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Lietuvos konstitucija 'priimta 
tik klerikalų sužydo balsais
NenustojagrumojęVokietijai

Šiandie susitaikins III. angliakasiai
Lietuvos konstituciją priė

mė tik klerikalai ir žydai.
Socialdemokratai ir liaudiniu 

kai balsavime nedalyvavo.

Vakar gautosios ‘ ‘Lietuvos 
Žinios“ paduoda platesnių ži
nių apie Steigiamojo Seimo 
priėmimų Lietuvos konstituci
jos-

Lietuvos konstitucija tapo 
priimta rugpjūčio 1 dieną, 
tapo priimta 59 klerikalų (kri- 
ščionių> demokratų) ir žydų 
balsais, prieš 1 Zubausko bal
są. Socialdemokratai ir soc. 
liaudininkų ir valstiečių są
jungos blokas balsavime neda
lyvavo, neišeidami iš posėdžių 
salės.

Atsidarius rugp. 1 dieną po
sėdžiui pirmiausia svarstyta 
valstybės kontrolės klausimas, 
o paskui tautinių mažumų sky
riai.

Valstybės kontrolės klausi
mu finansų komisija buvo pa
tiekusi projektą, sulig kurio 
tai kontrolei pavedama daboti 
valstybės pajamas, išlaidas, 
turtą, skolas ir atsakomybę. 
Kontrolierį skiria prezidentas. 
Liaudininkai buvo pridėję pa
taisą, kad kontrolierį skiria 
seimas. Už pataisą stojo ir 
socialdemokratai. Tečiaus sei
mo didžiuma priima komisijos 
projektą taip, kad valstybės 
turto kontrolierį skirs prezi
dentas.

Toliau svarstoma tautinių 
mažumų skyriai konstitucijo
je. Žydai labai suinteresuoti 
ir nelabai pasitiki klerikalais. 
Sulig įneštojo projekto, toms 
tautinėms mažumoms, kurios 
sudaro žymią Lietuvos piliečių 
proporciją, duodama teisės 
tvarkyti savo tautinės kultūros 
reikalus, liaudies švietimą, la
bdarybę, savitarpinę pagelbą 
ir rinkti atstovaujamus orga
nus. Taipjau tos tautinės ma
žumos turi teisės apkrauti sa
vanorius mokesniais kultūros 
reikalams ir naudotis tam tik
ra dalimi valstybės bei sava- 
vaklybių biudžeto švietimo ir 
labdarybės reikalams. «

Žydų frakcija dėjo didelių 
pastangų, kad į kultūrinių rei
kalų skaičių įeitų ir bažnytinių 
reikalų aprūpinimas. Prieš tai 
griežtai užprotestavo socialde
mokratai ir liaudininkai. Bal
suojant tas žydų frakcijos rei
kalavimas tampa atmestas 
(prieš jį balsavo ir dalis kleri- 
ka’ų).

Socialdemokratų ir liaudi
ninkų reikalavimą laiduoti lai-

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

šiandie — apsiniaukę; nedi
delė permaina temperatūroj.

Saulė teka 6:04 v., leidžiasi 
7:42 v. Mėnuo teka 4:48 v. r. 

svę tautinių mažumų kalbi 
vartojimą viešuose susirinki
muose, spaudoje ir tautinėse 
organizacijose, klerikalai at
meta.

Apie žydų ministeriją kons
titucijoje nekalbama, nes kle
rikalai pažadėję žydams įsteig
ti tą ministeriją atskiru įstaty
mu.

Įžanga prie konstitucijos.
Pabaigus svarstyti konstitu

ciją, klerikalai pasiūlo ir, ži
noma, priima tokią dievobai- 
mingai-patriotinę įžangą prie 
konstitucijos:

“Visagolio Dievo Vardan, 
Lietuvos žmonės, (tauta), die- 
vingai minėdami garbingas sa
vo sūnų pastangas ir kilnias 
aukas Tėvynei išliuosuoti, ats
tatę nepriklausomą savo Vals
tybę, ir norėdami nutiesti tvir
tus demokratingus jos nepri
klausomam gyvenimui pama
tus, sudaryti sąlygos teisingu
mui ir teisėtumui tarpti ir pa
tikrinti visų piliečių lygybe, 
laisvę ir gerovę, o žmonių dar
bui ir dorai tinkamą Valstybės 
globą, per savo įgaliotus atsto
vus, susirinkusius į Steigiamąjį 
Seimą, 1922 m. rugpjūčio 
mėn. (1) dieną priėmė šią Lie
tuvai Konstituciją”.

Lieka priimti visa konstitu
cija “en bloc”. Ima žodį dėl 
motyvų balsavimo atst. Šleže
vičius ir pareiškia: Kadangi 
kr. deni. į Konstituciją žiurėjo 
siaurai partyviniu nusistatymu 
ir priėmė daugelį dėsnių, prie
šingų deinokratingumui kaip 
pa v. cenzūros palikimas, atsi
sakymas garantuoti — susisie
kimo laisvę, palikimas mirties 
bausmės net ramiuoju laiku, 
svarbiausia gi priėmimais pre
zidento su monarchinėmis tei
sėmis •—< įstatymų grąžinimo 
Seimui, Seimo paleidimo, ka
riuomenės vadovavimo; įvedi
mas privalomo tikybos moky
mo, konfesinių mokyklų pri- 
veligiravimas ir tt. s. 1. ir v. s. 
blokas negali imtis atsakomy
bės už panašią konstituciją, 
varžančią liaudies teises, todėl 
blokas, neapleisdamas salės, 
balsavime nedalyvaus.

S.-d. tokį pat nusistatymą 
pareiškia savo ilgoje deklara
cijoje, kurios skaitymą pirmi
ninkas (A. Stulgi n skas) mė
gino trukdyti.

Kadangi kalbėti buvo duo
ta tik po 5 min. tai deklaraci
jos skaitymą po atst. Kairio 
tęsė atst. Požėla, o užbaigė at
stovas Venclauskis.

Pagalios balsuojama rankų 
pakėlimu. 59 už (k r.-d. ir gy
čiai) 1 prieš (atst. Žukauskas)

Klerikalai ploja ir gieda hi
mną.

Posėdis baigiamas 3 vai. 40 
minučių.

Priėmus konstituciją skam
binęs “Laisvės” varpas, šaudę 
kanuolės, užsidarę sankrovos, 
o miestas pasipuošęs vėliavo
mis.

3 žmonės užmušti.

CHICAGO. — Nedėlioj au
tomobiliai užmušė 3 žmones, 
o 9 sunkiai sužeidė.

Franci ja nesustoja grūmo
jusi Vokietijai.

Paimsianti Vokietijos kasyk
las, jei Vokietija neužmokės 
kontribucijos, sako Poincare.

TkA-R DE LUiC, Franci joj, r. 
21. - Franci ja niekados nesu
tiks suteikti Vokietijai jokio 
mora toriai ino iki Vokietijos 
kasyklos Ruhr klonyje ir val
stybės miškui nebus atiduoti į 
talkininkų lankas, kaipo gva- 
rantija. Nuo tokio nusistatymo 
Francija neatsitrauks, nežiū
rint kas nė atsitiktų.

Tokią Franci jos valdžios po
litiką apie Vokietijos kontri
buciją išdėstė premjeras Poin
care savo kalboje atidarant 
Metise departamento generali
nės tarybos susirinkimą.

Tos premiero kalbos buvo 
nekantriai laukiama visuose 
rateliuose, kadangi ir buvo, ti
kėtasi, kad jis toje savo kalbo
je išdėstys galutiną Francijos 
politiką. •

Jis tvirtino, kad Francija ne
norinti sunaikinti ar pavergti 
Vokietiją, jei Vokietija išpil
dys visas savo obligacijas. Bet 
jeigu Vokietija neužmokės 
kontribucijos, tai viena Fran
cija puls Vokietiją ir užims 
Ruhr klonį ir laikys Vokieti
jos kasyklas naudai visų talki
ninkų, iki Vokietija nebus pil
nai užmokėjusi kontribucijos. 
Francija tai darysianti viena, 
nežiūrint kaip nė butų nusis
tatę kiti talkininkai. Girdi, An
glija nenorinti leisti Francijai 
savo politiką turėti, bęt Fran
cija vistiek nori būti draugin-
gai Anglijai. “Mes nesame ne 
Neronai, nė net Bismarkai. 
Mes esame tik geri žmonės, 
kuriuos brutaliai užpulta ir 
tūrių gimtinę žemę nuteriota. 
Visko ko mes prašome, tai 
)ėogos ir toliau dirbti taikoje 
musų kasdieninį darbą”, sakė 
?oincare.

Šiandie Illinois angliaka
siai susitaikinsiu

Kasyklų savininkai jau atsisa
ko nuo savo reikalavimo 

arbitracijos.

CHICAGO. — Gal dar šian
die Illinois angliakasiai susi
taikins su kasyklų Savininkais 
ir tuo angliakasiai užbaigs sa
vo ilgą streiką ir Illinois vals
tijoje.

Viltį, kad angliakasiai susi
taikins su kasyklų savininkais 
šiandie, išreiškė Illinois anglia- 
kalsių prezidentas Farrington, 
kuris su kitais dviem distrik- 
to viršininkais veda tarybas 
su kasyklų savininkų trijų na
rių komitetu.

Farrington sako, kad kasyk
lų savininkai jau atsižadėjo sa
vo reikalavimo verstinos arbi
tracijos ir todėl tikimąsi su 
jais susitaikinti iki šiandie va
karui.

Kasyklų savininkai irgi ne
noromis prisipažįsta, kad jie 
nustojo reikalavę arbitracijos, 
pamatę, kad angliakasiai grie
žtai laikosi nusistatymo nepri
imti jokios arbitracijos. Mano
ma, kad jie dabar darys kito
kius pasiūlymus apie naujas 
tarybas, kurios patenkintų ka
syklų savininkus.

Lenkija didina armiją.
WASHINGTON, rugp. 21.— 

Neva bij oda mosi galimo Rusi
jos puolimo, Lenkija padidino 
savo armiją nuo 250,090 karei
vių iki 300,000.

Areštuoja streikuojančius 
geležinkeliečius.

Padarė kratą Wm. Z. Fosterio 
organizacijoje.

CHICAGO. — Justicijos de
partamento įsakymu, federali- 
niai agentai vakar užpuolė 
streikuojančius geležinkelie
čius Gary, Ind., ir kelis strei- 
kierius areštavo. Jie yra ku
rnant i nėjam i f dėl nedėlioj nu
šok imo nuo bėgių Michigan 
Central ta vėrinio traukinio. 
Kompanija tvirtina, kad slrci- 
kieriai buvo pagadinę bėgius 
ir todėl traukinis turėjęs nu
šokti nuo pagadintųjų, bėgių. 
Koronerio teismas irgi palaikė 
kompaniją ir nusprendė, kad 
toje nelaimėje tapo papildyta 
žmogžudyste.

Policija ir valdžia dar nie
ko nesurado, kas rodytų, kad 
geležinkeliečiai ar kas kitas 
bus suokalbį phdąręs.

Tyrinėjimus pradėjo ir Cook 
pavieto prokhroras Crowe. 
Jis pirmiausia padarė kratą 
radikalo, buvusio plieno darbi
ninkų streiko vedėjo, William 
Z. Foster organizacijos Tradc 

•Union Educational League 
raštinėje, 118 N. La Šalie St. 
Paėmė visus raštinėje rastus 
dokumentus ir popieras. Poli
cija tuojaus paskelbė, kad už
griebta “tonai raudonosios li
teratūros,” kad susekta svar
bus suokalbiai ir visokių kito
kių baisenybių rasta. Bet da
bar ta pati policija ir proku
roro raštinė prisipažįsta, kad 
raštinėje nieko svarbaus, apart 
paprastos [korespondencijos,
nėra rasta ir jokių suokalbių 
ten nesusekta.

I

Duonos riaušės Lenkijoje.
LONDONAS, rugp. 21. — Iš 

Oppeln, Augšt. Silezijos prane
šama, kati nuolatos k pantis 
pragyvenimas verčia gyvento
jus kelti riaušes ir plėšti tur
gavietes Lenkijoje. Kareiviai 
tapo padauginti, o atsargoje 
tapo pastatyti šeši ginkluoti 
traukiniai ir eskadra tankų.

Iš KattoAvitz pranešama, kad 
didelis trukumas vagonų grę- 
sia pagimdyti krizį. Kasyklos 
dirba tik trumpą laiką, nes ne
gali išgabenti iškastųjų anglių. 
Lenkijos valdžia užsakiusi 7,- 
(XX) tavorinių vagonų Ameri
koje.

Anglių porcijos Nova Scotia.

SYDNEY, N. S., rugp. 21.-n- 
Delei nesenai iškilusio auglio- 
kasių streiko, Sydney šiandie 
tapo įvestos anglių porcijos. 
Iki bus ištekliaus, kiekviena 
šeiminykštė gaus po pusę tono 
anglių (žinoma, už pinigus) 
kas 20 dienų.

Kasyklų savininkai dar ne
nori taikintis su angliškaisiais, 
nors streikas neša jiems dide
lių nuostolių ir vanduo užliejo 
niekurias kasyklas, taip kad 
ilgai truks iki tas kasyklas vėl 
galima bus vartoti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 21 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.48
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $7.60
Danijos 100 frankų ........... $21.65
Finų 100 markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $7.99
Italijos 100 lirų ................... $4.57
Lietuvos 100 auksinų ............... 9c
Lenkų 100 markių ............... 1*4 c

r Norvegų 100 kronų................ $17.87
Olandų 100 guldfinų ........... $39.0?
švedų 100 guldėnų ........... $26.50
šveicarų 100 markių ............ $19.07 
Vokietijos 100 markių ............... 9c

Cičerinas tariasi su Japo
nais.

BERLINAS, rugp. 21. — 
Diplomatiniai rateliai Bcrline 
yra susidomėję tuo faktu, kad 
Rusijos užsienio reikalų m mi
steris čičerinas atlaikė kelias 
k cin f ere ne i j as su Jaipon i j os
ambasadorius Perline Eki 
Kloki.

Pituma konferencija Įvyko 
tą pačia dieną, kada Japonija 
paskelbė, kad ji paseks Jungt. 
Valstijų politiką ir laikysis pa
syviai linkui Rusijos.

Manoma, kad ambasadorius 
turi instrukcijų nuo savo val
džios. Taiipjau patiria, kad 
keli Japonijos oficieriai išviko 
Rusijon ir įstojo Rusijos ka
riuomenėn.

Dideli streikai Vengrijoje.
LONDONAS, rugp. 21. — 

Vienuos žiniai sako, kad Buda
pešte prasidėjo didelis darbi
ninkų judėjimas, kurio valdžia 
labai išsigando, prisibijo, kad 
gali kilti visuotinas streikas. 
Todėl ji gabenasi kariuomenę 
sestinėn, kad užgniaužus gali
mą sukilimą.

Pirmiausia sustreikavo 40,- 
090 metalo darbininkų, o po 
to 'sustreikavo namų budavolo- 
jai ir malūnų darbininkai.

Nuteisė kunigus kalėjiman
RYGA, rugp. 21. — Oficia

liu iai pranešama, kad Charko
vo apygardoj, Rusijoj, lapo nu
teista 70 kunigų penkiems me
tams kalėjiman kiekvienas už 
jų veikimą prieš bolševikus.

20 užmušta Anglijoje. 
(LONDONAS, rugį). 21.

Padidėjus automobilių vartoji
mui, padidėjo ir skaičius nelai
mių. Keturiose nelaimėse 10 
žmonių liko užmušta ir 38 su
žeista. Viena nelaimė ištiko 
Brooklande, kur apvirto grįž
tantis su 25 pasažieriais omni
busas. 10 žmonių liko užmu
šta ir (i sužeisti.

LEX1NGTON, Ky., rugp. 21. 
— Du munšainieriai liko už
mušti ir du sunkiai sužeisti 
Wayne pavieto kalnuose susi
rėmime su prohibioijos agen
tais.

ELIZABETH, N. J., rugp. 
21. — Dvi moterįs ir du vaikai 
žuvo gaisre italų viešnamyj.

GENEVA, rugp. 18. — Ven
grija padavė, formalinį prašy
mą priimti ją tautų sąjungom

Neitrale zona.
Lenkų kareivių ir partizanų 

plėšimai.
Liepos mėn. 22 dieną baisiai 

apiplėšė lenkų kareiviai su par 
tizanais 3 kaimus: Kabelius, 
Darželius, Margumus Alytaus 
apskr. Vienį apstojo su kulko
svaidžiais kaimus, o kiti plėšė 
turtą, grobstė vyrus; jaunus 
mušė kuo papuolė, keliems vy
rams šautuvų apysodais sulau
žė šonkaulius. Sugavę jaunus 
vyrus K. Nirtinį, J. Bakanaus- 
ką, A. Grigą, K. Grigą, J. Va- 
lentukevičių ir E. Gaidį, ku
riuos mušė iki tol, kol pradėjo 
kristi nuo kaulų mėsos. J. Ba- 
kanauską paliko, kitus išsi
vežė. Išvažiuodami pareiškė, 
kad iki rugpjūčio 1 dienos vi
sus jaunuolius išgaudysią, tai 
tuomet dvarininkai ramiai ga
lėsią gyventi.

Lietuvos žinios
Vilnius.

žydų bendruomenės taryba 
liepos 18 d. apsvarstė liepos 2 
d. įvykius ir mokyklos klausi
mą ir padarė sekantį nutari
mą : ''

1) Bendruomenės- taryba, iš
klausius pranešimą apie liepos 
2 dieną ekscesus, reikalauja, 
kad valdžia ateityje griežčiau
siai smerklb antisemitinius 
prasižengimus žodžiu ir raštu, 
kurie veda prie ekscesų ir po
gromų.

2) Bendruomenės taryba 
grieščiausiai protestuoja prieš 
pasikėsinimą į žydų mokyklas, 
kuris padarytas valdžios atsto
vo, ir įgalioja prezidiumą pa
daryti reikalingus žingsnius, 
kad užtikrintų žydų mokyklų 
gyvavimą valstybės lėšomis.

Profesinių sąjungų konfe
rencijoj Vilniuje visais balsais 
priimta sekanti rezoliucija mo
kyklų klausimu:

“Konferencija reikalauja 
tuojau pravesti privalomą mo
kymą.

Bendroji liaudies mokykla 
turi būt pasaulinė, mokslas 
neapmokamas prigimtąja 
vaikų kalba.

Lenkų kalba turi bu t įvesta, 
kaipo priverstinas dalykas vi
sose tautinių mažumų mokyk
lose.

Visi valdžios parėdiinai, ku
rie prieštarauja viršmincliems 
mokyklų įsteigimo dėsniams, 
bus skaityti, kaipo noras lau
žyti tautinių mažumų kultū
ros teises ir tokie parėdymai 
bus musų kuogriežčiausiai 
smerkiami.

Lenky okupacijoj.
Sukilimai plečias. Lenku žiau- •/ * rūmai.

E. DRUSKININKAI. — Lie
pos 21 d. neiralinės zonos len
kų pusėj ties Rudos kaimu su
kilėliai susišaudė su lenkais. 
Užmuštais vienas lenkas ir su
žeistas vienas arklys. Sukilė
liai nuostolių neturėjo.

—Liepos 16 d. iš Vilniaus į 
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Marcinkonis atsiųsta 180 mili
cininkų. Jie pradėjo valyti ne- 
itralinę juostą nuo sukilėlių. 
Keliaujant gelžkeliais ir dides
niais vieškeliais labai dažnai 
tikrinama dokumentai. Nesi
liauja taip pat suėmimai ir su
imtųjų kankinimai. Ypač daug 
suimta Bandūrų ir Glinėnų 
kaimuose. Berštuose Gardino 
žandarai Įkaitinta geležimi de
gino kojas senukui šallyšiui, 
kad pasakytų kur stovi sukilė
liai.

— Liepos 20 d. Koponiškių 
kaime žandarai su lenkų parti
zanais sumušė gudo sukilėlio 
Valenlukevičiaus segantį tėvą 
67 metų.

—Liepos 18 d. Krakšlių kai
me Valkininkų valse. lenkai 
sumušė nėščią moteriškę ir 78 
metų senuką partizano Edvar
do Aicscno tėvą.

- Liepos 18 d. lenkų partiza
nai milicininkų uniformoj, 
traukdami keliu iš Marcinko
nių į Dubinkus muse sutik
tus pakelėj žmones, vadindami 
juos lietuvių partizanais arba 
jų vedėjais. Tuomet sumuštas 
Kobelių kaimo gyventojas A- 
Jomas Grigas.
Tas pats partizanų būrys pa

ėmė ganiusį gyvulius gyvento
ją Dvoreckį iš Puckačių kaimo 
ir pervilkę milicininkų, kad 
sukilėliai neužpultų ir neatim
tų, nusivarė Žuravkos dvaran, 
Dubico valsčiuje, kur jį tardė, 
bet paskui Dvoreckiui pasise
kė pabėgti namo.

E. DRUSKININKAI. — Lie
pos m. 20 dieną Bėrštų kaiman 
atvyko 56 kareiviai 81 pulko 
pakeisti 50 ulanų 1-mo ulanų 
pulko. Pasirodę partizanai sa
vo manevrais privertė lenkus 
susiišaudyti tarp savęs, šaudy- 
mąsis tęsėsi ilgiau kaip valan-

Lenkų teroras Vilniaus krašte.

E. GARDINAS. — Vilniaus 
krašto kaimuose policija pas
kelbė. busią nauji rinkimai val
sčiuose ir kas nedalyvausiąs, 
tas negausiąs žemes ir busiąs 
ištremtas iš šio krašto. Daug 
gyventojų, kurie agitavo prieš 
Vilniaus seimą, dabar baudžia
ma teismu.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Iš Mokslo Srities
PROF. J. VAGNER.

Pasakojimai apie vandenį.
Verte K. Baronas.

(Tęsinys)

VIII. Apie tai, kaip trupa ak
meniniai kalnai ir kaip vanduo 

juose išplauna skardžius.
Nuo vandens užšalimo kal

nų plyšiuose plyšiai pasi
duoda, bet vanduo juos vėl 
pripildo ir vėl užšąla juose. 
A ilgšiuose kalnuose vanduo už
šąla kasnakt, o dienų nuo sau
lės spindulių vėl sutirpsta. De-

uolos trupa. Nuo jų nu trupa 
akmenįs, kurie susirita ant 
ledynų arba tiesiai i gilumą 
skardžių, kurių dugnu bėga 
kalnų upė. Kuo daugiau uolo
je plyšių, tuo tankiau nuo jos 
atplyšta akmenįs. Kaip tik jie 
pakliūva upėn, upė pradeda 
savo nenuilstantį dailių. Ji var
to tuos akmenis iš vienos vie
tos į kitų, trina juos vienų į 
kitą ir taip pamaži nutrina vi-

čia juos į apskritą švelnų ak
menį.

Akmenįs trinasi į upės dug
nų ir pratrina skardžius kie
tuose kalnuose. Vienok bėgan
tis vanduo ir be pagelbės ak
menų gali prarausti sau gilią 
vagų. Jus girdėjote posakį.; 
“Įnašas akmenį tekina.” Jeigu 
lašas paskui lašą nuolatos var
vės iš augštumos į vieną ir tą 
pačią vietą, tai .nors tai butų 
ir kietas akmuo, jie pamaži iš
kaiš jame gilią duobelę. Žino
ma, kad prakalus akmenį rei
kia*, kad daug tokių lašų nuk
ristų. Kiekvieno vieno lašo dar
bas yra mums nepastebimas. 
Tokius akmenis su duobelė
mis galima matyt po stogais 
senų namų, nuo kurių per dau
gelį melų po kiekvieną lietų 
krito žemyn vandens lašai.

Kiekvieną karštą metą, ka
da ledynų ledas greičiau tirp
sta, ir po lietų kalnuose 
vanduo kalnų upeliuose greitai 
pasidaugina. Maži upeliai pa
virsta tada į audringus sriau
tus. Jų zirzėjimas pavirsta į 
kurtinantį kriokimų. Vanduo 
kunkuliuoja ir susiplaka į pu
tas. Nuo taškimos ant upės 
klonyj stovi stulpu vandens 
dulkių migla. Per tų miglą ir 
putas nematyt ir palies van
dens, tik girdisi jo kriokimas 
ir dundėjimas didelių akmenų. 
Tie akmenįs užsigauna vienas 
į kilų ir į akmenius upės kran
tus su labai didele spėka. To
kiu laiku vanduo upėje pasi
daro visai drumstas. Tos 
drumzlės pasidarė nuo akme
nų trinimos vienas į kitą. Iš 
jų dabar galima spręsti apie 
upės darbų. Ištisas akmuo, ku
ris kadaise užėmė skardžią 
kalnuose, tapo upes išneštas iš 
jo pavidale tokių drumzlių.

IX. Apie vandens suonašas.
Į kur kalnų upės neša savo 

ak meni nes drumzles?
Eisime paskui, tokią upę ir 

pažiūrėsime kur prasideda jos 
našta? štai musų upelis paga
lios nusileido nuo kainų, jis 
išsiveržė iš aukštos skardžios 
ir ramiai nuplaukė lyguma. 
Kuo daugiau jis nusitolina nuo 
kalnų, tuo lėčiau jis teka, o jo 
vanduo darosi šviesesnis. Kelyj 
jis palieka savo naštų: išpra- 
džių rupias smiltis, o paskui 
vis smulkesnes ir smulkesnes.

Sumaišykite biskutį smul
kios išsijotos smilties ir smul
kiai sutrintos kreidos. Įpilkite 
mišinį į aukštų stiklų su van
deniu ir greitai suplakite laz
dele. Išpradžių vanduo pftsida-

a pačioj smilties 
o iš viršaus kreidos 

Delko? Delio, kad 
kad ir smulkiausia

sluogsuiu: 
sluogsnį, 
sluogsnį. 
kiekviena,
smiltelė yra daug didesnė, ne
gu kreidos kruoputės; vande
niui sunkiau jas' pakelti. To
dėl kaip tik vanduo stikle pra
dėjo aprimti, tai pirmomis nu
gulė ant dugno Jos smiltelės. 
Kreidos kruoputės dar sukinė
josi vandenyj kai]) baltos dul
kės. Bet ir jos pamaži nugulė 
ant dugno ant smilties, kadan
gi jos visgi yra sunkesnės už 
vandenį ir negali pasilikti vir
šuje ramaus vandens.

Pažiūrėkite taipjau kada 
nors po smarkaus lietaus į nu
plautų lietaus griovį. Jus pa
matysite, kad jo dugnas pa
dengtas labai smulkiomis tyro
mis smiltimis. Jeigu biskį kap
stė Irsite jų, tai po ja rasite ru
pesnę. Kol vanduo greitai bėgo 
grioviu, jis nešė smulkias ir 
rupias smiltis. Kada lietus ap
rimo, tai ir vanduo pradėjo lė
čiau bėgti. Tada rupioji smil
tis! nusėdo. O kada lietus visai 
sustojo lyjęs, tai pamaži pra-lnymui 
dėjo nusėsti ant rupiosios smil
ties ir vis smulkesni ir smul- kili upelių, 
kesnė smiltis.

Tokiu budu žmones tankiai 
naudojasi vandeniu, kad at
skyrus sunkesnius daiktus nuo 
lengvesnių. Tokiu budu atplau- 
jama sunkius aukso grūdelius 
nuo 
kur 
kiu 
tuo
gula ant jos dugno. Jodei tai 
sriauniose upėse dugnas yra 
padengtas rupia smiltimi, o te
tose smulkia. Taip ant upės 
dugno pamaži nusėda tai, ką 

vietos.

lengvesnes smilties — 
yra auksinės smilties, 
būdu, kuo lėčiau teka 
smulkesnės drumzlės

ten, 
To- 

upė, 
nu-

iš kitos
smiltelę

kalno ir 
Ten ji
tų suneštų upių

nuneša 
palieka

Va n 
smil

savo
žemę

ji išnešė 
duo neša 
telę nuo 
lygumas, 
naštų. Ir
ir vadina “upių suonašomis.”
X. Kaip upės permaino žemės 

paviršių.
Kaip kalnų, taip ir visos ki

tos upės amžinai triusasi su 
upių suonašomis. Pavasarį ir 
rudenį, kada greitai tirpsta 
sniegas, arba daug lyja, j kiek
vienų upę įpuola daugybė upe
lių. Jie nuplauna nuo aplinki
nių laukų ir miškų visa tai, 
ką vanduo gali pakelti ir upė 
delei to darosi drumsta, neper
matoma. Bet praeis 'tūlas lai
kas ir upės vanduo vėl pasida
rys šviesesnis. Visą dumblą 
vanduo nuneš žemyn ir paliks 
jį ten pavidale upių suonašos.

Visas Petrogradas yra pa- 
budavotas ant upių suonašos

pradės aprimti ir darysis vis 
šviesesnis ir šviesesnis. Jeigu 
palikus stiklą ramiai stovėti, 
tai pagalios visa smiltis ir 
kreida nuguls ant dugno. Da
bar pažiūrėkite per stiklų į 
suonašas. Jus pamatysite du

Nevos upės. Kada Petrograde! Salgir ir prasideda iš tokio 
— r»„»- Šaltinio. Pas mus, Rusijoj, ma

žai yna tekių upių ir todėl ka
da aš buvau Kryme, pasirūpi
nai būti ir prie Salgiros “išta
kos.” Įsivaizduokite sau dvi 
eiles augštų kalnų. Kalnai be
veik pliki, padengti rudais ak
menimis ir kur-ne-kur nusu
susia žole. Gilumoje tarp jų 
įsivaizduokite sau greit bėgan
tį triukšmingų upelį. Niekur 
ant kalnų nematyt nė kaimų, 
nė dagi besiganančių avių bu
rių. Visikas išrodo mirusiu, tik 
nenustojantis upelio zirzėjimas 
kiek gaivina apiclinkę. Eikime 
augštyn prieš upelio tekėjimų.

Kuo toliau mes eisime, tuo 
didesnis bus upelio zirzėjimas. 
Arčiau ir arčiau susieina abi 
eilės kalnų. Statesni darosi jų 
šlaitai ir dar rečiau pasitaiko 
ant jų žalia žolė. Sekdami upe
lio vingiavimus, padarykime 
dar du-tris pasisukimus ir mes 
atsidursime su jomis stebėti
name kampelyje. Abi kalnų ei- 
lęs susiėjo ir tarp jų pasiliko 
tik nedidelis klonis, padengtas 
trųšia žole ir vietomis mede
liais. Po ja vingiuoja blizgan
čiu kaspinu upelis — Salgir. 
Jeigu jus paeitumėt biskį to
liau jo krantu, tai pamatytu
mėt, kad jis išteka iš po nusi- 
kurosios uolos, įtarsi iš nišos 
(niša vadina įgaubimą sieno
je). Čia po uola yra šulinis, 
kurį iškaso kalne pats vanduo. 
Iš to šulinio, kaip iš dūdos, iš 
po žemės vanduo kįla į viršų. 
Jis persilieja per šulinio kraš
tų. Po lietaus kalnuose vanduo 
pakįla tai]) greitai, kad pasi
daro vandeninė kaskada. Ji be
veik siekia nišos lubas. Vanduo 
čia nuolatos šaltas ir karštų 
dieną iš 
suma.

būdavo -Petropavlavsko tvirto
vę, tai jos sienos leidosi tiesiai 
į vandenį, o dabar nuo pusės 
Nevos jos yra apsuptos kran
tu iš upių suonašos, amt kurios 
jau spėjo užaugti dideli krū
mai.

Nevos upe įpuola į Suomijos 
užtakų. Tokia pat suonaša nuo
latos gula ir ant Suomijos už
takos dugno. Galima dagi gana 
tiksliai apskaityti į kiek metų 
visa dalis Suomijos užtakos 
tarp Petrogrado ir Kronštadto 
pavirs į tokias pat salas, ant 
kokių yra pabūdavo ta dalis 
Petrogrado.

dugno ir pakrantėse savo že
muose, yra išplauta ir atnešta 
jos ar jos prietakų iš kur-nors 
viršūnėse. Taip be sustojimo 
eina darbas visose žemės upė
se; vienoje vietoje jos išplau
na žemę, o kitoj vietoj jų su
krauna. Jos amžinai triusasi 
ant to, • kad sulyginus žemę. 
Jos stengiasi išplauti kalnus ir 
pripildyti savo suonašomis klo
nius ir lygumas. Ir ačiū tani 
bendram darbui, žemės pavie
šis nors ir pamaži, bet nuola
tos

Dag, kas lietuviškai reiškia 
Šėtra-Kalnas; jis pavadintas 
taip todėl, kad panašus yra į 
šėtrų. Bet los šėtros yra nu
plautos: viršuj kalno yra dide
lė kelių verstų lyguma.* Nuo 
jos matytis gražus reginis apie- 
linkinių kalnų, laukų ir kaimų. 
Visa lyguma,yra išraižyta gi
liais plyšiais, mastas ar dau
giau platumo ir kelių sieksnių 
gilumo. Į tuos plyšius ir susi
renka lietaus vanduo nuo visos 
lygumos. Tuose gi plyšiuose 
beveik visa metų stovi sniegas. 
Jie taip gilus, kad saulės spin

aliniai negali pasiekti susirin
kusio čia sniego ir jis tirpsta 
labai pamaži, kaip rusyse, per 
visa vasarų.

Iš čia vanduo sunkiasi ma
žesniais p'jšiais į ka.i) gilu 
ma iki i.i nusitiks kok’.os-nors 
klinties. O tokia kliu t* m gali 
būti k'kMinas žemės sluogs
nis, per ti.rj vanduo prasisun
kia su dideliu vargu: sakysim

- sluogsnis molio arbi sluog
ais kieto akmens. Tada van-

l< I a ii o sluogsiv.i po ži- 
Jis teka į tą pusę. į kurią

davo į erdvias galerijas. Vie
tomis laiks nuo laiko galerijų 
lubos nugriuvo ir krūvomis 
akmenų užversdavo Vagą pože
minės sriovės. Nuo tokių nu
griuvimų per daugelį verstų 
aplinkui drebėdavo žeme, bet 
nenuilstantis vanduo vėl pra- 
rausdavo sau kelią. Jis ardė 
nuogriuvius ir plovė nupuolu
sius žemės šmotus. Nuogriu- 
vių vietoje išaugdavo milžiniš
kos ]X>žeminčs salės. Daugelyj 
olų ir dabar dar galima rasti 
tekančias požemines upes. Ten, 
kur kalnai susidarę yra iš tru
paus akmens, tokių olų yra la
bai daug. Jokiose vietose nuo 
požeminių nugriuvimų tankiai 
būna žemės drebėjimai.

(Bus daugiau)

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 utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.V

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 a'.ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo inorgo- 
čiaus ant lengvų išlygų.

keičiasi.

XI. Apie šaltinius.
Mes jau žinome dabar iš 

kur atsiranda kalnų upelių 
vanduo ir kai]) pasidaro kal
nuose ledynai. Žinome ir tai, 
kai]) iš upelių išauga upės ir 
kai]) los upės triusasi permai- 

l žemės paviršiaus. Bet 
ne visos upes prasideda iš to- 

Labai daug upių 
prasideda iš pelkių ir ežerų, 
kai]) Neva, Volga, Dniepras. 
Yra ir tokių upių, kurios pra
sideda iš požeminių upelių. 
Tokie upeliai vadinasi “šalti
niais.’’

Maži šaltiniai yra veik vi
sur. Aš manau, kiekvienam 
teko matyt mažas vandens 
sriovės, bėgančias iš po žemės. 
Tai ir yra šaltiniai. Yra ir di
deli ir maži šaltiniai, 
tais jie būna taip dideli 
sudaro tikrų upę.

Vyriausias Krymo 
Simferopolis yra pabiulavotas 
ant kranto Salgiros upės. Upė

čia dvelkia maloni vė-

Iš kur
Kad tai 
kelti daug augščiau, į kalnus. 
Kalnas, iš kurio išteka upė Sal
gir totorių pavadintas Čatir-

atsiranda tas vanduo? 
pamačius, reikia pasi-

o kar- 
kad

miestas

SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA

apturėję ^ei___T .
paler^vinirnši per va r toji m ę

SEVERAS 
regulATOR i

s

Moterię Stiprintoja Us

o Patirsite, kad j įsai y va 
veiksmingas ^su^ražimui spėkp 
sureguliavimui moteriškę 
funkciję ir suteikia sistemai 
sveik?, normališk? padėjimu

KAI H* $/.25

Klauskite pas aptiekoribs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOW>\

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

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

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

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisą.

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

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

i

BUVAU PADEGUS
MOTERIS.

Tada pradėjau imti Lydia 
E. Pinkliam Gyduoles.

t

■ Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Donaldsonville, La. — “Linksma
m e
• ra palinkęs, sluogsnis. Taip jis 
nebėga nuo kalno žemyn ir 
čp prie kulno apačios vėl išel-
na ant žemės pavidale šAlli-
niu.

Reiškia, vanduo g 
netik ant žemės, bet 
nu-.

ati
ir

tekvti 
po že-

XII. Kaip bėgantis 
vanduo išrausia

po žeme 
uolas.

Požeminės vandens sriovės 
pamaži išplauna kalnuose il
gus siaurus koridorius. Jus, ži
noma, girdėjote apie olas (ur
vus). Didžiuma olų —< lai se
nos vagos požeminių upių.

Daug šimtmečių triusėsi 
vanduo, pirm negu jis prarau- 
sė kalnų gilumose tuos plačius 
takus. Siauri plyšiai pamaži 
vienijos vienas su kitu, plėtė
si ir patapdavo požeminiais ‘ka- 
ridoriais, o koridoriai išaug-

rašau paaukštinimui, pagerbimui — 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Comp- 
ound — kuris man 
tiek daug pagelbė
jo, sugrąžindama^ 
sveikatą. Buvau 
paliegusi } moteris 
toliai, koliai mano 
vyras neparnešė
jūsų gyduolių bu
telio Vegetable
Compound ir vieną 
Lydia E. Pinkham 
Turėjau skausmus

Namų Tel.: Hyde Park 3395
v- —- ■... -- 

Pasidarykite tokius namus, kuriais tirretų 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 tomistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tek: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

*

Kode! 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; i ■ i r

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

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

Boulevąrd 9663

Boulevąrd 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 9659

Kraujo gyduolių.

y. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 
Tol.: Central 6390

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

kas mėnuo ir dar labjau silpnėdavau. 
bet į savaitę laiko pradėjau jaustis 
kaip kita moteris.' Taipgi vartojau 
Lydia E. Pinkham Sedative Wash. 
Tie pagelbėjo daug taipgi. Negaliu
perdaug girti jūsų gyduolę, bet dau
giau linksma rekomenduoju visoms 
kenčiančioms moterims moteriškais
nesmagumais. Galite pagarsinti šj 
mano liudijimą, nes tai yra tiesa.” — 
Mrs. T. A. LANDRY, G12 Miss St., 
Donaldsonville, La.

Įsidėmėkite ponios Landry žodžius 
— “nes tai yra tiesa”. Kiekvienas 
laiškas rekomenduoja Lydia E. PinK- 
ham Vegetable Compound kaip tyrą. 
Perstatymai aiškinanti galę gyduolės, 
kaip kad moterys jūsų kaimynistėj, 
pasisako viena kitai apie šią gyduolę. 
Per penkiasdešimts metų Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound par- 
davojamos ant savo locno nuopelno.

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVĄ
' per

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmanięčiams ir 

• kiliems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartūno 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, 111. 
Pinigai nueina. Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, 111.

fr—-- ..................
Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 .vakare.-.. ------------------------------_y 
•.. ----- . .----- . .---------------------------

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Fhone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

... ... I Į Hll ............—r...................  /

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
8307 Aubum Avė.

Tel. Boulevard 4139 
v-

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.

senas armonikas iv

sų

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St 
Chicago, IH.

DABAR LAIKAS PIRKTI
Siutai su 2 kelinėmis $13.50 ir 

aukščiau. Overkotai $12.50 ir 
aukščiaus. šitie yra suaugusių 
ir jaunų vyrų siutai ir overko
tai ; turime visokio dydžo, petri- 
nų ir styliaus. Pirkite overko- 
tus dabar, tai sutaupinsite pusę 
pinigų.

Jaunų ir suaugusių vyrų ke
linės po $2.50 ir aukščiau.

Atdara vakarais iki 8 vai. Ne- 
dėidieniais iki 4 po pietų.

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.
............... 11,1111 111

SLAPTYBIŲ KATALOGAS

Norinti parsitraukti Slaptybių Ka
talogą prisiųskite 10 centų įtam
pomis. Taipgi parašykite savo aiš
kų antrašą. — Jūsų reikalavimas 
bus į trumpą laika išpildytas.

W. MISEVICH,
4630 So. Ashland Av., Chicago, III. H 

į- .. ■■■ ........ ..................—.................... z

MPERFECT IN ORIGINAL



Ufarninkas, R'ugp. 22, 1922

Manifestacija Kaune Ame
rikai už pripažinimą 

Lietuvos de jure
š. m. liepos mėn. 28 d. apie 

pietus jKisklydo gandas laiki
nojoj Lietuvos sostinėj Kaune, 
kad Amerika pripažino Lietu
vą de jure! Visur liautasi 
dirbti sužinojus šią linksmą 
naujieną. Nusilenkė darbas 
prieš šia linksmą šventę, žmo
nės bėgo per miestą šaukdami: 
Valio, Amerika! Valio Ameri
ka!... Senas Kaunas pasipuo
šė tautinėmis vėliavomis. Sve
timų valstybių atstovybės irgi 
iškėlė savo vėliavas, atjausda- 
mi šį teisingą Amerikos žodį 
lietuvių tautai. Ir apie penktą 
valandą ties Karo Muzėjum 
pradėjo rinktis žmonių minios, 
kur tik nepasiklausysi, vis gir
dėt bailsai: Amerika pripaži
no Lietuvą de fakto ir de jure 
be jokių sąlygų! Be sąlygų! 
kartoja žmonių lupos. Reiškia 
Lietuva turi būti tokia, kad 
kas jai priguli, tai josios, bū
tent: Vilnius, Klaipėda, Gardi
nas. ..

Nemune irgi nesimaudys sve 
timos “žuvys,” o ypač lenkai. 
Apie 6-4ą valandą, kuomet su
sirinko didelė manifestantų 
minia, iškilmingai pakeliama 
Amerikos Jungtinių Valstijų 
vėliava tomis pat ceremonijo
mis, kaip keliama yra Lietu
vos valstybės vėliava. Vėliavos 
lazda buvo pritaisyta prie ar- 
motos, stovinčios iš dešinės 
paminklo žuvusioms už Lietu
vos laisvę pusės. Prie vėliavos 
stovėjo garbės sargyba. Vė
liavą pakėlus orchestras grie
žė Amerikos himną ir tuo tar
pu sugaudė ‘Laisvės Varpas,” 
kurio garsai nuaidėjo po mies
tą... Tartum šis Varpas, lietu
vių amerikiečių auka tėvynės 
aukurui, kvieste kvietė savo 
garsų bangomis ir brolius toli 
esančius už jūrių — Ameriko
je, džiaugtis kartu su laisvais 
tėvynėj esančiais broliais šioj 
iškilmingoj ir linksmoj šven
toj, kurių neapsakomo džiaug
smo ašaros rėdėjo per veidus. 
Pažvelgus į viršų aukštai pa
dangėse skelbė tautos liksmą 
valandą musų arai — orlai
viai... Suskaičiau jų viso de
šimts; jie nusileidžia ir vėl ky
la aukštyn.. . Rodos kristų ir 
praneštų broliams Amerikoje, 
kaip Lietuvoje karštai sutin
kama Amerikos teisingas žodis 
ir kartu reikštų visai Ameri
kos tautai, ir jos atstovauja
mai valdžiai prišaky su prezi
dentu Hardingu didelį padė
kos žodį!...

į minią prabilo kun. Tumas 
kurio kalba — pranešimas šios 
linksmos žinios, sutinkama 
karščiausiomis ovacijomis. Iš 
žmonių krūtinių be paliovos 
skambėjo: Valio teisingoji 
Amerika!... Orkestrą griežia 
“Lietuva, Tėvynė Musų;” ma
nifestacija iš bokšto trimito 
signalu lydima ir Laisvės Var
pui skambant eina išreikšti 
savo dėkingumo Amerikos 
konsulatui. Liejasi per ban
guojančią minią orkestro eise
nos griežinio aidai, o Ameri
kos Jungtinių Valstijų vėliava 
plėvesuoja prišaky...

Priėjus prie konsulato rū
mų minios džiaugsmo ir dė
kingumo išreiškimą sutinka 
konsulis gerbiamas Clement
S. Edwards‘as; jam ir jo žmo
nai įteikiami gražių gėlių bu- 
ketai. Byra žilgalviui simpatin
gam seneliui konsului ašaros, 
byra ir jo žmonai ir visiems 
konsulato bendradarbiams, 
matant lietuvių tautos tokias 
karštas ovacijas Amerikai. Mi
nia užmeta juos gėlėmis, bu- 
ketais kelis kartus ‘griežiamas 
Amerikos himnas begalinis 
skamba Valio Amerika... Auk
štai iškeliamas p. Clemens

Mes, Amerikos lietuviai, tu
rime pareikšti savo norą būti 
Lietuvos piliečiais ir išsiimti 
Lietuvos Respublikos pasus dėl 
šių priežasčių:

Reikia užsirašyti, nes kas 
nepriklauso prie jokios tautos 
ir jokios valstybės, yra žmo
gus be vardo, be teisių, yra vi
suomenės atmata ir pastumdė
lis.

Reikia užsirašyti, nes negali 
būti nei geru pasaulio piliečiu 
tas, kurs nesugeba būti geru 
savo tautos ir savo krašto pi
liečiu.

Reikia užsirašyti, nes pasi
sakydami aiškiai už Lietuvą)

S. Echvardsas. Kalba Steigia
mojo Seimo narys Ambrozai- 
tis. Jam atsako konsulas. —- 
Geri ir tvirti santykiai tebūna 
amžinai tarp Amerikos ir Lie
tuvos... Teina Lietuva tais pa
čiais keliais, ką ir Amerika... 
Iš ten einama pas Minister 
Pirmininką. Ilga manifestan
tų juosta praeidama šaukia: 
Valio Amerika ir mėto konsu
latą gėlėmis.. . Skęsta konsu
lato rūmai gėlėmis! Steigiamo
jo Seimo narys P. Ruseckis 
manifestantų vardu dėkoja 
vyriausybei už jos pastangas iš
gauti pripažinimą. Atsako 
Minisiterių Pirmininkas p. Gal
vanauskas. .Susiubuoja minia, 
suskamba begalinis Valio or
kestras griežia tautos himną. 
Padėkojus minia skirstosi, 8 su 
puse vai. vakaro. Muzėjaus sod
ne ir gatvėje pilna publikos, 
štai atsilanko g. Amerikos ats
tovas su visa savo šeimyna ties 
“Žuvusiems už Lietuvos Lais
vę” paminklo. Minia sutinka 
vėl didžiausiomis ovacijomis 
plojimu ir “Valio”...

Muzėjaus organizatorius gen. 
Įeit. Magevičius nuskina rožę iš 
paminklo darželio ir įteikia 
konsulio žmonai. Toliau gerb. 
atstovą karštai sveikina vienas 
musų karo invalidų, kurių būre
lis su vėlokais prie pikių išsi
rikiavo prie paminklo; invalido 
žodžiams atsako karštai Ameri
kos atstovas.

Toliau iškilmingai nuleidžia
ma Lietuvos ir Amerikos vėlia
vos, griežiant.nuo bokšto trimi
tų signalams. Orkestras prie 
nuleidimo griežė Amerikos ir 
Lietuvos himnus... Gaudžia Lai
svės Varpas.

Po visų iškilmių minios triuk
šmingų Valio lydimas išvažiuoja 
iš Muzėjaus Amerikos atstovas, 
karštai dėkodamas už reiškia
mus jam visuomenei jausmus. 
Vakare Kaunas iliuminuojasi... 
Karo komendantūra iškėlusi iliu
minuotus oba Įsius “Vyk i m prie 
šus Lietuvos!” “Valio kariuome
nė” ir kt. Visur antrašai: “Ame 
rika pripažino Lietuva de jure 
be sąlygų;” “Valio Amerikos 
Jungtinės Valstijos!” ir kt.

— Ilgai dar kuopavosi manife
stantai gatvėse...

— Ryto 29 d. dar miestas pa
sipuošęs... Gauta žinių iš.provin
cijų, kad visoje Lietuvoje sutik
ta su didžiausi entuziazmu Ame
rikos pripažinimas. Visa tauta 
džiaugėsi ii’ stiprina savo dvasią, 
kad atsiekta to, kad Lietuva yra 
suvereninė Valstybė pasaulio 
Valstybių šeimynoje. Ilgainiui 
garbingas Amerikos žodis pasi
liko lietuvių širdyse.

— Pavergtieji musų broliai 
Rytų ir Mažosios Lietuvos lietu
viai irgi sužinoję švęs šią links
mą žinią nors sunkiomis aplin
kybėmis. Apie tai dar žinių ne
turime.

— Gi laisvieji lietuviai visi 
kaip vienas puošias obalsiu: 
“Per amžius budėję, laisvę lai
mėję, per aukas ir pasišventi
mą!!” • — J. Kalnėnas.

< mes tuo ingijame sau ir savo 
kraštui vardą ir pagarbą visų 
pasaulio tautų, 't uo ingijame 
sau Lietuvos globą ir užtarimą 
kiekviename svarbesniame, mu
sų reikale.

Reikia užsirašyti, nes didin
dami skaičių Lietuvos ištiki
mų .piliečių, tuo pat stiprina
me savo krašto pajėgas, reikš
mę ir intaką.

Reikia užsirašyti, kad nclrs 
sykį sužinojus aiškiai, kas sto
vi už Lietuvą ir kas ne. Ypač 
čia, Amerikoje, mes turime 
daug tokių, kurie lietuviais sa
ve- vadina, ir lietuvių kalbą 
vartoja, ir literatūrą lietuvių 
kalboje leidžia ir platina, o 
kurie betgi laiko Lietuvos val
stybę didžiausioje neapykanto
je ir ne tik patys niekuomet 
Lietuvos nėra rėmę, bet dar 
yra dėję visų pastangų, kad ir 
kili to nedarytų. Tečiaus kiek 
tokių Lietuvos neprietelių bel
dėsi į Lietuvos duris ir gal 
buvo įleisti. Visatina registra
cija privers tokius nors sykį 
parodyti aiškiai savo veidą, pa
sirinkti galutinai vieną iš dvie
jų (kelių: ar už Lietuvą, ar 
prieš ją.

Reikia išsiimti pasai, kad iš 
to Lietuva turėtų nuolatinių 
žymių ineigų, taip kaip turi 
kitos šalys. Senoji Rusija iš sa
vo piliečių svetur gyvenančių 
imadyo po 30 rublių metams 
(apie $15.00 suilig tų laiku kur
so). Tad jei Lietuva paims už 
pasą pirmais metais $10.00, gi 
paskui už jo pailginimą tik po 
$5.00 kas metai — nerugoki- 
me ir nesakykime, kad tai per 
daug. Per daug gal bus tik 
tiems, kuriems apskritai kas 
nors Lietuvai sumokėti bus di
delė naujiena, kurie ligšiol vis 
tik svetimiems reikalams te
mokėdavo. Bet kada visi Lie
tuvos piliečiai išpildys tą savo 
pareigą ir išsiims pasus, Lietu
va iš to gaus tiek žymios para
mos, kad jai gal nebereikės ir 
aukų žiūrėti. Jei ji savo kraš
to atstatymo reikalams ir kels 
paskolas išeivijoje, tai nebebus 
laukiama kokios, malones, bet 
bus tai tik patogi biznio tran- 
zakcija, pelningas įvesdinimas 
Amerikos dolerių į tvirtą Lie
tuvos valstybes ūkį.

Kaip išsiimti pasą
1. Nueik į artimiausią Lietu

vos paskolos stotį, ar į kitą 
lietuvių viešą įstaigą, kuri tuo 
reikalu susinės su Atstovybe 
Washingtone ir paprašyk paso 
aplikacijos lapo. Tą su atyda 
išskaitęs, žinosi visa kas yra 
reikalaujama. Be to visų rei
kalingų paaiškinimų bus gali
ma gauti Paskolos stotyje.

2. Paskolos stotys padės ap
likaciją išpildyti, privesti prie, 
viešojo notaro (papigintomis 
sąlygomis) ir išsiųsti aplikaci
ją į Washingtoną.

3. Manant gyventi Ameriko
je, reikalingas tik pasas, už ku
rį reikia užmokėti $10.00, o 
paskui už to paso prailginimą 
kas met tik po $5.00.

4. Manantiems netrukus va
žiuoti į Lietuvą be paties paso 
dar yra reikalinga to paso vi-

Lietuvos piliečiams
Kode! ir kaip reikia užsirašyti 

Lietuvos piliečiais.

J.urėmis visa kelione į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIŠ, išplaukia 

Rūgs. 13 ii’ Spalio 4.
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 Karve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

irAKTTENOS, Chicago, III.

za, už ką dar viršaus reikia 
siųsti $5.00.

5. Reikia vengti dų agentų, 
kurie už aplikacijų išpildymą 
norėtų storai pasipelnyti. Vi
sas išpildymas prašymo paso 
bla nkos neturėtų kaštuoti 
daugiau kaip $1.00. Tuo reika
lu pagelbos bus galima gauti 
paskolos stotyse, nes ten bus 
dirbama iš pasišventimo dėl 
Lietuvos labo.

6. Nesant ant vietos pasko
los stočiai, jei galima, tai lai 
tos kolonijos draugijos suk
runta ją inkurti. Jei to nega
lima padaryti, tai ipasų reika
lu lai kiekvienas kreipiasi sta
čiai į Lietuvos Atstovybę 
(1925 “F” Street, N. W., Wa- 
shington, D. C.)

Iš viso, kas čia išdėstyta yra 
aišku, kad Lietuvos Paskolos 
stotims atsidaro nauja dirva 
plataus darbo. Tas darbas pa
siseks stotims atlikti tik tuo
met, jei plačioji visuomene po 
kolonijas 4ą stočių darbą 
rems. Ypač svarbu, kad lietu
vių draugijos, kurios remia 
Paskolos stočių darbus, l ad 
jos savo gabiuosius narius raš
tininkus priskirtų Paskolos 
stočių pagedimi. Tokie, pamai
nomis arba pasidalindami, ga
lės daug pagelbeti stočių ko
mitetams.

Mes, Amerikos lietuviai, 
stovime prieš didelius tautos 
kvotimus. Tik visi išvien sto
kime dirbti, o kvotimus išlai
kysime.

Lietuvos Inf. Biuras.

KORESPONDENCIJOS!
-------- ——  ---------------- :—u

ST. LOUIS, MO.

Užmušė lietuvį.
t

Liepos 9 dieną čia užmušė 
lietuvį, Praną Delinikaitį, 30 
metų senumo. Delinikaitis ėjo 
iš darbo skersai Broadway 
gatvės, ir trokas užvažiavo ant 
jo ir užmušė.

Taipgi kelios savaitės pir
miau Jonas Lu'košis su savo 
moteria, ir dar vienas anglas, 
sykiu važiavo automobiliu. Per 

z

Gasolinas 
Sankrovose ir 
Motoriniai Karai

DAUG buvo kalbama apie daugumą gasolino sta- 
ka sankrovose, bet mažai buvo sakoma apie 
tas pačias sankrovas, palyginant automobilių 

skaičių.
Vėliausios statistikos, kurias pAteike American Pet
roleum Institute, palygindami skaičių motorinių ka
rų, kurie yra veikmėje su daugumu gasolino, kuris 
randasi sankrovose, kas parodo, kad mažiau yra ga
solino ant kiekvieno karo, birž. 1, šių metų, negu per 
bile kokį periodą bėgyje pastarųjų 5 metų, su išėmi
mu 1920 m.

Vienok faktas, kad neišdirbta aliejaus produkcija la
bai pasidaugino šiuo laiku, taipgi ir umus automo
bilių pasidauginimas ir kitokių automotivių mašinų, 
kas ir reikalauja daugiau, negu kad yra pasidaugi
nime reikmenys.
Naudojantis išdirbimo daugis keliose didelėse refi- 
nerėse Standard Oil Company (Indiana) yra dapil- 
doma perviršiu, kuris ant rankų randasi, tad tik 
tuomi kompanija ir užtikrina, kad publika turės pa
kankamai, remiantis Red C'rown Gasoline ir jo pa- 
diktaviinais.
Kadangi jo dydis, jo progresiviškas tvarkymas, jo 
neišmatuojamas perviršis ir tobuliausi aprūpinimai, 
Standard Oil Company (Indiana) pajiegia aprūpinti 
reikalingus, daugumu petrojeum produktų, išpildyti 
didžiausius reikalavimus, koki tik yra. Jo reikme
nų išdirbimas yra suplenuotas, kad kuo lengviausiai 
butų tai atlikti metams'iš kalno ir visuomet būti pa
tarnavimui prisirengusiais. Nuolatinis pristatymo 
sistemos 'augimas, nes kaipo reikalingas, patarnavi
mui augant. Panašiai, pasiekti kampus 10 valstijų, 
kurioms patarnauja ši kompanija, yra tamsiai žali 
tankiniai vežimai, yra paprastai ir užkviečiami 
lankytojus.
Nepaisant, kaip neišdirbtos aliejaus medegos pro
dukcija siūbuoja, nepaisant kaip akstinanti reikala
vimai nei aprubežiavimas reikmenų, motoristai atsi
šauks, kad nei vieną kartą bus nepaprastų nuotikių, 
kokių turėjo praeity Standard Oil Company (Indi
ana) iš kieno nebūk kaltės, nepristatymo 'reikmenų, 
ši kompanija yra apsirūpinusi visu kuom ant atei
ties ir jos rekordai patarnavimo bus puikiausiai už
ganėdinančiais. ' ‘ >.

Standard Oil Company 
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
2911

Automobilių Stakas Galonai
Metai Užreg. Sausio 1 birž. 1 ant karo

1918 4,983,340 400,637,479 92.4
1919 6,146,617 594,035,688 96.6
1920 7,558,848 577,671,795 76.4
1921 9,211,295 800,495,787 86.9
1922 10,448,632 856,607,102 82.0
Abelnai 1918 ik; 1921 ..... ...87.2

mažą truputį išliko gyvais. Lu- 
košis sako, kad mašina sugedo 
ir apsivertė, ant šono. Luko
šiaus ranką labai perpjovė, jo 
motorui šonkaulį įlaužė ir an
glo ranką išsuko. Lietuviai tu
rėtų truputį atsargiau su auto
mobiliais apsieiti mat automo
bilius yra smarkesnis negu 
kra Javos akėčios.

— Akismatis.

DETROIT, MICH.

Neteisingas įtarimas.

Vasario 10 d., 1922 m., Nau
jienų Nr. 34, tilpo Chas Pace- 
vičiaus iš Detroito žinia, ku
rioj, tarp kita ko, sakoma: 
“Tas gerasis Naujokas buvo 
išrinktas kasierium 1921 me
tais; per du menesiu išmokėjo 
visus pinigus, kuriuos buvau 
palikęs apie keturiolilką šimtų 
dolerių, ir dar padare skolos. 
Kooperacija atsidūrė labai blo
game padėjime. Dabar pradė
jo atsitaisyti, tai ir vėl nori
ma ardyti.”

Mums pranešama, kad ank
ščiau minėtas p. Naujoko as
mens įtarimas esąs neteisin
gas. Jam niekuomet nebuvę 
pavesta $1400, kaip tai tvirti
na p. Pocevičia.

Netiesa esanti buk p. Naujo
kas yra tokis žmogus, kurio 
niekui’ negalima pritaikyti. 
Toks priekaištas jam daroma 
noru asmeniniai jam pakenkti.

Mums labai nesmagu, kad 
tai tilpo laikraštyj. Ir šiuo ati
taisome tą klaidingą žinią.

NORTH 
GERMAN

L.LOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

Amerikos
Dolerius

IŠMOKAME VISUOSE 
LIETUVOS MIESTUOSE

Musų pačių korespondentai ir 30 
metų pasekmingas pinigų siuntimo 
biznis yra jūsų garantija kas link 
greito dastatymo jūsų pinigų trum
pinusiame laike.
Pinigai siunčiami per paštą ir kab- 
legramomis už žemiausią kainą.
Pasimatykit su mumis pirm negu 
siųsi pinigus savo giminėms ir 
draugams Europon.’

SCHIFF & CO.
STATE BANK -

728 W. Roosevelt Road 
Arti Halsted

Atdaras ligi G p. p. Antradieny 
ligi 8 p. p., šeštadieny nuo 6 ligi 
y p. p. Sekmadieny liki 12 dieną.

l LIETUVĄ

txWHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešimas su Baltiko pertais 
Homeric—Aug. 19; Rūgs. 9; Rūgs. 30 
Majestic—Rugp. 26; Rūgs. 1G; Sp. 7 
Olympic—Rūgs. 2; Rūgs. 23; Sp. 14;

> American Line 
New York į Cherbourg j Hamburgą 
Mongolia (Rugp. 31; Spal. 5*; Lapkr. 9 
Minnekahda(3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Manchuria Rūgs. 14; Sp. 26; Lap. 30 
St. Paul Rugsėjo 21

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

n^RedStarLin¥
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Rugsėjo 12 
Atsikvieskit savo gimines ir drau

gus ant pagąbių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT 

14 No. Dearbom St., Chicago, 111.
Arba prie vietinių agentų

DETROIT, MiCHIGAN
' West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbinmkao 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

K _ y

DR F MATULAITIS, ” 
, 8709 Jos. Campan Ar.

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526 

k--------------------- ----------------- ✓

r ..............
Generliškas Kę'ntraktorius ir 

Budavotojas
Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Rosęlandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiek oje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

7---------------------------------- ------------------------------ ,
Rezidencijos Tel. Yards 5142

Vai.: 10 ryto'iki 8 vak.
DR. A. R. MERSCHATIS 

DENTISTAS
Ofiso Tel. Boulevard 7179

3243 So. Halsted St., Chicago.
Nedėldienias pagal sutarimą

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

t

Baigusi 
Akušeri- 

os kolefr* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 

<e. PaseK- 
ningai p** 
tarnauja 

>rie gim
lymo. Dus 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki
ekiuose rei 
■aluose mo 
beri m s ir
merginoms.

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

‘Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

8313 So. Halsted St.
Va!.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

V,, —================

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., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
' 4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

! Telefonas: Boulevard 7042
■

Į OR. C, Z. VEZELIS :
Lietuvis Dentistaa

■ 4712 South Ashland Avė.

g arti 47-tos gatvfii 
*«■■■!(!■■■■■■■■■«■■ ••N

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, 111.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

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

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. 2aodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometriat
Tel. BOU levard 6487
4«4» 8. Aohland At».
Kampas 47-toa gat

2-ros luboa
J

DR. S. BIEŽIŠ” 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavftt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W 42»d 81

Tel. Lafayetta HHL
Vai. 1—4 Ir 7—9 Ne* rųri
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Chicagos 
Lietuvių paroda.

Pažangiosios Chicagos lie
tuvių visuomenės demons
tracija, kuri į tykų pereitą 
nedėldienį, pasisekė geriaus,* 
negu daugelis tikėjosi. Mar- 
šavimas gatvėmis buvo 
įspūdingas; mass-mitingas 
Seventh Infantry Regiment 
Armory svetainėje, kaip 
skaičium dalyvavusių žmo
nių, taip ir savo upu ir turi
niu, paliks atmintinas chica- 
giečiams.

Pakanka nurodyti tiktai 
tą faktą, kad į tą masinį mi
tingą susirinko beveik tiek 
pat publikos, kiek buvo toje 
pat svetainėje, kuomet Chi
cagos lietuviai kėlė protes
tą prieš lenkų Želigov
skio įsiveržimą Vilniun. Tą
syk ėjo išvien visos trys mu
sų srovės, o šį kartą klerika
lai rengė atskirą savo ap- 
vaikščiojimą. Bet klerikalų 
atsimetimo beveik nebuvo 
žymu.

Klerikalų komitetas, beje, 
pasigyrė anglų reporte
riams, kad jų apvaikščioji- 
me dalyvavę net 40,000 žmo
nių. Bet yra sakoma: “Pa

gyrų puodas yra netaukuo
tas”. Tikrenybėje klerika
lai savo mitinge (teisingiaus 
pasakius, piknike) turėjo 
gal dešimtą dalį to skaičiaus, 
jeigu neimti domėn pašali
nes publikos, kuri gožineda- 

ma po parką atėjo pažiopso
ti į klerikalų “ceremonijas”.

Žmonės, kurie matė vieną 
ir antrą mitingą, kaip vienu 
balsu pažymi pamatinį skir
tumą tarp jų dviejų: pas 
klerikalus žymi dalis publi
kos susidėjo iš vaikų ir mo
terų, o pažangiosios visuo
menės mitinge dalyvavo su
augęs jaunimas ir patys vei
kliausieji musų išeivijos ele
mentai.

I

Tuo budu pereitojo nedėl- 
dienio manifestacijos paro
dė, kad protaujančioji ir vei
klioji lietuviškoji Chicaga 
eina su pažangiomis srovė
mis, o ne su klerikalais. Del 
trumpumo laiko (kuris bu
vo sugaišintas derybose su 
klerikalais) pažangiosios vi
suomenės paroda negalėjo 
būt tinkamai papuošta; bet 
dekoracijos trukumą pilnai 
atsvėrė mass-mitingo turi
nys. Apie tai liudija vakar 
paskelbtosios “Naujienose” 
rezoliucijos. Jose yra kuo- 
mažiausia vietos tuštiems 
žodžiams ir komplimen
tams, bet užtai daug pasaky
ta apie Lietuvos ir jos pilie
čių reikalus.1

Mes tikimės, kad. šitas pa
žangiųjų chicagiečių rengi
mas yra tiktai pirmas žings
nis tame darbe, kuris bus va- 
romas visoje Amerikoje. Lie
tuvos klerikalų pasiryžimas 
pavergti liaudį verčia ją ir 
josios draugus, gyvenančius 
Amerikoje, sukrusti ir kovo
ti visomis jiegomis.

PILIEČIŲ ŪžSIRAšYMAS 
IR PASAI.

Siame “Naujienų” numery
je telpa du 1 informacijų Biuro 
straipsniai apie Lietuvos pilie
čių, gyvenančių Amerikoje, re
gistracijų ir apie pasus.

Informacijų Biuras mėgina 
įtikinti Amerikos lietuvius, 
kad registracija (užsirašymas) 
esanti geras ir reikalingas daik
tas. Iš jo argumentų turi šio
kios tokios svarbos du: viena, 
kad registracija parodysianti, 
“kas stoja už Lietuvą”; antra, 
ji duosianti “nuolatinių žymių 
ineigų” Lietuvos valdžiai. Pa

žiūrėsime, ko yta verti tie ar
gumentai.

Pirmutinis argumentas visai 
neišlaiko kritikos. Registracija 
juk yra privaloma (priversti
na); jų atlikti turės kiekvie
nas lietuvis, kuris nenorės pra- 
ra.st>i savo piliėtylsSs "teises Lie
ti! voj e ir turėti nuostolių savo 
turtui. Aiškus dalykas, kad re
gistracija, atliekama po baime 
bausmės, visai negali parody
ti žmogaus nusistatymų.

Patirti,‘kas stoja už Lietu
vą, o kas ne, butų galima pa
tirti iš registracijos tiktai tuo
met, kuomet ji butų laisva, be 
prievartos.

Dabar apie ineigas. Infor
macijų Biuro vedėjas (kun. 
Kemėšis) mano, kad Lietuvos 
valdžia turi teisės apkrauti 
duoklėmis Amerikoje gyvenan
čius lietuvius, idant padidinus 
savo iždą, bet jisai nepasako, 
ką gi už tas duokles Lietuvos 
valdžia ketina duoti amerikie
čiams. Lietuvos piliečiai, gy
vendami Amerikoje, nesinau
doja nė įdėtu vos mokyklomis, 
nė Lietuvos policijos apsauga, 
nė kitokiais Lietuvos valdžios 
patartiavimais. Jeigu gi jiems 
reikia padaryti kokias nors po- 
pieras Lietuvos atstovybėje 
arba pas Lietuvos konsulus, 
tai už šitą darbą juk yra kiek
vieną kartų mokama skyrium.

Taigi už ką bus imamos tos 
duoklės? Amerikiečiai nėra 
nieko skolingi Lietuvos valsty
bei; greičiaus Lietuvos valsty
bė yra skolinga amerikiečiams, 
kurie darbavosi jos labui ir 
dėjo savo sunkiai uždirbtus pi
nigus.

Kun. Kemėšis priinend 
mums senąją caro Valdžią, ku
ri imdavo iš savo piliečių, gy
venančių užsieniuose net po 30 
rublių kasmet. Bet ar gi caro 
valdžia yra mums pavyzdys? 
Ar gi mes nctrošikome pasi- 
liuosuoti nuo jos, kaip nuo ko
kio slegiančio jungo? Infor
macijų. Biuro vedėjui turely 
but žinoma, kad tą caro val
džios įstatymą, kuriuo buvo 
imama po 30 rublių iš Rusi
jos piliečių, iškeliavusių užsie
nin, visi žmonės peikė ir sten
gėsi, kaip gailėsiant apeiti. Ir 
reikia pasakyti, kad jisai nie
kuomet nebūdavo aštriai pri
taikomas. Tiktai turtingų kla
sių žmonėms, kurie važiuoda
vo į užsienius trumpam laikui 
pasilinksminti arba kokiais 
nors reikalais, tekdavo užmo
kėti visą duoklę; o darbinin
kai ir šiaip žmones, kurie ke
liaudavo į svetimas šalis įieš
ko! i uždarbio, naudodavosi 
tam tikru papigintu pasu arba 
visai apsieidavo be paso, pe
reidamas rubežių slapiai.

Lietuvos gi valdžia dabar 
uždėjo tą duoklę minioms lie
tuvių darbininkų, kurie ne biz
nio reikalais ir ne pasivažinė
jimui yra iškeliavę į svetimas 
šalis, o užsidirbti duonos kąs
nį! Daugelis jų yra iškeliavę

svarbiausia dėlto, kad juos pri
vertė nepakenčiamos carizmo 
sąlygos: ne iš nepriklausomos 
Lietuvos, o iš carizmo prislėg
tos šalies jie yra pasišalinę. Ir 
po to, kai jie šiaip-taip sukū
rė sau gyvenimų svetimose Ša
lyse ----- savo ts, o nfe
Lietuvos pagelba — tai iš jų 

reikalaujama mokesčių!
Dar kartą mes klausiame: už 

ką?
Informacijų Biuras tcčiatis, 

imdamas pavyzdį iš cariškos 
Rusijos įstatymų, užmiršo nu
rodyti, kad net tuose įstaty
muose nebuvo tokių skaudžių 
dalykų, kaip dabartiniuose Lie
tuvos patvarkymuose apie re
gistraciją. Caro valdžia ėmė 
pinigus už pasus, bet nevertė 
Amerikoje gyvenančių savo 
piliečių užsirašitiėt. Antra, su 
pasų ėmimu nebuvo surištas 
pilietybės ir nuosavybės klau
simas. Ar Rusijos pilietis ėmė 
pasų, ar ne, jis visviena buvo 
Rusijos pilietis, kol neišsiža
dėjo savo pilietybės.

Taigi tas patvarkymas apie 
i’eglstraciją yra daug aršesnis 
dalykas, negu caro činovnin’kų 
sugalvotieji įstatymai pilie
čiams, gyvenantiems užsieniuo
se. Kun. Kemėšis tur-but pats 
yra prikišęs savo nagus prie 
to dalyko, kad jisai taip gina 
jį-

Ar socializmas yra 
neišvengiamas?

August Glaessens.

(Tęsinys)

Verptu vai verpia tokiu grei
tumu, kad negalima akimis su
žiūrėti. Staklės bilda, petrinos 
slenka, šaudyklės narsto tik ke
liems darbininkams beprižiurint 
ir kas valanda išaudžiama my
lios audeklo. Bet niilionai dar
bininkų vaikščioja nušiurusiais, 
nuplyšusiais drabužiais! Kode! ?

Drabužių pramonėj. Kirpi- 
pikas pajiega varomu peiliu ar 
pinkliu vienu rėžiu atrėžia šimtą 
drabužių; pajiega varomos ada
tos susiuva siūles, apsiuva sky
lutes sagoms ir per dieną iš siu
vyklos išleidžiama šimtai drabu
žių. Bet didelė didžiuma žmonių 
neturi gerų drabužių. Kodėl? 
Ir šitą klausimų galėtum klaus
ti ir klausti. *

Kodėl, kodėl? Tai yra neiš
aiškinamas musų laikų klausi
mas. Trukumas ir neturtas ga
lima buvo išaiškinti tais laikais, 
kuomet vienas žmogus atsidėjęs 
dirbo viena daiktą. Bibotas žmo
gaus darbo našumas galėjo būti 
neužtenkamas jo augantiems 
reikalams, patenkinti. Bet to 
negalima pasakyti dabar.

Stebuklingas musų mašininės 
gadynės išdovis žymiai išspren
dė prekių pagaminimo klausimą 

Visiems žmogaus reikalams pa
tenkinti. Kapitalizmas panau
dojo mokslą pagaminimui ir 
greitam pergabenimui gyvenimo 
reikmenų į visus žemės kraštds. 
Jis ant visados panaikino svar
biausią bado ir trukumo baimės 
priežastį. Bet badas ir truku
mo baimė tebera, nors faktai sa- 
ko, kad jų negali būti. Kodėl?

Socializmas suteikia atsaky
mą. Tamsūoliškai savingi ka
pitalistų motiVai susiaurino 
mokslo pritaikymą prie pramo
nės ir visuomenės. Sumaningi 
mechanizmai ir baisus našumas 
panaudojama kelių naudai. Tur
tų kalnai pūdo dirbančiąsias 
minias ir šitos asilinės kapitalis
tų sistemos (ar geriau pasakius 
neturėjimo jos) puvimas plečia 
marą, kuris tuoj aus sunaikins 
ją.

Daiktų gaminimo greitis pra
lenkė daiktų paskaidos ir suvar
tojimo greitį. Sekamas civili
zacijos pažangoj žingsnis etha 
ne tiek linkui didesnės gamybos, 
kiek linkui išmintingesnės ir ly
gesnes paskaidos sistemos.

Socializmas yra paskaidos 
mokslas. Jo uždaviniu yra pri
taikyti mokslą, sistemą ir tvar
ką atlyginimui gamintojams už 
gausius naujovinės pramonės 
turtus. Prie socializmo gamini
mo tikslu bus patenkinimas gy
venimo reikalų ir darymas lai
mingais visų žmonių.

II.
Ko pamokino mus pasaulinis 

karas.
Laugybę nuostabių dalykų 

galėtume paimti iš paskutinio 
karo apie naujovinio turtų ga
minimo didunią ir jo žadėji
mų visuomenei, kuomet išmin
tis, mokslas ir lygybė bus pri
taikoma prie jų paskaidos.

Daugybė faktų paliečiančių 
musų ekonominį gyvenimą, 
kurie prieš karą atro
dė netikimais ir ne
galimais tapo aiškiai įrodyta 
karo nustebusiam pasauliui. 
‘‘Didėjl iliuzija” visiškai atida
rė daugumui akis. Ypatingai 
atidarė akis tų, kurie tvirtino, 
kad karas, įvėlusis visas di
džiąsias pasaulio šalis, bus 
toks brangus ir pragaištingas 

I prityrimas, kad į trumpų lai- 
■kų bankrulumas bus vieninte
lis pergalėtojas.

Į Tiesa, baisios skolos spau
džia žmones daugelyje šalių 
ir spaus juos per ilgas gent- 
kartes. Bet nei vienas negali 
teisingai pasakyti, kad šitas 
pragaištingas susirėmimas at
ėjo prie savo galo po keturių 
ir bertainio metų pristigus fi
nansų, medžiagos, ar sugebu- 
mo karui daiktus gaminti ir 
podraug visuomenę aprūpinti 
reikmenimis. To, tikrai, nega
lima pasakyti apie santarvi
ninkus. Atsižiūrint į naUjovi- 
nės pramonės jyajiegą turtus 
gaminti ir leisti juos visu plo
tu naikinti, neikia pasakyti, 

kad šitas karas galėjo tęstis 
daug ilgesnį laiką.

Paimkime pavyzdį iš pasau
linio karo įrodymui socializ
mo tvirtumo, kad pasaulis jau 
pasiekė tokį augštą našumo 
laipsnį, kur išmintingesnių pa
skaidos budu lengvai sektųs 
įsteigti ekonomines «ps«iiįįos 
stovis ir visuotinesnis visuome
ninis pasitenkinimas visiems 
jo gyevntojams.

Mums sako, kad karas Jung
tinėms Valstijoms atsiėjęs 
virš $32,000,000 į dieną. Visas 
jis šitai šaliai atsiėjo apie 50 
bilionų dolerių vien tuntu, ne
kalbant jau apie gyvasčių nu
žudymą, šimtus tuksiančių su
luošintų vyrų ir pensijines naš
tos, kurios slėgs per ilgus lai
kus.

Anglijos ’ valdžia paskelbė 
statistikų, kuri parodo, kad jos 
kasdieninės išlaidos pasaulinia
me kare buvo suvirs $35,000,- 
(XM) į dieną. Sudėjus šitas iš
laidas už keturių ir bertainio 
metų laikotarpį gauname pro
tui nesuprantamo didumo su
mą.

(Mes lig šiol neturime tikrų 
karo lėšų apskaitymų Franci- 
jos, Vokietijos, Austro-Vengri
jos, Rusijos, Italijos, Turkijos, 
Anglijos imperijos valstybių, 
Japonijos, Belgijos, Portugali
jos, Serbijos, Rumunijos^ Bul- 
galijos ir Montenegrijos. Taip
gi nėra žinoma, kokias aplen
kinės karo lėšas turėjo nei t ra
liai kaimynai šitoj baisioj pa
saulio katastrofoj.

Labai mažai skaitydami 
gauname baisią sumą 200 mi- 
lionų dolerių į dieną, kuri lei
džia mums suprasti kaip bran
giai atsiėjo paskutinė tarptau
tinė skerdynė. Po du šimtus’ 
inilionų dolerių ,į dieną !

Dalis šitos baisios sumos ta
po išleista laivų, gelžkolių, til
tų ir vieškelių naikinimui. Jei 
taikos laiku pasaulio šalys iš
leistų šituos pinigus ir energi
ją kūrimo tikslais, tai kokių 
stebuklingų .sėkmių ir gero ga
lima butų turėti!

Tik pagalvokime apie kaiku- 
rius karo atistikimus, kur til
tų bebombarduojant dažnai 
sprogalų buvo suvartota už 
milioną dolerių, ar daugiau iki 
jis tapo sunaikintas. Kaikurių 
tiltu sunaikinimo lėšas tikrai 
buvo daug kartų didesnės už 
pastatymo lėšas.

Jei visos šitos tautos tokiu 
pat uolumu ir atsidėjimu pa
naudotų šilų baisių sumų sta
tymui Lavų, gclžkelių, Irtų ir 
vieškelių, !:;■ mes per ketverh, 
melus laiko teli nuženg ame 
bejuosdami žerąę plaukytos ir 
susisiekimo įmotėmis, p?» lies
tame tiltus per kiekvienų upę 
ir išvedžiotume vieškeli pu 
skritulio tyrumas ir pe.kcs.

Jei šitų 200 milionų į dieną 
dalis butų panaudota namams, 
viešoms troboms, pramonės ir 
prekybos įstaigoms statyti, lai 
kokie stebuklai galima butų 
padaryti! Tupėdami tik dalį 

tų 200 milionų į dienų savo 
valioj, mes galėtume panaikin
ti kiekvieną biednuolyną, pra
šalinti kiekvieną nuomyklą ir 
lūšnų, nugriauti kiekvieną ar
chitektūrinę .baidyklę, kiek
vieną bedalio kapitalizmo lie
kaną. Mes galėtume atstatyti 
savo miestus, miestelius ir (kai
mus žiūrėdami tvarkos, ištver
mės ir grožio. Kiek
vienai sielai galima butų 
suteikti elektros, garinės šilu-* 
Inos, ruimingumo ir šviesos 
patogumai, malonios ir svei
kos apystovos.

Vietoje -tokio linksmo tūrių 
ir energijos panaudojimo per 
daugiau kaip ketveris metus 
baisus pragaištingas darbas 
ėjo. Pritardama 200 milionų 
doleriams kas dvidešimts ke
turios valandos neapykantos ir 
kraujo gadumo simfonija pri
pildė dienos ir nakties orą puš
kančiais šūviais, kaukiančio
mis bombomis, tarškančiais 
šrapneliais ir ausis spengian
čiais sprogsmais. Tonų tonai 
TNT ir dinamito lygino su že
me miestus, miestelius ir kai
mus; plėšė didžiules trobas; 
darė iš ištaigingų gyveninių 
šmėkliškus griuvėsius ir išne
šiojo į orą posėjamus viduri
nių amžių dailės lobius. Rū
mai taip kaip ir grinteles ta
po sutrinti į dulkes, kurios 
sugėrė kraujo klanus slovėju- 
sus bombų išartuose Europos 
laukuose. Du šimtai milionų į 
dieną atsiejo ta baisioji pra
moga.

Turint 200 milionų kas dvi
dešimts keturios valandos ant 
civilizuotos žmonijos rankų 

žmonių gerovei, laimei ir kul
tūrinei pažangai plėšti butų 
galima padaryti stebuklas. Ga
lima butų prašalinti kiekviena 
išvengiama liga, numalšinti ba
do skausmai, išnaikinti skurdo 
ir netikrumo baimė ir paliuo- 
suoti žmogaus protą nuo tų 
rūpesčių, kurie auklėja žmo
gaus prigimties žemumą ir 
tramdo žmogaus norus bend
ram labui. Moįv’o, Belamy’o ir 
Morris’o svajonės tai tik silp
ni įsivaizdinimai to, kuo žmo
nija galėtų gėrėtis, jei ji prie 
savo visuomeninio gyvenimo 
pritaikytų mokslą ir lygybę. Ir, 
pridėkime^ jei ji prilaikytų ka
ro laiko užsidegimą, energiją, 
pasišventimą *ir nea'tsižiunnną 
turtų leidimą taikos ir laimės 
jieškojimui.

Vietoje to per daugiau kaip 
keturis metus po 200 milionų 
dolerių į dieną buvo leidžiama 
kiekvienai velniškai įmonei, 
kiekvienam mokslo gaminiui, 
kiekvienam menui, kurį žmo
gaus gudrumas galėjo sugalvo
ti milionams žmonių žeisti ir 
kauti. Šimtai tūkstančių jaunų 
vyrų, kurių akys išmoko at
skirti gamtos gražybes ir žmo
gaus menus, tapo apakinti ak
lai. Miliojiams nutraukta ran
kos nuo jų kūnų, kurios dar 
nebuvo įgudusios gaminti gy
venimo ištaigas. Milionai jau
ną vyrų, žadėjusių mylėti ir

PADAGĖLIS KASMATĖ

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialinio korespondento)

(Tęsinys) 
III. ŠIS TAS Iš OBERAMMERGAU KRYŽIAUS 

KANČIŲ TEATRO ISTORIJOS
Kaimas Oberammergau yra įsikūręs dar ro

mėnų valdymo laikais taip vadinamuos Bavarų 
Alpuos. Iš tos senosios gadynės tėra žinoma tik 
tiek, kad tai yra buvusi garsioji Romos provin
cija Vendelicija, kurios svarbiausias miestas tais 
laikais buvo dabartinis Augsburgas (Augusta 
Vendelicorum). Pats kaimas Oberammergau bu- 
v^į pakeliui iš Veronos (Venecijos) j Augsburgą, 
kuriuo čia ir atgal plaukdavo romėnų valdinin
kai, keliauninkai, pirkliai su savo prekėmis ir t.t. 
Oberammergau tais laikais buvo tarpininkavimo 
vieta, turėjo gero pelno ir iš to gyveno. Kiek 
Vėliau—XIV—šimtmetį vienas kaizeris Kiudor- 
gas net buvo įsakęs, kad pirkliai su savo prekė
mis gali važiuoti tiktai pro Oberammergau ir 
prekėms vežti gali naudotis tiktai to kaimo per
vežimo priemonėmis. Tokia padėtis tęsės iki 
XVĮ šimtmečiui, kol Šis kaizerio įsakymas buvo 
laikomas, čia dar VII šimtmėtyj įvestoji krikš
čionybė per tą laiką suspėjo sukurti svarbių tai 

gadynei kultūros laimėjimų. Bet XVI šimtmety 
tapo iš Italijos į Vokietiją pravestas kitas kelias 
— pro Garmisch’ą ir Partenkirchen’ą, kur kas pa
togesnis—ir oberamniergauiečiams atėjo sunkus 
laikai. Buvo bandyta verstis auksu ir sidabru, 
kurio buvo rasta kaimyniniam klony Ettal, bet 
ši pramonė neapsimokėjo. Tuomet griebtasi iš- 
drožinėjimų iš medžio meno, ši nauja pramo
nė ilgai buvo kaimui pragyvenimo šaltinis. Jie 
savo dirbinius eksportuodavo į Niderlandus, Skan
dinaviją, Rusiją ir t.t. Bet čia juos vėlei ištiko 
nelaimė. Kaikurie klonys pietų Tiroly irgi išmo
ko piaustyti ir padare jiems labai stambią kon
kurenciją. Tai privertė oberamergauiečius kreip
ti daugiau domesio j savo meno kokybę, o be to 
jie dar išmoko teplioti. Iš to pas juos išaugo pui
kios pritaikosios dailės dirbyklos ir mokyklos. O 
tokios gyvenimo ir kovos dėl būvio sąlygos auk
lėjo jų meno pajautimą ir skonį.

Kaimas labai daug kentėjo nuo visokių ka
rų, kurių čionai vesti nesišykšteta. Bet 1633 
metais juos ištiko dar didesnė nelaimė. Užėjo į 
aplipkinius kaimus maras. Oberammergauiečiai 
ijįai gynės nuo tos nelaimės, uždarę kelius ir var
tus į savo kaimą, bet maras vistiktai įsiveržė, ir į 
tris savaites nuvarė į kapus 84 žmones. Susirin
ko kartą dar išlikę gyvi seneliai ir įsižadėjo-pri- 
siekė kas dešimts metų vaidinti Kristaus kančias 
per amžių amžius, jei viešpats atitolins nuo jų gab 
vos marą. Taip atsitiko, kad po tos priesaikos 
nuo maro nei vienas žmogus nebenumirė. Ir Ober

ammergauiečiai jau 1634 metais vaidino Kristaus 
kančias, pildydami savo įžadus. Nors panašus 
vaidinimai yra buvę pas juos ir iki tam lakui, bet 
buvo pripuolamas reikalas, ir priklausė nuo gero 
ūpo, o nuo to laiko tai tapo jų šventa pareiga ir 
rugeleringu dalyku. Buvo vaidinta 1634,-—44,— 
54,—64 ir 1674 metais. Paskui 1680 metais ii 
nuo to laiko kas 10 metai. Bet šit 1770 metais 
išeina įsakymas, kuriuo draudžama visoj Bavari
joj kryžiaus kančių vaidinimai, bet obelammer- 
gauiečiams pavyksta gauti leidimą kaipo išimčiai 
toliau savo vaidinimus reguliaringai tęsti. Tačiau 
1810 m. uždraudžiama tai daryti ir jiems. Visas 
kaimas susijudina. Kas daryti — jie juk turi tė
vų duotus įžadus laikyti-pildyli! O, jie ne tokie 
žmonės,- kad jiems butų reikalinga jų duotą žodį 
priminti!

Surengė, išleido pasiuntinybę į dvasinę vyres
nybę, į Miuncheną-sostinę. Miunchene juos pri
ėmė labai šaltai ir pasakė jiems, jeigu jie nori 
melstis, tai gali prašyti vietos kunigo, kad jiems 
surengtų atitinkamas pabaldas sU atitinkamais 
paveikslais bei apdūmojimais, vietoj to, kad vieš
patį Dievą po jų teatrą valkioti. Tai tuomet de
putacijos galvoj atsistojo senas senuželis Georg 
Lang, o jis, kaip tikras kalnų žmogus, buVo ne tok
sai, kad kartą užsibrėžto tikslo nepasiekus nurim
ti! Nieko nelaimėjus pas dvasinę vyresnybę, jis 
eina int karalių, prašydamas leidimo. Jis įtikinė
jo karalių, kad kiekviena graži ir jaudinamoji is
torija į žmogų kur kas giliau veikia, jei jis ją sa

vo akimis mato. Jų vaidinimas esą visuomet bu
vęs daugelio nUsidėjulių gailesio kelias> pagelbėjęs 
daugeliui savo nuodėmes išpažinti ir atvėręs ke
lią į Išganytoją. Ir karalius jiems leido vaidinti, 
ir privertė dvasinę vyresnybę nusileisti! Tiktai 
jiems buvo įsakyta pašalinti iš vaidinimo visa tai, 
kas galėtų papiktinimu būti. Tokiu budu jiems 
teko išmesti mylimiausius viduramžio scenos 
daiktus — scehos kur ineina velniai su jų štabu. 
Vaidinimas taip tęsias iki 1850 metų, kada atva
žiuoja į Vaidinimą garsus vokiečių teatro istori
ninkas Edua.rd Devrient ir.parašo gražią, įkvėptą 
khygą apie Oberammergau teatrą, ši DevrienVo 
knyga padarė oberanimergauiečiams reklamą Vi
same pasauly. Nuo to laiko prasidėjo toks verži
masis iš visų šalių, kad šie vaidinimai pasidarė 
oberammei’gauiečiams vienas svarbiausiųjų gyve
nimo uždavinių. Ir patsai vaidinimas, ir tekstas, 
istorijos bėgy tiek kartų reformuoti, po Devrient’o 
knygai buvo vėlei naujai perdirbti ir sutvarkyti 
—tą darbą atliko vietos kunigas, 'labai pasišvie- 
lęs žmogus, žymus vokiečių helenistas J. A. Dai- 
senberger. Jo pagamintas tekstas ir iki šiai 
dienai tebevaidinama. Vaidinimai iš karto vyk
davo šventoriuje-kapinyne, bet publikai daugė
jant, buvo nukelti kiek toliau nuo bažnyčios ir 
buvo vykdoma atvirame ore. Iš gausiai plūstan
čios publikos teatrui pasipelnius, veta, kur pub
lika sėdi, tapo apdengta stogu ir tokioj padėty te
atras išsiliko iki musų dienų.

(Bus daugiau)

biri i mylimais, kurie gyveno ir 
žadėjo garbingai gyventi, ta
po atskirti nuo savo mylimųjų 
ir iš gyvųjų skaičiaus ir svies
ti didžiosios nežinoinumos be
dugnėn. Ir ve, visos šitos kan
čios, skausmai ir mirtis buvo 
užbaigtas gaminys, kuris atsi
ėjo pasauliui pagaminti su
virs 200 milionų į dieną!

Frahcuzų Medicinos Akade
mijos naryb dr. Mercher, nuo
sekliai ištyręs, nusprendė, kad 
per penkių mėnesių laiką 1917 
m. trijų franeuzų armijų fron
te krito viso J,090,000 bombų.

“Bomlx)s, dro Metčhero^tp- 
skaitymu, užmušė 13,265 vy
rus ir sužeidė 55,112. Šilais jo 
skaitmenimis ėmė 395 bombas 
Užmušti vieną žmogų ir pusę 
lo skaitmens vieną sužeisti.” 
(New York Times, bal 6 d., 
1920 m.)

(Bus daugiau)

Telephone Boulevard 5052 i
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- I 
karais 6—9. Nedftl. pagal sutarimą į 
3261 Se. Halsted St., Chicago, UI. Į
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LIETUVOS SOCIALDEMOK
RATAMS AUKOS.

NAUJIENOS, Chic.tgo, ŪL

chicago:
:: ŽINIOS ::

Drg. V. Tamuliunas iš Mil- 
linocket, Me. prisiuntė aukų 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijai nuo sekamų draugi]: V. 
Tamuliunas $5.00; S. Augimas 
$3.00. Po $1; V. Harašauskas 
ir S. Srebalis. Po 50c. Z. Gri
gas, V. Bubliauskas, J. Bindza 
ir K. Mitkus. Po 25c. P. Poš
kienė ir J. Rulitienė. Viso 
$12.50.

Širdingai ačiū draugams už[ 
aukas. Pasistengkite, draugai, 
progai pasitaikius ir daugiau 
parinkti aukų Lietuvos Social
demokratų Partijai.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

Laiškas Redakcijai.
Kaunas, 1922 m. liepos 31 d.

“Naujienų”, tedakcijai 
Chicago.

Gerbiamoji Redakcija!
Tamstų gerbiamam laikraš

ty iš š. m. liepos 5 d. randasi 
straipsnis, kuriame prikišama 
žydams, esą jie ranka rankon 
ėję su klerikalais ir rėmę juos 
pravedant visokius reakcinius 
įstatymus konstitucijoj.

KaijM> oficiali*. valdžios įstai
ga, mes negalime su Tamsto
mis ginčytis dėl straipsnio es
mės. Mes tcmiTodysim tik į 
vieną ryškų apsireiškimą, ku
ris pakankamu -bildu įrodys 
Tamstoms, jog buvote netiks
liai informuoti dėl padėtie^ 
Seime.

Tamstų straipsny tarp kito 
sakoma: “kerikalai atsisakė
panaikinti mirties bausmę, ir 
žydai tame juos taiip pat rė
me.”

Tat nealatinka t ikren vbei. 
Žydų frakcija visomis išgalė
mis priešinosi šiam konstituci
jos straipsniui, štai žydų at
stovo Seime, rabino Popelio, 
kalbos ištrauka dėl mirties 
bausmės.

“Eidami svarstyti mirties 
bausmės klausimą, Tamstos, 
aš manau, atkreipsite savo do
mesį ir išklausysite musų frak
cijos nuomonę, kuri atstovauja 
žydų tautai, senovinei istori- 
nei-praktinei tautai, kuri iš
klajojo visą pasaulį, daug ma
tė ir pergyveno. Mes žinome, 
kiek kančių mirties bausme 
atnešė pasauliui, ir turime 
griežtai pasisakyti prieš mir
ties bausmę. Aš, kaipo žydų 
rabinas ir žydų tradicijos reiš
kėjas, Talmudo dėsniais vado- 
vaudamos, leidžiu sau Tams
toms pasakyti, jog žmogaus 
gyvastis bei siela yra suteiktos 
Aukščiausio Sutvėrėjo, ir nei 
vienas žmogus negali nukelti 
prieš tai savo ranką, tik vienas 
Sutvėrėjas tegali tat padaryti.

Kas gali išdrįsti pasakyti, 
jis pildo Aukščiausiojo 

tvėrėjo valią, atimdamas kam 
nors gyvybę. Tamstos, įterp
dami konstitucijoj mirties 
bausmę, nusmelkiate ne viena 
gyvybę, bet šimtus, tūkstan
čius gyvybių ]>er metus ir am
žius. Bukite atsargus... Visos 
frakcijos vardu aš griežtai pa
reiškiu: mes balsuojame abso
liučiai prieš mirties bausmę.”

Prašome priimti musų tikro
sios Įiagarbos pareiškimą.

L. stiprio 
Spaudos Skyriaus Viršininkas,

G. Valkauskas,
Sekretorius.

fjp

DR. A. MONTVID *
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

25 E. Wa>hingtun St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8862 
1824 VYabanaia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar® 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 

s------------------------------------
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Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
V — — _z

Klerikalų iškilme.
Pereitą nedėldienį, rugpjūčio 

20 dieną, McKinley Parke, prie 
39-tos ir Western bulvaro, 
įvyko chicagiečių klerikalų iš
kilmė, kuri buvo parengta pa- 
dėkuoti Suvienytoms Valsti
joms už pripažinimą Lietuvos 
valstybės de jure.

Klerikalai prie tos iškilmės 
rengėsi veik per mėnesį laiko, 
dėjo didžiausių pastangų turėti 
negirdėto pasisekimo, organi
zavo visas savo lagerių spėkas, 
kad geriausia pasirodyti ame
rikonams ir užsipelnyti jų pa
gyrimo. Kaip “Naujienų“ 
skaitytojai žino, iš pradžių vi
sos srovės — socialistai, tauti
ninkai ir katalikai — tarėsi 
bendrai rengti vieną iškilmę. 
Bet kai]> visur ir visuomet, 
tai]) ir čia klerikalai dirbo 
“abiem rankom”: viena ranka 
tverė ir organizavo savo komi
tetus, o antra — vedė derybas 
su progresyvėmis srovėmis dėl 
rengimo bendros iškilmės. Kai 
visai mažai beliko laiko, tai 
klerikalų klapčiukai pradėjo 
išrasti vis naujų ir naujų kab
liukų, pradėjo išnaujo kelti jau 
nutartus ir išrištus klausimus 
ir statyti naujus reikalavimus. 
Žinoma, pažangioji visuomene 
tam pasipriešino ir pertraukė 
su jais derybas. Pažangioji vi
suomenė nutarė rengti savo 
atskirą iškilmę, kuri irgi įvyko 
tą pačią dieną ir apie kurią 
buvo vakar rašyta “Naujieno
se”. Klerikalai norėjo pasi
grobti pažangiąją visuomenę 
□o savo skvernu, bet tai jiems 
neįvyko. Kai tas triksas 
jiems nenusidavė ir kaip išgir
to, kad pažangieji rengia savo 
iškilmę, kurioj bus protestuo
jama prieš autokratiją Lietu
voj, tai jie nešė skundus polici
jos viršininkams, kad šie ne
leistų rengti minimos iškilmės. 
Bet ir čia jie prakišo, nes 'jų 
skundas paliko be pasekmių.

Bet eikime prie klerikalų iš
kilmės.

Apie pirmą valandą po pie
tų policistai, mosuodami sto
rais kočėlais pradėjo rinktis 
parkan.

Truputį vėliau atsilanko keli 
komiteto nariai, apžiūrėti, ar 
viskas tvarkoj.

Po pirmai valandai moterė
lės su vaikučiais pradeda rink
tis parkan. Jos rimtai skubina
si, kad nepasivėluoti, užimti 
geresnę vieną, paplepėti su 
.avo karininkėmis, pažiopsoti 
parodoje. Jos greitai susigru
puoja ir užveda visokiomis te
momis diskusijas. Vienam bū
ry moterėlės kalba apie iškil
mę, dėkuoja Dievui kad graži 
diena, džiaugiasi kad bus pui
kus atpuskai — geresni negu 
šidlavoj. Kitam būry eina kal
ba apie naminius ir parapijos 
reikalus. Vienos skundžiasi, 
kad jų vyrui neiną su jomis; 
kitos — kad jų vyrai ištraukę 
į cicilistų parodą; trečios —•’ 
kad parapijonai pradedą kelti 
revoliucijas: nenorį klausyti 
klebono ir remti iškilmės; ket
virtos — kad kunigai esą ne
geri, perdaug spaudžią parapi- 
jonus mokesčiais ir tam pana
šiai. Trečiam būry eina disku
sijos apie politiką, čia peikia
ma Lietuvos valdžia, keikiama 
ant kunigų, kam pastariejie ki
šasi į politiką — jų vieta esan
ti klebonijoj, bažnyčioj ir spa- 
vednyčioj, bet ne Seime. Pa
sak jų, Lietuvos kunigai, pasi- 
glcmžę amerikiečių aukas, va
ro šmugelį visais galais ir vi
siškai “supeįzavo” Lietuvos 
konstituciją. Keliuose būriuose 
apkalbama registracijos įstaty
mas. Vienos moterėlės sako, 
kad įstatymas geras, visiems 
reikią registruotis, nes ir pa
liokai regisi ravęsi; kitos aiški
na, kad tas įstatymas negeras.

Viena drąsesnė moterėlė sako, 
kam čia reikia mums ' apie 
lai ginčytis, kol dalyko gerai 
nežinome, kai “sicilistai” pra
dės rengti prakalbas, tai apie 
tai galėsim geriau sužinoti, 
žodžiu, didžiuma moterų kaž
ko nepatenkintos, piktos tai 
ant klebonų, tai ant Lietuvos 
valdžios, tai ant savo vyrų, 
kam pastarieji neiną su jomis 
į “atpuskus”.

Pagalios atkiūtina ir keli 
vyrai rūkydami pypkes. Kaž 
ko jie taip žvalgosi į visus pa
kampius. Sustoja ir pradeda 
šnekučiuotis.

- Nagi, ar aš nesakiau, kad 
čia neapsimoka eiti — tarė 
vienas.

--Kodėl? — klausia kitas.
- Nagi ar dar nesupranti. 

Ar nematai, kad čia tik vienos 
bobos ir vaikai. Tik žiūrėk, 
visi pakrumiai bobų kaip lep
šių ir vaikų kai]) raudonviršių 
prisėdę. Geriau eikime namon 
ir važiuokime į pažangiečių 
prakalbas. Ten kalbės “Nau
jienų” redaktorius .Grigaitis. 
Žmones sako, kati jis yra did
žiausias lietuvių darbininkų 
vadas. Kiti man pasakojo, kad 
ten bus išnešti protestai prieš 
Lietuvos valdžią ir registrasi- 
jos įstatymą.

—Draugeli, juk tą iškilmę 
rengia visi kartu. Man vienas 
parapijonai pasakojo, kad čia 
susirinks visos kolonijos ir iš 
čia maršuos į Seventh Rcgi- 
ment Armory salę, ant Went- 
\vorth Avė.

,—Tai netiesa — atkirto pir
masis. — Klerikalai persisky
rė su pažangiaisiais. Taip bu
vo rašyta “Naujienose”. Mums 
ir reikėjo ten važiuoti.

—Ttet dabar jau per vėlu ten 
važiuoti. Pabusime čia ir pa
matysime ką musų klebonas 
Brisk a pasakys.

Parkan susirinko daug sve
timtaučių: vieni vaikščioja, ki
ti meto boles ir kiti, taip sau, 
šnekučiuojasi. Visur, kur tik 
pasisuki — moterys ir vaikai, 
vyrų visai mažai. Visi sukinė
jasi ir nekantriai laukia atei
nant paroduotojų.

Tuo pačiu laiku, kuomet 
parke eina pasikalbėjimai ir 
diskusijos, parapijonai renkasi 
prie savo parapijų, grupuojasi 
traukli McKinley parkan. čia 
kįila visokių nesusipratimų: 
klebonai nesusitaiko tarp sa
vęs, kaip geriau vaikus sugru
puoti, kokiomis gatvėmis eiti 
ir tt. Pagalios šiaip taip susi
tvarko ir visi pradeda maršuo- 
ti paskirton vieton. Po trijų 
pirmiausiai pasirodo Bridge- 
porto kolonija. Ji daugiausia 
susidėjo iš Jurgiuos mokyklos 
vaikučių ir mergaičių. Jie, at- 
maršavę ant 39 gat. netoli 
VVestern bulvaro, susidūrė su 
kitos kolonijos automobiliais. 
Kilo suirutė. Čia susirinko po- 
licistai, raiti kareiviai ir keli 
“švaicieriai” daryti tvarkos. 
Kareiviai sako: “Jus turėsite 
grįžti atgal ir palaukti, kol 
kitos kolonijos a t maršuos, o 
tada visi galėsite kartu eiti 
parkan.” Pavėduoto ja i nepa
tenkinti. Atsibaldė gatvekariai. 
Policistai išardo paroduotojų 
eiles ir padaro kelią gatveka- 
riams ir automobiliams. Mer
ginos bobos ir vaikai stum
dosi, kriušasi. Vyrų tik keli su 
vėliavomis.

Už pusvalandžio pasirodo 
Aušros Vartų parapijonai. Jie 
biskį mandresni už Bridgepor- 
tiečius: turi daugiau vaikų, 
mergaičių ir keletą storų mo
terėlių. Keletas vyrų eina iš 
šalių prižiūri, kad vaikiukai 
nepabėgtų į [VVestern bulvarą. 
Mat jie atrodė labai nuvargę ir 
norėjo pasilsėti. Paskui seka 
Apveizdos Dievo parapijonai, 
taipgi neskaitlingi ir suside
dantys iš nepriaugusių. Ant 
galo atvažiuoja Northsidiečiai. 
Vėliau — To\vnicikiečiai ir 
Brightonparkiečiai. Jie visi, 
kaip ir kiti, su savotiškais 
“Įlotais” prisiartino prie ]>ar- 
ko. Aplamai kalbant, paro
duotojai neskaitlingi, dalyva
vo tik kelios draugijos su sa
vo iškabomis, didžiumoj susi-

1 Pauilauskis, E. Kullipė, F. Mic
kevičius, A. Maskailiunas, Ma- 
tuzevičius, Jonušas, Vainails- 
kis, Vainauskas, J. Ramoška, 
J. Vilis, J. Tamkevičius, J. Ka- 

____  ___zakevičius, J. Nakrošius, B. 
formą ir laukė pasirodant kai-' Janulis, J. Brazis, A. Gužaus- 
bėtojų. Apie ketvirtą valandą kas, M. Kurmis, M. Rudokas,

dėjo iš nesuaugusių; vyrų ir 
šiaip rinkties publikos truko.

Tapo duotas ženklas eiti par
kai!. Tuoj visi susigrūdo kaip 
galima greičiau; susikimšo 
kaip galima arčiau apie plat-

S. Kerdeikis, J. Rožis, F. Sabu
tis, R. Naikelicnė, M. Gralaus- 
kas, J. Lanbauskas, B. Dran- 
sal, S. Mažeika, A. Balčiūnas, 
M. Pecukunis, L. Knizonas, X. 
Saikus, V. Šakis, M. Lapalins- 
kas, A. Jangelas, J. Leksavi- 
čius, J. Pikelis, K. Micula, M. 
Kaslienė, M. Jankauskas, K.

prasidėjo ])rogramas. Jis buvo 
maždaug toks:

Pirmiausiai padainuota hym 
nai. Vienas komitetų perstatė 
Joną Bagdžiuną pirmininkau
ti. Šis kalbėjo angliškai: išrei
škė padėką Suv. Vai. už pripa
žinimą Lietuvos. Jis tikisi, kad 
Suv. Vai. padės atgauti Vilnių ---------- , —-
ir Klaipėdą. Parapijonai nesu-1 Deivis, M. Domijonaitis, 
pratna angliškai ir šnekasi, kad Grabauskas, K. Julevičius
jis paaiškinsiąs savo kalbą lie* 
tuviškai. Bet tas nebuvo pa
daryta. Po jo kalbėjo ]) 
iždininkas Patric Carr, kuris 
sveikino lietuvius ir 'Lietuvą.

Tapo perstatytas V. Čarnec
kis. Šis
pradėjo savo kalbą 
pradėjo nerimauti ir šneku
čiuotis.

gana
Publika

Mat ji neišgirdo to, 
ko ji tikėjosi išgirsti: Čarnec
kis neužsiminė nė žodelio apie 
Lietuvos konstituciją ir apie 

Jis tik 
graudeno, kad lietuviai nesipy
ktų ir aukuotų tėvynės labui. 

Toliau kalbėjo kongresma- 
nas A. J. Sabatb. Jis kalbėjo 
trumpai. Pasakė maždaug se
kamą: Man reikėjo sunkiai 
dirbti, kad išgavus pripažinimą 
J u gosią v i jos, ČechoĮslo vak i j os,
Lenkijos, o taipgi ir Lietuvos. 
Jo kalba patiko visięms ir pa
baigus jam kalbėti buvo sušu
kta tris kartus ura.

Kiti, kalbėtojai 
čia neapsimoka jų 
Jie visi patriotiškai

nesvarbus, 
ir minėti.
parėkavo, 

tai ir viskas. Kun. Briškai net
gerklę sustreikavo — jis turė
jo į penkias minutes kvitinti. 
Bronza taipgi pieko nepasakė. 
Jis angliškai išreiškė. savo 
džiaugsmą ir padėkojo Suv. 
Valst. už pripažinimą Lietuvos. 

iBeje, dar ir “darbininkams” 
buvo leista tarti savo • 
bet jie nepadavė jokio 
žio.

apvainikuotas 
minkius,. Prie 
ncokis mėgino 
kai. Žmones

žodis, 
įspud-

tapo 
pa-

Čar-

sena- 
kon- 
pro-

su- 
kad

valanda 
McKinley 
paminklo 
kalbėti
pradėjo neri

mauti, ir programas pasibaigė.
Čia dar reikia priminti, kad 

buvo pasiųstos telegramos Lie
tuvos St. Seimui, Lietuvos ka
riuomenei, prezidentui Hardi il
gui, sekretoriui Hughes, 
toriui Lodge, šio dislrikto 
gresmanui ir kokiam ten 
feso r i u i.

Taigi, visiką krūvon 
glaudus, reikia pasakyti,
klerikalų iškilmė nedavė tokių 
pasekmių, Ikokių jie laukė. 
Nors jie sutraukė būrį žmonių, 
bet tai buvo daugiausia vai
kai, mergaitės, merginos ir se
nos moterėles. Dalis žmonių 
ėjo dėl žingeidumo, norėdama 
išgirsti, kai]) Čarneckis kalbės 
apie Lietuvos konstituciją; 
bet čia jie lapo suvilti.

— Kunigo žentas.

Aukos surinktos Chica 
gos lietuviu demons

tracijoje.

Vaitkevičius, P. Dubickas, M. 
Kazimas, K. Nestor, A. Pirko, 
P. Pacevičius, J. Konšas, J. 
Domulis, D. Katauskas, B. Ne
lis, A. Zalatorius, F. Novokau- 
skas, I. Kobas, J. Gricius, K. 
Monkus, B. Juknis, P. Venc
kus, P. Galsikis, J. Gedraitis, 
A. Lutkus, J. šurkienė, š. Klei- 
mas, S. Stankus, A. K. S. Mi
šeikis, K. Jucius, A. 
Dr. Klauga, J. šūkis, 
Dr. Kliauga, J. Šūkis, D. Piva- 
runienė, 
kas, A. 
nas, K. 
raitienc, 
vičius, K. iBcsnickis, P. Vaitie
kūnas, A. Urbonas, J. Sanči- 
kas, F. Prusis, B. Lapinskas,
J. šatrauskas, K. Ziurdeskis,
K. .Tonkus, J. Bardauskis, P. 
Banelis, J. Kaliliovas, J. Ilgū
nas, A. Geistraras, S. Meizius, 
T. Blucikas, V. Bytautas, T. 
Mamkunas, P. Kalvaitis, J. Gu- 
mbaragis, J. Paulauskas, K. 
Paulauskas, M. Krajauskas, 
J. šlivinskas, M. Rugienė, K.
J. šemoška, K. Čaplikas, J 
Jiingalas, M. Zvizderas, J. Ta
mošauskas, S. Dalgdė, J. Dra- 
kšas, J. Laurinaitis, B. Krara- 
kis, P. Legen, F. Zcmeckas, 
A. Jonušas, J. Petraitis, A. Li- 
bskis, J. Grozulis, P. Žilinskas, 
S. Grigaliūnas, P. Stankaitis,
K. Nobaras, Dr. M. Strikolis, 
A. Jankauskas, V. Zubonis, F. 
Gaistaras, J. Naujalis, A. Kni- 
stautas, V. Račius, J. Juodas, 
K. Jankauskas, J. Rimkus, J. 
Luinas, V. Kačanauskas, J. 
Dubokas, X. X., J. Palikas, J. 
Lukoševičius, A. Vaičiūnai,

L. Gabiai U’, J. Kalenąs, V, Mo
ckus, M. Zupku«, O. čemaus- 
kienė, V. Briedis, P. Onušaitis, 
T. Kazragys N. Vilimaitis, 
W. Wikert, T. Tiekus, L. Nor
kus, J. Smith, J. Paitis, B. 
Starky, J. Laistrums, S. Zen
kevičius, P. Svereiko, Bart
kus, J. Jaučius, B. Svarlis, F. 
Zideikis, P. Ancikas, P. Skur
li is, A. Žilis, P.’ Sarpalius, N. 
N., D. Draugelis, P. Bianskas, 
J. Urbaitis, M. S’kindolis, Brie
dis, X. L. Sišof, P. Mikolaitis, 
Martiukonis, V. Kavaliauskas, 
L. KapaČius, J. Malinauskas, 
F. 'Dalangauskas, M. čiuras, 
B. Mineika, C. Petraitis, J. Le- 
veckis, J. Brigiola, B. Brigio- 
niene, O. Užauskienė, J. Staiga,

(Sena aut tt pusk).

f ŠIANDIE PINIGŲ |
KUBSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
12c. už 100 auks. 

arba 
833 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

Kubilius.
D. Piva-

P. ŽUA. Skruzdis, 
Lauraitis, P. Pečeliu- 
čepulevičius; A. Lau- 
J. Jušiurin, J. Duka-

STANISLOVAS 
ZAMARAVIČIUS

Mirė rugp. 20, 10:30 vai. vak., 
turėdamas 33 metus, po sunkios 
operacijos County Hospital. Bu
vo nevedęs. Iš Lietuvos iš 
Kauno rėd. Paliko dideliame 
nubudime brolį Petrą ir brolie
nę Julijoną. Laidotuvės atsibus 
iš namų 2216 W. 24th St., spre- 
doj, rugp. 23 d., 9 vai. iš ryto į 
Aušros Vartų bažnyčią ir į Šv. 
Kazimiero kapines.

Kviečiame gimines ir drau
gus dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudęs
Brolis Petras ir broliene — 

Julijona Zamaravičiai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. 
_ __________________ ____ U

KAM KENTĖTI?
Ratunatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

sfc PIIN-EIPELEER 4*
Vaizbaženklta uireg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
Vaizbaženklį.*

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

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

Telefonas Victory 9082
V................ .. ............ ■ ......................... ............................ .......

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas. 

10900 Michigan Avė., 
Roseiand, 111.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349 
Vai. 10’—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

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 nedėldienius.

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

■DK9
bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Gerinusi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydydio 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.

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų, 

Ofisas: 3354 So. Halsted' St., Chicago 
Valandos: 10—11 ry.to; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Indencndence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3248 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. tfairfa* 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

Dr. Maurice Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2138

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Pereitą sekmadienį, rugpjū
čio 20 d., Seventh Infantry 
Begiment Armory svetainėje 
Chicagos lietuvių apvaikščioji
me pažymėjimui Lietuvos pri
pažinimo ir Lietuvos konstitu
cijos priėmimo aukavo šie 
žmonės. Po 5 dol. aukavo: A. 
Dakulskis, J. M. ir K. Stupo
ras; po 2 <lol. aukavo: N., Dr. 
Montvidas, J. Šulcą, J. Sakas, 
J. Slrumskis, J. Lonas, K. Si- 
tavičius, P. Monkus, I. Kobas, 
M. Malarcnis, A. Paplauskas, 
J. Petrulis, V. Kučinskas, K. 
Vilkas, J. Maselsliis, A. L. Ki
ras, P. Cinikus, J. Mickevičiiis, 
J. Kaukis, J. Bakauskas ir J. 
Triponas; po 1.50 dol. aukavo: 
Bevardis ir V. Mišeika; po 1 
dol. aukavo: M. Simonienė, K. 
Simonas, A. Slavinskas, J. Bag
donas, A. Bružas, K. Bernadi- 
sus, A. Krekzdis, 3. Gabąlis, S.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retail 
kiemų. Visur pristatoin.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

per
NAUJIENAS

v DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė lai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose Uratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St„

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

/""■.................. ....................-
Telephone Yards 5834

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

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

TĄe Z/i«?e Nurpę
1 J .1441a 11 a Saule nudegus nosį 

Vartok apščiai šaldančio

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškai.

________________________ — ....................................................................................... ......................................—

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai. 
Ned. 9—12

Ofiso Tel, Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171 

.i...., m, ,1........... /

Telephone Yards 1532

DR.J.KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso va).: 9 iki 12 pietų, 
6 iki- 9 vakare 

3259 So. itnhUed St., Chicago.
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Chicagos Žinios ėmė iš jo žiedų ir daimontų 
vertes 1,500 dol. Plėšikai pabė
go.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAi REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 5-to pusi.)

V. Samanailis, A. Kostelia, J. 
Ružėla, A. Zubavičius, J. Šid
lauskas, J. Ba'lrauskas, B. Pu
teikis, F. Naikelis, S. Milcika,
J. Kundrotas, S. Diniavičius, J. 
Bernoto i t is, K. Josus, D. Urbi- 
kas, J. Kazlauskas, M. Urbo
nas, A. Bekcris, A. Jarekaus- 
kis, K. Petrulis, J. Gričius, E. 
Čepulis, F. Julišouskos, P. Ja
nulis, O. Kundrotienė, J. Zi- 
inaucus. J. Poldavičius, J. Ka- 
inišauskas, P. Mickevičiene S. 
Mickevičienė, J. Rimkus, F. 
Gedominas, F. šarnauskas, R. 
Jakubonis,. A. Mažeika, L. La
pinskas, V. Gertjurgis, K. Gon
gam*, A. Mišelį, K. Kučinskas. |
K. Kenderis, K. Alešauskas, P. 
Miller, F. Sirusas, A. Salaševi- 
cius, K. Visockis, J. Simau- 
cius, V. Vielis, K. Kazlauskas, 
T. Balsis, A. Lukuševičius, Vin 
ckunas, J. Petruševičius, G. 
Hidras, J. Kakras, A. Micevi- 
čius, P. Solecika, K. Jasnaus- 
kas, B. Budinska, K. Kručas, 
D. Kraulskis, J. Krulis, J. Aus- 
tinas, K. Pronckevičius, M. A- 
lekna, J. Bartkus, V. Jašmon- 
tas, A. Bakuconis, A. Bytauskas 
C. Mistauskas, A. Vaičis, J. No-1 
eis, E. Saida, R. Saida, A. Sudin- 
skis, J. Matuzas, J. Jurkus, A. 
Slankus, F. Gedminas, K. Zaren- 
skis, P. Jocius, M. Meldažis, V. 
Manekas, D. Jenčius, J. Gudai
tis, P. Paukštis,K. A. Augustai- 
tis, G. Leveckis, A. Kenieža, A. 
Sunokaitis, M. Kavalauskas, J. 
Dovidauskas, F. Kropilas, A. Ta-1 
mošiunas, J. Palėk, J. Mintel, J. 
Ginčiauskas, J. Danelkus, žič- 
kienė, Šimkienė, V. čliaužis, P. 
Riškus, A. Petrokas, A. Puidu- 
keinė, J. Keseriauskas, J. Žvirgž
dys, Pranas Dyoka., J. Mileškas, 
B. Miliškienė, S. Rakauskas, P. 
Gurulis, J. Gedžius, J. Girdžius, 
V. Gapšys, P. Baranauskas, M. 
Bučinslkienė, SSR., N. Kritko- 
nis, P. Jukas, E. Grigas, J. Vilo- 
rds, J. Dirsis, F. Tamušiunas, A. 
Vinckus, M. Malauskis, E. Mau- 
skiene. žilauskas, Žemgalis. 
Kriaučiūnas, K. Kazlauskas, J. I 
Gimbutis, P. Kubilius, K. Saluč- 
ka, F. šmkus, O. Kauklis, P. 
Udvitis, W. Waitkevič, A. Mar 
kūnas ir V. Tamulionis.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta 657 dol. — Rep.

SUVAŽINĖJO VAIKĄ.

Lotus Bulowski, 6 m. amžiaus, 
2227 N. Hoyne Avė., atsistojęs 
gatvėj žiurėjo į degantį netoliese 
namą. Tuo tarpu važiavo ugnia 
gesiai ir vaiką, mirtinai ant vie
tos suvažinėjo.

Lietuviu Rateliuose
BRIDO EPORT.

Liet. Paž. Moksleivių vakaras 
prakalbos.

GELEŽKELIEČIŲ STREIKIE- 
RIŲ MANIFESTACIJA.

Pereitą sekmadienį, rugpiučio 
20 d., Burnsidėj streikuojantįs 
geležkelių darbininkai surengė 
milžinišką demonstraciją paro
dyti, kad geležkelių kompanijų 
darbininkų streikuoja 95 nuoš., 
o ne 10% kaip kad kompanijos 
tvirtina. Demonstracijoj daly
vavo tūkstančiai streikuojančių 
darbininkų, žymus kalbėtojai 
sakė karštas prakalbas ir ragino 
darbininkus laikytis vienybės, o 
streikas bus laimėtas. Jie pripa- 
rodė, kad dabar reiškiasi geriau
sių ženklų streiką laimėti pilnu 
darbininkų laimėjimu.

DEL KAZYRŲ SUSIVAIDIJO; 
VIENAS NUŠAUTA.

Peter Colletto’s “pool roome”, 
712 So. Aberdeen gat., James Ca- 
labria lošė kazyromis su savo 
“frentu”, Juodu pagalios susi
vaidijo ir Calabria tapo mirtinai 
nušautas savo “draugo”. Jis, 
kiek vėliau pasimirė nuo žaizdos 
kauntės ligonbuty.

DAUG SKYSTIMĖLIO UŽ
GRIEBĖ POLICIJA.

Walker Callahan namuose, 
2116 Emmerson Avė., policija 
darydama krata surado 10 stati
nių munšaino, 15 statinių raugo 
ir tris aparatus munšainiui da-Į 
ryti. Tai buvo, sako, didžiau
sias grobis šioj miešto daly.

Praeitą šeštadienį, rugpiučio 
20 d., L. P. M. A., kurie turėjo 
čia savo seimą, surengė prakal
bas. Kalbėjo agr. A. Dvylis ir 
Valparaiso universiteto studen
tas A. A. Tulys.

Agr. A. Dvyly s kalbėjo temoj 
“Moksleiviai ir jų užduotis”. Jis 
vaizdžiai nupiešė moksleivių gy
venimą ir jų vargus, ypač šioj 
šalyj, kur moksleiviai savomis 
pastangomis, negaudami daž
niausia iš niekur jokios para
mos bando skinti sau kelią į švie- 
sernę ateitį. Ji§ nurodė, kad 
musų visuomenė dar ir dabar, ži
noma, ne visa, neprielankiai žiu
ri į moksleivius ir anot jo, daug 
lengviau yra gauti'pašelpos bei 
paskolos mokslui iš svetimtau
čių, negu iš lietuvių. Kalbėtojas 
nurodė, kad yra dviejų rųšių 

į moksleiviai, vieni, būtent, svie
tiškieji, kurie išėję aukštesnius 
mokslus stengiasi kokiu nors bū
du palengvinti žmonijos gyveni
mo naštą, bedirbdami naudingus 
visuomenei darbus, ir dvasiškie
ji, kurie užbaigę mokslus netik, 
kad nieko gera neduoda visuo
menei, bet dar jai kenkia, laiky
dami ją tamsybės ruknose, ir 
naudodami ją savo klerikalizmo 
tikslams. Jis ragino mokslei
vius nebūti vien užsidarius mo
kykloj, bet stengtis pašvęsti nors 
mažą dalelę savo laiko dalyva
vimui liaudyj . Tokiu budu, sa
kė kalbėtojas, moksleiviai susi
pažintų su liaudžia ir reikalui 
prisiėjus galėtų būti jos vadais. 
Anot kalbėtojo, minios neturė
damos sąžiningų vadovų dažnai 
papuola į rankas arogantų, ku
rie nesidrovi saviems tikslams 

I naudoti minias. Pavyzdžiui, gir
di, kad ir musų bolševikeliai, ku
rie pasistatė save minių vado
vais griauna darbininkiškas or
ganizacijas ir įvedę darbininkus 
i plynes palieka juos ten, o pa
tys pabėga. Jo kalba susirinku
siems labai patiko.

Po jo kalbėjo A. A. Tulys te
moj : “Krikščionysi deniokra ta 
ir kun. Lietuvos rojuje”. Jis 
savo ilgokoj kalboj nurodė, kaip 
Lietuvoj krikščionys demokra
tai t. y. klerikalai įsisteigė sau 
rojų, o laisviems žmonėms ver
giją. Jie panaikino sąžinės lais
vę ir suteikė davatkoms galę 
steigti visokias konfesines mo
kyklas, kurios bus užlaikomos 
iš Lietuvos valstybės iždo pini
gais. Jis taipgi nurodė kokius 
biaurius šmugelius varinėja kle
rikalų vadai, bei valdžioje uži
manti vietas žmonės, būtent, 
kun. Purickis, kuris pasaldinęs 
Lietuvą sacharinų išdūmė savais 
keliais, o klerikalai jo nubausti 
nesirūpino ir nesirūpina. Jis pa
galios nuYodė kitus šmugeluin- 
kus, kurie, kaip jau “Naujienų” 
skaitytojai žino, amerikiečių au
kas, kurios buvo siųstos Lietu
vos biednuomenei šelpti, sunau
dojo savo asmens reikalams. 
Kalbėtojas prisiminė ir apie re
gistraciją, kurią sugalvojo kleri- 
kara amerikiečiams. Baigdamas 
savo kalbą, jis ragjno susirinku
sius žmonės kuognežčiausiai ko
voti su klerikalais prieš jų viso
kius kenksmingus visuomenei 
darbus. — Ten Buvęs.

PLĖŠIKAMS TEKO $1,500.
Pranešimai

S. L. A. II Apskr. rengia koncertą 
su dovanomis — automobiliu, rugsėjo 
24 d., Meldažio svet. Visas pelnas 
skiriamas S. L. A. Prieglaudos Na
mui. Meldžiame kitų draugijų ir 

, 1 ne‘ 
__ Rengimo Komisija.

Trys apsiginklavę automobili
niai plėšikai apipuolė Benjamin _______ ___„
Gartman, 1412 Lunt Avė., ir aV|^. *

JIEŠKAU SAVO PAŽĮSTAMO 
Stasio Žuko, paeina Mariampolės ap
skričio, Balbieriškio miesto; turiu 
svarbų reikalą. Jis pats, ar kas žino
te, meldžiu pranešti.

JUOZAS MICKEVIČIUS 
1732 S. Union Avė., Chicago, III.

VYRŲ

JIESKO KAMBARIU

REIKALINGAS žmogus arba 
vedusi pora ant farmų darbui, 
netoli Chicagos. Kreipkitės:

CHAS. SUROMSKI,
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR 
lor, lunch room, saldainiai, cigarai, 
barbernė ir knygų mainymo krautuve. 
Pigi renda, ilgas lysas, 8 metų instai- 
ga, auganti apielinke. Bargenas už 
cash.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

R. M. HANEL, 
G813 S. Western Avė.

JIEŠKAU KAMBARIO BRIGH- 
ton Parke arba Bridgeporto apielin
kėj. Geistina, kad galėtų pridabot 7 
metų mergaitę, man būnant darbe. 
Esu našle. Praneškite:

S. DAGILIENE,
4325 S. Fairfield Avė. VYRŲ reikia į scrap yard.

REIKALINGAS kambaris su 
valgiu Bridgeporto apielinkėj. 
Kas turite tokį kambarį, Malonė
kite pranešti į Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St. No. 16.

Geras užmokestis, nuolatinis

darbas.
PRICE IRON & STEEL CO. 

67th & 48th Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stopai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai Čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofinp Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

a. ■ ■ ■ ■ ............................... .. ......................——.............    w

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

REIKIA darbininkų į galvani- 
zavimo departmentą. 42c į va
landą.
JOSPLYN MFG. & SUPPLY Co.

' 3700 S. Morgan St.

REIKIA vyrų abelnam dirb
tuves darbui. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės: Western Felt 
Works, 4115 Ogden Avė., arti 
22nd ir Crowford.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne įvairių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Priežastį pardavimo sužinosi ant vie
tos. Kreipkitės: Naujienų Town of 
Lake Skyrius No. 55, 1614 W. 46th St. 
Phone Boulevard 0672.

PARDAVIMUI DUONOS KEPTU- 
vė — pusė biznio. Biznis gerai iš
dirbtas, per 17 metų. Pardavimo 
priežastis, esu pavienis ir noriu aplei
sti tą miestelį. Parduosiu pigiai ir 
greitai.

118 Middland Avė., 
Joliet, Rockdale, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kampų ir visokių tautų apgy
ventoj, bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė labai pigiai; viskas puikiai 
įrengta. Biznis eina gerai. Mylinti 
biznį ,pasiskubinkit, nes turi būt par
duota greitai. Pardavimo priežastis 
labai svarbi.

7132 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEME

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia. kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

REIKALINGAS APYSENIS ŽMO- 
gus, prie janitoriaus darbo, prie flat 
building; turi būt pavienis, darbas 
ant visados, geram žmogui gera mo
kestis; norintis užimt šitą darbą, at
sišaukite tuoj. Matyk janitorių.

725 W. 73rd St.
iš užpakalio į boiler room.

PARDAVIMUI 3-JŲ AUKŠTŲ 
plytų ir akmenų namas, 8 dideli kam
bariai, priešais Humboldt parką; 
elektra ,garo šiluma, mūrinis gara- 
džius, daržas — Bargenas — $11,500. 

1309 N. Califomia Avė. 
Telefonas Humboldt 6500

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO IŠVAŽIOJIMUI 

automobiliam: turiu statė laisną. Kam 
tokis darbininkas reikalingas.

Atsišaukit:
T. PAUL,

121 W. William* St., 
Hammond, Ind.

REIKIA lietuvių vyrų katrie 
supranta anglišką kalbą, turi būt 
apsipažinę Chicagoj. Darbas 
lengvas ir švarus; uždarbis 
bai geras tiems, kurie gali 
imti šia vieta. • *

Atsišaukite

la-
už-

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistčs ctc. 
O’Brien School, 219 S. Dearbom 
St. Room 209.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

REIKALINGA apysenė mo
teris dėl prižiūrėjimo namų. 
Kreipkitės:

4254 Archer Avė.
Phone Lafayette 3439

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Nuolatinis 
darbas, gera alga.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

REIKIA patyrusių medžio te
kintojų prie Pringle ir Brody 
lathe’o įvairiam darbui, taipgi 
rankenų pielavimui. Cassady- 
Fairbank Mfg. Co., 6126 South 
La Šalie St.

DARBININKAS 
$40 į

REIKALINGAS 
prie namų darbo ant visados, 
mėnesi, valgis ir kambaris.

Kreipkitės:
ARCHER GROCERY, 

7044 Archer Avė., 
netoli 72nd Avė.

REIKALINGAS BUČERIS ŽINAN- 
tys savo darbą; geram darbininkui ge
ra mokestis; darbas ant visados.

Atsišaukite:
1801 So. Peoria St. 

Tel. Canal 5718

W. II. NOVAK,
29 So. La Šalie St.

Room 348

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 

rakandai • 5 oktavų vargonai, kanar- 
ka; parduosiu visus ant kart ar atski
rai. Pardavimo priežastis, važiuoju 
i Lietuvą.

VIKTORAS JOCIUS,
925 W. 18th Plce

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai ,mažai dėvėti, parduo
siu pigiai, nes noriu važiuoti į 
Lietuvą. 3614 So. Union Avp. 
2 flatas, front.

PARDAVIMUI RAKANDAI PAR- 
or siute, davenport, lova, stalas, 
nografas ir šildomas pečius. Del 
os priežasties, turi būt parduoti 

savaitę, todėl parsiduoda visai 
giai.

2928 W. 40th Place, 
Ant 1 lubų.

PARDAVIMUI

fo- 
tu- 
šią 
Pi-

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė pigi ir gera vieta. Nepra- 
eiskite progos, nes turi būt par

duota greitai.
3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, švedų ir vokiečių apgy
venta. ’ Pardavimo priežastis, 
partnerių nesutikimas.

940 W. 59th St.

PARDAVIMUI CIGARŲ, CIGARE- 
tų, groserio ir įvairių daiktų krautu
vė; didelis stakas ant rankų, biznis 
išdirbtas ant vietos per 15 metų. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

3423 Sq. Halsted St.
Tel. Boulevard 3652

FEDERAL ELECTRIC SHOE 
Sign, 28 pėdų aržuolinės čeverykams 
lentynos, 4 aržuoliniai benčiai, 1 
show case su stand, 1 mažas counteris 
2 kojų kedukės. Parduosiu pigiai 
greit perkant.

Kreipkitės:
2936 Union Avė;, užpakalyj

GERA PROGA, PIGI KAINA

Pardavimui (hardvvere Store) ir fur- 
nišiu. visokių rakandų krautuvė; ge
ra vieta, biznis išdirbtas per devynis 
metus, lietuviu apgyventoj vietoj. 
Priežastis, brolis pasimirė, aš vienas 
likau; brolienė turi samdyti darbinin
ką .tad nutarėm parduoti. Platesnių 
žinių kreipkitės šiuo antrašų.

1 J. F. ANDRIULIS BROS.
1020 So. Main St., ** ' Rockfordj III,

JIEŠk/u PIRKIMUI FARMOS 
Wis. arba Indiana valstijoje, nuo 50 
iki 80 akrų. Kas turite panašią far- 
mą tuoj praneškite laišku pažymėda
mi apie farmos stovį ir jos kainą. Se
kamu antrašu:

JONAS TANZIGULSKIS, 
5405 So. Hoyne Avė. .

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2 aukštu su bizniu, 2 lotai, namas ge
ram padėjime, geroj biznio vietoj, pa
či? rr.*e lietuvių centre ant Town of 
Lake. Kaina tik $10,800.00. Kreipki
tės i Nauiienų Skyrių ant Town of 
Lake, 1614 W. 46th St. No. 55.

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, neša metams pelno $924.00. 
Už $8200.00. Atsišaukite tuo
jau.

4619 So. Hfermitage Avė.

PARDUODU MURINI 5 RUIMŲ 
namą; elektra, gasas . telefonas, va- 
na. Gerai ištaisytas beismantas. ku
riame plaunami skalbiniai. Garadžius 
vienam1 automobiliui. Vieta netoli 
tautiškos bažnyčios. Parduosiu pi
giai, nes turiu apleisti Chicago.

3540 S. Union Avė.
Telfonas Yards 0786

PARDAVIMUI 
cottage, 37 pėdos 
gasas, maudynės. 
5628 Hoyne Avė.
E. B. Flynn, 2508 W. 63rd St.

5 kambarių 
loto: elektra, 
Dabar tuščia. 
Kaina $4,250.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTU MU- 
ras, po 6 kambarius modemiško fla- 
to: karšto vandenio šiluma, l1/^ lotu 
(vertėse $15,000.00) atiduosiu už 
$9.500.00.

7 kambarių stueco rezidenciją vis
kas vėliausios madAs, karšto vandenio 
šiluma, 1 loto. Turiu nauduoti, ka
dangi nuleidžiu miestą. Kaina $7,500. 
Ant abiejų duosiu morgičių. Rockwell, 
netoli 36-os gatvės (Brigton Park).

Turimo dau'reli lotų South-West nu
sėto nardavimui ar mainymui. Pa- 
matykit man#\

S G. TUPONTCH.
1315 W. 18th St. Tel. Canal 1640

AKERIU BARGENAS 
Pardavimui pigiai ir ant lengvų iš- 

1 akelis riebios juodžemės: 
Netoli 
Forest 
reikia

Ivgų 1 
tinkantis paukščiu auginimui, 
gatvekarių ir Cook County 
Preserve. Darbo per pilnai: 
$100 cash.

Kreipkitės: 
Naujienos No. 98

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
4 kambariai dėl pagyvenimo ir krau
tuvė iš nriekio; geras dėl kriaučiaus 
ar kitok’n biznio. —r užpakalyj randa
si garadžiu«. Atsišaukite:

3956 S. RockweR St. 
Brighton, Park.

PARDAVIMUI pigiai 4 lotai, 
Maplewood Avė ir 73rd S t.

H. D. JOHNSON, 
5719 Ada St.

Tel. Normai 2880

PARDAVIMUI medinis 4 fla 
tų po 4 kambarius namas, 
gasas, vanos ir kiti iparanku- 
mai. Kreipkitės prie savininko. 
Jacob Tomsa 1619 S.Union av.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS 
su 4riais gvvenamais kambariais. Par
duodu visai pigiai, apleidžiu miestą. 
Pasinaudokite proga, biznio gatvė, 
nuiki ir pelninga vieta, Hile kokiai 
krn.utvei, arba amatui. Reikia įmo
kėti $2.000, likusius ant nvorgičio. 
Kreipkitės ypatiškai arba laišku. An- 
toų Stonis. 1611 So. Main Street, 
Rockford, UI.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON 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.

STOCKAI-SEROS
PARDUODU Fountain Paini 

Brush & Sprayer Mfg. Co. Šerus 
kadangi apleidžiu Chicago. Šerai 
išmokėti. Verti $250, parduosiu 
už $200. A. Ralevičia, 544 Lum- 
bard St. Pirmos lubos, priekis.

MOKYKLOS
.------ ---------------------------------------

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdamt
Sara Patek, pirmininkė

DIDŽIAUSIA MOKYKLA
CHICAGOJ

Designing, kirpimo, litavimo ir siu 
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo 
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu 
ali.škai kerpa, rrZeruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 luhų

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS. - 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorių* 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karoli 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė. 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 332r 
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 mėnesii 
pirmą subatvakarį J. Maziliausk< 
salėj 3259 S. Union avė. Nariab 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 ik’

DRAUGYSTĖS MEILES LIETUVI! 
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 i) 
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, padėję 
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi 
liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka 
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikoms 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50tl 
Avenue.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1925 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.: Sekr. J. Penkauska> 
1649 Girard st..:Kasierius F. Her 
manas 1645 Wnbar,sia av. Svotai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
fioio Knvirvno adresas: I.iuosvbė> 
Svetainė, 1822 Wabansia av.. Cbi

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Vai 
dvba 1922 Tr.’ptam.°: — Pirm. A 
švelnis 1443 N. Paulina st., nadėiė- 
ias K. Rugis. nut. ra^t. P. Rakaus- j 
kinas 1841 N. Leavitt st.. turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. šaki'’. iždin. J 
Dauginis 1604 Nnrfb avp.. kasos 
globėiai M. Tndrelienė ir J. Anta
navičių. maršalka P. Januškevičia j 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia ava., (ofiso valan
dos 6—8 vak.I.— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyne 
svet. 1822 Wabansia Avė.

CHICAGOS LIETUVIU DRATTGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠFTPOC 
Vnldyha 1922 m.; pirm. K. Kairi« 
3233 Cortez St.: protokolų sekr. 
A. Lungevmz 1737 N. Robev St.’ 
fin. sekr. V. Briedis 1049 Nortl 
Marshfield Avė.: kasierius J. Be- 
crutis 1521 N. Irving Avė.: daktaraf 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
32M6 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra>- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm1. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
VIvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

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

Susirinkimai laikonvi

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, J138 S. Eme- 
iald Av., nut. rašų J. V. l'Hrnša, 
3242 S. Emerald A'^e., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzrcinc- 
kis, 910 W. 32rd Place.____

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh- 
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicerb, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M- Adomaitis 2947 W. Persh- 
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis,'4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą subatos vakarą. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtu rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Moreran St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 38-čios gatvių. Na
riais pidimami visi sveiki vyrai 
nuo 1R iki 85 metų.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
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 mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.___

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS 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 menesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.4

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUDĄS No. 1. Pirm. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
nirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzni- 
tienė, 3227 Auburn Avė.: Fin. rašt. 
K. Prnsevičia. 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whinple St.; 
Kasos globėjai: , K. Juzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 
MARTYNO D-STES Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 Sn. Auburn Av., Protokolų 
Rašt M. P. Ramanauskas. 816 W. 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
31^0 So. Wa1lace St.. Kasierius F. 
Bakutis, 2G03 W. 69th St.. Kasos' 
plnh. A. Maz’Ha’ickis. 3350 Errye- 
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
UnĮnn Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
8358 So. Union Av.. Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 8350 S. Emerald 
AvenUe.




