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Gatvekariai eis panedėlyj
Graikai užimsią Konstantinopolį
Rusijoj nesiliauja persekiojimai

Gatvekariy darbininkai lai 
mėjo streiką.

Graikai ruošiasi užimti 
turky sostinę.

5. — Gat-CHICAGO, rugp.
vekarių streikas f aklinai kaip 
ir pabaigtas. Bet gatvekariai 
bus pradėta operuoti tik pa- 
nedėlvi. Padarytoji sutartis

Athenų žinia sako, kad 
busią padaryta tuo tikslu, 

idant atsteigus taiką.

tai
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Moteris keršija bolševi 
kams.

Kasyklą savininkai sutinka 
išpildyti angliakasiy reika

lavimus.

revoliucionieriams, 
Vienas bolševikų ko- 

M arusios

nepapra-
komisa-

Pati
paskui
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Lietuvos žinios
Klaipėdos kraštas.

kuri da 
visuotinu 

balsa-

reiškia darbininkams 
Einant ta sutartim, 
turi būti užgirta 
galvekarių darbininkų 
vinių, kompanija mokės mak
simam 70 centų valandai ir 
paliks senąsias darbo sąlygas.

Tai reiškia, kad darbinin
kams bus mokama 65, 68 ir 
70 centų valandai, atsižvelgiant 
į tai, kaip ilgai jie yra išdirbę 
kompanijai. Viršlaikis bus mo
kama po 8 vai. darbo dienos.

William Quinlan, gatvekarių 
darbininkų unijos prezidentas, 
vakar 7 vai. vakaro sutiko pri
imti tas kompanijos pasiūly
tas sąlygas.

Tačiau unijos patvarkymai 
reikalauja, kad šitas pasiūly
mas butų pavesta darbininkų 
nubalsavimui pirm negu bus 
galima leisti gatvekarius.

Prezidentas (Juinlan pareiš
kė, kad jis negalįs sušaukti su
sirinkimo pirm nedėlios. Tuo 
budu gatvekariai pradės vaikš
čioti tik panedėlio rytą.

Unijos viršininkai, įskaitant 
ir Ųuinlaną, reiškia tą nuo
monę, kad darbininkai be di
delių ginčų priims kompanijos 
pasiūlymą.

Pirm streiko darbininkams 
maksimum alga buvo moka
ma 80 centų valandai. Kom
panijos prezidentas, Blair, no
rėjo nukapoti 20 centų valan
dai ir įvesti devynių valandų 
darbo dieną.

Darbininkai, pagalios, buvo 
sutikę dirbti už maksimum 72 
centu valandai, bet reikalavo, 
kad butų palikta 8 valandų dar 
bo diena. Blair pasiūlė 65 
centus valandai, bet užsispy
rė įvesti 9 valandų darbo die
ną. Taip dalykams susidėjus, 
buvo paskelbtas streikas.

Tačiau vakar, po visos die
nos konferenlijos, liko prieita 
prie susitaikymo. Konferenci-

ATHENS, rugp. 4. — Grai
kų valdžia atsakydama į antan 
tės notą, pareiškė, kad graikai 
yra pasiryžę kuogreičiausia 
užimti Konstantinopolį, idant 
griežiu militariniu žygiu, pa
galios, užbaigti karą.

Be to graikai sako, kad tal
kininkų protestas prieš Kons- 
tinopolio užėmimą esąs nepa
matuotas. Girdi, graikai ka
riaują su turkais ir todėl jie 
galį daryti tokį žygį, kuris 
kuogreičiausia padarytų karui 
galą. Esą jeigu taika busianti 
vilkinama, tai Mažosios Azi-i 
jos krikščionis vėl ištiksianti; 
nelaimė: turkai pradėsią juosi 
skersti.

MASKVA. — Čia gauta ži
nių, kad paskilbusi Marusia 
vėl pradėjusi keršyti bolševi
kams. Marusia buvusi vieno 
oficieriaus, kuris priklausė so
cialistams 
žmona.

j misa^is, norėdamas 
nužudė oficierį.

j Marusia mat esanti 
sta gražuolė. Tačiau 
rui tai neišėjo ant gero.

Į Marusia nušovė jį ir
pabėgo į miškus ir ėmė orga
nizuoti anti-bolševistinius ele-

i menlus, kad sistematingai pra
plojus naikinti bolševikus. Nuo 
to laiko kiekvienas bolševikas, 
kuris tik papuolė jos burini į 
rankas, buvo siunčiamas pas 
Abraomą. Praeitą metą buvo 
pralieję eiti gandų, kad Maru- 
sia žuvusi viename susirėmime

1 su 
tai 
laikinai buvo sustojusi veikti, 
kad patogesniam laikui atėjus 
vėl atnaujinti savo keršto dar
bus.

bolševikais. Bet, matoma, 
buvo netiesa. Marusia tik

Vokiečiai atsiima pinigus 
iš Paryžiaus banky.

Bolševikai areštavo sočia 
listy revoliucionieriy 

draugus. .

Iki šiol jie atsiėmė apie
■ 70,000,000 frankų ir persiuntė 
juos į Olandijos ir Šveicarijos

i bankus.

Viso suimta 30 žmonių.

MASKVA, rugp. 4. — Socia
listų revoliucionierių draugai 
nusisamdę ties teismo rūmų 
namus, kad galėjus būti kon
takte su tardomaisiais. Bolše
vikai užpuolė tuos namus ir 
areštavo 30 žmonių.

Santykiai tarp Amerikos ir 
Meksikos gerėja.

4.WASHINOTONAS, liepos
— Šiandie liko pašalinta 
viena didžiausių klinčių, dėl 
kurios Jungtinės Valstijos ne
norėjo pripažinti Obregono 
valdžios.

Meksikos ambasada 
Amerikos valdžiai 
pareiškimą, kad
Carranzos konstitucijos 27 
skyrius nebusiąs naudojamas 
amerikiečių turto Meksikoj 
konfiskavimui, l'aip patvarkė

įteikė 
formalinį

joj dalyvavo unijų viršininkai,1 aukščiausias Meksikos teismas.
kompanijos atstovai ir alder- 
manai.

Spėjama, kad tai busiąs di
delis žingsnis link Amerikos 
pripažinimo Obregono vald
žios.

Didelė audra Chinijoj

Vaidžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaio:

Swatow miestas beveik 
sunaikintas.

visai

Šiandie — gal būt giedra; 
nedidelė permaina temperatū
roj.

Saule teka 5:47 leidžiasi 
8:05. Mėnuo teka 3:57 ryto.

LONDONAS, rugp. 4. — 
Chinijos miestas Swatow be
veik visai liko audros sunai
kintas. Žuvo nemažai ir žmo
nių. Nuostolių padaryta labai 
daug. Swatow turėjo apie 
000 gyventojų ir stovėjo 
Han-Kiang upes, apie 225 

jlias nuo Kantono.

40,- 
prie 
my-

PARYAfUS, rugp. 4. — Vo
kiečių bankininkai paskutinė
mis dienomis atsiėmė iš Pary
žiaus amerikiečių ir kitų sve
timšalių bankų apie 70,000,000 
frankų. Tuos pinigus jie pa
siuntė į Olandijos ir Šveicari
jos bankus. iSpėjama, kad tai 
daroma todėl, jog bijomasi, 
kad Francijos valdžia neuž
griebtų pinigų, idant tuo budu 
nubaudus vokiečius už nemo
kėjimą franeuzams privatinių 
skolų, v

Žiogai esą Dievo rykštė.
Rusų fanatikai sako, kad ant 
žiogų sparnų esą Dievo 

žiai užrašyti.
žod-

Keli 
raportavę 

kurie gyvena 
apylin- 

ant

MASKVA, rugp. 4. — 
religiniai fanatikai 
amerikiečiams, 
apie Kazanį, kad šioj
kej siaučiantys žiogai turį 
sparnų tokius 
esu pasiųstas nuo 
bausti 
įlinkai 
“Dievo 
šokiais
žiogų ir išgelbėti javus.

parašus: 
Dievo 

jus.” Prozaingesni 
netiki, kad tai 
rykšte” ir bando 
budais apsiginti

mi
nk i-

vi-
nuo

Lietus padarė už $1,000,000 
nuostolių.

HOT SPRINGS, rugį). 4.
Čia liko padaryta už $1,000,- 
000 nuostolių, kuomet Įniko 
debesiai. Dėka tam miestas 
buvo izoliuotas kelioms valan
doms nuo likusio pasaulio.

Penkios bombos sprogo 
Chinijos mieste.

MACAO, Ghinija, rugp. 4.— 
Šio miesto portugalų koloni
joj plyšo penkios bombos. Ke
liolika žmoniij liko sužeista ir 
vienas chinietis užmuštas.

VISI NAU ■

Vakar po pietų rašytojo 
“Dėdės” Šerno padėtis pablo
gėjo. Jį nuolatos prižiūrįs 
D-ras S. Naikelis vakar pava
kare, apie 8 viu. pridavė mums 
sekamą pranešimą:

Šerno liga pasinaujino; — 
jis vėl turi plaučių uždegimą 
(broncho pneumonia). Nuo 
praeito jau nedėldienio jisai 
ėmė eiti blogyn, bet seredoj ir 
ketverge dar vis po trupulį 
kalbėjo, šiandie man nuvažia
vus ligoninėn apie 11 vai. ryto 
ir paklausus jo, kaip jis jau
čiasi, nieko nebeatsakė, tik 
simpatingai į manė pasižiurė
jo. Visa jo išvaizda rodė, kad 
valandos jo jau suskaitytos.

Apie 2 vai. po pietų buvau 
vėl pašauktas ligoninėn. Tuo
jau kartu su D-ru Karalių ir 
p. V. Mišeika nuvažiavome į 
ligoninę ir radome Šerną mir
štantį. Kvėpavimas siekė 54 
per minutą, pulsas 110, karš
tis 101%. Įleidau ligoniui po 
oda gyduolių, kurių veikimas

Pasiuntė Ferringtonui prane
šimą, kad jie sutinka taikintis.

CHICAGO, rugp. 5. — Illi
nois angliakasių streikas gal 
bus užbaigtas. Kasyklų savi
ninkai vakar Great Northern 
viešbutyj nutarė taikytis su 
angliakasiais.

F rauk Farringtonui liko pa
siųsta pranešimas, kad anglia
kasiams bus mokama tokios 
pat algos kaip ir pirma strei
ko.

Tai reiškia, kad kasyklų sa
vininkai numato, jog jiems 
nepasiseks sulaužyti angliaka
sių streiko.

EK. KLAIPĖDA. — Pereitą 
pavasary sustiprinant Lietuvos 
pasienyj sargybą kovai su spe
kuliacija, “J leimatbudinin- 
kai” įsivaizdavo, kad Lietuvos 
kariuomenė užpulsianti Klai
pėdos wraštą “Heimatbundi- 
ninkai” žandarai ėmė ginkluo
ti įvairius kriminalistus, pasi
slėpusius Klaipėdos krašte nuo 
Lietuvos ir Vokietijos teismų 
ir juos ruošę kovai su Lietu
vos kariuomene, jeigu ta pultų 
Klaipėdos kraštą. Už tat žan
darai pasižadėję prasikaltėlių 
neišduoti minimi] valstybių 
teismams.

tik vienam Klaipėdos krašte 
viešpatauja absoliutizmas.

E. KLAIPĖDA.
Klaipėdoj
tautos

20 dienų buvo 
čias šių metų

buvusi,

Vokietija negalinti mokėti.
Poincare reikalaująs negalimo 

dalyko.

BERLINAS, rugp. 4. — Vo
kietijos valdžia siunčia francu-

davė stimulo širdžiai ir kvė-|za,ns notą, kuria pareiškiama, 
pavimui. Po keleto minučių U°g vokitčiai nieku budu nega- 
pidsas pagerėjo, bot kvėpavi-jH išpildyti Poincares reikalavi
mas palengva ėjo blogyn. Pasi-;vus kai dėl atmokėjimo pirm-
kalbėję su D-ru Karalių nuta
rėm duoti kvėpuoti oxsigeno, 
bet tatai ligonio padėties nepa
gerino ir jis vis ėjo blogyn. 
Tuo tarpu buvo pašaukti pp. 
A. ’Lalis ir K. (ingis ir jie veik 
atvyko. Drauge su jais atvyko 
ir kiti Dėdes šįįrno draugai ir 
pažįstami — ip. B. Bernotai- 
tiene, p-lė - Jozcfina Gružins- 
kaitė, p. Justinas Kulis, p. J. 
Laukis ir pagalios p. Alfons 
Zwick. Mes apleidome ligonį 
apie 6 vai. vakaro.

Atsižvelgiant į ligonio sim
ptomus galima spręsti, kad 
šią naktį jis
vens, nes jo padėtis 6 vai. 
karo buvo daug blogesnė 
kaip 2 vai. po pietų.

vargiai beišgy- 
va- 
ne

Degino savo vaiką
GINGINiNATI, rugp. 4. — 

Tūla moteris, Weber, liko pa- 
liuosuota, kada už ją buvo už
statyta $20,000 kaucijos. We- 
ber teisme atsidūrė dėl to, jog 
degino savo keturių metų vai
kui pirštus. Mat tuo budu ji 
norėjusi atpratinti vaiką nuo 
blogo papratimo — žįsti savo 
pirštus.

Washingtono valstijoj dega 
miškai.

OLYMPIA, Wash., rugp. 4. 
—Šiandie čia gauta žinių, jog 
Washingtono valstijoj miškų 
gaisras plėtojasi tokiu smarku
mu, jog nėra jokios galimy
bės jį užgesinti.

karinių skolų.

Žemės drebėjimas Aluštoj
ANCH1ORAGK, rugp. 4. — 

Seredoj Aliaskoj įvyko labai 
I stiprus žemės drebėjimas, ko

kio čia nebuvo per daugelį 
melų. Tačiau jokių nuosto-

E. KLAIPĖDA. — “Nachri- 
chten der Wirtschafspartei dės 
Memelgebietes” Nr. 7 birželio 
24 d. deda vedamąjį straips
nį antgalviu. “Nuskendo pre
kybos sutartys su Vokietija ir 
Lenkija”, kuriame aiškiai sa
koma, kad tos prekybos su
tartys Ambasadorių Taryboj 
Paryžiuj buvo nepatvirtintos. 
Toliau “Nachrichten” rašo, 
kad dabarties “Arbeitsgeinein- 
schaftas,” kuris yra tos sutar
ties autorius, atsidūrė keblioj 
padėtyj. Tiek .lėšų laiko ir 
jėgų padėta toms sutartims pa
daryti ir dabar visa nuėjo vė- 

todel, 
užgaida

jais. Visa tai atsitikę 
kad buvo išklausyta 
tokios mažos grupes 
sudarančių, “Arbeit 
laikraštis pabaigia 
pastaba, “kad lig šiol,

- tą”, 
straipsnį 
tur būt,

DEL NEPAMATUOTŲ 
GANDŲ.

ir 
šiaip jau neaiškių tikslų žmo
nės ėmė leisti musų visuome
nėje gandų, kad Amerika Lie
tuvai pripažinimą suteikusi 
nepilną ir tai su sąlygomis,

Tūli lietuvių laikraščiai

Lietuvos Informacijų Biu
ras šiuomi yra ingaliotas pas
kelbti lietuvių visuomenei, 
kad visi šitie piktos valios 
prasimanymai yra visai be 
pamato. Amerikos 
sybė suteikė Lietuvai 
pilną pripažinimą de 
tai be jokių sąlygų.

Lietuvos Inf. Biuras.

Vyria u- 
visišką ir 
jure ir

TAUTINĖ KOVA KLAIPĖDOJ.

WASHINGTONAS, 1922 m. 
rugpjūčio 2 dieną (Elta). 
Liepos pabaigoj Klaipėdos Vo
kiškoji Valstybės Taryba (Sta- 
atsrat) išleido įsakymą cen
zūruoti lietuvių spaudą. Vokie
čių laikraštis “Dampfboot” 
nuolat deda žiaurių šmeižtų 
ant lietuvių.

Birželio 
tre-. 

Tarybos

butent: 
įvykiai.

Dienotvarkė
1) Paskutinių dienų
2) Rinkimas naujo nario Di

rektorijom
3) Visokie sumanymai ir 

nutarimai.
Posėdis buvo atidarytas Pre

zidento p. Lekšio visų atke
liavusių pasveikinimų. Jis da-

damas ypač tai, kad jie negali 
savotiškai išsilaikyti ir todėl 
turi dėtis prie Lietuvos.

Į Direktoriją tapo išrinktas 
Rodžių Naujokas.

Paskui buvo nutarta įvesti 
visose įstaigose vartojimą lie
tuvių kalbos, nors vokiečiai, 
kaip galėdami, jiems peršą
savają.

per
Bu- 

is 
be-

SUVALKAI. — Punske 
įv. Petrą < dideli atlaidai, 
vo atėję daug žmonių ir 
Lenkų pusės. Bet jiems 
grįštant namo, užstojo 1
Čaikovskininkai ir sugavo 270 
moterų ir kelis vyrus. Dabar 
jau 6-ta diena, kaip juos vari
nėja iš vienos įstaigos į kitą, 
ir, sako, kankinsią lig tol, 
kolei giminės neišpirks, apmo
kant už linijos perėjimą.

Čaikovskiui pasitraukus jo 
šaikos nebėra. Tos šaikos ka
reiviai plėšikai gavo poliainin- 
kų vietas neutraiinėj zonoj,

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 4 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankij buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4. 45% 
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ........... $7.76
Danijos 100 frankų ........... $21.50
Finų 100 markių ................... $2.12
Francijos 100 frankų ........... $8.23
Italijos 100 lirų ................... $4.67
Lietuvos 100 auksinų ............... 15c
Lfenkų 100 markių ................... It&c
Norvegų 100 kronų ........... $17.20
Olandų 100 guldenų ........... $38.65
Švedų 100 guldenų ............. $26.10
Šveicarų 1OO markių ............... $19.02
Vokietijos 100 markių ........... 15c

Surado naują žvaigždę.
GAMBRIDGE, Mass., rugp.

4. —• Panelė Annic J. Cannon 
surado naują žvaigždę. Apie 
tai pranešė Harvardo obzcrva- 
t/orijos direktorius, prof. Bai-

Filipinuose surasta aukso.
MANILA, rugp. 4. — Persų 

korporacijos surado Filipinų 
salose aukso. Kai kuriose vie
tose surasta taipgi ir plati mi
ni o.

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai- 
* čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas.

Tai yra todėl,
1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 

užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,
2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 

atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

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

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

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

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

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

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

►.................... . ■«
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

...... ■ ■■■

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

T0WN 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 Kast 115-th St., Tel. Pullman 0659

NŲ PIKNIKAN
IMPERFECT IN ORIGINAL



Ai yia
neišvengiamas?

VISUOMENĖS PAŽANGOS 
JIEGŲ IŠAIŠKINIMAS.

August Giaessens.

Skyrius I.
Mokslo pritaikymas.

“Mokslas,” sako prof. IIux- 
ley, “yra organizuotas sveikas 
protas.” Mokslo metodas suside
da iš rūpestingo žinių rinkimo 
bei atsargaus žinotės apgalvoji
mo, skaidymo ir susistematini- 
mo. Mokslo teorijos ir išvadai 
suteikia mums galimybes pažin
ti, tuos stebuklus, kurie mus ap
siaučia. Šitų teorijų ir išvadų 
pritaikymas padarė juos dalbo
mis, kuriomis viena našta po 
kitos yra nuritama nuo kdvo- 
jančos žmonijos pečių.

Devvnioliktasis šimtmetis bu
vo šimtu metų stebuklingos pa- 
siekties daugelyje žmogaus pas
tangų. Mokslo tolyneigoje di
džiulė tamsos ir nežinomybės 
sritis tapo atidengta visiems.

klausimų, stebinusių didžiau
sius protus per daugiau kaip du 
tūkstančius metų, tapo išaiškin
ti ir išspręsti to šviesių protų 
sietyno, kuris švietė paskutinės 
devynioliktojo šimtmečio puses 
laikotarpiu.

Fizikos ir chemijos mokslai 
šokte prišoko nuostabių išradi
mų ir beveik stebuklingų nuo-l 
veikslių tarnaujančių žmonijos! 
pažangai. Biologijos mokslas, i 
gyvų esybių prigimties ir pap
ročių supratimas, tikrenybėj gi
mė paskutinį šimtmetį. Psicho-Į 
logija, dvasinių vykinių eiga, ir1 
socialogija, visuomenės pažangos 
jiegų aiškinimas, šitie mokslai j 
buvo taipgi sėkmėmis protinio 
atsigimimo, palengvinusio žmo
gaus žinotės ir minties pirmyn- 
eigą per šitą gausų šimtą me
tų.

Viena vaisingiausių stebuklin
gojo devynioliktojo šimtmečio 
vaisių buvo socializmo mokslas. 
Dvidešimtojo šimtmečio žmo
nių didžiuoju uždaviniu yra pri
taikymas socializmo mokslo te
orijų ir teisybių prie musų bū
tiniausių ekonominių ir visuo
meninių klausimų išsprendimo. 
Iš šitos pasiekties turi išeiti in- 
dividinės ir visuomeninės gero
vės stovis pranešantis vaizdin
giausių utopijinių raštininkų 
svajones ir pranašavimus.

Kad galėtume pilnai suprasti 
ir įvertinti socializmo kaipo 
mokslo reikšmę, mes turime vi- j 
sų pirma įvertinti ir suprasti i 
mokslinius kapitalizmo stebuk
lus ir jų pažadus busimai civili
zacijai.

Daugelis mano, kad socialistai 
neturi jokio gero žodžio kapita
lizmo sistemai. Šitoj knygutėj 
bus įrodyta, kad jie turi. So
cialistai moka prideramai įkai
noti visa lai, kas naujoviniame 
kapitalizme yra gera, įkvepinga 
ir pranašinga.

Kapitalizmas yra socializmo 
gimdytojas. Be stebėtino nąu- 
jovinės pramonės išplėtimo, be 
jos pasiekčių ir galimybių so
cializmo planai ir laukimai dar 
nuostabesnes pramoninės ir vi- I 
suomeninės ateities butų tuš- I 
čiais sapnais.

Socializmas pranašauja skur
do, neturto, nedarbo, biednuoly- I 
nų, išvengiamų ligų ir žmogaus I 

darbo 
iki da- I

“Kuo socialistai remia tokius, 
daug žadančius pranašavimus ? 
Kokius faktus jie turi tokiems 
masinamiems pranašavimams ? 
Iš kur atsiras turtai, kurie leis 
visuomenei žadėti, ar užtikrinti 
tokį žemišką dangų ?” teisingai 
klausia musų akylas ir abeo j an
tis skaitytojas, šitoj knygutėj 
mes suteiksime rinkinį faktų, 
kurie suteiks maisto galvoji
mui ir medžiagos nuostabiems 
išvadams.

Pirmiausia, pagalvokime apie 
gamybos ir paskaidos eigos di
dumą naujoviniame kapitaliz
me. Pagalvokime apie milžiniš
ką ir painią mašiniją, smulkius 
paskaidymus darbo specialumu, 
kuris duoda galimybės vienam 
darbininkui pagaminti ištisus 
turtus. Apie neapsakomą prekių 
daugį pagaminamą juokingai 
trumpu laiku ir mažu žmogaus 
pasistengimu. Jei norėtume kaip 
reikiant aprašyti revoliucinius 
naujovinės pramonės nuoveiks- 
lius, tai mums pritruktų žodžių.

Pav., nueikime į naujovinę 
Fordo automobilių dirbyklą. Pa
sižiūrėkime į tą žmoginį avilį, 
kada jis veikia. Dešimtys tūk
stančiu darbininkų dirba viens 
šalę’ kito kiekvienas atskirą sa
vo darbą. Diržai, eidami nuo 
vieno dirbyklos galo į kitą ir 
traukdami medžiagą, tarška ir 
ūžia. Automatiniai kūjai poška,
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važinėjamos svirtys šaute sau
ja savo tonines sunkenybes, tro- 
kai laksto nuo vienos dirbtuvės 
prie kitos, čia didžiulis įrankis 
stovi ant vietos, o darbas šoki
nėja aplink jį ir tūkstančiai ug
ningų plieno žvaigždžių laksto į 
visas puses. Ten vėl darbas sto
vi ant vietos, o įrankis, kaip 
kokia griauži baidyklė, plėšia 
ir drasko baisius geležies šmo
tus kaip kokią košę. Iš šito ju
dančio, tarškančio, plėšiančio, 
poškančio, ardančio, kalančio, 
šliaužiančio ir lakstančio žmonių 
skruzdyno matai begalinę eilę 
automobilių išeinant.

Aprašyti pramonės eigą yra 
sunku. Bet išaiškinti naujovinę 
pramonę, jos nuostabią išgalę, 
jos neapsakomą gaminių gau
sumą ir šalę to visą sielą nai
kinantį darbininkų skurdą, iš
aiškinti kaip reikiant tą nuosta
bią padėtį daugumui žmonių 
trūksta supratimo.

Specializuoti avalinės darbi
ninkai, pasinaudodami kiekviena 
įmanoma įmone rėžymui, siuvi
mui, vinių kalimui ir apibaigi- 
mui pagamina baisybę avalinės, 
šita baisybė avalinės yra suk
rauta magazinuose ir krautuvė
se. Bet daugybės žmonių gatvė
se vaikščioja nuplyšusiomis 
kurpėmis! Kodėl?

(Bus toliau)

Apie laivų permainas.

Gautas pranešimas kabeliu 
vakar, jog laivas .“Olimpic,” 
White Star linijos, bus taiso
mas. Peržiurėjus laivą South- 
amptone, rasta, jog pataisymų 
ir perdirbimų reikės padaryti 
daugiau, negu buvo tikėtasi. 
Laivas vienok bus gatavas plau
kti iš Southampton New Yor- 
kan Kugp. 23 d.

“Olympic” tokiu budu praleis 
vieną sykį i neplaukęs. Potani vėl 
plaukios reguliariai. Iš New 
Yorko vėl išplauks rugsėjo 2'd.

Aplankykit Trinerio šėtrą 
Municipal Pier parodoj.

Pageant Progress parodą Munici 
pal Pier, be aliejo, bus aplankyta 
per tūkstančius lietuvių. Mes 
norime atkreipti lankančiųjų do- 
mę ant sekcijos C, šėtros 39-os 
A., kuriose jie atras išstatymus 
Juozapo Trinerio Kompanijos 
popu'liariškus dirbinius: Trine
rio Kartųjį Vyną ir kitas pagar
sėjusias gyduoles.

' J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

Tel.: Pullman 6877. .
:_________________________ u
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Kvorta ant Dienos 
Del Sveikatos

Į Gamta yra aprūpinusi ĮĮ ĮĮ pienu, kaipo tikru maistu, Į ĮĮ kad palaikytu tvirtu ir Į ĮĮ tinkamu. ĮĮ Esi pats sau (skolingu Į 
gerti po kvortą pieno kas- Į 
dieną dėl meilės sveika- Į 

tos. Į
Ir jei interesuoji pieno Į 

tikrumu, aukštume koky- Į 
bes, pasiskirk Bordeną, // 

BORDENS
Farm Products Cb, Ine.

Telefonas Franklin 3110

Įveskite elektrai dratus savo šluboj
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums duotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

Ugnįs!
Pasveikinimui Pripažinimo Lietuvos per Suv. Valstija 

Šaudymas nuo 8 vak. iki 9 valandai

Šaudymas

Naujienų Piknikas
Milžiniška Iškilmė, Kokios L___

Dar Niekad Nebuvo Surengę
PROGRAMAS

Šokiai nuo 2 iki 9 p. p., visokios žaismės, lošimai ir išlaimėjimai per visą dieną. 
Nuo 3 p. p. iki 4:30 koncertas iš dainų ir muzikos, kuriame dalyvaus Pirmyn choras 
ir Pociaus benas. ■ , : .
Kalbos: Kl. Jurgelionis apie “Naujienas,” jų darbus ir nuopelnus.
P. ęrigaitis apie Lietuvos pripažinimą, Lietuvos valdžios darbus ir lietuvių padėtį.

1. Kanuolės sveikinantis suvis su baisiomis ex-
pliozijomis. \ .

2. Prizmatiškos šviesos 4-rių skirtingų spalvų.
3. Raudonos šviesos. ; *
4. Laumės juosta. ‘
5. Džekis dėžėje, su įvairiomis pirotechniškomis

pasekmėmis.
6. Auksiniai Turbilijonai.
7. Saulės ratas iš auksiniu šviesu.<- «.

8. Kasyklų žvaigždės ir žalčiai.
9. Milžiniški fountanai auksiniu lašu.«• «.

10. Raketai. ;
11. Trikertis ratas sidabrines ugnies.
12. Akižagingos mainos. ;
13. Baterijos spalvuotų žvaigždžių.
14. Rymiškos žvakės ir jų žvaigždės.
15. Specialės magnatines šviesos.
16. Rymiškos žvakes ir elektrikinės bolės.
17. 9 colių kulkos ir žvaigždžių piramides.
18. žvaigždžių šviesos.
19. Porto ugnis ir žaibai.
20. Visokios ugnįs.

Tai bus baisus ir gražus programas, kokio dar nėra buvę. Visi Naujienų Piknikan!

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

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

[ JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

u ...------ . - ,
. r ' - ........ ........
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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 Tek: Hyde Park 8395

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. RUtkAUŠkAsI 
Advokatai

29 So. La Salio St. Room 530 
Tel.: Central 6390

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

7-7-j ,---------------------

e.... ...—- '" ■ .. —— ..

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vak: 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. Vak: 6 iki 9 vak

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Saredom 9 v. ryto iki 12. Va
karius 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Tek Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tek Boulevard 4139

Phone Monroe 4680
North American

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

armonikos yra 
gvarantuotos.

f 
I

valandų sutrumpinimą
bar neįmanomo možio » ir kiek
vieno išmintingo žmogaus reika
lavimo patenkinimą kiekvienam 
bendruomenės nariui; žmonijos 
paliuosavimą nuo ekonominio 
netikrumo mpeštų ir lygią pro
gą visiems plėtoti savo turimus 
gabumus ir gėrėtis daugybe tų 
džiaugsmų ir patogumų, kurie 
dabar yra pasiekiami tik privile
gijuotiems keliems. Socializmas 
pranašauja galimybę visus tuos

GARDNERS DARŽE 123-rd
S. Michie'an Avė

Rugpiučio-Augusto 6 d., 1922 m
Nepaisykit, kad streikuoja gatvekariai, rengkitės iškilmėm Naujienų Piknike streiko nebus 

Tėmykit-Naujienųpranešimus.
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Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

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

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $5(1 
vertes, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Štokas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar* 
keto kaina.

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

Atdara vaVarnia IVi Q vai
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Į KORESPONDENCIJOS
WAUKEGAN, ILL.

*_tfaMMBBMM*«■■■MMN 
šaukiamas masinis susirinki

mas.

Visoj Amerikoj lietuviai iš
reikšdami džiaugsmu dėl Ame
rikoj pripažinimo Lietuvos, 
rengiasi prie iškilmingų de
monstracijų. ;Waukegan4iečiai 
žada neatsilikti. Tam tikslui 
šaukiamas masinis susirinki
mas nedėlioję 6 d. rugpiučio, 
3-čią valandą po pietų Lietu
vių Draugysčių Svetainėje.

Kviečiami visi lietuviai skait
lingiausiai atsilankyti, kad 
bendrai pasitarus ir nutarus, 
kaip tinkamiausiai mes tą dar
bą atliksime.

Užmirškime nors sykį pa
kraipų skirtumą ir pasirodyki- 
me, kad reikale mes mokame 
bendrai parodyti savo galybę. 
Kviečiami ir Lietuvos žydai. 

Bus ir Waukegano laikraščiu 
reporteriai.—L. P. Stotis.

ateis laikas, kad Lietuva ir sa- 
| vo sostinę atgaus, lik dau- 
Igiaus imkimės kantrybės, ne- 
nuleiskime rankų ir dirbkime.

Vietinsė Paskolos stoties
Komitetas.

GRAND RAPIDS, MICH.

Auka Liet. Socialdemokratams.

Lietuvių socialdemokihtų 
kanųvanijai vesti, kad į Lietu
vos Seimą išrinkus kuodau- 
giausia darbininkų atstovų, 
vietos draugai aukojo:

P. J. Kauskas $2.50, A. Kaltu
kas $2, P. Rausius $2, S. Nau
džius $1, V. Juškaitis 50c. Viso 
labo $8.00. Aukos pasiųsta 
LSS. Sekretoriui A. Žymontui, 
1739 S. Halsted, Chicago. [Jau 
paskelbta “N-nų” 179 mini.— 
Red.].-----Ant. Kauskas.

S0. OMAHA, NEBR.

SPRING VALLEY, ILL.

Viešas susirinkimas.

Liepos 30, 1922 m. buvo su
šauktas viešas susirinkimas vi
sų lietuvių draugijų bei orga
nizacijų. Tikslas susirinki
mo—S. V. pripažinimas Lietu
vos. Buvo perskaitytas tele
gramas gautas nuo L. Atstovy
bės.

Susirikimo vedėju išrinktas 
P. Stalčius, rašt. A. P. Stulga.

Susirinkimas pageidavo kad 
visos draugijos turėtų savo 
specialius susirinkimus dėl 
prisiruošimo apvaikščiojimui ir 
buvo renkama komisija iš tri
jų asmenų vesti darbą toliau.

Rengimo komisijon išrinkta 
A. Smardakas, Kaz. Stankevi
čius ir St. Evanauskas.

Komisija jau veikia ir daug 
draugijų ruošiasi prie apvaikš- 
čiojimo 6-tą rugpiučio.—Rašt.

RACINE, WIS.

Aukso sidabro vajaus pasek 
mes ir atskaita.

Vietos paskolos stoties komi
tetas, kuris darbavosi aukso si
dabro aukų rinkimo metu, 
vengdamas užimti daug bran
gios vietos musų geri). laik
raščiuose, aukotojų vardų pa
vardžių laikraščiuose negarsin
sime, nes kiekvienas aukojęs 
nemažiau kaip 25c. turi kvitą 
ir jų aukos kiekviena skyrium 
su vardais ir adresais pasiųsta 
Lietuvos atstovybei, o taipgi 
užrašyti stoties knygose. Be to 
visų aukojusių vardai ir au
kos bus surašytos ant storos 
dailios popieros ir pakabinta 
Lietuvių Svetainėje, kur visa
da kiekvienas matys savo au
kas Lietuvos valstybei duotas. 
Tikimės, kad aukotojai bus pa
tenkinti žeminus telpančiu pa
garsinimu.

Aukotojų išviso turime 126 
tame skaitliuje 22 vaikai, ku
rie aukojo po dol., po 50c. ir 
po 25c.

Amerikos aukso pinigais 
suaukota ................. $130.00

Am. sidabro pinigais 105.55 
Liet. Paskolos bonas .. 50.00 
Aukso sidabro kitų šalių pi

nigais ir sidabro aukso daik
tais, vertėje $25.95, viso 
$321.50.

Vardu Lietuvos nepriklauso
mos Respublikos, visiems au
kotojams išreiškiame širdingą 
ačiū. Ačiū Draugijoms ir Kuo
poms, taipgi Parapijai, kad 
savo aukomis ir darbu prisi
dėjo, bet kurie dar dėl kokios 
nors priežasties neukojote, dar 
galite aukoti ar tai pinigais ar 
daigiais ar bonais, ar bonų 
kuponais. Daug buvo rugojan- 
čių ir atsisakančių nuo davimo 
aukų, vieni, kad Amerika ne
pripažįsta Lietuvos, kiti, kad 
Lietuvos sostinė Vilnius lenkų 
rankose. , Dabar Amerikos 
valdžia jau pripažino Lietuvą,

Darbai eina gerai.

Skerdyklų bosai, jų darbinin
kams pralaimėjus streiką, iki 
pat pavasario kerši no jiems. 
Kompanijos sargai su vėzdais 
vaikė šalin nuo skerdyklų var
tų darbo laukiančius darbinin
kus. Bet pavasariui atėjus at
sirado darbų pačiame mieste 
parkuose, prie kelių ir gatvių 
taisymo ir bedarbiams darbi
ninkams neteko eiti pas sker
dyklų varius, kad juos iš ten 
sargai vėzdais vaikytų. So. 
Omahos mieste dabar nesima
to bedarbių; visi dirba ir bo
sai visur švelnesni, tik uždar
biai nėra geriausi. Paprastam 
darbininkui į valandą moka
ma 37V2 cento. Pragyvenimas 
vra brangus; butai taipgi nepi
gus—nuo $13 iki $16 į mėne
sį; taigi darbininkui turinčiam 
didelį būtį vaikų sunku iš sa
vo uždarbio išgyventi ir jis 
džiaugiasi, kad galą su galu su
duria.
Gelžkelių dirlbyklų darbininkų 

streikas.

Omahos gelžkelio dirbyklų 
larbininkai, kaip ir visur kitur 
šitos pramonės darbininkai 
metė savo darbą ir streikuoja. 
Viename savo skai t meilingų su
sirinkimų jie išnešė karštą re
zoliuciją, kuriąja nutariama 
tvirtai laikytis prieš kapitalis
tų užsimojimą galutinai su
naikinti darbininkų unijas. Ši
toj pramonėj lietuvių dirba 
visai maža dalis. Gelžkelių 
kompanijos pradėjo organizuo
ti streiklaužius streikui sulau
žyti. Iš viso Omahos miesto 
policija gabenama streiko zo- 
non padėti streiką sulaužyti. 
Policistai nekaip patenkinti ši
tuo nauju džabu. Man pačiam 
teko kalbėti su vienu, kuris 
skundės, kad jam tenka išsto
vėti po 12 valandų į dieną vie
toje 8, o mokesnis yra tas pats, 
tik už 8 valandų darbą.

Lietuvių susnudimas ir 
tamsumas.

So. Omahos lietuvių gyveni
mas yra toks nemalonus, kad 
jo šalininkai bando paslėpti jį 
nuo kitų kolonijų lietuvių, gąs
dindami ir net sumušdami 
tuos, kurie bando jį teisingai 
aprašyti laikraščiuose. Musų 
kolonija yra tikrai toli atsiliku
si nuo visų kitų lietuvių kolo
nijų. Vietoje žengti pirmyn, 
mes žengiame atgal. Mokslas, 
apšvieta, kultūra yra mažiausia 
pageidaujami mums dalykai. 
Vietos lietuvių gyvenimas yra 
vienlentis pilkas ir nuobodus. 
Po šešių dienų darbo septin- 
tadienį jie nueina į bažnyčią— 
kam, nežinia, nes tas jų lan
kymas bažnyčios nepadaro jų 
geresniais ir sugrįžę iš jos vy
rai su pačiomis vaidus kelia, 
arba munšainę traukia, svaigi
na savo protą ir naikina savo 
sveikatą. Vienišiai traukia į 
611131x111108 šokras šaudyti —

tai yra svarbiausia ir myli-Į pintą drausmę tiktai nuo 
rugp. mėn I iki 8 <1., taip kad 
kompanija vistiek po kiek laiko

miausia j 11 pramoga. Jaunos 
mergaitės, kurios jau pradeda 
klaidžioti po meilės labirintus, 
taip išiniltuoja savo veidus, 
norėdamos Džanukams gerinus 
palikti, kad net dulka nuo jų 
joms gatve einant, žinoma, jų 
galvutės tiek pat yra tuščios, 
kaip ir jų Džanukų. Išsilavini
mas, pakilimas augščiau joms 
nerupi. Tam kalta ir lietuvių 
mokykla laikoma kunigų glo
boj. Dabartinis kun. Mikuls
kis išvarė lietuvių kalbą iš 
mokyklos ir tikybos mokina 
vaikus anglų kalba.

Taip dalykams stovint vie
tos lietuvių tarpe tik viena pra
monė klėsti - -inunšainės viri
mas. šitoj pramonėj tiek stro
pių dirbėjų, kad tarp jų gimė 
didelė konkurencija, kuriai 

daugumas negalėjo atsilaikyti 
ir turėjo savo pilstytuves už
daryti. Munšainė taip atpigo, 
kad smulkesniems jos pilsty
tojams neapsimokėjo ji pilsty

J musų koloi 
kami laikraščiai 
riai “Keleivio”; 
kos Lietuvio 
1 eg.
“Laisvės” ir 1 eg. "Žinių.”

Iš Lietuvos Socialdemokrato 
ateina 8 og. Daugiausiai už vi
sus yra išsiplatinę čia “Naujie
nos”. Daugumas jas yra už
siprenumeravęs, o be to jas 
platina ir išnešioja A. žalpis.

—Visuomenietis.

3 eg. “Ameri-
2 eg. “Saules”; 

“Darbininko”; 3 eg. 
” ir

Detroito žinios
Liepos 30 d. Abyšalos darže 

buvo vyčių piknikas. Žmonių 
labai maža atsilankė, ir vieta 
piknikui labai netinkama. Dar
že jokio medelio nesiranda, 
jokio pavėsio, kaip tik aplink 
užtverta tvora. Iš pikniko su
grįžo į Lietuvių Svetainę pasi
šokti.

Liepos 30 d. Lietuvių Svetai
nes name buvo pokilis—kun. 
Bereišio gimtuvės. Susirinkę 
parapijonys ir vyčiai kėlė ma
žą puotą ir įteikė dovaną ku
nigui auksinį pinigą. Čion ir
gi mažai žmonių buvo.

Jau praslinko keli mėnesiai, 
kaip Michigan Utilities Com- 
mission veda atkaklią kovą su 
Michigan State Telephone Co. 
Komisija matydama didelius 
telefonų kompanijos pelnus, 
norėjo numažinti kainas tele
fonams ant 12%, kad apsaugo
jus vartotojus nuo perdidelio 
išnaudojimo.

Telefonų kompanija, kaip ir 
kiekviena biznio organizacija, 
stengiasi visokiais budais pa
laikyti savo aukštą kainą. Tai
gi šiomis dienomis Michigan 
State Telephone Co. išėmė pas 
teisėją A. J. Tutle drausmę 
(injunetion) priešais Michiga- 
110 Utilities komisiją, bet tei
sėjas A. J. išdavė labai sutrum-

OETROIT, MICHIGAN
West 1394 Hetnl. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) , 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

--------- --- ' ’ - ------------------------- _ _________________ ___ •__ _________ , ___ .___

prieinamiau naudotis telefonų 
patarnavimu.

Vienas drąsuolis H. McKrakle, 
jaunas vaikėzas nuo 414 Cass 
gatvės, užsimanė pakrėsti juo
kų su policija. Prisitaikęs prie 
policijos vežimo kaip vietiniai 
vadina — “Petronėlės”, ir pa
vogė ratlankį. Bet jo nelaimei 
“dėdė” buvo sargus ir šposi
ninką sučiupo. Vargšui teisė
jas Hcston priteisė 60 dienų 
pataisos namų, kur jis galėsiąs 
pagalvoti, 
juokus 
naudos 
kius.

ar išsimoka 
su policija ir( 
vogti vežimų

krėsti 
ar yra 
ra tlan-

yra I. W. W. unijos lo-
Randasi ir lietuvis or-

čia 
kalas.
ganizatorius, bet kaip jis pat
sai nupasakoja, lai lietuvių la
bai maža tepirklauso tai uni
jai----- išviso tik trys ar keturi.
Tie drauge laiko susirinkimus 
su kitų tautų žmonėmis ir agi
tacijos ant vietos jokios neve
damos.’ Vėlė.

NERIZIKUOK
AUKSO KALNAIS

Tūkstančiai žmonių pražudė savo pinigus šitaip 
rizikuodami.

Pasinaudok 'musų patarimu, darydamas invest- 
mentą. Juomi apsisaugosi nuo klaidingos spekuliuotos.

Apsaugok savo uždarbius ir taupinius ateidamas 
čia patarimo gauti. Mes pasirengę jį duoti mielu noru.

MUSŲ UŽSIENIO SKYRIUS
Kaip ir lig šiol persiunčia pinigus į visas pasaulio šalis 

ir aprūpina geriausių laivų laivakortėmis

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street,
VALSTIJINIS BANKAS

-A-tcla. ras visų. elie- 
ną iki E valandos vakaro I3ii*žos Bankas su 

manta virš

Chicago.

$(5,000,000

MRS. A. MICHN1E WICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

us koley* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu* 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek- 
lingai pa* 
tarnauja 

■rie gim 
lymo. Du( 
la rodą vi • 
okiose Ii- 
-ose ir ki
ekiuose rei 
aluose mo 
erims ir 
nerginomis.

Auksinų Kursas Nupuolė - Pasinaudok Proga
Siųsk Dabar Pinigus Lietuvon

Universal State Bank
3252 South Halsted Street,

Šiame Banke rasite geriausį patarnavimą 
SAUGIAUSIA VIETA JŪSŲ PINIGAMS 

Šio Banko augimas ir turtas, virš $2,370,000.00 
teikia didelę garbę lietuviams.

Kviečia Tamsta įsigyti šio Banko knygelę 
Atsilankykite šiandie.

West Side Didysis Bankas 
Siūlo Tamistoms

PARANKIAS VALANDAS:
Kasdieną 9 v. ryto iki 4 v. po pietų
Subatoj visą dieną 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Utarninkų vakarais 6 vai. vak. iki 8 vai. vak.

SAUGUMĄ:
Turtas virš $12,000,000.00
Su užpakalyj stovinčiais Board of Directors vertais daug 
milionų dolerių.

NUOŠIMTĮ:
Už visus depozituotus pinigus iki Rugp.-Aug. 15, gaus
nuošimtį nuo Rugp.-Aug. 1.

YPATIŠKĄ PATARNAVIMĄ:
Jūsų biznio dalykus šiame banke esame “ganėtinai dik- 
ti išrišti, tamstos — ganėtinai maži apkainuot.”

•e West Side SAVI NGS Bank
97tc Bank of “Safely and Ifiendhj Šernai' 

Roosevclt Road at Halsted StrccUChica^o

JIEŠKAU PETRO JUREVIČIAUS, 
Rokiškio apskr., Abelių valsčiaus. 
Amatu kriaučhis iš Lietuvos, girdėjau, 
kad gyvena kur nors angliakasyklose. 
Atsišaukit, yra svarbių žinių nuo jū
sų brolo Vladislovo iš Lietuvos. Jai 
kas žinot — praneškite — busiu dė
kingas. Karolis Juškevičius, t510 
Mullone St., Detroit, Mich.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos, arba našlės nuo 28 iki 30 me
tų. Aš 29 m-etų, gražios išžiuros. 
Katra mylėtų ant Courto imti šlubą, 
prašau, kad su pirmu laišku prisiųs- 
tumėt paveikslą.

JONAS ŽILINSKIS, 
9581 Hindle Avė.,....... Detroit, Mich.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake.

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
laetuvą arba ant ūkės.

Užkviečiama atsilankyti, o busit užganėdinti.
STEPONAS P. KAZLAWSKI,

4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 7309.

^ruii. ntAZMAN
13 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyri), moterį) ir vaikų nau
jausias metodas X-IL;iy ir Vitoltius* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija; 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

N akt. Drexel 959 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.; 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vok.

Telefonai

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerte 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 

t I 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 j 
ė vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

rvte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

L-___________________________ /

J Telefonas: Boulevard 7042

: DR, C. Z. VEZEIIS i

H
Lietuvis Dentistan ■1 H 

4712 South Ashland Are.,£
H arti 47-tos gatvis

Tel. Pullman 5132

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted ai.
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
itikime teikiu 

vpatišką ’.rižiu- 
rėjimą. 2nodu 
patarimu* mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

DR. S. BIEŽIS“
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd SU., kampa* 8 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W 42»d St.

Tel. Lafayette 
Vai. 1—4 ir 7—9 N*^*-^*

Optometrist
Tel. BOU Jevard «487 
4048 8. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat.

2-ros lubos
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Automobilistai Talkon! Visi sukruskil pasiimti tortas iš Naujienų oliso, “Naujienų Piknikas"
NAUJIENOS

The Litheanlao Daily Neva

Published Daily axcept Sunday by 
Tite Lithu&nian Newa Pub. CoM Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halated Street 
Chkafo, Illinois.

Telephone Roosevelt 85041

Subscription Kates;
8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide 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 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedCldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
[11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metama ...... _____ —
Pusei metų-------------- ------------ • 4.50
Trims mėnesiams ——2.2B
Dviem mėnesiam — L75
Vienam mėnesiui . .....  1.09

Chicagoje per nešiotojusi
Viena kopija------------- —-------- «c.
Savaitei .—  — ...........—įf0.
Mėnesiui ----- ------------------------ - ?5c.

- $7.00
_ 4.00
.. 2.00
... 1.50
.... .75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams--------------- --------- -----
Pusei metų ..------- —
Trims mėnesiams .....—.... —
Dviem mėnesiam ......................
Vienam mėnesiui ------- -—r-
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.

Astuonių'metų 
sukaktuvės.

Pirmose rugpiučio mėne
sio dienose, 1914 m., “Nau
jienos” iš savaitinio laikraš
čio buvo paverstos dienraš
čiu. Taigi dabar sukako jau 
aštuoneri metai musų dien
raščiui.

Kada “Naujienų” Bendro
vė nutarė leisti savo laikraš
tį kasdien, jos iždas Ruvo 
tuščias. Daug turtingesni 
konkurentai, “Lietuva” ir 
“Katalikas”, mėgino pakišti 
jam kojų; ir net to laiko 
“Naujienų” draugai (pav. 
“Laisvė”, kuri tuomet buvo 
'socialistų laikraštis)’ išmeti
nėjo “Naujienoms”, kam jos 
mėgina kitus pralenkti.

Bet musų dienraštis ėjo. 
Nė kapitalo stoka, nė priešų 
konkurencija, nė draugų pa
vydas nesutrukdė jo. Ir po 
astuonių metų gyvavimo, 
“Naujienos” šiandie yra di
džiausias ir labiausiai prasi
platinęs lietuvių laikraštis. 
Jos atsilaikė ir užaugo, ne
žiūrint to, kad tvirtai laikėsi 
tų principų, kuriuos pasirin
ko, kaipo savo keliarodį, pa
čioje pradžioje.

Buvo tarpų, kada ir go
riausiems “Naujienų” drau
gams rodėsį, kad nebegalima 
“pusti prieš vėjų”. O tas vė
jas putė tai iš dešinės, tai iš 
kairės, pavirsdamas kartais 
tikroms vėsuloms. Paskuti
nė, aršiausioji vėsula buvo 
bemaž išplėšusi vairų iš ran
kų tų žmonių, kurie stovi 
“Naujienų” priešakyje.

Yra žmonių, kurie labai 
pasidžiaugtų, jeigu musų 
dienraštis butų išmuštas iš 
savo vagos, nes patyrimas 
jiems parodė, kad tokioms 
“Naujienoms” kokios jos 
yra, jie neįstengia nieko pa
daryti. Bet jie to džiaugs
mo nesulauks. ^“Naujienos”, 
išlaikiusios kova su visais sa 
vo priešais per aštuonerius 

metus, sugebės atremti ata
kas, iš kur jos nebūtų daro
mos.

Į kovų su savo užpuolikais 
tečiaus “Naujienos” žiuri, 
kaipo į neišvengiamų piktų. 
Joms rupi pirmoje vietoje 
ne save ginti, o tarnauti vi
suomenei, vadovaujantis 
darbo klasės reikalais. Tam 
tikslui jos gimė ir tam tiks
lui jos yra pasiryžusios dėti 
visas savo pastangas ir atei
tyje.

| Apžvalga
Wui ■■■!■■! ■11^11— — n---

NEGRAžI DEMAGOGIJA.

“Draugas”, rašydamas apie 
pairusių visų trijų srovių kon
ferenciją, sako:

P*nas J. Mickeliunas ir 
aplamai Paskolų Stočių ir 
Apskričio darbuotojai jiems 
bus ‘dėkingi’ už ‘eikite lauk, 
valstybiniai niekšai, mes so
cialistai ir sandąriečiai esa
me šeimininkai jūsų prakai
to’’” .

* jjKą reiškia ‘šeimininkai pra
kaito”, tai tur-but nč pats in
das dvasiškasis, kuris reda
guoja “'Draugą”, negalėtų iš
aiškinti. Bet jisai nori pasa
kyti, kad socialistai ir sanda- 
riečiai vadinę p. Mickcliuną it 
kitus Paskolos darbuotojus 
“valstybiniais niekšais”.

Šitaip nachališkai meluot, tai 
jau net ir kunigui perdaug. 
Klerikalų oponentai bendrame 
srovių atstovų pasikalbėjime 
ne tiktai ne niekino tų žmo
nių, bet da ir keletą kartų pro
testavo prieš kaikurių kalbė
tojų nuomonę, kad Paskolos 
apskrities nepriėmimas į sro
vių komitetą reiškiąs jai pa
žeminimą.

Bet tas dvasiškas indas iš 
“Draugo“ moka da ir “gra
žesnių ypatybių parodyt. Toje 
pačioje špaltoje, kur parašyta 
augščiaus paminėtasai melas, 
jisai pataria su “liberalais-tau- 
tininkais” šitaip pasielgt:

“Beržinės košės jiems kuo- 
daugiausia”.
Kun. Garmus skelbia “kar

tuves” bedieviams, o kun. če- 
saitis “beržinę košę” tautinin
kams. “Broliai Kristuje”!

PIGUS PATARIMAI.

Lietuvių daktarų draugijos 
žurnalas “Gydytojas” duodą 
patarimų ne tiktai medicinos, 
bet ir publicistikos srityje. Ji
sai, išreiškęs savo nepasitenki
nimą tuo, kad “Naujienose” til
po l’pton Sinclairo rašinys apie 
Dr. A. Abramso “Stebuklų Na
mus”, sako:

“Rinitas laikraštis turėtų 
atskirti (pasakas) nuo mo
kslo duodant vertimams vie
tos.”

Bet žurnalas, kuris nori būt 
rimtas, turi Ve ko neužmiršti: 
jeigu jisai rado reikalinga pa- 
žymet faktą tilpimo to rašinio 
“Naujienose’’, tai jo pareiga 
buvo taip pat pasakyt, kokia jo 
kritika tilpo tose pačiose “Nau
jienose”.

Apie Abramso “Stebuklų 
Namus”, padarė keletą kritiš
kų pastabų šio dienraščio re
dakcija, kviesdama lietuvius 
daktarus parašyti nuodugnes
nę kritiką. Ir, rezultate šito 
kvietimo, “Naujienose” tilpo 
du ilgi straipsniai —■ Dr. A. 
Montvido ir Dr. A. Davidonio, 
kurie, drįstame čionai pareikš
ti, išnagrinėjo Dr. Abramso 
“išradimų” vertę nepalygina
mai giliai ir visapusiškiau, ne
gu daktarų žurnalas.

Ta nuodugni, “Naujienose” 
tilpusioji kritika, mums rodo- 
si, ne tiktai pilnai atsvėrė blo- į virius

gą, kurį galėjo padaryti Dr. 
Abramso idėjų* popuflerizaVi- 
mas, bet atnešė da ir pozityvės 
naudos, apšviesdama tūkstan
čius musų skaitytojų tokiuose 
klausimuose, apie kuriuos jie 
pirma neturėjo nuovokos.

Šito “mažmožio” gerbiamie
ji “Gydytojo” redaktoriai ka
žin kodėl nepastebėjo.

SPRENDŽIA SULIG SAVIM.

Vienas ‘“Laisvės” bendradar
bis iš Lietuvos mėgina trupu
tį apdrabstyt “Naujienas”, pa
sakodamas, kad jos nieko ne
sakančios apie aukso-sidabro' 
fondą:

“Mat, ‘Naujienos’ išsirin
ko, matyt, taisyklę: ‘Tyla — 
gera byla’, arba ‘bylojimas 

—'sidabras, tyla—auksas’.”
To betgi jam negana. Gale 

savo straipsnio jis deda prie
rašą :

“Kuomet šis straipsnelis 
buvo parašytas, Lietuvos 
klerikalų ‘Laisvės’ korespon
dentas iš Amerikos pranešė 
‘linksmą naujieną, kad 
‘Aukso-Sidabro Fondą’ ro
mius ir socialistų vadas Gri
gaitis. Kiek sidabrinių teks 
pačiam Grigaičiui?”
Tie elementai, kurie veda 

“Laisvę?’ ir bendradarbiauja 
jai, lengva širdžia prikaišioja 
“sidabrinius” kitiems dėlto, 
kad> jie patys yra papratę “si
dabrinius” imli. Visi žino apie 
“Laisvės” redaktorių “overko- 
tus” iš Bekampio dclegatavi- 
mo laikų, ir senai jau yra iš
keltas aikštėn tas faktas, kad 
Lietuvos komunistų agitatoriai 
(lygiai, kaip ir kitų šalių) yra 
niekas dauginus, kaip apmoka
mi Maskvos agentai. Patys 
parsiduodami už pinigus (taip 
pat ir už falšyvas, Maskvoje 
sufabrikuotas “bumažkas”), 
tie gaivalai, žinoma, negali sau 
nė įsivaizduoti, kad kuris nors 
politikos veikėjas apseitų be 
Judos skatikų.

Brooklyno laikraščiui te
čiaus, kuris įdėjo tuos šmeiž
tus, yra gerai žinomas “Nau
jienų” nusistatymas tuo auk
so-sidabro fondo klausimu. 
“N.” redakcija išreiškė savo 
nuomonę tuo klausimu jau be
veik pusantro menesio atgal 
(žiur. “Naujienose”, redakcinį 
straipsnį “Del Aukso-Sidarbo 
Fondo”, birželio 22 d.); delei 
“Naujienų” pozicijos tuo klau
simu buvo ir polemikos kituo
se laikraščiuose.

Ar “Laisvės” vedėjai nori 
parodyt, kad jie visai neturi gė
dos ?

“IŠLAIKĖ EKZAMINĄ”.

So. Bostono “Sandaros” ko
respondentas rašo apie Pasko
los stočių suvažiavimą Wa- 
sliingtone (susidėjusį iš 12 ku
nigų ir 3 svietiškių) ir, baig
damas, sako:

“Kunigas Garmus (žino
mas nepraustburnis) baigiau 
tis Paskolos Komitetų atsto
vų suvažiavimui nuo ausies 
rėžė, kad katalikai pasirodė 
labai gražiai, išlaikė ekza- 
minusy o “šeškai-laisva ma
niai” užpakalyj liko. Jojo 
kalbos negirdėjau, tik žmo
nes girdėję sako, kad kolio- 
josi, kaip ‘izvozčikas’, kad 
net atstovą Čarneckį ‘susar
matijo, ir tas neatsižiurint į 
tai, kad laikosi tiktai ačiū 
Garniams, turėjo atsiprašyti 

x susirinkusiųjų už tuos kuni
go Garmaus burnojimus. 
Ypač, turbut, jam nejauku 
pasidarė prieš dalyvavusį ten 
taktingą Steigiamojo Seimo 
narį, kapitoną Natkevičių.”

PRINCIPAS SĄŠLAVYNE.

YV. Paukštys ir K. Slepona- 
išleido geltonos spalvos 

lapelį su atsišaukimu į “susi
pratusius darbininkus”. Tafrp 
kitko jame sakoma:

“Mes turime padėti, broliai 
Amerikiečiai, Lietuvos rank
pelniams... Artinasi rinki
mai į naują seimą. l ai rei
kia pravesti bent keliolika 
ištikimų žmonių, kad jie -kel
tų aikštėn valdžios ir ponų 
šunybes.
Pernai ir užpernai girdėjo

me musų bolševikėlius šau
kiant: “Šalin Lietuvos seimą! 
Tiktai judesiai' ir buožių le- 
kajai gali eiti į jį! Parlamen
tų gadynė jau praėjo!..”

O šįmet tie patys bolševikė- 
liai jau šaukia: “Reikia pravest 
bent keletą žmonių į seimą! 
Duokite pinigų, draugai darbi
ninkai, kad Lietuvos rankpel
niai galėtų pasekmingai vesti 
rinkimų kampaniją!”

Pereitųjų ir užpereitųjų me
tų “principas”, dėl kurio mu
sų bolševikeliai pagatavi buvo 
į blauzdas kibti socialistams, 
jau dabar — sąšlavyne. Tenai 
keliauja viens po kito ir kili 
jų “principai”, o žmones juo
kiasi.

Sekamąs karas.
Karas visokiam karui pabaig

ti paskatino ruoštis prie seka
mojo karo taip, kad kariniai 
pelnagaudos jau glosto savo ber
nus, laukdami naujų “karo nuo
takų.”

Nei anglų, nei franeuzų parla
mentas nepatvirtino vvashingto- 
ninės konferencijos išlygų gink
luotės suvaržymui. Keli didieji 
laivai tapo išmesti laukan, bet 
skraiduolių, submarinų ir van
deninių orlaivių skaičius visur 
yra padidintas. Visų didžiųjų 
šalių vandens ir oro 'laivynų biu
džetai, išskyrus nuginkluotas 
centralines šalis, tapo iškelti vi
sokiais netikėtais paskyrimais 
iki to, kad dabar jie praneša 
senuosius statymo programos.

Amerikos laivynas daro ban
dymus dideliu plotu su nauju 
oro laivynu, bombasvaidos mėgi
nimai daroma beveik kasdien, o 
Amerikos armija lavinosi dirbti
niuose mūšiuose vėliausios ma
dos, kokie dar nebuvo bandyta 
šitoj Atlantiko pusėj.

Gen. Pershing išdirbo naują 
planą pritaikymui tautinės sar
gybos nuolatinės karo laiko ka
riuomenės rėmams. Griaučinės 
organizacijos atsargos kariams 
dirba dieną ir naktį, kad suruo
šus šios šalies karo armiją su 
tiekų karių, kad jų užtektų ke
turiems frontams. Bandymai su 
nuodingomis dujomis, dūmų už
dangomis, bombasvaidžiais ir 
tankais eina be sustojimo.

Anglijos armija su laivynu 
yra palaikomi pusiau karinia
me stovy kibėliais Airijoje. Ma
žojoj Azijoj, Aigipte ir Indijoje. 
Franeuzų armija padidino savo 
pusiau mobilizuotas jiegas. 
Lenkų, čecho-slovakų, jugo
slavų, rumunų ir rusų armijos 
yra suruoštos greitam veikimui 
savo pasieniuose.

Italų ir graikų armijos yra 
didžiausios, kokias kada tos ša
lys turėjo. Opa atsiveria tarp 
Franci jos ir Ispanijos delei šiau
rinės Afrikos. Padėtis Anatoli
joje sparčiai slenka prie karo, 
kur Francija, Anglija ir Italija, 
gali ateiti prie smūgių ir įvelti 
Jungtines Valstijas.

Talkininkų šalių atsisakymas 
turėti reikalų su Rusija kaipo 
su lygia yra tolygus atnaujini
mui finansinio boikoto ir dali
uos blokados. Tuo patim laiku 
gražiai dega, vaidai tarp Ameri
kos, Anglijos, Franci jos, Belgi
jos, Olandijos 5 ir Italijos žibalo 
kompanijų dėl rusų, Anatolijos, 
Mesopotamijos ir Palestinos ži
balo koncesijų.

Amerikos valdžios ir Ameri
kos bankininkų atsisakymas už
miršti talkininkų karo skolas 

palaiko Europos neapykantos 
puodą verdančiu. Versalinė su
tartis sutvėrė visą eilę Alsas Lo- 
taringijų į vietą kelių buvusių 
prieš karą.

Chinija, Sibiras, Tolimųjų Ry
ty respublika ir jos padienių ša
lys yra skaudžios vietos, dėl 
kurių didėsės Europos ir Ame
rikos valstybes jau dabar turi 
kivirčių su Japonija ir viena su 
kita. Wall-gatvio agentai bruz
da kaip bitės statydami* spąstus 
Meksikos valdžiai ir keldami 
karo priežastį su Meksika.

Anglijos imperialistai žaidžia 
kanadiečių jausmais, kad pada
rius juos priešingais Jungtinėms 
Valstijoms. Visas pasaulis ste
na po pasaulinio karo naštomis 
ir nuo jo sėkmių, bet kapitalis
tiniai bolševikai visur deda bom
bas, kurios nuneš mus visus į 
ateinantį karą be atsižiūrėjimo 
į šalių skolas, ekonominį suiri
mą ir ketvirtuotas šviežių kapų 
mylias. —Mil. Leader.

“Žemaitijos” reikalai
Liepos 26 d. Kultūros Drau

gijos “Žemaitija” L. V. Komi
tetas Chicago j . laike posėdį 
Mark Wliite Sq. svetainėj. Po
sėdyje nedalyvavo A. Maka- 
veckas ir B. Šumpiutė-Baliene.

Visų pirma išklausyta K. R. 
Komisijos raportas. Iš rapor
to paaiškėjo, kad sulig Komi
teto nutarimo pereitame posė
dyje Komisija pasiuntusi Lie
tuvon kulturos-apšvictos įstai
goms 86 knygas įvairaus tu
rinio ir dydžio. Raporte taipgi 
sakoma, kad paskutinių 2 mė
nesių bėgyje, aukoję literatūros 
sekanti chicagiečiai: A. Lietuv
ninkas už apie $6 vertės, iš 
“Aušros” knygyno—$7, SLA. 
251 kp. -89 knygas įvairaus 
turinio ir dydžio, Jonas Pocius 
— 33 knygas, S. Rakauskas —2 
tomu V. Kudirkos raštų, “Dar
bo žmonių knygyno” savinin
kas J. Aglinskas—smulkesnių 
knygučių ir P. J. La t venas iš 
Minersvillo, Pa., 8 dideles kny
gas, jų tarpe 6 lomai V. Kudir
kos raštų.

Paskiau buvo svarstoma 
Draugijos viršininkų vakansi- 
jos. Šiuo klausimu nutaria ir 
padaryta dvi permainos L. V. 
Komitete, būtent: 1) Kadangi 
A. Makavcpkas neatsilankė į 
Komiteto posėdžius keletą sy
kių be nurodymo svarbių prie
žasčių, jo vieton vicc-pirminin- 
ku paskirtas komiteto narys I. 
Maneika, ir 2) vieton atsisa
kiusio ir Lietuvon išvažiavu
sio I. Vizgirdo, iždo raštinin
ku paskirta irgi komiteto na
rys J. Miknius. Išreikšta pa
geidavimas, kad iždo raštinin
kas pasistengtų surinkti užvil
kintas narių mokestis, nes li
teratūros persiuntimas Lietu
von gana brangiai kainuoja, o 
pinigų ižde visai mažai beliko.

Toliau eita prie Sibiro lietu
vių klausimo. Sekretorius per
skaitė du laišku nuo Lietuvos 
Respublikos Įgaliotinio Sibi
rui. Nutarta remti Sibiro lie
tuvius kiek kuo galima. Šiuo 
reikalu dar atsišaukti į Ameri
kos lietuvių visuomenę aukų. 
Kaslink prašomų gramofonui 
gaidų su lietuviškomis daine
lėmis, Komiteto nariai nutarė 
palys paaukoti po dolerį šiam 
dalykui. Nupirkimas rekordų 
gramofonui pa vesta atlikti J. 
Grušui ir J. Mikniui.

Galop sekretorius daro pra
nešimą, kad šiomis dienomis 
gauta iš Lietuvos 7 nauji atsi
šaukimai. Perbėgus šių laiškų 
turinį, jie palikta sekretoriaus 
nuožiūrai paskelbti spaudoje ir 
paraginti amerikiečius paau
koti pagal išgalę kulluros-ap- 
švietos įstaigoms literatūros..

L. V. Komiteto vardu vi
siems aukotojams tariu širdin
gai ačiū.

L. Apolis, sekr. 
4254 Archer avė.

Sveikatos Dalykai
Dr. A. Montvidas.

tus dienoj vis po biskį neretai 
žymiai pagelbsti atsikratyti nuo 
rėmens atsikartojimo.

šlapimas drumstas.
RĖMUO IR SODA.

Rėmeniu ‘vieni vadina tik ger
klės deginimą, kiti ir deginimą 
po krutinę. Pastarąjį tūli vadi
na širdies griaužimu, arba šir
dies deginimu, arba širdies vė
riniu. Jis paeina nuo skrandžio 
rūgšties. Normaliai rūgšties yra 
tik tiek, kad susijungti su mais
tu ir išeiti į žarnas. Tūlos ner
vų ligos, aštrus maistai (su pi
pirais, garstyčiom ir tt.) ir pa
ties skrandžio ligos gali versti 
skrandžio liaukas, kad jos pa
darytų rūgšties perviršį. Rūgš
tis su maistu eina iš skrandžio 
į žarnas, kur teka tulžis ir kiti 
atkaliniai syvai, kurie paverč’a 
maistą iš rūgštaus į alkalinį. 
Kada viena maisto dalis jau vir
to alkaline, tuomet tik žarnos 
atsidaro paimli daugiau jo iš 
skrandžio. Jei maistas žarnose 
(dupdenume) nėra greitai alka- 
linizuojamas, tuomet jis neima.- 
mas sparčiai skrandžio, todėl jis 
gali ten imti puti ir rūgti. Rūgš
tis stabdo puvimą ir rūgimą, 
todėl rūgšties liaukos išdirba 
jos daugiau. Maistas iš skran
džio tinkamai gali neiti į žarnas 
dėl siauros išeigos į žarną, dol 
skrandžio muskulų silpnumo, dėl 
opų skrandyj ir vėžio ligos. Vie
nok skrandžio ligose rūgšties 
perviršis laikosi neilgai: kada 
liaukos persidirba arba lieka 
daugelis jų ligos apimta, • rūgš
tis tiek sumažėja, kad net mais
to virškinimui jos stokuoja.

Vienok nežiūrint kokia prie
žastis gimdo rėmenį, žmonės 
kratosi tik nuo nesmagaus sim
ptomo — deginimo ir rugštumo 
gerklėj. Soda (sodiniu bicarbo- 
nas) atlieka užduotį. Išgėrei 
šaukštelį su šaltu vandeniu — 
ir nedegina, ir nerugštu. Bet 
soda blogumo nepraša'lina. Ji da 
blogo padaro,, jei ilgai vartot. 
Štai kame reikalas: 1) Maistas 
eina, iš skrandžio tik tuomet, 
kada jis yra rūgštūs, o žarnose 
pasidaro alkalinis. Jei ir skran
dyj pagelba sodos jis padaromas 
alkalinis, o žarnose esant irgi 
savaime lieka alkalinis, tuomet 
maistas susilaikys ir rūgs ir 
pus skrandyj, kol neatsiras ga
na rūgšties. 2) Kadangi rūgšties 
darosi stoka skrandyj dėl sodos 
paėmimo, tai liaukos turi persi
dirbti, kad jos padarius ganėti
nai. Įsismaginusios ir iš normos 
išvarytos liaukos paskui kad ir 
nereikia vis daro rūgšties per
daug. 3) Kūne turi būti alkali- 
no ir rūgšties lygsvara, t. y. ba
lansas, gi sodos vartojimas tą 
lygsvarą sudarko. 4) Raugėji
mas nuo sodos irgi padidėja, 
gazai labiau da išpučia skrandį. 
Kaip matote, sodos vartojimu 
nieko kito neatsiekiama., kaip 
tik užmušimo simptomo ant 
trumpo laiko, o žalos padaro
ma nemaža.

Pirmiausia reikia dažinot nuo 
ko rėmuo paeina. Pas tu'lus jis 
seka, iš nervų ligų. Tuomet į 
jas reikia kreipt atydą. Pas ki
tus jis reiškiasi skrandžio opo
se, kurias prisieina gydytojui 
pavesti gydyti. Didžiuma žmo
nių gauna rėmenį nuo netiku
sio maitinimosi. Bile kokis 
maistas tūliems žmonėms gali 
iššaukti rėmenį, todėl tokio 
maisto jie turi šalintis. Opa 
valgių, kurie netoli kiekviena
me gali iššaukti rėmenį, todėl jų 
reikia visiems pasisaugot. Seni 
lašiniai, seni taukai ir sviestas, 
taukuose kepti valgiai, riebios 
zupės, prieskonių pilni valgiai 
(su pipirais, lapeliais, krienais, 
garstyčiom, daug druskos ir tt.), 
nenunokę žirniai, pupos, vaisiai, 
svaiginanti gėrimai, karšti gėri
mai — yra. keletas tų, kurie da
ro rėmenį. Kas jį gauna, turi 
vengti šitų daiktų. Pabadavimas 
porą ar trejetą dienų ir paskui 
valgymas per tūlą laiką 6 kar-

S. P. rašo: “Kas gali būt, kad 
mano šlapimas nėra čystas ? Ka
da įpili į stiklą, jis yra drums
tas ir jame plaukioja smulkios 
medžiagos.”

Atsakymas. — Aš negaliu pa
sakyt, kas yra., nes nežinau, kas 
yra tos medžiagos, kurios šlapi
mą daro drumstu. Gali būti in
kstų uždegimas, arba pūslės už
degimas, arba gonorėja, arba 
šiaip paprastas uždegimas šlapi- 
nimo organuose. Reikia duot
iŠegzaminavimui šlapimą, o
tuomet matysis, ar 'liga yra
svarbi ar ne.
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TUO PAČIU KLAUSIMU.

- “Naujienų” 172 num. pakė
liau klausima dėl taip pagarsė
jusio tarp ateivių p. Jclmsono 
biliaus. Aš išreiškiau mintį, 
kad tas bilius nėra taip pa
vojingas, kaip kai kurie žmo
nes sau jį pristato. Ir tuo 
klausimu susilaukiau d. Laisves 
Varpo kritikos,

■Laisvės Varpas sakosi esąs 
skirtingos nuomonės ir jis nu
rodo taip, kaip ir daug kitų, 
kad tas Johnsono bilius esąs 
“pavojingas darbininkams”. L. 
V. mato tą bilių pavojingą tik 
todėl, kad jis taip, kaip ir visi 
tie, kurie jį mato pavojingu, 
riša tą klausimą ne nuo tikro
jo galo.

Paprastai, kada matome ko
kį daiktą negeistiną, tai jieš- 
kome budo jam prašalinti, o 
vietoj jo duot ką geresnį, nau- 
digesnį. Tas pats yra ir su 
šiuo Johnsono bilium. Mano 
kritikas visai nieko nepasakė 
apie to biliaus antrąją puse, jis 
lik tvirtina, kad ir be to bi
liaus nepiliečiai darbininkai 
buvę labai išnaudojami, o kai 
bus priimtas tas bilius, tai bu
sią dar daugiau išnaudojami.

Tas tiesa. Ir ve, mes neno- 
roms prieiname prie klausimo 
kaip mes galim apsisaugo! nuo 
to musų žiauraus išnaudoji
mo? Atsakymas į tą klausimą 
negali būt kitokis, kaip tik: 
tapt piliečiu. Nes respublikos 
įstatymai kiekvienam ateiviui 
leidžia tai padaryti. O tasai 
p. Johnsono bilius •—■ jeigu jis 
liks užgirtas, tai jau reikalaus 
nuo kiekvieno ateivio, kad jis 
taptų piliečiu, sulig respubli
kos konstitucija. Tai ir vis
kas.

Na, ir kur čia tas “baisusis 
pavojus”? Aš jo visai nema
tau. Ir tuo dar daugiau, kad 
tą galima gana “lengvai” at
siekt, tik reikia tam noro ir 
pasišventimo. Antraip kal
bant, jeigu žmogus skaitos vi
suomenės nariu, lai jis kaipo 
toks turi atlikt savo pareigas; 
priešingai—šalies valdymo vai
rą pasiima oligarchija į savo 
rankas. O kada oligarchija 
valdo ir išnaudoja dalį visuo
menės narių, išnaudojamieji 
neturi progos niekam pasi
guost, kadangi jie patys už tai 
kalti.

Taigi atkartodamas sakau, 
kad tas bilius nėra pavojingas. 
Jis yra pavojingas tik tiems 
žmonėms, kurie netiki, sakysi
me, į balsavimą, o j “tiesiogi
nį veikimą”. Bet kaip žmogus 
gali veikt - - vienokiu ar kito
kiu budu, jei jis nėra krašto 
pilietis? Mes tokios šalies dar 
neturime, kuri suteiktų to
kiems “veikėjams” pirmenybę. 
Akyvaizdoje to fakto, mums 

aišku, kad kuris žmogus taip 
mano, jis yra primityvių idė
jų žmogus, — jis yra priešin
gas progresui.

—Laisvės Mylėtojas.
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kinai? —klausinėjo Ponas Die
vas.

—Tame žemės kampely, ku
ris man priklausė, sutvėriau 
tikrą rojų. Žmoneliai džiaugė
si ir atsidžiaugti negalėjo. Taip 
gera jiems buvo mano karali
joj gyventi! Visą kraštą nu
stačiau vikria žvalgyba, kuri 
Tavo, Pone Die ir mano prie
šams nė krustelėt neduodavo. 
Kam kulipką į kaktą paleisda
vo, ką šaltojon įbrukdavo; ra
mu buvo mano karalijoj gy
venti!

Jaunuomenę auklėjau Tavo, 
Pone Die, ir mano baimės dva
sioj. Laisvamanių mintis 
mano mokyklose iš jaunuolių 
sielų raute raudavo. Ciciliz- 
ino piktžolėms jaunuolių pro
tuose jiė išdygti neduodavo. 
Net šių, Pone Die, Tavo ir 
mano priešų vardą priverčiau 
užmiršti. Jei būdavo prikeli 
mano karaliavifno gale vidu
ry naktų jaunuolį iš lovos ir 
klausi: “Kieno vardą tu turi 
amžiams išdalinti iš savo atmin
ties?” — “Nevidonų cicilistų!” 
skubiai atsakydavo šis. Ir iš 
bakužių, ir puikių rūmų ėjo 
Tau, Pone Die, garb.ė po visą 
platųjį kraštą!

- Garbingas aš esu ir be ta
vo garbinimų lėtai tarė Po
nas Dievas. — Bet aš girdėjau, 
<ad tavo sutvertame “rojuj” ne 
aip jau puiku buvo žmonėms 

gyventi. Esą tu privaisci viso
kių šmugelninkų, spekuliantų, 
cyšių ėmėjų, šie, kaip girdė- 
au, aikvojo krašto turtą, nai-

žemės Kurmis.

Krikščionis demo 
kratas prieš pono 

Dievo teismą.
Feljetonėlis)

ant
Jis

De-

Tai buvo 1953 metų vasarą. 
Ponas Dievas šiandien vėlai 
kėlėsi, išsigėrė rytmečio kal
vos, atsisėdo į minkštą auksu 
ir brangiais akmenimis išpuoš
tą kėdę ir užsimąstė.

Neilgai trukus prasivėrė du
rys, ir pro jas įėjo Pono Die
vo asmens sekretorius arka
niuolas Gabrijelius.

— Pone Dieve, — tarė šis, 
—praėjusią naktį ant žemės 
mirė gerai Tau žinomas Kri
kščionis Demokratas. Jis da- 
bar beldžiasi į musų vartus,: 
nori į dangų patekti.

Gili raukšlė pasirodė 
Pono Dievo kaktos. Daug 
girdėjo apie krikščionio
Mokrato darbus ir tik laukė 
valandos, kada jam galės tin
kamai atlyginti.

—Įleiskite, — tarė 
Dievas, — aš jį pats 
teisti. , ,

Arkaniuolas Gabrijelius ži
nojo, kad Ponui Dievui senat
vėje reikalinga ramybė, todėl 
mėgino įkalbėti susilaikyti nuo 
šio žingsnio. Bet Pono Dievo 
žodis buvo tvirtas. Perdaug 
gerai jam buvo žinomi, Krikš
čionio Demokrato darbeliai!

Neilgai trukus suskambėjo 
šv. Petro raktai; į dangų įšoko 
kaip saulė nudžiugęs Krikščio
nis Demokratas. Bet neilgai 
tęsėsi jo džiaugsmas. Dar ne
spėjo jis apsidairyti, kaip ji 
mandagiai paėmė už rankos 
pasiųstas aniuolas ir pakvietė 
eiti pas Poną Dievą į teismą. 
Išbąlo Krikščionis Demokratas; 
kaip drebulės lapas sudrebėjo.

—Tai kad aš...—painiojosi 
jis, — niekuo nesu kaltas... tai 
vis mano priešai mane skun
dė...'

—-Pasiteisinsi prieš

Ponaj
noriu

;uvą urmu ir mažmenomis; di
džiuma gi, dori darbininkai 
gaudavo elgetos algas, badau
davo ir mirdavo.
.— Tai, Pone Die, mano prie

šų prasimanimas! — ėmė tei
sintis Krikščionis Demokratas.

Visi gerai gyveno mano ka
ralijoj. Žemesniems valdinin
kams mokėdavau po 2—3 dole
rius per 
iriems—ir
Visi visa ko pilni buvo; 
čia i kaip Anglų lordai gyveno. 
Na, o jei kuris mirdavo, tai... 
taip sau... kad gyventi nu-
bosdavo... arba Tave, Pone
Die, greičiau norėdavo pama-

mėnesį, o aukštes- 
skaičių pamiršau, 

sta-

NAUJIENOS, Chicago, itt.

iš kur gi tos ašaros atsi- 
teiravosi Ponas

Poną 
truni-

pai atsakė aniuolas.
Pono Dievo rūmuose svetys 

jau buvo laukiamas. Už pa
ruošto stalo sėdėjo pats Ponas 
Dievas. Prie vieno stalo galo 
sėdėjo raštininkas; prie antro 
—arkaniuolas Gabrijelius.

Kelionėje Krikščionis Demo
kratas baimę nugalėjo ir nu
tarė prieš teismą laikytis drą
siai.

—Buk pagarbintas visagali 
Pone Dieve, — akis kaip kuku
lius ištempęs tarė įžengęs į 
teismo kambarį Krikščionis 
Demokratas.

Ilgai su pasigailėjimu pažiu
rėjo į jį Ponas Dievas, bet nie
ko neatsakė. Pagaliau, arka
niuolas Gabrijelius davė rašti
ninkui ženklą, ir šis kaip pa
prastai pradėjo:

—Kas esi, kada ir kur gi
mei, kuriam luomui plikiau-

rasdavo?
Dievas.

—Ašaros?.. Juk tai būdavo, 
Pone Die, ne skausmo, bet 
džiaugsmo ašaros. Žmoneliai 
džiaugdavosi, kad gali suteikti 
Tavo, Pone Die, tarnui, ir dar 
dvasiškiui tokią gausią dova
ną-. .

—(Gudrus tu esi sutvėrimas!
stebėjosi Ponas Dievas— 

stengies nė padų nesušlapinęs 
iš balos išlysti. Na, o kaip tu 
aiškini visą svietą aplėkusią 
skandalingą istoriją su tavo 
vaiku... na, kad jį bala... kaip 
jis vadinasi? Pur... Pur...
- Kunigų Purvickiu — pri

minė visą laiką tylėjęs arka
niuolas Gabrijelius.

—Taigi istoriją su Purvic
kiu ir jo sėbrais, — pakartojo 
Ponas Dievas. —■ Ar ne jie, 
užimdami aukštas vietas, va
re negražią spekuliaciją; ne 
jie už krašto pinigus užsieniuo
se rumus statės, lėbavo ir dar 
milijonus susikrovė?

Šaltas prakaitas išpylė Kri
kščionį 'Demokratą. Jis pama
tė, kad turi reikalo ne su že
mės vėplomis, kuriuos visame 
kame pavykdavo įtikinti. Bet 
vis dar bandė teisintis.

—Tai mat... Pone Die... 
aš gi Purvickį bausti norėjau.,, 
bet kad jis užsienin paspru
ko.. .

—Gėdą nors prieš mano akis 
turėk, žmogau! — karščiavosi 
senelis Dievas. -Ar ne tu už
dusęs bėgiojai po miestą, kada 
skandalas ėmė plaukti į pa
viršių; ne tu stengeisi užslėp
ti nuo svieto tiesą? Ar ne tu 
krikštijai sachariną miltais? 
Ne tu, pagaliau, apsirgdinai 
Purvickį nebūta liga ir paslė
pęs po savo ilgu skvernu išly
dė] a i per sieną

Įtaip žeme nutilo Krikščionis. 
Demokratas. Nebemėgino dau
giau teisintis. O ponas Dievas 
toliau tęsė:

—Ar ne tavo pastatyti tar
nai komedijas darė, kada au
kšti tavo kelių ponai už krašto 
milijonus pripirko vietoj ang
lių žemiu?! Ne jie įrodinėjo, 
kad ir niekam netikusį šlamš

tą pirkdamas valdininkas vals
tybei nuostolio nedaro? Pa* 
aukštinimų tu duodavai viso
kiems nedorėliams, o dorus 
darbininkus nuo darbo stumei. 
Nė vieno piktadario nepabau- 
dei, nes ir pats buvai mažai 
už juos geresnis!..

Nutilo pagaliau Ponas Die* 
vas, parėmė galvą rankomis ir 
užsimąstė. Tylėjo ir kiti. Tik 
raštininkas girždino plunksną: 
baigė rašyti tardymą protoko
lą. Arkaniuolas Gabrijelius 
sukalbėjo tuo tarpu trumpą 
maldelę ir tarė:

—Atleisk jam, Pone Die,
nes...

Ne! tvirtu balsu tarė pašo
kęs Ponas Dievas. — Nesu aš 
kerštingas. Ne vienam grieš- 
ninkui atleidau sunkius nusi
dėjimus, bet šis perdaug jau 
žaidė mano kantrybe; jam at
leisti aš negaliu.

—'Nerandu aš tau vietos — 
kreipėsi Ponas Dievas į ; Kri
kščionį Demokratą —■ nei dan
guj, nei čyščiuj, nei pekloj. 
Perdidelis tu esi griešninkas, 
kad galėtum būti mano sutver
tose įstaigose. Išnyk nuo šios 
valandos iš mano akių ir pra
žūk nebuvimo bedugnėje!

Vos Ponas Dievas šiuos žo
džius ištarė, pražuvo Krikščio
nis Demokratas lyg visai nebu
vęs. O raštininkas lėtai, raidė 
už raidės įrašė nusprendimą į 
protokolą: “I-š-n-y-k-t-i”.

* *
t

Nuo tos dienos išnyko Kri
kščionis Demokratas, t. y. ne
buvo jo nei danguj, nei čyščiuj, 
nei pekloj, nei ant žemės. Bet 
neišnyko jis iš žmonių atmin
ties. Ilgai, labai ilgai seneliai 
pasakojo dar vaikams apie pik
tojo Krikščionio demokrato 
gadynę.

Kad susivėlinęs keliauninkas, 
važiuodamas naktį pro raistą, 
Įjamalydavo jame baltą stul
pą, persigandęs sakydavo: “Tai 
piktojo Krikščionio Demokrato 
dūšia neranda niekur vietos ir 
gązdina ramius keliauninkus”. 
Kad bėgdamas pro bulvių duo
bę arklys, išspirdavo ten cypi
mą ir, puldamas į šoną, ap
versdavo ratus, žmonės saky-

davo: “Tai vis krikščionio
Demokrato darbas!” Kad ra
mią naktį, visiems sugulus, 
kaž kas imdavo į sieną žirnius 
barstyti, šaukštus po aslą mė
tyti, duris darinėti — nugąs
dinti žmoneliai pašnabždomis 
kuždėdavo: “Tai Krikščionis 
Demokratas vaidinasi!”

Kad moterys negalėdavo nu
raminti savo kūdikių, sakyda
vo: “Tylėk, vaikeli, o jei ne
tylėsi, aš tave Krikščioniui De
mokratui atiduosiu!” Didžiau
sias skriaudas užmiršdavo kū
dikiai ir šluostydavo nuo skruo
stų gailias savo ašaras.

Ir ilgus labai ilgus metus 
ėjo per svietą kalbos apie pik
tąjį Krikščionį Demokratą, ku
ris trisdešimts ir trejus metus

Keitimąsi moters 
gyvenimo išmėgintas

Patvirtina, kad Lydia E, 
Pinkham Vegetable Com- 
pound yra daug pagelbėję^ 
šiame laike.

Metropolis, Illinois. — “Esu ėmusi 
/Ui a E. Pinkham Vegetable Com-

—>Esu aš jums gerai pažįs
tamas Krikščionis Demokra
tas. Gimiau aš tylioj ir kan
trioj šaly, Lietuvoj, 1905 nic-

O kai dėl šmugelninkų, tai... 
tai... aš čia nekaltas... jie pa
tys save prisiveisė...—lėtai už
baigė Krikščionis Demokratas.

—'Patys?! — klausė Ponas 
Dievas. — O kas gi buvo tavo 
dešinioji ranka — broliai Bur- 
lokaičiai Ar ne tau pritariant 
ir padedant iš driskių jie uniu 
laiku pasidarė milijonieriais? 
Ar ne jie plėšdavo per ašaras 
iš karo nuvargintų žmonelių 
po šimtą nuošimčių palūka
nų?

—Čia vėl, Pone Die, mano 
nevidonų priešų prasimany
mas! teisinosi Krikščionis De
mokratas. — Kaip jau buvo 
spaudoj savu laiku išaiškinta, 
mano dešinioji ranka Burlo- 
kaičiai už paskolas ima tik po 
vieną vien i n lėlį procentą. Na, 
o kitus 99 procentus jiems 
prastai atnešdavo skolininkai 
taip sau... iš dėkingumo už

caras 
ir

nuijialšino kraniolą 
sutverė geras 
mano darbuotei.

aš buvau dvilypio: 
pakaušis praskustas,
barzdą nešiojau; turėjau

LllO- 
ma- 
bet

T ėmy Kit

N C H O R“ DON ALOS O *
PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

Su ypątišku 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 ii’ Glasgową. 
ASSYRIA ....................: Rugp. 11
CARMANIA .........,.......  Rugp. 17
ALGERIA ............. ...... Rugp. 25.

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų

arba apielinkej

6% Už Taupomus 
Pinigus Su 
Saugumu

Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiško 
taupymo, pardavojame savo

PIRMO MORTGEČIO AUKSINIUS 
BONDSUS

Ant dalinio išmokėjimo plano
Dešimt-dalį įmokėt ir likusius į lygius devynis 
išmokėjimus.
Pasvarstykit ką reiškia 6% už taupomus pini
gus vietoje 3%. , ,

Home Bank & Trust Company
Milwaukee & Ashland Avės.

TURTAS NETOLI $10,000,000.
Atdaru vakarais, panedėlyj iki 6 valandai, utarninke iki 8 vai. 

ir subatoj iki 9 vai. vak.

Patarnavimas

SVARBAUS IR NAUDINGO ŠIO BAN
KO PAGARSINIMĄ TRUMPOJE ATEI 
TYJE.

GRAŽI IR NAUDINGA DOVANA BUS 
DUODAMA KIEKVIENAM LIETU
VIUI, KURIS TIK ATEIS MUSŲ BAN
KĄ IR PRAŠYS.

TĖMYKITE LIETUVIŠKUOSE LAIK
RAŠČIUOSE PAGARSINIMĄ.

t

pound, ir jo reikš-* 
mė davė man su-* 
prasti, kad tik per 
jį atgavau stebėti
ną naudą. Sirgau 
per aštuonis mė-< 
nesiūs, kas mane 
buvo privertęs gu- 
lėti lovoje, ir tik 
tada galėjau šiek 
kentėti, kuomet
naudojausi savo 
draugės ponios 
kad pamėgičia Ly- 

regetable Compound 
ir Jaknų Pilių. Labai žymiai pra
dėjau geriau jaustis imdama šias 
gyduoles, kad jaučiausi gerame pa
dėjime į dvi savaiti. Buvau perkei
time savo gyvenimo, kuomet pradė
jau imti jūsų gyduoles ii’ praleidau 
tą laiką be jokio apsunkinimo. Da
bar esu visiškai sveika ir tvirta at
likti visą savo darbą: skalbimą, pro- 
sinimą, grindų plovimą ir virimą, tai 
yra, viską galiu padaryt namieje, ir 
galiu eiti apie tris mylias ncpailsda- 
ma. Žinau keletą kaiminkų, kurios 
pasigelbėjo jūsų gyduolėmis.” MRS. 
EMMA CULCULVER, 705 E. 7th St., 
Metropolis, Illinois.

Rementis ant Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound. Nerviškumas, 
erzinimas, karščiai, galvos skaudėji
mas ir svaigulys yra prašalinami per, 
atsakančias gyauoies.

Peoples Bank bite

DIDELIS BANKAS

ant kampo

47-tos ir Ashland Avė.,

Chicago,

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir 
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj> 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
8% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

BALL

TYKUS VELVĖ TAPPET ČIONAI
Negerumas tappet netykumo, ant kurio inžinieriai yra 

dirbę per metus ir vėliau tapo atrastu geresniu su Bali 
Tappet.

Bali Tappet yra lengvai nustatomas taip kad visai ty
kiai veikia; bet neviskas. Bali Tappet visuomet pake
lia velve ties viduriu, atsidarymas velve lygus, kas apsau
goja nuo dilimo, taip pat (tratai išima gasą. Daugiau spė
kos, su mažiau gasolino. Lengva įdėti ir kainuoja tik 
<$1.00 už cilinderį. Daugumas atskaitoma prie vaizbos ir 
išdirbystei. Orderiuojant pažymėkit automobilio išdirbi- 
mą ir modelį. ■ A »i »
TAPPET MFG. CO.

Chicago, III.

NO

1500 .V .
Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Slzes34to48, 
Nemo Hygienic-Faahion Instituto 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.

mo 
no

ilgus skvernus, x bet bažnyčią
retai telankydavau; ilgą ro
žančių ant kaklo nešiodavau, 
bet melstis mažai tesimelsda- 
vau, nes kaip tuojau išgirsite, 
buvau užimtas kitais svarbiais 
darbais.

Kokie buvo tie tavo dar
bai? — paklausė Ponas Dievas.

—Sunkų ir svarbų darbą 
dirbau, Pone Dieve, — atsakė 
Krikščionis Demokratas: —-nuo 
1920 melų Tavo didesnei gar
bei ir šlovei didelį kraštą val
džiau ir Tavo priešus bolševi
kus, cicilistus ir masonus nai
kinau.

—Kaip gi tu tą kraštą val
dei ir kaip mano priešus nai-

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIS, išplaukia

Rugp. 23 ir Rūgs. 13.
Puikiausis sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harvo 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, francuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas', tai 
yra pamatas jo nuolatinio augimo.

Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 
patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia, 
čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
narni e je — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit ši banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa- ' 
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Siock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

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. 10:80-12:00 dieną

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

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

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

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

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

1 DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakara
Rezidencijos tel. Kedzie 7716 .
c L

ART PHOTO STUD1O

Vienas iš geriausių potografi- 
jų, daro visokius paveikslus dėl 
vestuvių, grupių ir tt. Atlieka 
tepliorystės rankų darbą kub- 
puikiuusia visokius paveikslus 
ant audeklo ir popieros. Viską 
padaro už prieinamiausią kaną, 

V. NARBUTAS.
1411 S. 49th St., Cicero, III,



Pono Hąrdingo 
‘bešališkumas’.

to- 
už 
d.,

atstovai.
Ar tai 

kurių yra 
P-as Har- 

jo rūšies

Taigi sovietų komisarai .įieš
ko radikališkesnių būdų pakė
limui ūkio Pavalgęs srityje. Jie 
reikalauja iš centralinių val
džios įstaigų motorų, t rauk to
rių, o taipgi arklių, raguočių, 
etc., etc. Motorai ir trakto
riai, atgabenti iš kitų rėdybų, 
arkliai ir galvijai, suprantama, 
pagelbėtų veikiai pakelti ūkį. 
Pavolges srityje. Beda tečiaus 
tame, kad ir kitose vedybose 
tų dalykų nėra. Uralo, pavyz
džiui, srityje badas. Ukraino
je ir pietines Rusijos redybose 

taipgi abdas. Iš centralinių 
ir šiaurės rėdybų sunku kų gau
ti, kadangi ten ■ kaimo ūkis 
visuomet vos pajiegdavo aprū
pinti vietos reikalavimus. To
dėl komisarų šauksmas: plūgų,

mus iš valdžios ir kasyklų savi
ninkų pusės. Jie tapo išmėtyti 
iš butų ir priversti yra gyvepti 
palapinėse laukuose, kur taipgi 
negauna ramumo. Apie šituos 
angliakasius nėra nei žodžio pa
sakyta. Vadinas, jie paliekama 
taip kaip jie dabar yra — be 
jokių teisių, persekiojami kom
panijų mušeikų. Ar organizuoti 
darbininkai gali tam pritarti? 
Ne! Jei unijiniai darbininkai 
tam pritartų, tai jie nebūtų ge
resni už keturkojus gyvulius.

Antras nemažiau svarbus da
lykas, gyvai paliečiantis anglia
kasius, tai toji komisija, kurią 
paskiria p. Ilardingas. I ją įei
na penki visuomenes 
Kas toji visuomenė? 
liaudis, darbininkai, 
didelė didžiuma? Ne. 
dingas ir kiti žmonės
visuomenę supranta kitaip; jų 
supratimu visuomenė yra ta 
žmonių dalis, kuri gyvena iš ki
tų prakaito. Ir abejonės nėra, 
kad jis tokios visuomenės pa
skirs penkis narius minėtam 
komitetui. Kad šitie penki na
riai eis iš vieno su 3 kasyklų 
savininkų atstovais, tai žinomas 
dalykas. Tatai angliakasių atsto
vai liks trys prieš aštuonius! 
Ar jie gali ką gero išbalsuoti 
angliakasių naudai? Nieko. To
dėl aišku, kodėl angliakasiai yra. 
priešingi tam komitetui.

Be to su ta visuomenės komi
sija yra lengva susirišti, bet ne
lengva nuo jos nusikratyti. Jei 
angliakasiai ją atmetė, tai jie 
žino ką jie daro. Jie nenori pa
tys savo rankomis sau kilpos 
nerti po kaklu. Bet p. Ilardin- 
gas pyksta ant jų, nes jo pas
tangos patarnauti savo “visuo
menei” neduoda vaisiaus.

—Laisvės Mylėtojas.

tik šauksmu paklydusių tyruo
se žmonių. — N.

Ką sako sovietų 
laikraščiai.

Rusijos atsteigimas
Viena keisčiausių spaudos į- 

kvėplų šapai ionių, ateinančių iš 
Wasbingtono kas de! Rusijos, 
sako, kad “Jungtinių Valstijų 
pripažinimas rusų sovietinės 
valdžios bus padarytas ne an
ksčiau, kaip pati toji šalis Ru
sijos našumą atsteigs”. Mums 
taipgi sako, kad “Jungtinės 
Valstijos yra pasirengę drau
ge su kitomis valstybėmis pa
daryti grynai mokslinį ištyri
mą sąlygų Rusijoje” tai našu
mo atstaigai padaryti.

Tai yra labai gera ir gražu 
iš Jungtinių Valstijų pusės, 
bet mes drįstame paklausti ši
tų “didžiųjų” protų” Wasbing- 
tone, ar jie nemalonėtų pada
ryti tą patį Jungtinėms Vals
tijoms, kų jie žada padaryti 
Rusijai? Čia taipgi esama rei
kalo našumų atsteigti ir ma
žas “mokslinis ištyrimas” ga
lėtų tam pagelbėti. A įsteigda
mi našumą Jungtinėse Valsti
jose musų “geriausieji protai”
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bedarbių, 
neįstengė

DIDŽIAUSIS TURTAS KIEKVIENOS MOTERS 
TAI GRAŽUMAS VEIDO

SEVEROS GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Sol Ellis & Sonspateną vi nimę per vartojimu

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR HAPIDS, IOWA

PUIKIOS NAMINES 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.

i Moterį p Stipr’nfoj a us , 

a Patirsite, kad jisai yra 
veiksmingas .su^ražlmui spėkp 
sureguliavimui moteriškę 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveiku, normališkęi padėjimu

$/.2s;
Klauskite pas aptiekoribs.

1‘aiengvins akių {tempimą, kuria 
esti, inežastimi galvos skaudėjimot 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sKautiamą akių karštį, atitaiso 
kreivas asas nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos p •i-zaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijlmą, 
Jei skaitant raidis susilieja. 
Jei ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis aka*

da, tuomet reikalaukit akialą.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvis.

Ant trečio augito viri Platt'e ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pintų.

gal galės parodyti rusams mu
sų stebuklingas jiegas pramo
niniam veiklumui atgaivinti 
Kitaip rusai gali manyti, kad 
musų “geriausieji protai” juo
kus iš savęs daro siūlydami 
padaryti ta kitiems, ko jie ne
daro, ar negali padaryti dau
gybei milionų čia.

Tą patį galima pasakyti apie 
kitas valstybes, prie kurių 
Jungtinės Valstijos mano pri
sidėti šita ilgašauja filantropi
ja. Vokietija yra beveik vie
nintelė šalis, kuri plačiai ver
čias Francija su Anglija tik
rai negali pasakyti kitoms, 
kaip joms pareina krautuvė į- 
steigti, nes jos negali įsteigti 
jos sau. Ypatingai Anglija tu
ri baisia daugybę 
Italija jokiu budu
pilnai išspręsti šito klausimo. 
Didžiaverslėnis valstybėms di
džiumoj sugriuvus atrodo juo
kinga, jei jos garsinasi, kad jos 
rengiasi parodyti kitoms to
kius dalykus, kurių jos negali 
padaryti sau.

—New York Gali.

SEVERAS 
regulATOR

Jei norite turėt gražią ir 
skaisčią išvaizdą nepaisant 
ant amžiaus, turėt jaunystės 
pasigerėjimą ir patraukiantį 
vyrus,, jūsų oda švelni kaip 
aksomas, aiški kaip murmu- 
ras ir jei nori, kad tavo iš
vaizda atrodytų gerus svei
katos ir jaunumo ženklus, 
jei rūpiniesi urnai nuimti šla
kus, spuogus, saulės nudegi
mą, inkštirus, riaukŠles ir 
kitas odos ligas, kurios taip 
kenkia, kad gadina išvaizdą, 
naudok savo odai kasdieną 
pirm gulsiant vienintelę pa- 
sekmingiausią gyduolę.

“VERENA JAUNIMO 
B ALSAM A S”

Įžymus “Verena Balsamas” 
yra prirengiamas įžymaus 
chemisto, kuris pašventė visą 
savo laiką mieriu mėginda

mas prirengti ką tokio, kuris palaikytų jaunumą ir viliojimą mo
terų. šis balsamas b'uvo vartojamas vien tik turtingų, kuomet vi
soms nebuvo prieinamu pagal savo brangumą, kad negalėjo kiek
viena moteris nusipirkti.

Dabartiniu laiku, prirengėme, daugelį šios stebėtinos gyduolės, 
todėl galime pardavoti už prieinamą kainą, tuorn-i suteikiame kiek
vienai moteriai progą nusipirkti, nepaisant, kaip biedna yra. Iš 
Šios priežasties musų balsamas įsigijo populioriškumą ir pagarbą, 
nes tūkstančiai moterų vartoja jį kas dieną ir priegtam, palaikome 
po kelioliką padėkos laiškų ir apvertinimų kas dieną, nuo vartotojų 
musų b ai s amo, kurios vadina “stebėtinu” kurių liudijimai jo paly
ginamos vertes ir jaunos moterys mėgina musij jaunumo balsamą.

IR MES PATARIAME KIEKVIENAI MOTERIAI 
pirmiaus nei kad pirksi kitokį, o persitikrinsi šias stebėtinas pasek
mes i rbusi labai mums dėkinga. Jis nedaleis plaukams augti ant 
odos. Kaina didelio puodo yra $2.00. Klausk savo vaistininko šią
dien, arba agento, bet jeigu negalės suteikti, išpiklyk įdėk su juo 
25c., stampoms ir pasiųsk mums ant antrašo:

VERVENA LABORATORY, Ine. 
114 Hartford Chicago, III.

2114 iki 2120 So. State St 
Tel.: Victory 2454

DR. VAITUSH, O. D
Lletarin Aldą SpeciallitM

Komunistų spauda Europoje 
ir Amerikoje tvirtina, kad so
vietų Rusijos reikalai pasitaisy
sią, jeigu tik javai Rusijoje už
derėsią gerai. Javai šiemet, 
anot komunistų, užderėję gerai. 
Tečiaus iki Rusijos ūkio atgi
jimo dar toli. Kodėl?

Laukų ūkis.
Dalykas tame, kad laukų 

ūkyje labai svarbią ro
lę lošia naminiai gyvuliai. Bet 
štai dienraštis “Ekonomičeska- 
ja Žizn” (No. 140) praneša, 
kad Samaros gubernijoje bu
vo:

Angliakasiams sustreikavus p. 
Ilardingas pareiškė, kad jis ne- 
sikiš į streiką — stovėsiąs nuo
šaliai.

Taip jis ir darė iki anglių 
stygį pradėjo jausti visa, šalis. 
Tam atsitikus, jis jau negalėjo 
ilgiau stovėti nuošaliai ir savo 
žodį sulaužė. Jis sulaužė jį dėl
to, kad pamatė, jog jo “bešališ
kumas,” kaip jis jį vadina, ken
kia jo draugams — kompani
joms. Iš pradžių, nesuprasda
mas dalykų, jis manė, kad ang
liakasiai negalės ilgai laikytis 
ir, bado verčiami, bus priversti 
grįžti pas darbdavius ir jų ma
lonės prašyti. Bet atsitiko ki
taip, negu jis laukė. Angliaka
siai, papratę badą kęsti, neišsi
gando tos sunkios padėties, kuri 
juos ištiko streikan išėjus ir 
nesiskubina bosų prašytis, žino
dami, kad jų malonė yra tokia 
maža, jog ir sugrįžus prie dar
bo jų padėtis nedaug bepagerės. 
Todėl jie ir nesiskubina grįžti 
prie darbo. Bet jiems nedirbant, 
iškastasis anglių sandėlis su
mažėjo taip, kad jų stygį pajau
tė visos šalies pramonės, p. Har
di ngo draugai. Todėl jis pagal
vojo kitaip ir nutarė kištis, 
kištis taip, kad angliakasių strei
ką tuojaus pabaigti.

šituo tikslu jis pasiūlė “be
šališką” propoziciją: angliaka
siai turi grįžti prie darbo ta pa
čia alga ir tomis pačiomis sąly
gomis, kokias jie turėjo eidami 
į streiką, o jis paskirs komisi
ją, kurion įeis: trys organizuo
tų angliakasių atstovai, trys 
anglių kompanijų atstovai ir 
penki visuomenės atstovai; šita 
komisija iki rugpiučio 10 d. iš
dirbs susitaikymo planą. Jeigi 
iki paskirto laiko išdirbti susi
taikymo planas jai nepavyktų, 
tai ankliakasiai turi dirbti 
mis pačiomis sąlygomis ir 
tas pačias algas iki kovo 31 
1923 m.
• Bet šitą Hąrdingo pasiūlymą 
pirmiausia, atmetė kasyklų savi
ninkai, kurių kasyklose dirba 
unijiniai darbininkai. Angliaka
siai taipgi nepriėmė jo. Pilėme 
tik tie kasyklų savininkai, ku
rių kasyklose dirba neunijiniai 
darbininkai ir tie, kurie unijos 
nepripažįsta.
Kodėl kasyklų savininkai nepri

ėmė Hąrdingo propozicijos?
Unijinių kasykhj savininkai 

varosi už tai, kad jie negali mo
kėti tokių a'l^ų, kokios buvo 
mokamos prieš streiką; jie no
ri nukapoti algas darbininkams; 
o jei jiems ir nepavyktų numuš
ti, tai jie turėtų progą pakelti 
kainas anglims ir tokiu budu 
pripilti savo nepripilamus kiše- 
nius. Priėmus gi Hąrdingo pro
poziciją, jie negalėtų nei vieno, 
nei kito padalyti; nei algų nu
mušti, nei kainų pakelti. Už 
tai jie ir priešingi Hąrdingo pro
pozicijai. Nelinijinių kasyklų sa
vininkai priėmė jo pasiūlymą 
todėl, kad jiems geresnio nei 
pats Dievas negalėtų suteikti.

Ir taip vieni kasyklų savinin
kų liko ištikimais Hąrdingo pi
liečiais, o kiti, maištininkais. 
Tečiaus p. Hardingas ima už 
gerklės ir rodo baisius savo val
džios dantis ne tiems maištinin
kams, o organizuotiems darbi
ninkams. Ar tą jis daro per 
daug juos mylėdamas, ar dėl 
ko kita, bet faktas pasilieka 
faktu — jo bešališkumas 
virsta vienpusiškumu.

Kodėl angliakasiai nepriima 
plano?

Kad angliakasiai nepriima 
Hąrdingo plano, tai tam yra ke- 
lios priežastys. Pirmiausia prie
žastis yra ta, kad vakarų Vir
ginijoj ir Pennsylvanijoj yra 
daug neorganizuotų ir organi
zuotų angliakasių, kurie dirba 
kasyklose tų savininkų, kurie 
nepripažįsta unijos, šitie ang
liakasiai išėjo į streiką kartu su j... ju* ou 
organizuotais darbininkais ir.daug neaparsi neigi toli nenu
kenčia didžiausius persekioji-'važiuosi.

pa-

1916 metais arklių 607,696, 
galvijų—1.046.082; priaugan
čių arklių—160,276.

1922 metuose toje rėdytoje 
beliko:

Arklių 180,897, galvijų 287,- 
447, priaugančių tik 2,623.

Dar aršiau dalykai stovi su 
veisliniais galvijais ir arkliais. 
1916 metuose toje rėdytoje 
vienas jautis išpuolė 30 kar
vių. Gi 1922 metuose vienas 
jautis išpuola vos 160 karvių. 
Vienas jautis daugiausia gali 
padengti 60—80 karvių. Reiš
kia, kad ir kažinkaip gerai da
lykai Samaros srityje klotųsi, 
privisimajs gyvulių, be kurių 
laukų ūkis negali apseiti, nusi
tęs keliems, o, rasi, ir kelioli
kai metų.

Tokioje pat padėtyje randa
si ir kitos sovietų Rusijos re- 
dybos bado srityje. Skaitlinės, 
piešiančios šitų liūdną padėtį, 
suteikia sovietų valdžios dien
raštis. Taigi reikia manyti, 
kad jos iporodo padėtį biskį ge
resne, .negu ji ištikro yra.

Kaip aprūpinti kaimų ūkį 
gyvuliais? ----- Štai kuo susiru-

pinę. sovietų valdininkai.
“GoF na vyduinki chitra” 

(skarmaliai yra gudrus išmis- 
lams)—-sako rusų priežodis. Ir 
nuskurę Rusijos ūkininkai mė
gino apseiti be arklių. Eina ( 
gandai, kad tūlose vietose jie 
mėginę kinkyt arklan arba ve
žiman savo pačias arba patys 
įsikinkyti. Bet juk su boba

Joni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
lupynos sunaikina gražiausius 
plaukus.

Raffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir grazną žvilgančių plaukų, naudokit IZujffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

5 pėdų maudynė su kranais ir nuo pervirš bėgi
mo ................ ..................... ................. .......  $25.00

18x30 vieno šmoto sinkos su pakabikais ir kranų 
sieteliais .................................................... $12.50

Žemai klozetas, balto porcelėno tanka $24.00
17x19 porcelėno, enemeluota.skalbinyčia, apnike-

liuota P žluga ir kranai ......... .................. $11.00
Be paipų furnasas 5 kambarių namui .... $87.50
Vandnio šildymui įtaisymas, varinės paipelės.

kaina................................... ......................... $7.75
Suteiksime nurodymus, kaip įdėti musų apšildy

to ją veltui.
Ant pareikalavimo, katalogą prisiunčiame veltui.

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

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

1407 Milwaukee Avė.
Tol. Humboldt 5849

1ORKESTRĄ-BENĄ

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS —
JEI SEUGAT:

PILVU, — 
GERK SALŲ T ARĄ;

NETURI APETITO — 
GERK S A L U T A R Ą ; 

PERMAŽAI SVEIKATOS — 
GERK SALUTARĄ; 

DEL SUTVIRTĖJIMO — 
GERK SALUTARĄ;

Parūpinu visokiem* 
reikalams

J. BALAMS
1432 So. 50th Ct, 

IcerO lik 
Tel. Cicero 2537

SALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS' NUO ĮVAIRIŲ LIGŲ 
IR NELAIMIŲ, TAI GELBĖS IR JUMS. 

REIKALAUKITE APTIEKOSE, ARBA TIESIOG IŠ MUSŲ.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.

1707 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

3827 Archer Avė.,

o

O

K a s p a r
Tel. Lafayette 0238.

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ..........................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ..................  10c.
Švarių klevo išgrindimui ...................................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO., 
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

K«L Kedaie SM3

muzikali škų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripku. rekordų visokioms kalboms, R-ramn-fonų ir auksiniu vi
sokių daiktu: fciedu ir laikrodėliu, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikaližkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

K Oh TRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
suoja vidurius, 
sada vartokite, 
aptiekose ir pas 
50 centų.
PAINO CHEMICAL Co

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Reumatizmas Sausge'e
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau*

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padika- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiea. 
kaina 50 centą.

Justin Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago. III.

BS14-16 BooMveH RA 
Arti Si. Losią
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-03 Archer Avė., iškalno už
siregistruoti būtent šian
dien, o ryt susirinkit tokiu 
laiku kokiu susitarsite. 
Peoples Furniture Co. žada 
padaryti 3 tripus piknikan 
ir iš su 25 pasažieriais ant 
syk.

4. ’ T0WN OF LAKE apie- 
linkė prašoma susirinkti į 
Naujienų Skyrių, 1614 W. 
46th st., iš čia bus didelis 
trokas, kuris veš po 25c lig 
pat daržo, pirmas tripas iš
eis apie 9:30 vai. ryte.

5. VISUR KUR TIK pa
matysit automobilių važiuo
jant ne pilnų su parašu 
“Naujienų Piknikas” nesi
drovėkit paklausti, kad nu
vestų ir jumis.

6. CICERO. Iš čia geriau
sia važiuoti traukiniu C. B. 
& Q. didmiestin, o iš ten nu
eiti I. C. gelžkelio (Suburb.) 
stotin Randolph ir Michigan 
ar Van Buren ir Michigan, 
o iš čia traukiniu lig 115 
Kensington, iš kur jau gali
ma nueiti piknikan arba bus 
nuvežami automobiliu.

7. VAŽIUOJANTIEMS 
TRAUKINIAIS Bridgepor
tiečiai, nuo 18 gatvės ir iš 
Englewood galima nueiti lig 
I. C. stoties, kurios randasi 
paežeryje, kas 3 blokai. 
Traukiniai dabar eina kas 
15 minučių ir tankiau diena 
ir naktj. Važiuojant trauki
niu patartina susitarti gru
pėmis po 5 ir pirkite 10 va
žiavimui tikietų, kuris kai
nuoja nuo Randolph lik Ken
sington $1.65, o perkant tik 
vienam sykiui kainuoja apie 
50. Toks 10 važiavimų (10 
ridės) butų geras dėl 5 nu
važiuot ir parvažiuot.

8. NORTH SIDE. North- 
sidiečiams geriausia butų 
važiuoti automobiliais iig I. 
C. traukinių didmiestin. Jei 
butų galima susirinkti ant 
North Avė ir Robey būriais 
Chekers Cab pasižadėjo nu- 
vešti miestan nupigintomis 
kainomis arba ir tiesiai pik
nikan. Reikale automobilių 
telefonuokit Columbus 9100.

9. AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAMS, visi tie, kurie 
turite automobilius ir norė
tumėt padėt nuvesti žmones 
piknikan ar iš pikniko pra
šome užvažiuoti Naujienų 
ofisan ir pasiimti kortų 
“Naujienų Piknikas”, dykai, 
kurios padarys daug patogu
mo jums ir važiuojantiems.

Visi Naujienų Piknikan!

Pienuojama milži
niškas masinis 

mitingas.
Pažangioji Chicagos lietuvių 

visuomenė, vadovaujama dvie
jų srovių, socialistų ir sanda- 
riečių, rengiasi pažymėti Lie
tuvos pripažinimą milžinišku 
masiniu mitingu.

Ketvergi) vakare rengimo 
komitetas, susidedąs iš 10 
žmonių, laike Dr. A. Zimonlo 
ofise pirmutinį savo posėdį. 
Jame tapo išrinkta komiteto 
valdyba ir įvairios komisijos: 
svetainės paėmimui, rezoliuci
jų parašymui, agitacijai, pro
gramų pagaminimui ir tt.

Komiteto pirmininku tapo 
išrinktas I)r. A. Zimonlas, raš
tininku --- Dr. A. Mon tvidas, 
iždininku - J. šmotelis.

Komisijai iš dviejų asmenų 
tapo pavesta paimti vienų di
džiausiųjų Chicagoje svetainių, 
kad į jų galėtų sutilpti kiek ga
lint dauginus publikos. Kaip 
tik svetainė bus paimta, tai 
komitetas paskelbs rengimo 
dienų.

Svarbu yra čia pažymėti, 
kad bendrasis komitetas kaip 
vienu balsu nutarė nesitenkin
ti vien išreiškim ir džiaugsmo 
dėl Lietuvos pripažinimo, bet 
ir pareikšti pažangiosios vi
suomenės nusistatymą opesniai 
siais Lietuvos politikos klausi
mais. Lietuva, visų protauja!!-

t

. _______________

CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::

Pranešimas važiuojan
tiems su Naujieny 

Eikursija
Visi važiuojanti su Nau

jienų Excursia, “Berenga- 
ria” laivu, kuris išplauks iš 
New Yorko rugpiučio 8 d., 
privalo pribūti ant “Dear- 
born stoties” subatoj, rug
piučio 5 d., 10 vai. vak., kad 
butų pilnai laiko užčekiuoti 
bagažus ir sutvarkyti kitus 
reikalus. Kurių bagažai lik
tų nepaimti iš namų iki 5 
vai. vakaro, tad praneškite 
telefonu į Naujienų ofisą 
Roosevelt 8500.

Naujienų Pinigų Siuntinio 
w Skyrius.

Naujieny Piknikas ir 
kaip nuvažiuoti

1. BRIDGEPORTĄ IR 
NAUJIENŲ APIEL1NKE 
aprūpins HUB CAB CO. 
Bridgeportiečiai gali susi
rinkti į ar pas Naujienų 
Skyrių, 3210 S. Halsted St. 
ir iš čia tiesiai piknikan po 6 
pasažierius i vienų taxi, važ
ma 70c. ar $1.35 ten ir atgal 
vienam.

2. NAUJIENŲ APIE- 
LINKĖ prašomi susirinkti 
pas Naujienų ofisų, 1739 S. 
Halsted st. ir iš čia ta pati 
HUB CAB CO. veš tiesiai 
lig daržo ir vakare vėl par
veš visus namo už $1.35. Pra
šomi pradėti rinktis nuo 
9:30 ryto, kad išvengus susi
kimšimo.

3. BRIGHTON PARK, 
dalyj šios apielinkes aprū
pins THE PEOPLES FUR- 
NITURE CO., lietuvių ra
kandų krautuvė, kuri prisi
žadėjo vesti dykai savo tro- 
ku. Visi važiuojantis pra
šomi nueiti į krautuvę, 4201 

čiųjų žmonių supratimu, turi 
būt ne tiktai nepriklausoma, 
bet ir laisva!

Amerikiečius labai sujudino 
Atstovybės paskelbtoji žinia 
apie piliečių registracijų, kuri 
ketinama vykinti tokiu budu, 
kad Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams grųsina pavojus ne
tekti pilietybės teisių ir net sa
vo turto Lietuvoje. <

Jie, toliaus, yra labai susi
rūpinę krikščioniškosios St. 
Seimo daugumos pasiryžimu 
įvesti 10 metų “čyščių” tiems 
svetimosiose šalyse gyvenan
tiems, kurie pagrįžę į savo tė
viškes, norėtų patapai (Lietu
vos piliečiais.

Yra ir daug kitų opių da
lykų dabartinių Lietuvos val
donų politikoje, dėl kurių ne
rimsta plačiosios amerikiečių 
minios. Užtylėti juos dabar, 
kada lietuviai rengiasi skaitlin
guose susirinkimuose kalbėtis 
apie Lietuvos reikalus, negali
ma, nes tylėjimas reikštų pri
tarimų.

Amerikos lietuviuose nie
kuomet nebuvo rimtų abejo
nių, kad Lietuva amgsčiaus ar 
vėliaus bus kitų valstybių 
pripažinta. Pats pripažinimo 
faktas todėl jiems didelės 
nuostabos nesuteikė. Kas kita 
— Lietuvos laisvė ir jos pilie
čių teisės. Nuo tos dienos, kai 
Kaune susirinko žmonių išrin
ktieji atstovai, pažangioji lie
tuvių visuomenė nuolatos tu
rėjo pergyventi karčių nusivy
limų. Žinios apie savivalingų 
valdininkų darbus, cenzūra, 
karo stovis, žemės reformos 
vilkinikas, pasikėsinimas ant 
mokyklų laisvės, šmugelis val
džios įstaigose, konstitucijos 
projekto darkymas — visa tai, 
kaip smūgiai pagaliau per gal
vų, sekė v(enas po kito. Bet 
kuomet amerikiečiai manė, 
kad jau tų smūgių užteks, 
staigu iš Kauno ka n uolių
pokšt: “Registracija!” Pokšt: 
“Dešimtis metų, ‘pakutos.’ no
rintiems patapt piliečiais!” 
Pokšt: “šalin respublikų iš 
konstitucijos!”

Ir miegantys gali nuo tokių 
garsų pabusti. Štai, Amerikos 
Lietuviai dabar ir nori pasa
kyti: “Kas .ptrdaug, tai še- 
lauk! Musų kantrybė pasibai
gė. Jeigu aukos, kurias mes 
dėjome Lietuvos reikalams per 
eiles metų, ką nors reiškia, 
tai mes turime teisės reikalau
ti, kad mums ir musų bro
liams Lietuvoje nebūtų daro
ma skriaudos!!”

Tie, kurie šitam balsui pri
taria, ruoškitės paremti bend
rojo komiteto rengimų!

JAU PASKUTINIS CHICA- 
GIEČIAMS PRIMINIMAS.

Rytoj nepaprasta chicagie- 
čiams diena. Kiekvienas nau- 
jienictis ir naujieniele su di
deliu nekantrumu laukia Nau
jienų pikniko. Rytoj jis įvyks 
Kiekvienas turės progų pama
tyti kas dėsis Naujienų pikni
ke. Audringos ir karštos pra
kalbos, kurios sujudins kiek
vieno lietuvio širdį. Ir bus 
apie kų kalbėti, nes dabar pa
sauly dedasi nepaprastų daly
kų. Ypač Lietuvoj daug svar
bių dalykų dabar dedasi Lie
tuvoj. čia bus nurodyta ką 
Amerikos lietuviai privalo dar 
ryti, kad Lietuvos politinę eigų 
pakreipus gerojon pusėn.

Kiek girdėjau, yra pasamdy
ti tam tikri žaislų vedėjai, 
kurie, prakalboms pasibaigus, 
pradės žaisti įvairius dar ne
matytus puikius žaislus. Jaus
lumas, griežiant puikiai K. 
Pociaus orkestrai, turės pro
gos smagiai šokti.

Po visų iškilmių ir žaislu, 
apie 8:30 vai. vak. prasidės 
leidimas į orų 'sprogstančių 
ugnių, kurios savo triukšmu »ir 
įvairiausiomis ugnių spalvo
mis stebins ir džiugins kiek
vienų atsilankiusį į Naujienų 
piknikų.

Todėl lai kiekvienas lietuvis 
darbininkas, na ujien ietis ir 
naujienietė nepraleidžia šios 

......

nepaprastos žingeidžios ir įs
pūdingos progos. Kiekvienas 
atsilankęs turės daug pasige
rėjimų ir linksmumo. Be to, iš 
prakalbų galės dar netik daug 
naudingų ir svarbių žinių su
žinoti, bet taipgi ir pasimokin
ti iš jų.

Tat visi į piknikų!
— Naujienietis.

GATVEKARIŲ STREIKIE- 
RIAI GERAI LAIKOSI.

(iatvekarių streikieriai kol 
kas laikosi gerai, taip kad 
kompanijos visai dar net nei 
nebando* gatvekarių streiklau
žiais važiuoti.

Yra dedama pastangų strei
kų baigti, bet kompanijos kol 
vis kas laikosi savo ir nenori 
išpildyti teisingų ir žmoniškų 
darbininkų reikalavimų.

Bet vėliau, ar anksčiau 
jos turės darbininkams nusi
leisti, jeigu darbininkai ir to
liau tokios vienybes ir susi- 
klausimo laikysis.

Tuo tarpu miesto majoras 
Thoimpsonas bando išgauti iš 
miesto 3,000,000 dol. dėl faip 
vadinamų, “džiitni basų”, ku
riuos jis norįs paleisti' vaikš
čiojimui žmones vežioti. Be 
to, jis reiškia dabar žmonėms 
svarbų ir būtinų reikalų gat- 
vekarius nusavinti.

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ.

George Lascot, J 921 Sedg- 
wiok gat., Chicago Motor Bus 
kompanijos “šioferis” dėl de
šimtuko neteko gyvasties. Jis 
norėjo išgelbėti kompanijai 
dešimtukų ir tapo ant vietos 
mirtinai suvažinėtas.

Lietuviu Rateliuose
RUBSIUVIŲ DRAUGIŠKAS 
IŠVAŽIAVIMAS Į JEFFERSON 

MIŠKUS.

Spetinladicnį, liepos 30 d., 
buvo Rubsiuviį Unijos lietuvių 
skyriaus draugiškas išvažiavi
mas Jefferson miškuose. Tų 
dienų oras buvo labai giedras 
ir šiltas, žmdnių buvo suva
žiavę gana daug.

Apie ketvirtų valandų prasi
dėjo programas. * Pragramo 
vedėjas J. Bcndokaitis paaiški
no publikai, kad šį išvažiavi
mų surengė Rubsiuvių Unijos 
lietuviįi skyrius, A. L. D. L. D., 
“Ateities Žiedo” vaikų draugi
jėlė, ir Mišrus L. K. ir L. K. 
Vyrų Chorai.

Pirmiausia buvo perstatytas 
kalbėti dešiniųjų komunistų 
“kalbėtojas” koks tai Mizara. 
Jis mizerniškai išpeikė “dėdės” 
Gom perso A. D. Federacijos 
vadovavimų, ir labai gšgyrė 
Amai ga|mei tų Rubsiuvių Uni
jų, kad esanti labai “kairi ir 
revoliucijinga”. Bet juk visi 
gerai atsimena, kad dar neper- 
senai tas pats Mizara su savo 
vienminčiu Bimba ir kitais 
sėbrais varė smarkių agitacijų 
per “Laisvę”, kad kriaučių 
unijų reikių .griauti ir tai to
dėl, kad joje vadovauja dau
giausia socialistinių pažiūrų 
žmonės. O dabar tie patys 
ponai komunistai giria Amal- 
gameitų Rubsiuvių Unijų, kad 
ji jau esanti ir “kairi ir revo- 
liucijoniška”. Suprantama, jie 
dabar tau) sako vien lik dėlto, 
kad bolševikai nori sudaryti 
“bendrą” darbininkų frontų, 
kad per jį galėjus eiti, taip 
sakant, į plačiasias darbininkų 
minias. Tai dėlto dabar ko
munistai ir skverbiasi į viso
kias bepartijinc's draugijas, 
kad galėjus įpiršti savo sėb
rus j tų draugijų valdybas. Tai 
ve delko tie ponai dabar giria 
tas draugijas, kurias jie pir
miau visaip niekino ir šmeižė.

Mizarai pabaigus savo “spy- 
čių”, mišrus choras, p. Kveda
ro vedamįatf, sudainavo keletą 
liaudies, dainelių ir internacio
nalų.

Paskui buvo perstatytas 
“kalbėti” spešeklemo!kųfttų 
“spykeris”. Jis nupasakojo 
kaip jis, kaipo geras agentas, 
“ščyrai” “tairravar” Naujienoms 

per keletą metų ir kaip jis pa
traukęs teisman Naujienų “bo
sus”, prieš kuriuos jo nusam
dyti “lojeriai“ jau kelinti me
tai vedų “keisų”. Ir jis, sakė
si, esąs “šiur”, kad visi dabar
tiniai Naujienų “bosai” busią 
“išklynyti” iš Naujienų namo, 
ir kad po tai “tragedijai” jis 
pastatysiąs tokius žmones ves
ti Naujienas, “kaip kad jus 
draugai, kurie surengėte šį taip 
gausų išvažiavimą... ” Toliau 
jis prisiminė ir apie “Kujol- 
Bingol“ kompanijos Šerus ir 
visokių nebūtų dalykų priva
liojo. Gi komunistai, kurie 
visą laiką ramiai “kniubojo” 
ant dirvono, cigaretų durnus 
išpalcngva “pumpavo” ir ret
karčiais bolševikiškai, nusi- 
spiaudydavo aukštyn, išgirdę 
“KujoLBingd” žodžius visi 
pradėjo “spykeriui” ploti del
nais ir sakyti: “Bravo”, “bra
vo” “spyčiUs”...

Po spešeldemokratų “spy- 
kerio” “spyčiaus”, komunistų 
choras turėjo pietus. Tarp ko
munistų, kaip čia buvęs, 
įsipiršo ir spešialdemokratų 
“spykeris”. Jis kartu su cho
ristais pittavo ir visiems gyrė
si, kad jis labai “ščyrai” net 
šešerius metus “ištarnavęs” 
Naujienoms. Bet vargšas tas 
spešeldemokratų “spykelris” 
niekam nei žodelio neprisimi
nė, kad jis per tuos šešerius 
metus “betarnaudamas” Nau
jienoms susidėjo net dvyliką 
tūkstančių dolerių, už kuriuos 
jis dabar su pagalba tam tik
ros “gengės” tampo po teis
mus Naujienų Bendrovę!
( Ir tas “yiernasis” tarnas ma
nė (ir dar net ir dabar mano), 
kad su teismo pagalba jis pa
ims kontroliuoti Naujienas į 
savo ir tos “gengės” purvinas 
rankas.

Tikriems •Naujienų palaiky
tojams, kurie per visų laikų 
nuo pat Naujienų susi įvėrimo 
dirbo, kad Naujienos augtų, 
bujotų, ir kad atmušti visokius 
priešų ^pasimojimus jas pa
smaugti, reikėtų tinkamai į- 
vertinti to spešeldemokrato ir 
jo sėbrų komunistų, su kuriais 
jis dabar susibičiuliavo, pliauš
kalus ir prasinianyipus. Juk 
komunistai jau kelinti metai 
kaip šmeižia ir provokuoja 
visokiais prasimanymais ir me
lagystėmis Naujienų vedėjus 
savo gazielose. Jie jau nuo se
nai peizoja ir savo prakalbose 
tauzija, kad Naujienų vedėjai 
buk esą ir “šnipai” ir “išdavi
kai” ir 1.1. Dar kai kurie ko
munistai ir komunistės nete
kę proto, suagituoti Pruseikos 
per “Laisvę”, sakydavo, kad 
d. P. Grigaitis ir Žemaitė (kuo
met dar buvo gyva) draugai 
Rusijos komunistai turėtų prie 
medžio pririšti ir sušaudyti, 
jiegu jie butų Rusijoje...

Kuomet čia ėjo tokia aštri 
partijinė minčių kova, tai -ir 
tas pats spešeldemokratas pa
sakė socialistams: “Aš dabar 
ne socialistas ir ne komunis
tą, bet kur matysiu daugiau 
dolerių, tai prie tų ir glau- 
siuosiu, nes mano idealas — 
lai doleris.”

Jeigu naujieniečiai butų per
malę keletu metų ankščiau to 
spešeldemokrato veidmainingų 
politikų ir butų prašalinę jį iš 
bendrovės, tai jis nebūtų su
sigriebęs tiek dolerių ir šiandie 
negalėtų tampyti Naujienų 
Bendrovės po teismus.

Visi gerai žino, kad “Nau
jienos” per eiles metų tarnavo 
ir tebetarnauja lietuvių darbi
ninkams ir abelnai visai pro- 
gresyvei visuomenei, teikda- 
nio steisimgas žinias iš plataus 
pasaulio.

Programai pasibaigus, pra- 
monietis Scmoška kritikavo 
komunistus ir visas jų organi
zacijas, kaip tai A. L. D., D. 
P. ir k. Be to, jis išvadino vi
sus jų “lyderius” tiesiog vagi
mis, žmonių mulkintojais ir 
kraujageriais, o patį Leninų—■ 
popiežiumi. Jis sakė, kad visi 
Amerikos komunistai yra užsi
krėtę frakcinėmis parkomis, 
brudu, ir kad kolei jie neimsi- 

maudys šaJtame vandeny ir 
neišsigydys nuo to brudo, lai 
tol jie nieko geresnio duoti 
darbininkams negalės, kai]) lik 
kad užkrės juos savo brudu...

Taigi, jeigu komunistai no
ri būti darbininkų vadais, tai 
visų pirma jie turi apvalyti 
savo frontų ir sąžinę nuo los 
bjaurios ligos..-.

Pagalios Scmoška pasmerkė 
ir Rusijos komunistų partijos 
vadus už tai, kad jie pasigrie- 
bę valstybės politikos mašiną į 
savo rankas pardavė Rusijos 
proletarijato reikalus naujai 
Rusijos ir užsienių buržuazijai, 
lygiai taip pat kaip kad Vo
kietijos Šeidemanas kad par
davė Vokietijos darbininkų 
reikalus. Toliaus Scmoška ai
škino, kad tik pasaulio pamo- 
nės programas yra teisingas.

Už akėjimų komunistų, vie
nas komunistas kalbėtojas no
rėjo su peiliu smeigti Semoš- 
kai galvon, tik moteris vargšo 
rankų stdaikė.

Šį skandalingą incidentą už
gesinus, visi skirslėmės keliau
ti į “sapnų ^šalį”, nes jau buvo 
gana vėlus laikas.

— šapos Darbininkas.

CICERO.
ApvaikšČiojimas. — užkvie- 

timas.
Ciceriečiai tik bruzda. Jie 

rengiasi prie apvaikščiojimo, 
kuris bus 6 d. rugpjūčio, 1 vai. 
po pietų. Visi ciceriečiai žada 
surengti visokių pamarginitnų 
ir sykiu kviečia chicagiečius į 
pagalbų kaip draugijas, tai]) ir 
pavienius, sykiu ])asidžiaugti 
lokiu svarbiu ir džiuginančiu 
nuotikiu.

Kadangi laikas vėlus, todėl 
mes negalėdami asmeniškai už 
kviesti visų lietuvių ex-karei- 
vių, tai šiuo atsišaukimu šir
dingai prašome, kad jie malo
nėtų kuoslkaitlingiausia susi
rinkti šv. Antano parapijos 
kieme tų dienų, šiuo budu mes 
norime išreikšti padėkų Suv. 
Valstijoms už tokį malonų ir 
mums brąngų darbą, pripaži
nimą Lietuvos nepriklausomy
bės.

Kviečiame chicagiečius biz
nierius su papuoštais automo- 
biliaisf o mes neatsiliksime 
nuo jų kada Chicaga turės ap- 
vaikščiojimų.

— Rengimo komisija.

SENOVĖS ROMOS 
DIENOSE.

Senovės Romos dienose 
buvo įprotis mirusį apraudot 
ir tokiu budu, kad verkian
čio ašaros puola tiesiai į sti
klinį butelį. Kurio iš raudo
tojų buvo pilnesnis ašarų 
butelis, reiškė, kad tas velio
nį labiau mylėjo, tad buvo 
tuomi pasididžiavimas. Mes 
savo didesniame praktiška
me gyvenime vartojame sti
klų geresniam mieriui. Var
tojamas teleskope, duoda 
mums progų išrišti pasauli
nį surėdymų. Laboratori
jose stiklai užlaiko musų gy
duoles tokias, kuomet kam 
nors sveikata netarnauja, 
jos sveikatų atitaiso iki auk
ščiausiam laipsniui. Tūli 
stiklai yra pripildyti įvairio
mis dešimtmečio gyduolėmis 
nuo skirtingų ligų, bet be 
jokio pagerinimo — pakei
timo ir yra labai populiariš- 
ka publikai — todėl, tas pats 
yra ir su Trinerio Karčiuo-
ju Vynu. Tūkstančiai tūk
stančių šeimyninkių visose 
Suv. Val’st. ir Kanadoje už
laiko savo vaistų šėputėj, 
kadangi jos žino, kad ši gy
duolė tinka visokiam amžiui 
ir niekada nebuvo be pasek
mių. Jei vienas iš šeimy
nos kenčia prastų apetitų, 
vidurių užkietėjimų, gasus 
viduriuose, smirdantį kvapų, 
galvos skaudėjimų, nerviš
kumų ir abelnai kitas nega
les ir tt. Trinerio Kartu
sis Vynas pardavojamas vi
sose vaistinėse arba vaistų 
pardavėjų. Pasiklausk pats 
save apie kitus Trinerio pri-[ 
rengimus!

I ŠIANDIE PINIGŲ |
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
17c. už 100 auks. 

arba
585 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

State Bank—
Clearing House Bank

1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS 
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

Ilezidencijos 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. Nedaliomis 10—12 dieną 
Kės. 1139 Indcoendence Blvd. Chicago

OR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boplevard 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. Prospect 3466 
v-— .........y

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

| Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
I ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
I 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 piot, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

DU M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedėlioms ofisai yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA į 
DENTISTAS

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

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

1 - ............... 11 .......................

Telephono Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS * 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. * Chicago, 111.
Tel. Boulevard 5913 

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

Tele^hone Yards 1532

OR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago, V. --------------
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Pranešimai ISRENDAVŪJ1MUI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
Brighton Park lietuvių kolonijos 

svarbus masinis susirinkimas apvaik- 
ččiojimo reikalu įvyks šeštadieny, 
rugp. 5 d, 7:30 vai. vak, parap. sve
tainėje. Draugijų atstovai ir šiaip 
darbuotojai malonėkite laiku susi
rinkti. — Centralinio Kom. nariai.

PASIRENDAVOJA 4 ruimai
su garu aušildomi.

Atsišaukit:
4845 W. 14th St, 

Cicero, III.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus sekmadienyj, 
iiigp. 6 d., 12 vai. po pietų, O. Tamu- 
liunienČs svet., 1447 So. 49 Avė. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes 
vėliau apvaikšiojimas.

— K. Genis, Fin. Sekr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

| PARDAVIMUI BARBERNfi VIS- 
kas gerame stovyje. Biznis gerai 

REIKIA vyrų ir moterų vai- išdirbtas per ilgus metus. Reikia 
,v j.- i i i i -v, parduoti greitu laiku, tdoel parduosiudzios darbui, pašto klerkų, laišk- pigiai.

nėšių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaiper klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

VYRŲ ir MOTERŲ

FRANK GODE, 
3405 So. Halsted St.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, ingp. 6 d., 1 vai. po pietų 
Mildos svet., 3142 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes 
randasi daug svarbių reikalų aptarti.

— S. Kunevičius, nutar rašt.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apy
linkėj. 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 DARBININKįĮ
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją.

PARDAVIMUI SALIUNAS. YRA 
ir pragyvenimui kambariai; pikni
kams daržas ir 10 piknikų yra išrenda 
vota. Parduosiu visai pigiai. 

658 W. 123rd St, 
West Pullman, III.

PARDAVIMUI karčiama ge
roj vietoj. Renda pigi lystas ge
ras. Visokių tautų apgyventa,

Bridpej>ort. — Illinois Lietuvių 
Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mus įvyks subatoj, rugp. 5 d., 8 v. v, 
3301 So. Morgan gat. Visi kliubiečiai 
malonėkite laiku susirinkti, nes bus 
rinkmas darbininkų busimam piknike, 
kuris įvyks rugp. 27 d. National 
darže.

— A. J. Lazauskas, nut. rašt.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Ilogan.

Apsukrumas vadovauja — gera komi- bjznįs geraį išdirbtas. Platesnes 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. v. . .. ., , . .
Musų žmones uždirba nuo $100 iki žinias patirsite ant vietos. oo8
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an- VV 37th St >
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St. 1 ............ . 1 ... . .

REIKIA paprastu darbininkų roj- vietoj,
į geležies kiemą. $4.00 per dieną. 

Kreipkitės:
Concrete Engineering Co., 

1926 So. 52nd Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
pritaisytas draiveriams 

vanduo, arkliams pagirdyt. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

1434 S. Lolon Avė.
14th Place.

Draugijų viršininkų ir darbuotojų 
domei . Kviečiame visus draugijų 
viršininkus ir darbuotojus atvykti į 
susirinkimą, kur bus svarstoma ap- 
vaikščiojimas kas dėl Amerikos pripa
žinimo Lietuvos de jure. Susirinki
mas įvyks seredoj, rugp. 9 d, 7:30 v. 
vak, Raynyond Chapel, 816 W. 31st 
St. Kviečia

Antrasis Tautininku, Sanda- 
riečių ir Socialistų Komitetas

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Mayvvood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

REIKIA prmos klesos bučerio.
Atsišaukit tuojaus.

7200 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namu už labai pigią kainą su visais 
barais ir pool table (bilijardu) stalu. 
Namas 7 kambarių ir greta tuščias lo
tas; narnąs kampinis su elektros švie
sa ir maudynėms. Apgyventa lietu
viu ir* airišių. Kaina $8,500. Atsišau
kit 6:30 P. M. Wm. Klaston, 942 W. 
59th St.

Lietuvių Darbininkų

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys ve 

dusiai porai su virš 1 metų vai-Roseland. -
Namo Bendrovės šėrininkų mėnesinis1
susirinkimas. įvyks rugp. 7 d., 7:30 ktl (Chicago ai’ priemiesty). At- 
yah vak. chas. Strumilą svet 158 E.1 sišaukite tik toki kur galima vai 
107 gatves, kampas Indiana Avė. Visli . .
šerininkai ir šėrininkės malonėkite at- ką palikti dienomis, nes moteris 
silankyti laiku, nes turime daug' (lįrbn. Naujienų B()X 82. 
svarbių dalykų apsvarstymui.

— Jonas Tamašauskas, sekr. -----  ,

REIKIA patyrusio, pavienio 
bučerio. Atsisaukt pasirengęs 
dirbti.

2316 So. Iloyne Avė.

PARDAVIMUI saliunas sve
timtaučių apgyvento) vietoj — 
biznis išdirbtas per daug metų* 
Gera vieta, Prieinama kaina..

5301 So. Paulina St.
BEI KALINGAS virėjas cook 

turi mokėti gerai gaminti lietu
viškus ir angliškus valgius. Al
ga $35 iki $50 į savaitę, New j savaite vasaros laike ir apie $80.00 
City Restaurant, 4630 So. Ash- žiemos laike, 
land Avė.

PARDAVIMUI TŠVAŽTOJIMO B1Z- 
nis (Route). biznis išdirbtas per d^ug 

: metų. Užtikrintas uždarbis $50.0r

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės susirinkmas p—-----  n *'
7:30 v. v. Keistučio Spulkos 
840 W. 33 St. Visi direktoriai ir at
stovai malonėkite laiku atsilankyti, 
nes turime svarbių reikalų apsvar
stymui, taipjau bus išduoti raportai 
apie bendrovės darbuotę.

— Valdyba.

JIEŠKAU KAMBARIO APIELIN- 
kėj Englevvood 59 ar 58, tarpe Halsted 

; aš turiu ir 
žą 5 metų vaikiuką, tai norėčia, 
pagamintų ir valgį ir prižiūrėtų 
nu vaikiuką.

S. REKSTIS, 
5907 So. Racinc Avė.

Įvyks rugp. ? d. st ir Ashland Avė.; 
n name, I ma- 

kad
nra-

RAKANDAI

Trokas parsiduoda sy
kiu su bizniu. Kreipkitės: Nanuenu 
Town of Leke Skyrius. 1614 W. 46 
St. Phone Boulevard 0672.

--------------------------------------------------- PARDAVIMUI PIRMOS KLESO3
PARDAVIMUI 5 kambarių b!'fp.rn5 ir ™ m,"šina ir . visais gerais įtaisymais ir rakandais.

rakandai, geram stovyj. Turi
būt greitai parduoti. Kreipkitės. žas4ti ęardayimo p^firsit ant vietos.

Parduosiu už prieinamą kaina. Prie-

— Lietuvių Politinio 
susirinkimas įvyks 

v., bažny- 
nariai ir norintįs 

prisirašyt malonėkit pributi.
— Sekr.

Nori h Side.
Kliubo mėnesinis 
panedėlyj, uigp. 7, 7:30 v 
tinėj salėj. Visi

SIŪLYMAI KAMBARlį) 3335 So. Halsted St.
1-os lubos

Atsišaukite:
604 W. 81 st St.

Chicago Lith. Pol. and Ben. Club 
susirinkimas bu$ rugp. 7 d, 7:30 v. v. 
K. Gromanta svet., 4535 So. Rockwell 
St. Visi nariai malonėkite pributi.

— George Wasilo, Prezidentas.

Chicagos Liet. Taryba laikys savo 
mėnesinį susirinkimą antradienį. I 
rugp. 8 d, 8 v. v., Mildos svet, 3138 
So. Halsted gat. Visi atstovai susi
rinkite. Yra daug svarbių dalykų.

— Valdyba.

Roseland. — S. L. A. 139 kp. mėne
sinis susirinkimas bus subatoi, rugp. 
5 d., 7:30 vai. yak. Aušros kamaba- 
riuose. Visi nariai susirinkit pas
kirtu laiku. Atsveskite ir nauju nu
riti. — Valdyba.

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvjlks šiandien nuo 8 vai. vaka
re, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. Kuopos nariai ir norintieji pri
sirašyti kviečiami laiku pributi.

—K p. Raštininkas.

North Side. — S. L. A. 226 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj rugp. 6 d., 
9:30 v. v., Knygyno svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Svarbiu reikalu delei, 
visi nariai malonėkite laiku susirinkti.

— Rašt. R. Markas.

Noriu ištaisytų lotų, arba pirmą 
už narna imokčjimą už 5 pasažierių,! 
1920 Buick, Rex Winter Top automo
bilių: geri taleriai, vienas visai nauju- 
tis; automobilius A 1 nadėiime, South 
arba South-west pusėje. Tel. Boule
vard 7899.

KAMBARIS ant rendos vie
nam vaikinui, gerai užlaikomas.

Kreipkitės:
3524 So. Lowe Avė., 3-os lubos

Tel. Boulevard 1009

PARDAVIMUI 4 RUIMŲ RAKA-' 
dai pigiai, visus ar po vieną; vargonai 
raudoni, 5 oktavų, rašoma mašinukė 
No. 1 Fox, 6 mėnesių šuva ir kalė su 
B vaikais. Kam reikalingi tie ddiktai, i 
kreipkitės šiuo adresu:

V. J.,
925 W. 18 PI.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio, supran

tančio restaurano biznį. Biznis 
geroj vietoj ir daug kapitalo 
nereikia. Kreipkitės Wabash 
5285; 60 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 200 MOTERŲ INDŲ PLO- 
vimui, šiaip darbui ir hdtelį pagelbi- 
ninkių apšvarinimui namų. Alga $16 
iki $20 į savaitę. Parveža kas va
karas namon veltui. Tapgi, reikia 
300 darbininkų iš miesto dirbtuvės 
darbui. $4.00 i dieną.
NOBLE EMPLOYMENT AGENCY, 

1059 Milkaukee Avė.

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st St.

Pirmyn Mišrus Choras laikys savo 
repeticijas subatoj, rugp. 5 d 
vai. vak., paprastoj svetainėj. __ (
dainininkai malonėkite būtinai laiku. virš 16 metų dirbti dėžių fabri-

7:30 
Visi I REIKIA moterų ir merginų

4 KAMBARIŲ 
Pardavimo prie

ini rts. Rakandai

...PARDAVIMUI 
puikus rakandai, 
žastis, šeimynoj 
visai mažai vartoti, parduosiu už pu- ( 
se kainos. Taipgi turiu automobilių . 
Oldsmobile 6,000 mylių važiuotą.

4822 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI DRABUŽIŲ FRAU 
tuvė (Drv Goodq štokas 1 nnt Bridee- 
nort.o načioje lietuviu širdyje. Krau
tuvė didelė, trvq kambariai užpaka’vi, 
didelis rimentinis beismantas. lystaš 
ant nenkių metu. Renda nebrangi. 
Priežastį pardavimo patirsite 
vietos.

3305 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1601

ant

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI dalikatesen 
krautuvė. Lietuvių kolonijoj. Ge
ra vieta. Parduosiu su namu ar
ba be namo. Nąmas kampinis.

10501 Edbrooke Avė.
Roseland, III.

susirinkti, nes turime tinkamai Drįsi 
rengti dainuoti “Naujienų” piknike.

— Valdyba.

West Pullman. — S. L. A. kp. susi
rinkimas įvyks rugp. 5 d„ 7:30 vai. 
vak., J. Gruzdžio svet.. 722 W. 120 
St. Visi nariai atsilankykit ir užsi- 
r-vkėtkit duokles. — A. Statkus, rašt.

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU SAVO MOTERIES MA- 

rijonos Burke (Burčikienė), kuri ap
leido namus, palikdama 14 mėnesių 
mergaitę vardu Biruta. Sugryžk! ta
vo duktė, šauksmu tavęs meldžia. 
Duok žinoti, kain manai pasielgti. 
Jei neatsiliepsi, aš griebsiosi aštres
nių įmonių. Tavo vyras ir duktė. J. ir 
B. Burčikai, 9680 Dyar St. Ham- 
tramek—Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar našlės, tik negyvanašlės, nese- 
nesnės 25 metų. Aš 29 metų vaiki
nas. Meldžiu su pirmu laišku ir pa
veikslą prisiųsti.

J. STONE 
General Delivery, 

Chicago, Įll.

ke.
Atsišauk it:

RATHBORN HA IR & 
RIDGWAY CO., 

1418 W. 22nd St.

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui, ant nakties namon 
eiti. Kreipkitės:

S. ABRAMS, 
816 Independence Blvd.

REIKIA patyrusių rankinių 
siuvėjų tuojaus, prie kotų baigi-, 
mo. Kreipkitės pasirengę dirbti.

IIART SCHAFFNER & 
MARKS AND CO., 

Washtenaw Avė. & 19th St. 
arba 

4512 W. 22nd St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS i 
Mexwell 1920, 5-kių sėdynių, nauji' 
tairai, self starter ir elktrikos švie
sa. Labai geram padėjime. Parduo
siu už $200.00. Galima matyti 
karais po 6 vai..

2423 W. 46th St.
Tel. Lafayette 1329

va-

PARDAVIMUI pieninė. Par- 
duodama. kasdien 50 kenų pieno. 
Randasi pietinėj daly miesto.

Naujienos Box 84.

PARDAVIMUI MEXWELL AUTO- 
mobilius, 5 pasažierų, 
viskas geram stovyj, 2 extra 
spot lempa, viską aukauju už 
šimtus. Kreipkitės adresu: M. 
vičiutė, 4630 So. Ashland Avė. 
lubų, Room 1, Phone Yards 
Kreipkitės tiktai vakarais nuo 
8 išskyrus pėtn. ir nedėlią.

1919 modelio, 
tairai, 

tris 
Mise- 
ant 2 i 
6079.
6 iRi

PARDAVIMUI PIGIAI KAMPINE 
grosernė, biznis gerai išdirbtas, lysas 
ilgas, renda pigi, kambariai pagyve
nimui gera proga. Pardavimo prie
žastis svarbi.

Klauskit:
3700 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI automobilius 
7 sėdynių Model 666, 1921 met. 
(Paige). Visas randasi gerame 
stovyj, parduosiu už žemiausią 
kainą. P. Adomaitis, 3329 So. 
Auburn Avė. Tel. Yards 0879.

PARDAVIMUI tajerų vulka- 
naizinė šapa su pilnu staku, kas 
tik reikalinga dėl automobilių. 
Šaukit

J. ŽAKE, Yards 2608

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, se

nas ir geras biznis, apielinkė ap
gyventa vokiečiais ir airiais.

2956 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI PUIKI DUONOS 
keptuvė, lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventi vieta; biznis gerai išdirbtas, 
kepa 1,000 duonų j dieną. Parduodu 
pigiai.’ Pardavimo priežastis — sa
vininkas apleidžia miestą. Atsišau-. 
kitę Grant Works Real Estate, 4917 
W. 14th St., Cicero, III. Tel. Cicero 
6723.

PARDAVIMUI soft drink 
parlor, tuščias flatas viršuj. 
Maišytų tautų apgyventa. Renda 
$100 į mėnesį. • s

5154 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemč ir 
grosernė, gera vieta ir gerai biz
nis eina. Svarbi pardavimo prie
žastis. Pašaukit

Lafayette 6177

NAMAI-ZEME
MAINOME, PARDUODAME 

namus, farmas, bučemes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas m-us pigiausis ir 
teisingiausis patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

Telephone Boulevard 1550
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vakare 

kasdieną.
PARDAVIMUI 2 FLATŲ NAMAS, 

akmens priekis: saliunas ant pirmų 
lubų, gyvenimui kambariai užpakalyj. 
Daro gera biznį, skersai gatvekarių 
stoties; 6 kambariai ant viršaus; ga
ro šiluma, viskas up-to-date. Vertas 
$15.000, parduosiu už $13,000. Cash 
$4,000. 1634 W. 69th St., kampas 
Marshfield Avė.PARDAVIMUI RESTAURANAS 

geroj vietoj, biznis išdirbtas; galite 
užeiti ir persitikrinti ape biznio ėji- PARDAVIMUI KAMPINIS

Priežastis pardavimo — nesu- tas ,60x125 pėdas ir 4 kambariu m-u-
Parduosiu

Savininkas

LO-
ma.
tikimas partnerių.

Atsišaukite:
1739 S. Halsted St.

Bok 83»

rinS stuba, gerai įrengta.
! už

ant
teisingą pasiūlymą, 

vietos
6559 S. Mąplewood A ve.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIG11TON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro'namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

PIGIAI 175 AKERIŲ GEROS ŽE- 
mės farma pardavimui ir visi budin- 
kai: namas geras, 8 kamabriai, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, 15 vištij 
ir visi įrankiai. Kaina $4,000; įmo- 
kėt $2,000 likusius ant ilgo ir lengvo 
išmokesties. Taipgi turiu mažų ir 
didelių farmų ant pardavimo. Rašy
kit Mr. B. Galio, West Leyden, N. Y. 
R. F. D. 1.

PARDAVIMUI UP-TO-DATE GA- 
radŽius 123rd, St. & Western Avė. 
“Dixie Highway”. Lotas 72l4ix211 
pėdas; viskas įtaisyta ir apmokėta; 
gasolino stotis, įtakas ir įrengimai. 
Praperty ant išmokėjimo.

Jenner Bus, Phone B I 1160 
arba Mr. Curtis.

ANT IŠMAINYMO
2-jų pagyvenimų mūrinis namas 

gražioj vietoj, netoli parkų. Mainy
siu ant loto, automobilio, bučernės 
arba kito kokio biznio. Atsišaukit 
tuojaus, nes čia yra auksinė proga.

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 
medinis namas po 4 kambarius. 
Puikus 2 karams garadžius, la
bai gražioj apielinkėj. Kreipki
tės prie savininko. K. Kerulis, 
4353 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI KAMPINIS MURO 
namas, budavotas bankui ir su banko 
safety deposit vault boxes. Smarkiai 
augančioj lietuvių kolonijoj, Cicero. 
Kreipkitės pas savininką vakarais 
4845 W. 14th St., dienomis Kildavę 
G672.

PARDAVIMUI VIŠTŲ FARMA. 
Bargenas! 4 akeriai, arti Chicagos, 
Winthrof Harbor, netoli Zion Cty. 4 
kambarių nauja bungalow, pilnai iš- 
furnišiuota; garadžius, didelis višti- 
ninkas, Ford automobilius, vištos, žą
sys; grobis už $6,000. F. C. Schulz, 
Room 803 — 64 W. Rndolph St., Tel. 
Central 5859.

REIKALINGA BUČERNĖ!
4 pagyvenimų mūrinis namas su vi

sais įtaisymais, C.---- -
mantas, parsiduoda pigiai 
bučernę arba grosernę už pirmą jmo- 
kėjimą.

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

Tel. Boulevard 9641

ciinentuotas beise-
Priimsiu

Atsišaukite greitai pas

NEGIRDĖTA PROGA 
Pardavimui bizniavas mūrinis na- ■ 

mas, Storas ir prie Storo 4 kambariai 
ir kiti visi naujausios mados įtaisy
mais, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant cottage arba ant 2 flatų na
mo. loto, bučernės arba kas turite bile , 

piY-kokius morgečius- priimsiu kaipo 
ma įmokėi'ma. Kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS,
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI MŪRINIS 3 AUKŠ- 
tų bizniavas namas. Saliuno užpa
kalyj 4 dideli kambariai. • Ant vir
šaus iš priekio 2 fintai po 5 kamba
rius, iš užpakalio 2 flatai po 4 kamba
rius. Cimantuotas skiepas, gasas, 
elektra. Rendos $150 j mėnesį. Ver
tės $16,500, bet dėl nesutikimo part
neriu parduosiu su visu bizniu, pianas 
$1.500 už $13.500. Atsišaukit grei
tai 3212 S. Wallace St. Tel. Boulevard 
8979.

BUDAVOJIMO IR SKOLINIMO 
Asosiacija turi parduoti 2 aukštų mū
rinį namą su skiepu lietuvių apielin- 
kėj, netoli bažnyčios už $2,800. Kreip
kitės Asosiacijos ofisą 1157 W. 18th 
St., arba Randolph Brabenec, 2010 So. 
Throop St.

J

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
240 akerių farma, 100 akerių dirba
mos, likusi puikus miškas ir ganykla; 
geri budinkai, 3 arkliai, 12 karvių, 
200 vištų, 30 kurkiu. Visos moder
niškos mašinos. Kaina $14,000.

Klausk Marėk, 
2852 W. 21st St.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui ant namo ar loto buČernė ir gro
sernė, biznis randasi ant Halsted St. 
lystas ilgam laiku. Norintiems tu
rėt gerą biznį, gera proga, priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. At
sišaukite Naujienų ’Skyriun, 3210 So. 
Halsted St., No 4.

PARDAVIMUI namas, 2 gy
venimų ir krautuvė. Lietuvių 
kolonijoj. Gera vieta bizniui.

1709 S. Union Avė.

I STOCKAI-SEROS

I

REIKTA pilnai išmokėtų Co- 
operative Society of America 
šėrų. Mokėsiu po $12 už kiek
vienų. L. J. Mathers, 6807 So. 
Union Avė. Tek Englewood 0187

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo Dienomis ar

vakarais.
Specialės vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškal arba rašy

kit išlygų paklausdami.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAU- 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rašt. 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė. 
fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi- 
čia, J. Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyČią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

| Sara Patek, pirmjntrJrė,

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname! patrinų padarymui, 
tirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarais.

Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvanryą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principais*

JOS F. KASNICKA
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

IEVESKIO 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 gatvės.

■ ■

PRIVATUS’ AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateil 
ir pasimatyk su mumis. Mokinami 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu 
visokio išdirbinio automobilius. Lais 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINf

J5O7 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

DRAUGIJOS IK 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.jnut. rašt. Kaz. J. Demereckh 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st., 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka- 
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mčn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TU VOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali-

■ nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1

• vai. po pietų.

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm- Wmč Ifcd- 
sis, 4053 So. Maplevvood Avė.; Vice- 
pirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tienė, 3227 Auburn Avė.; Fin. rašt. 
K. Prasevičia, 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whipple St.; 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P. 
Ozelis, A. Klapatauskis.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS , 
Valdyba 1922 m.: pinu. K. Kairis 
3233 Cortez St.; protokolų sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLė2 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metam-s: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargis 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 841 E, 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų. t

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

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
8208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavlčia, d 138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašt. J. V. Pimša, 
3242 S. Emerald Avė., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzm-inc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 8259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3081 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califi rnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

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

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. I>eo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue. ___ _

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
chester av.; Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st..-.Kasierius F. Her
manas 1645 Wabansia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie- 
goio Knvgvno adresas: Liuosvbea 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi-

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMU 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ouette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Biianskas. 840 W. 33 
PI. t kontr. rašt. Ralt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. ((Tamašauskas, 3114 So. Wallace 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivieniiimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— Kk Vičas.




