseitų $2.380,- 
000. Aid. Kostner padare pa
taisymą, kad butų pakelta al
gos ir gaisrininkams. Bet ka
dangi miesto ižde nėra tam pi
nigų, tai afdermanai pasikarš
čiavo, pasiginčijo ir padėjo tą 
įnešimą ant lentynos.

ten darbą, o unijos darbinin
kams neduoda darbo. Daugu
mas darbininku išreiškė savo 
mintis, kad ‘kriaučiai turi bu
dėti, kad nebūtų siunčiama 
darbas į ne unijos rubsiuvyk- 
las.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Northsidietis.

REIKALINGAS kambaiis vedusiai 
porai ir 3!6 vaikui Jokioj šeimynoj, 
kad galėtų pridaboti vaiką kada mes 
išeinam į darbą; geistina, kad1 butų 
laisvų pažiūrų. Kreipkitės laišku į 
Naujienas, 3210 So. Halsted St. 
num. 131/

VYRŲ

KITA MOTERIS IŠTEISINTA 
UŽMUŠYSTĖS BYLOJ.

Senai yra sakoma, ]<ad Co- 
oko kaunlėjc negalima nuteisti 
moterį už žmogžudybę. Užva
kar teisėjo J. J. Sullivano tei
sme teisyba šitą patvirtino iš- 
nešdama nusprendimą, kad

Pranešimai SIŪLYMAI KAMBARIU

DARBININKŲ reikia į plieno 
kiemą $4.00 į dieną.

Kreipkitės:
' Concrete Engineering Co.

1926 So. 52nd Avė.

PARDAVIMUI groserno, ice 
kendžių, cigarų, tabako, soft 
ir notions krautuve; prieš pat 
School, geroj vietoj.

Kreipkitės pas savininką: 
4614 So. Wood St.

cream, 
driųks 
Public KAS NORITE PIGIŲ 

IR LOTŲ!
NAMŲ

PASISKOLINĘS PAČIĄ PER
ILGAI LAIKĖ.

Fred W. Spencer Jr. 4845 
Iši. Anthony Ct. vakar šeiminių 
santykių teisme aiškino, kad 
jis pilnai sutiko su tuo, kad 
jo pati eitų šokti su jo draugu 
H. T. Rasvley, bet kada jis ją 
išlaikė mažne dvi savaiti, 
jau čia jokio draugiškumo ne
galį būti. ,

Rawley ir Hazel Spencerie- 
ne, 17 metų tapo areštuoti Mil- 
vvaukeeje praėjus dvylikai die
nų po jų išėjimui į šokius.

Mooiv nėra kalta.
Mrs. Clark buvo kaltinama 

nušovime smukli Jnl?o ir jos 
meilužio Vito Shiro; kada jis 
pabaręs ją, kad ji eina su ki
tais vyrais, ji nušovusi jį.

Daugybė liudininkų girdėjo, 
kaip jiedu barės smuklėj, kaip 
Mrs. Clark sakė, kad ji nušau
sianti jį ir girdėję šūvius ir 
matę Shiro’ą virstant sušukus, 
“Atice mane nušovė”.

Mrs. Clark paliudijo,

Cicerus 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, 
111. Visi šėrininkai pasirūpinkite būti
nai laiku susirinkti, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui krautu
vės biznio padidinimu klausimu.

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

—V. Strumila, nutar. rašt.

ANT BANDOS 2 kamb. va
sarnamis su rakandais ant 
ūkės arti puikių beach’ių prie 
Michigan City. 4 traukiniai iš 
Chicągos kasdien sustoja prie 
ūkės. Atvažiuoti prekiuoja lai
vu 85c., traukiniu $1.12. Kreip
kitės laišku J. P. Varkala R. R. 
No. 1 Michigan City, Ind.

REIKIA antrarankio duonkepio. 
Blaivam vyrui gera mokestis ir dar
bas.

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.
L1THUNIAN BAK1NG CO., 

4628 — 25th St., 
Detroit, Mich.

REIKIA senyvo nevedusio darbinin
ko, kuris turi patyrimą prie namų 
darbo. Darbas prie kambarių valy
mo ir kuknios. Duosiu kambarį, val
gį ir gera užmokestį.

1G06 So. Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė, saldumi- 
nų, aiskrimo, cigarų, tabako ir visojkių 
mažų reikmenų ir iš groserio, išdirb
tas geras biznis. Kaip nori, su namu, 
ar be riam'o.

Klausk:
2800 So. Emerald Avė.

2
2

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj prie didelio kelio, biznis išdirbtas, 
taipgi ir fornišiai. Parsiduoda pigiai 
iš priežasties nesutikimo namuose. 
Atsišaukite ,

15267 Vincennes Rd., 
Harvey, 111.

mediniai 
mediniai 
medinis 
medinis 
piedinis 
mūrinis 
mūrinis _ _ _____
Taipgi yra lotų gražioje vietoje dėl 

rezidencijų ir biznių po vieną ar kelis 
krūvoj, galima gauti. Nepraleiskite 
progos kolei žemos kanos. Lotai ran
dasi^ Marųuette Purk apielinkej arti 
klioštoriaus.

6955 Eo. Talman Avė.

1 
1 
1
1

namai po 4 
namai po 
2 flatų 
2 flatų ■ 
2 flatų i 
namas 5 
namas 6

kambarius 
kambarius 
kambarių 
kambarių 
kambarių

kambarių 
kambarių

. 5 
6—6 
4—4

kad 
revolveris iššovė netyčia. Shiro 
traukęs revolverį iš jos ir tas 
iššovęs jį užmušė. Teisyba bal
savo truputį daugiau kaip dvi 
valandas. >

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės mėnesinis šėrininkų 
susirinkimas įvyks panedėlyje, liepos 
3 d., 7:30 vai. vakare Strumilo svet. 
158 E. 107 gatv. kampas Indiana A v. 
Visi šėrininkai ir šėrininkės malonėki
te atsilankyti, nes turime daug svar
bių dalykų apsvarstyti.

—Jonas Tamašauskas, sekr.

KAMBARYS švarus, rendon, 
gražioj vietoj, su elektros šviesa, 
dėl vieno arba dviejų vyrų su 
valgiu arba be valgio, 10605 So. 
VVabash Avė., Roseland, III.

REIKIA darbininkų ir chip- 
per’ių į faundrę. Kreipkitės į 
Samdymo Skyrių. Link Beit 
Co., 329 W. 39th St., West of 
Wentworth Avė.

NAMAI-ŽEME

Dr-stės Palaimintos Lietuvos pus
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 

p. paprastoj 
turit atvykti, 
svarstoma.

—Rast.

liepos 9 d. 1 vai. po 
svetainėj. Draugai visi 
nes bus svarbių reikalų

{VAIRUS skelbimai

GAMINSIS SKEBŲ.
Piliečių komitetas Landiso 

nusprendimui įvykinti užvakar 
atidarė amatų mokyklą po 
num. 218 N. Clark gat. lavini
mui visokių amatininkų staty
mo amatuose, kurių labai 
trūksta neunijuotam darbui.

Mokykloje bus mokinama 
visa trylika amatų; mokysią 
kompetentus profesoriai ir in
struktoriai. Pradine klasė susi
dėjo iš 20 švinių (plumcrių).

PRIGĖRĖ VAIKAS.
James Scharvvas, Chicągos 

vaikas, gal.būt lietuvis, 12 me
tų, nuvažiavęs į Michigan Ci- 

nukrito 
ir

SLA. 36 Kūnuos susirinkimas bus 
laikomas pėtnyčioj, liepos 7 d., 7:30 
v. v. Aušros svet.. 3001 S. Halsted 
St. Visi nariai kviečiami atvykti, bus 
duotas raportas iš Seimo ir svarsty
mas kitų svarbiu reikalu.

—Sekr. E. Mačinskienė.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojaini, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkej. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J., 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

REIKIA karų taisytojų med
žio viršų ta vėrinių. Nuolatinis 
darbas, gera nuo šmotų kaina. 
Kreipkitės: Streets Co., W. 48 
& So. Morgan St.

GERA PROGA
Pardavimui rr/urinis namas ir biz

nis sykiu 3jų aukštų, 2 flatai pb 5 
ruimus, 3 flatai po 4 ruimus ir saliu
nas. Namas randasi gerame stovy j, 
parduosiu arba mainysiu ant mages
nio, priežastis pardavimo nesutikiijnas 
partnerių. Visados galite matyti 3212 
So. Wallace St. Tel. Boulevard 8979

PARDAVIMUI namas, 2 lotai, ir 
2jų pagyvenimų po 4 kambarius su 
■'lemento skiepu ir pastoge. Viskas vė
liausios mados viduje, 5 metų senumo, 
arti šv. Kazimiero Vienuolyno. Puiki 
vieta, Šviežias oras; parsiduoda tik už 
$6,000. Namas randasi 6832 S. Camp
bell Avė.; prižiūrėtoją galima matyti. 
Panedėlyje ir Utarninke visa dieną.

t y, Ind. pas draugus 
nuo prieplaukos į vandenį 
prigėrė.

Brolių Lietuvos Skol. ir Bud. Dr-jos
Bros of Lith. Bld & Loan Assn.) 

metinis susirinkimas įvyks panedėlyj, 
Liepos 3 d., 7:30 vai. v. paprastoje 
vietoje 4138 Archer Avė. Visi šėri
ninkai malonėkite laiku atsilankyti, 
;urim'3 svarbių reikalų svarstyti, taip
gi bus prirenkami nauji direktoriai.

—Valdyba.

NEGRŲ BANKAS.

Šiandien atsidaro tautinis 
negrų bankas, Douglaš ‘Natio
nal bank 3201 So. State gat. 
Kapitalas ir valdyba vienų ne

2712 Emerald Avė., 3 augštų mur nis 
namas, 3 flatai po G kambarius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra, ir 

Kitus išino- 
......... $7

PARDAVIMUI pigiai lotai — 
bargonas, kadangi važiuoju, Europoh 
2 lotai prie California Avė. tarpe 72 
ir 73 St. Kaina $325 su šalygatviais; 
1 lotas S. Fairfield Avė. Kaina $275; 
lotas 71 st St. West, netoli Rockwell. 
Kaina $550. August Sahr, Tel. Pros- 
pect 8095, 2611 W. 69th St.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

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

2123 W. 23 St.

REIKIA vyrų abelnam dirbtu
vės darbui į waste paper shop, 
taipgi presmano. Nuolatinis dar
bas, gera alga. Republic Waste 
Paper Co. 1039 W. Congress St. 
arti Morgan St.

tt. Priimsime $1000. 
kėjimais. Kaina ....... 
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St. 
Phone Yards 1148

soo STOCKAI-SEROS

PRISIPAŽINO, PASKUI UŽSI
GINĖ, KAI) JIS UŽMUŠĘS

PAČIĄ.

Išklausęs savo dviejų vaikų, 
Lilianos 11 metų ir Williamo 
11 metų, paliudijusių teisme, 
kaip jis mušė ir kankino jų 
motinų per kelis metus, ant ga 
lą girtas įpykęs ją užmušė, 
MLhael Condon vakar feisėjo 
Kickhamo Scanlano teisme 
prisipažino prie kaltės ir priė
mė nuosprendį 30 metų kalėji
mo.

Bet valstijos prokuroro pa
dėjėjas Ernest S. Hodges pa-

Lietuviu bateliuose
BRIDGEPORTAS. 

Bolševikų Piknikas.
Birželio) 25 d. Černausko dar

že įvyko \Vilnies” piknikas. 
L. K. M. Choras ir L. K. Vyrų 
choras sudainavo keletą daine-

Valparaiso, Ind. — Liepos 9 d. Lie
tuvių Moksleivių Literatiška Drau
gija rengia niknika girioj prie “Sa- 
gers Lake” ežero. Prasidės 1:00 v. po 
pietų. Kkvieeiamė lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti j Valnaraiso moks
leiviu pikniką. Susinažins’te su mo
kiniais ir linksmai laika praleistite ty
rėme ore. Nežinantieji vietos malo
nėkite atvykti prie lietuvių kyngvno, 
751 Cyrus St.. o iš ten bus nurodyta 
vieta. — Komitetas.

Jaunų Vyrų Draugiškas ir Paš. 
Kliubas laikys savo pusmetinį susirin
kimą liepos 6 d., 8 vai. valę Mali
nausko svetainėj, 1843 S. Halsted St. 
Draugai ,malonėkite visi atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų aptari 
ti. — Rašt. K. Kazlauskas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų prie sortavi- 
mo skudurų, augščiausia mokes
tis, nuolatinis darbas, ateikit 
prisirengę dirbti. IT. Dray, 1447 
Elne Island Avė

REIKIA OĄRBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGI da įlydės, prie 
taisymo rakandų pastovus dar
bas ir geras užmokestis: Atei
kite Lodman Bros. 832 Max 
well St.

120 AKERIŲ fąrma arti miestu ir 
geležinkelio; 95 akeriai išvalyta, o li
kusi ganykla ir miškas. 7 kamba
rių medinis namas, aplink stubą so
das graži apielinkė, daug lietuvių 
kaimynystėj. Bamč ir kitoki buclin- 
kai; visokios ūkei vartojamos maši
nos, 3 arkliai, 8 melžiamos karvėį, 2 
telyčios, 4 kiaulės, 60 vištų. Viskas 
kartu kainuoja $8,500. Įmokėt reikia 
$3,500. Savininkas George Haidu, 
Carney, Mich.

Mes superkame 
LIETUVOS BONUS 

augščiausia dienos 
L. KAUFMAN & 

State Bank 
114 No. La Šalie 

Chicago, 111.

kaina 
CO.,

St.,

MOKYKLOS

VYRŲ REIKIA į krėslų dirt 
tuvę. Kreipkitės seredoj.
GREAT NORTHERN CIIAIR 

COMPANY,
2500 Ogden Avenue

PARDAVIMUI mūrinis namas rikių 
ruimų elektra vana skiepe skalbykla, 
telefonas, garadžius dėl automobili aus 
už $3,400. Turi būt parduotas greitai 
nes savininkas apleidžia miestą.

3540 So. Union Avė.
Tol. Yards 0786 i

REIKIA stiprių lėberių ir tro- 
kerių. Nuolatinis jlarbas. Ateik 
prisirengęs dirbti. Wes't Side 
Metai Refining Co., 2917 South 
La Šalie Str.”" '

PARDAVIMUI naujas medinis ma
mas, 5 ir 4 kambarių; naujai ištaisy
tas, clektro šviesa, gasas, vanos, ran
dasi gražioj vietoj Brighton Parke. 
Parduosiu už teisingą pasiulyjmą. 
Kreipkitės: 2517 W. 39th PI., ant ant
rų lubų. Galima matyt nuo G fval. 
vak.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdaml.

Sara Patek, pirmininkė.

stas mirtimi.
Po to teisinamoji pusė pas

tatė liudytojus, kurie liudijo, 
kad visa kalte buvusi pačios; 
kad ji -visuomet gerdavusi ir 
vaidus kėlusi. Condonas pats 
išėjęs liudyti, pasakė, kad jis 
jos neužmušęs ir niekad su ja 
blogai nesielgęs. Byla gal bus

visus

ragi

JIEŠKAU brolio Augusto Užnio, 3 
metai atgal gyveno Chicago, o dabar 
nežinau. Malonės patsai atsiliepti, 
arba jį žinanti teiksis pranešti.

MARIJONA UŽNAITĖ- 
DAMBRAUSKIENĖ, 
1908 So. Ruble St.,

> Chicago, III.

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkas—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI
549 E. 50th SJ., netoli St. Lawra ice 

Avė. 2 aukštų mųras, akmens priekiu, 
G ir 7 kambariai, garo šiluma, rcnjdos 
neša $90. Kaina $12,500. Įmc kėt 
$3.500. |

Kreipkitės priesavininko.
2G0.3 S. Halsted St.

KRIAUČYSTA
/Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL
1707 W.z Division St.

įteikta teisybai.

SUMANYMAS POLICISTAMS 
ALGAS PAKELTI SUKĖLĖ

TRIUKŠMĄ IR NIEKO 
NEIŠĖJO.

Aldermanai įLyle ir Cermak 
aldermany susirinkime davė 
įnešimą, kad policistams butu 
pakelta algos $230 į metus, pa
kėlimas algų visiems policis-

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

25 E. Wash i n gton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Are.

Valandas: nuo 6 iki 8 vakaru
Rezidencijos tel. Kedaie 7716

—------ - ----
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
——_ , _į-------------—---- ---------- _.L _ _.....................  /

Vienoj vaikezas davė “spy- 
čių”. JA kiek drūtas reklama
vo bolševikų gazietas, o 
kitus laikraščius peike.

Po jo kalbėjo dentistas 
Cherry. Jis savo kalboj
no darbininkus šviestis ir skai
tyti gerus laikraščius ir kny
gas. Pagalios teisino lietuvius 
profesionalus, sakydamas, kad 
buk jų didžiuma yra kilę iš 
darbininkų ir*todėl nėra 
ninku priešai kaip kad 
ninkai mano.

Paskui dar kalbėjo 
“spykerių”, bet jų vardų
girdau. Pirmas ragino mergi
nas ir moteris eiti rinkti au
kas Rusijos baduoliams šelpti 
o antras aiškino apie kriaučių 
steigiamąją siuvimo ir audimo 
korporaciją Tarybų Rusijoje.

Programui pasibaigus tęsėsi 
žaislai ir šokiai.

—Mitronas.

darbi- 
darbi-.

pora$ 
nenu

NORTH SIDE.
Kriaučių susirinkimas.

Birželio 23 dieną kriaučių 
unijos svet. įvyko A. C. W, of 
A. lokalu 269 Pildomosios Ta
rybos susirinkimas. Buvo pa
kelta kai kurie naujos konsti
tucijos skyriai, kurie 5-tos 
konvencijos tapo priimti ir da
bar eina visuotinam narių bal
savimui. Nutarta šaukti visų 
šio lokalo narių susirinkimą ir 
tuomet skaityti konstitucijos 
projektą. Buvo pakelta nusi- 

i skundimai ir pareikalauta iš
tirti dalykus. Tam reikalui ta
po išrinkta komisija iš trijų 
narių. Pagalios Pildomosios 
Tarybos nariai nutarė varyti 
propagandą, kad nariai pirk
tų Rusijos-Amerikos Industri- 
jines korporacijos Šerus.

Buvo pranešta, kad sustrei
kavo apie 400 kriaučių Stainy 
Speberg dirbtuvėj, kam bosai 
atidarė ne unijos dirbtuvę ki
tame mieste ir dabar siunčia

JIEŠKAU Pranciškaus Platakio ir 
Kazimiero Liškaus. Prašau atsi
šaukti, nes aš turiu apleisti Clhcagą 
Julv 5 d., ius patjs žinote reikalą.

WLADISLOVAS GRAKAUSKAS 
10729 So. State St. 

Roseland, III.

REIKIA tuoj patyrusio virė
jo (cook) vyro ar moters. Ge
ra alga. Atsišaukit greit 10822 
S. Michigan Avė. Pullman 6995 
Roseland, Hl.

PARDAVIMUI pigiai Iludson 
Sėdau. Eina kaip dziegorius taip
gi lotas ant 58 ir Ham'len A v ir 
registeris dėl saliuno. Reikia 
greit pinigų. 4522 So. Ashland 
Avė. Tel. Boulevard 1152

447 E. 44th St., netoli Grand Bo 
vard. 3 aukštu mūras, akmens priekis, 
3 flatai. 6, 7 ir 7 kambariai, 
neša $228. Kaina $12,500.
$3.500.

Kreipkitės prie savininko 
' 2G03 S. Halsted St.

Rendos
Įmdkėt

REIKIA DARBININKU

' RAKANDAI

JIEŠKAU lietuviu f armėnų, kurie 
galėtų užlaikyti 10 ir 12 metų. Vai
kus per vasaros laika; bus perai at
lygintu. Taipgi turiu medžių plau
namą mašina. 1 arklio spėka; parduo
siu pigini. Kreiptis.

T. A. RADAVIČIENĖ 
3152 So. Wallace St.

VYRŲ

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU sau draugės apsivedi- 

mui, merginos ar našlės be vaikų 
nuo 25 iki 30 metų. Aš esu 36 me
tu. Kurios nori apsivesti, tik rašy
kite. o ant juoko meldžiu nerašyti. 
Atsišaukite artimos chicagietės ar ar
tesnis su laišku. Duosiu atsakymu 
kiekvienai. Mr. 'A. D. G., No. 3315 
VVatling St, Indiana Harbor, Inl.

IŠRENDAVOJIMUI
IŠRENDAVOJIMUI namas, arba 

parduosiu, labai geroj vietoj, prie 
Emerald Avė., tarpe 38 ir 39 gatvės, 
tinkamas dėl saliuno nes arti tokio 
biznio nėra. Namas geras renda ne
brangi. Kreipkitės: F. B. Niprikas, 
3800 So. Emerald Avė., Tel. Boulevard 
7635.

ĮIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU kambario, geistina butų, 

kad galima gauti North Westem ar
ba Ciceroj. Pageidaujama yra prie 
mažos šeimvnos. Adresuokite:

JOSEPH WITOLDS, 
2240 Powell Avė., 

, Chicago, III.

REIKALINGAS kambaris vie 
nam vaikinui pas švarius žmo
nes ant North Side be valgio. 
Mokėsiu gerai. Praneškite grei
tai. J. J. Thomas, 1835 Waban- 
sia Avė. Tel. Homboldt 6499

REIKIA salesmanų —• turime la
bai puikia pardavojimp propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja • — gera komi- 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn S t.

DIDELIS PA AUK AVIMAS
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 to
liais ir 10 metų gvarantavimu ir di
delis, dubeltava sprendžina phonogra- 
phas su rekordais ir daimantine ada
ta. Kreipkitės:

1922 So. Kedzie Avė. 1-os lubos

28th St. 
maudy nes, 

gasas ir toiletai, 6 kambarių flatai. 
Tmtkėt $1,000, likusieji mėnesiniais iš
mokėjimais.

Kreipkitės prie savininko
2603 S. Halsted St. I

3
2712 Enrerald A ve., netoli 
aukšti! mūras: ,eVktra.

PARDAVIMUI
LEBERIŲ ir čiperių reikia dėl 

foudrės darbo.
Atsišauk it:

CHICAČO STEEL FOUNDRY
COMPANY,

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

3346 So. Halsted St. 
arba tlefonuokit Boulevard 9641

South Kedzie & 37th Place. PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Pardavi
mo priežastis ;— turiu kitą biz
nį...

3825 W. Chicago Avė.

LABAI PIGIAI FARMOS |
Pardavimui 165 akerių geros že

mės. 65 ganyklų, 100 dirbamos; upe
lis bėga per farmą, 8 kambarių na
mas, geras cimentuotas skiepas, dide
lė barnė, vištininkas ir visi budinkai; 
obelų medžių 63; 10 karvių. 2 arkliai, 
2 kiaulės, 10 vištų, visos mašinos; fai- 
ma apsėta. Kaina $4,500. Įmokėt 
$1,200, likusius ant ilgo ir lengvo iš- 
m-okesčio.

Kita farma 265 akerių, gera žemė, 
didelis ir labai geras namas, didelė 
barnė ir visi budinkai labai geijame 
padėjime; elektra visuose budinkuose, 
cimentines grindys, didelį su daug žu
vų ežerai; 30 karvių, 1 bulius, 7 dide
lės telyčios, 3 arkliai, 3 kiaulės ir 
daug mažų paršiukų, 40 vištų, 
mašinos ir kartu automobilius; 
cukrinių medžių; farm-i apsėta, 
na $12,000. Įmokėt tik $4,000,

ilgo laiko. Rašykit lietu-

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

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

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

siųs ant 
viškai.

visos
200 

Kai- 
liku-

R. F. D. 1,
B. GALLO, 

West Leyden, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEBERIŲ REIKIA KAIPO 
pagelbininkų ant mašinų; dar
bas nuo šmotų. Patyrimas ne
reikalaujamas. Ateikit prisi
rengę dirbti.

PARSIDUODA arba pasirendavo- 
ja su visais įtaisymais, dėl saldumynų 
ir truktų, gera vieta dėl kitų biznių 
irgi gera. Aš senas būdamas ir tu
rėdamas nesveikatą, negaliu 3 biznius 
laikyti ir kambarys dėl gyvenimo, at
sišaukite ir persitikrinkite. Pctcr Ga- 
deikis, 1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
muro cottage su skiepu, antauk- 
ščiu — garadžius — prieinama 
kaina.

2122 W. 21st PI.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI groseris, kuris tin
ka ir dėl meat market. Priežastis 
nardavimo: savininkas turi kitą bizni. 
Prie tam yra 6 kambariai dėl gyveni
mo. Biznis išdirbtas per daugeli me
tų. Tuoj kreipkitės nas savininką.

1736 W. 47th St.

PARDAVIMUI puikus namas — 
rezidencija. Namas apaugęs žydin
čioms žolėms ir žaliai klestančif’is me
džiais. Del inteligentišku žmonių 
nepapmstai graži vieta. Parduodu, 
nes važiuoju i Lietuvą.

4741 So. Keeler Avė.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatves.

DARBININKŲ reikia po kon
traktu ar nuo dienų su točka 
važiuot.

POEHLMANN BROS. CO., 
Morton Grove, IH.

PARDAVIMUI seliun«s su 4 rui
mu rakandais arba be rakandu. Turiu 
narduoti greitu laiku, nes važiuoju j 
Lietuvą. Biznis geras, vieta puiki ir 
or«s twas. Kreipkitės sekamu ant
rašu: Mike Ugianski. 4800 Gunnison 
ir Cicero A v., 1741 W. 47 St. arba te- 
lefonuokite savininkui. Phone Kildavę 
4953<

PARTNAUDOKIT proga! Tuojau-, 
turi būt parduotas 4 pagyvenimu mu
ro namas rerni vietoj, nrie biznio 
centro ant Brido-eporto. elektra, gasas 
vana. Lietmedžio grindys. porČiai ir 
antaukštis. Rando^ i metu«s $800.00. 
Kaina $4,250. 819 W. 34th PI., savi
ninkas 2ru užpakalyj.

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijom $25 

,! Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
Visokio išdirbimo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

I Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St




