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Gal šiandie susitaikins su antra
citu kasyklų savininkaisNaujo karo pavojus

Kaltinamieji streikieriai užsigynė 
prisipažinimo

Tikisi šiandie susitaikyti.
Antracito kasyklų savininkai 
dar šiandie susitaikinsią su 

angliakasiais.

WHLKES BABRE, Pa., rugp. 
30. — - Antracito angliakasių 
streikas bus sutaikintas bė
gyje 24 valandų. Taip pareiškė 
kun. Curran, kuris bandęs 
tarpininkauti tarp angliakasių 
ir kasyklų savininkų. .Jis sa
kosi gavęs apie tai žinių nuo 
angliakasių prezidento Lewis, 
kuris leidęs jam paskelbti, kad 
antracito angliakasių streikas 
eina prie užbaigos.

Kun. Curran sako, kad liko 
išspręsti tik nedidelius nesuti
kimus. Kasyklų savininkai nu
stojo* reikalavę priverstinos ar- 
bitracijos ir dabar eina ginčai 
tik apie tai, iki kokiam laikui 
turi būti mokama senoji alga: 
ar iki bal. 1 d. ateinančių me
tų, ar iki bal. 1 d., 1914 m. Tai 
busią lengva išspręsti.

Ir atkakliausieji kasyklų 
savininkai pasidavė.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 30
Didžiausiais priešininkois 

taikimos su streikuojančiais 
angliakasiais buvo Pennsylva- 
nijos minkštųjų anglių kasyk
lų savininkai. Kada jau visi ki
ti savininkai sutiko tartis su 
angliakasiais ir vieni po kitų 
rašėsi sutartis, Pennsylvanijos 
savininkai vis atsisakinėjo tar
tis su angliakasiais. Bet pama
tę, kad visi kiti savininkai pa
sidavė, jie irgi pradėjo dery
bas ir rašymąsi po Clevelando 
sutartim. Pirmiausia pasida
vė Pittsburgho apielinkčs ka
syklų savininkai, paskui juos 
pasekė ir kiti. Dabar pasira
šė Clevelando sutartį didžiau
sioji ir atkakliausioji Pittsbur- 
gh Coal Co., kuriai dirba 12,- 
000 angliakasių ir kuri iškasa 
apie 12,000,000 tonų anglių j 
metus. Ji irgi turėjo pasiduo
ti angliakasiams, taip kad va
karinėj Pennsylvanijoj jau vi
sos minkštųjų anglių kasyklos 
yra priėmusios Clevelando su
tartį su angliakasiais ir dar 
šią savaitę 45,000 -angliakasių 
sugrįš tose kasyklose į darbą.

Sulaiko turkus.
KONSTANTINOPOLIS, rug

pjūčio 30. —i Nežiūrint evaka- 
vimo Afiun Karahissar, grai
kai įstengia atlaikyti smarkias 
Turkijos nacionalistų atakas.

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

šiandie — veikiausia lietus 
ir biskį šilčiau.

Saulė teka 6:13 vai., leidžia
si 7:28 vai. Mėnuo -leidžiasi 1 
valandą nakties.

Grasia naujas karas su 
Serbija.

Jugo Slavija nori pasigriebti 
Austriją ir mobilizuoja didelę 

kariuomenę.

LONDONAS, rugp. 30. — 
Anglijos politikai yra susido
mėję padėtimi pietrytinėj Eu
ropoj, kur grūmoja iškilti nau
jas didelis karas, šalę jau siau
čiančio karo tarp Turkijos ir 
Graikijos. Naujasis karas grę- 
sia kilti tarp Italijos ir Jugo 
Slavijos už Austriją. Austrija 
yra ant kranto pražūties ir 
kiekviena šalis norėtų ją pasi
griebti. Italija šiomis dieno
mis padarė uniją su Austrija, 
kas labai nepatinka Jugo Sla- 
vijai. 'lodei, gautomis žinio
mis, Jugo Slavija mobilizuoja 
didelę kariuomenę Austrijos 
parubežyje.

Kitos žinios sako, kad jei 
Jugo Slavija bandys pulti' Aus
triją ir pasigriebti vieną jos 
distriktų, Austrija tadą papra
šys Italijos intervencijos. Itali
ja gi jau yra viešai pareiškusi, 
kad ji neleis Jugo Slavijai pul
ti ant Austrijos. Tečiaus Ita
lija nieko nemano veikti da
bar, iki Austrijos teritorijos 
čičlybė nebus pastatyta pavo
jui!. - '

Tečiaus paskiausiomis žinio
mis, Jugo Slavija davė užtik
rinimų, kad ji nepiUs Austri
jos ir darys viską jos galėję, 
kad neleidus Serbijos partiza
nams bandyti daryti puolimus, 
prie kurių jie rengiasi. Kartu 
Jugo Slavijos užsienio reikalų 
m misteris mano atvažiuoti į 
Rymą, kad su Italijos valdžia 
apsvarsčius Austrijos padėtį.

Kaltinamieji geležinkelie
čiai užsigina “prisipa- 

žinimy.”
Sako, tuos prisipažinimus 

išgauta mušimu ir grąsinimais. 
Teismas atsisako juos paliuo-

. suoti.

UHICAGO. — Kaip ir reikė
jo tikėtis, trįs kaltinami išar- 
dinie bėgių ties Gary ir nušo- 
kinime tavorinio traukinio, ge
ležinkeliečiai, Joseph Popou- 
rvitch ir lietuviai Kazys Ūselis 
ir Jonas Petrauskas, pilnai pa
smerkė sav& “prisipažinimus,” 
kuriuos jie buk padarė Gary 
policijai ir kuriuose buk jie 
prisipažinę nusekinę tą Michi- 

įgan Central traukinį. Tuo bil
du išėji aikštėn biaurųs polici
jos ir geležinkelių .mušeikų su 
šnipais suokalbis.

Ketvirtas, Albino Alessio, 
kuris galų gale atsisakė pasira
šyti po “prisipažinimu,“ dabar 
prisipažino, kad jis pirmiau 
buvęs valdžios šnipas, dabar 
dirba New York Central gele
žinkeliui kaipo šnipas ir provo
katorius. Tuo geležinkelių šni
pų pastangos apkaltinti nekal
tus žmones nueis niekais, nors

Sveikina LAISVĄ Lietuvą ___

Klerikalai lodei ir dūksta.

tie žmonės visgi turėjo labai 
nukentėti ir pergyventi v dide
lius kankinimus policijos ir 
mušeikų naguose.

Kaip pasakojama, Alessio 
dirbo su Petrausku vienoje ir 
toje pačioje dirbtuvėje ir buvo 
ant Petrausko ir kilų piktas. 
Kįlus streikui, Alessio pasili
ko stręiklaužiauli, bet paskui 
prisidėjo prie streiko, turbūt 
provokacijos tikslais. Nušokus 
tam traukiniui nuo bėgių, ka
da geležinkelių šnipai pradėjo 
'ieškoti “suokalbininkų,“ kad 
tuo paslėpus dabartinį netikusį 
stovį geležinkelių, Alessio ma- 
ė progą apkaltinti streikierius 

ir atsimokėti sau netinka
miems asmenims ir todėl jis 
uos išdavė, kad tai jie buk 

suardę, to geležinkelio begins. 
Betgi kada pradėta ir jį kal
tinti, jis nusigando ir pergrei- 
tai išsidavė, jis yra niekas dau
giau, kaip kito geležinkelio 
šnipas ir provokatorius.

Kaltinamųjų advokatas Paul 
L Glaser atsikreipė prie mu- 
nicipalio teisėjo Dumi, re i k Gl
audamas visus kaltinamuosius 
paliuosuoti. Jis sako, kad 
tardimai, po kurių juos nutar
ia uždaryti kalėjimai! be kau
cijos, buvo padaryti ne teisėtai, 
nes jie buvo tardomi prie už
darytų durų ir nebuvo praneš
ta apie tai jų advokatui. Jis 
pareikalavo naujo tardimo ir 
pareiškė, kad jų “prisipažini
mai“ tapo išgauti policijai juos 
mušant. Jis pareikalavo, kad 
teismas paskirtų savo gydyto
ją, kuris kaltinamuosius apžiū
rėtų ir praneštų apie tai teis
mui.

Bet teisėjas Dumi tuos advo
kato reikalavimus atmetė, tei
sindamasis tuo, kad jis neturįs 
jurisdikcijos (Betgi jis turė
jo jurisdikcijos tuos žmones 
apkalinti ir neleisti net kanči
os už juos užstatyti).

Kaltinamieji rodo dideles 
žaizdas aplaikytas kada polici
ja juos mušė ir kankino. Jie 
sako, kad ir jų gyvasčiai buvo 
grąsinama, kad tik kaip nors 
išgavus iš jų kad ir melagingą 
irisipažinimą.

Nori dideliy teisią.
WASHINGTON, rugp. 29.— 

Baltasis namas paskelbė, kad 
prezidentas Hardingas .laikosi 
tos nuomonės, kad jam turi 
būti tuojaus suteikta teisė už
griebti geležinkelius ir kasyk
las delei streiko. Bet jis tąja 
teise, jei ji bus jam suteikta,, 
pasinaudo§iąs tik tada, kada 
nebebus kitokios išeities.

Vėl pakėlė anglių kainą.
CHICAGO. — Illinois kasy

klų savininkai virsta tikrais 
akyplešomis ir naudodamies 
anglių trukumu ir tuo, kad-nic 
kas jų suvaldyti negali, kaip 
įmanydami kelia anglių kainą. 
Savaitę atgal jie pakėlė anglių 
kainą nuo $1.10 iki $2.50 ant 
tono, o dabar pakėlė dar nuo 
15c. iki 75c ant tono. Tą pa
kėlimą, žinoma, turi užmokėti 
mažieji .anglių . vartotojai, nes 
anglių pristatytojai irgi tuo-* 
jaus pakėlė anglių kainą ir 
dar su pridėčku, kad ir jiems 
patiems daugiau pasipelnius.

Pranašauja anglių trukumą
CHICAGO. — Valstijos kuro 

administratorius Robert M. 
Mcdill valstijos kuro komiteto 
susiimkime pareiškė, kad šią 
žiemą bus didelis anglių tru
kumas ir kad todėl galbūt ne
užilgo reikės konfiskuoti ang
lis naudai mažųjų vartotojų 
ir namų apšildymui. Jis sako, 
kad anglių trukumas* žiemą pa
sidarysiąs delei trukumo vago
nu, kuris darosi neišvengtinu 
už 10 dienų ar dviejų savai
čių. Tam pritarė ir kiti komi
teto nariai.

Betgi komitetas prisipažino, 
kad jie neturi teisės reguliuoti 
anglių kainą ir jis negali pas
toti kelią anglių pelnagau- 
doms.

AURORA, 111., rugp. 23.
Šiandie čia pasimirė buvęs 
Jungtinių Valstijų senatorius 
Allbert J. Ilopkins, 76 metų 
amžiaus.

MUSKOGEE, Okla., rugp. 
25. — Trįs namai liko sugriau
ti ir vienas žmogus užmuštas 
ekspliozijoje, kuri pasidarė už
sidegus nuo 'degtuko gasui. 
Nuostoliai siekia $70,000.

PINIGŲ KURSAS
f

Vakar, rugpiučio 30 d., užsienio pi
nigų 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 ............... %c
Belgijos 100 frankų ............... $7.32
Danijos 100 frankų ........... $21.48
Finų 100 markių ................... $2.18
Francijos 100 frankų ........... $7.73
Italijos 100 lirų ................... $4.43
Lietuvos 100 auksinų ............... 8c
Lenkų 100 markių ................... l’/sc
Norvegijos 100 kronų ....... $16.83
Olandų 100 guldenų ............. $38.90

x Švedų 100 guldšnų ........    $26.46
Šve’carų 100 markių ........... $19.02
Vokietijos 100 markių ........... 8c

Franci ja rengiasi prie puo
limo Vokietijos.

Manoma, pasitrauks iš kontri
bucijos komisijos ir veiks 

viena.

PARYŽIUS, rugp. 30. — 
Komisijos rateliuose išreikšta 
nuomonė, kad Francija jau 
rengiasi prie puolimo Vokieti
jos ir kad todėl Francijos val
džia atšauks savo delegatus iš 
kontribucijos komisijos, kad 
galėjus pati viena veikti ir pati 
viena jieškoti iš Vokietijos 
kontribucijos. Ta nuomonė 
atsirado dėlto, kad Vokietija 
nepadavė jokių naujų pasiūly
mų, kurie butų Francijai pri
imtini.

Vokietijos delegatai šiandie 
pądovū komisijai savo pienus 
gvarantijų, pasitikint tuo gau
ti moratoriumą. Jie nurodė į 
dabai blogą Vokietijos ekono
minę ir finansinę padėtį ir 
prašė komisijos tuojaus pada
ryti savo nuosprendį, kad galė
tų nors kiek paaiškėti Vokieti
jos stovis.

- 100 žmonių prigėrė.
KANZAWA, Japonijoj, rug

pjūčio 9 (Korespondencija).— 
100 žmonių nedideliame Uši- 
rotani kaime žuvo užėjus dide
liem potviniui rugp. 5 d., ku
ris nė šakalio iš viso kaimo 
nepaliko. Išsigelbėjo tik 2 
žmonės, kurie ant kalno rin
ko malkas.

DUBLINAS, rugp. 28. — 
Visa Airija šiandie buvo pasi
dengusi goduliuose, laidojant 
savo užpiuštąjį vadovą Micha- 
el Coliins. Jis buvo galva Ai
rijos savy valdybės valdžios
galva ir žymiausias airių va
das. Užmuštas liko sukilėlių 
respublikonų, kurie dabar ka
riauja su savy valdybės karei
viais.

LORIENT, Francijoj, rugp. 
27. žymiausias Francijos 
karinis laivas France, 23,100 
tonų įtalpos, užvažiavo ant 
akmenio ir paskendo 75 pėdų 
gilumoje. 3 žmonės prigėrė, ki
ti visi spėjo išsigelbėti.

BIELFAST, rugp. 29. — 
Gautomis žiniomis, sukilusieji 
respublikonai puolė grįšian
čius iš West Port bažnyčios 
žmones ir penkis žmones už
mušė, o kelis sunkiai sužeidė, 
žmonės grįžo iš pamaldų dėl 
Collinso mirties.

300 jurininkŲ žuvo ant 
laivo.

TOKIO, rugp. 30. — Rugp. 
26 d. . Kamčatkos pakraščiuose 
laike tyfuno paskendo Japoni
jos kruizeris Niitaka. Ant lai
vo buvo 300 jurininkų ir gal 
lik keli tėra išgelbėję.

Tyrinėja Herrino skerdynes
MARION, 111., rugp. 30.

VVilliamson pavieto grand ju- 
ry, kurį sušaukė generalinis 
valstijos prokuroras Brundage, 
slapta, prie uždarytų durų ty
rinėja birž. 22 d. įvykusias 
streiklaužių ir mušeikų sker
dynes. Tyrinėjimus veda pats 
Brundage iY džiaugiasi pasek
mėmis. Jau daug liudytojų 
išklausinėta, bet visai mažai 
surasta. Brundage sako, kad 
tai niekis, nes laike East St. 
Louis negrų skerdynių jis tu- 

, rėjęs išklausinėti 300 liudyto
jų, pirm negu jis užtikęs pėd
sakus.

I Jis tikisi išgauti 100 apkalti
nimų dėl žmogužudystės ir dau 

j gybės apkaltinimų dėl riaušių, 
karštimo prie riaušių, kėlinio 
suįrutės ir tt. Ir jis tikisi nu
teisti apkaltintuosius.

Visus šiuos tyrinėjimus ap- 
j rūpina pinigais Illinois kapila- 
! lislai, kurie nuteisimui anglia
kasių sudėjo nemažai pinigų.

Apkaltino švietimo tarybą I - - - - - - - -
CHICAGO. Vakar grand 

jury išnešė apkaltinimą prieš 
septynios švietimo tarybos 
narius ir tos tarybos viršinin
kus ir penkis kitus žmones, 
daugiausia įvairius ko n trak to
rius. Jie visi yra kaltinami 
suokalbyje prigauti švietimo 
tarybą ir išvilioti pinigus.

COATESVI'LLE, Pa., rugp. 
30. — Dar dvi plieno kompa
nijos pakėlė algą savo darbi
ninkams 20 nuoš. Paprastieji 
darbininkai gaus 30c j valandą.

2 angliakasiai užmušti.
SPRINGFIELD, ‘ III., rugp. 

29. — Du angliakasiai liko už
mušti Citizens’ anglių kasyk
loj sugriuvus paspiroms.
- . . ■■ —-— .. ............................... .. ........................
, ........ ...................................................................... 1,1 ■*
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Amerika nori slysti komi
siją Rusijon.

WASHINGTON, rugp. 30.— 
Amerikos valdžia padarė žing
snių linkui galimo pasiuntimo 
į Rusiją techninės komisijos, 
kuri ištirtų Rusijos padėtį. Ret 
ta komisija neturėtų galės da
ryli kokias nors sutartis, ku
ries surištų ir butų verstinos 
Jungi. Valstijoms.

Turkai nugali graikus.
PARYŽIUS, rugp. 30.

Gautomis Paryžiaus oficiali- 
niuosc rateliuose žiniomis, 
Turkijos nacionalistai paėmė 
Eski-Šebr, svarbiausią graikų 
tvirtovę Mažosios Azijos karo 
fronte. i

Turkai vis dar tebeina prie- 
kyn ir paėjo daugiau kaip 40 
mylių.

Pateko receiveriui
CHICAGO, — Chicago and 

Alton geležinkelis atsidūrė re- 
cciverio rankose. Jis sako, kad 
prie receiverio privedė stoka 
ir brangumas anglių ir gele
žinkeliečių streikas, kuris ge
ležinkeliui labai daug kainuo
ja. Federalinis teisėjas Car- 
penter receiveriais paskirė 
Wm. W. Wheelock ir Wm. G. 
Bierd. 1

Kompanija sako, kad ji ne
teko didelių pajamų, kada kį- 
ius angliakasių streikui nusto
ta tuo geležinkeliu gabenti 
anglis. Laike geležinkeliečių 
streiko geležinkelis prisisamdė 
daugybes mušeikų, o į Aurorą 
gtsigabeno ir miliciją, delei 
ko paskui sustreikavo ir visi 
kiti geležinkeliečiai. Tai, žino
ma, geležinkeliui kibai daug 
kainavo ir vis dar kainuoja.

CANTON, O., rugp. 30. — 
Nežinomas piktadarys geležine 
lazda užmušė jų namuose 
Frank Būrus, jo pačią Fredą ir 
Mary Noki, kuri yra persiski- 
rusi su savo .vyru .ir gyveno 
pas Burns. Policija areštavo 
John Armstrong, kuriam irgi 
tekę lazdos, bet spėjęs paspru
kti. Jieškomas taipjau Nolos 
vyras.
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Ar socializmas yra 
neišvengiamas?,jį

Augusi Glaessens.

' (Tęsinys)

“Taip, tas tiesa”, tarė san
tarvininkai, “bet tu turi gauti 
pinigus nuims »atly*gininius at
mokėti. Tu, Fricai, turi at
sistoti ant kojų ir padaryti pi
nigus”. “Jūsų tiesa”, atsakė 
Fricas, “bet jus turite padėti”. 
Ir santarvininkai padėjo jam.

Jie paskolino vokiečiams pi
nigų, davė kreditą, suteikė 
jiems nedarytų medžiagų ir 
tokiu budu -nenoro m s atgaivi
no nekenčiamų Vokietijų.

Vokiečių pramonė tuojaus 
vėl pradėjo leisti savo pigiųjų 
prekių tvanų. Dabai* atėjo 
klausimas — kas daryti su to
mis prekėmis? Ar leidus, kad 
vokiečiai patys suvartotų tų, 
ką jie pagamina? Bet tąsyk 
vokiečių darbininkai turėtų 
gauti algomis tiek, kad jie ga
lėtų nupirkti savo darbo vai
sius. Tuomet nebūtų jokio 
antviršio!? Del Dievo, tai bū
ti; socializmas!

“Ne, niekuomet!” sušuko 
santarvininkai. “Mes turime 
nupirkti Vokietijos gamybos 
antviršį taip, kad, hunų ran
kose liktų užtenkamai pelno 
musų atlyginimams atmokėti”.

Ir jie tų padarė. Santarvi
ninkų pirkliai turėjo savo 
agentus Vokietijoje dar neuž- 
džiuvus rašalui ant paliaubų 
parašų.

Vokiečių prekės vėl yra apy
vartoje pasaulio rinkose ir ši
tų pigių prekių konkurencija 
vėl neramina musu santarvi
ninkų pelnagaudas.

Anot senos patarlės: “Žmogus 
šaudo, o Dievas kulkas gau
do”. Taip, žmogus planuoja, 
bet nesuvaldomos pramonės 
išrutiilos \jiegos pučia dūdelę, 
pagal kurių musų neišmanėliai 
kapitalistai turi šokti.

Bolševikų užsidegimas.
Dar vienų nesąmoningų vei

ksnių galybės pavyzdį visuo
meninėj išrutuloįj suteikia 
mums bolševikų prityrimas 
sovietinėj Busi joj.

Pirmame jų nuostabios re
voliucijos plūdime bolševikus 
įveikė jų pačių užsidegimas. 
Juos nuvedė galybėn jų paža
das ir obalsis: “žemė, Taika ir 
Duona”. Jie, be abejo, turėjo 
gerus norus ir buvo širdingi, 
bet jie tapo aukomis tų apy
stovų, kurios sunku aiškiai pa
žinti ir išvengti.

Pasiryžus išspręsti žemės 
klausinių, bolševikams ’teko 
nusileisti kaimiečiams daugiau 
negu socialistų programo ide
alas leido. Vietoje sulaukus 
taikos jie buvo priversti kelti 
rusų kovojamąjį ūpų iki di
džiausios pastangos ir galingų 
armijų. Lietuvių Brastoje jie 
net pasisiūlė kov ti toliau su 
vokiečiams, jei santarvininkai 
ateis jiems pagalbon. Pirmais 
trim i savo gyvavimo metajs 
jie kovojo be perstogės. Ir Ru
sijos žmonėms vieloje duonos 
sulaukti teko nedavalgytl, alk
ti ir badauti. .

Bolševikai pąskelbė nemokė
sią karo skolų ir didžiulių pa
sižadėjimų vertybės popieriais 
ir indėliais paskolintų caro 
gaujai. Tečiaus bolševikai po 
to kelis kartus žadėjo užmo
kėti tas skolas, jei santarvi
ninkai duos jiems ramumų.

Nors jie ketino greitai suvi
suomeninti visas pramonines 
įstaigas, bet sovietai kar
tų kartais kreipėsi prie užsie
nių kapitalo, kviesdami juos 
Rusijon ir Sibiran. Jie siūlė 
gerai apsimokamas koncesijas.

Bet bolševikai yra širdingi 
revoliucini nkai. Nėra abejo
nės lame, kad jie kiek galėda
mi stengiasi pasiekti savo ti
kslų ir įvykinti savo svajones. 
Jų kovos ir pasišventimai yra 
įkvėpimu darbininkams dau
gelyje šalių ir jų posiekiai ve-

da pasaulio socialistų judėji
mų.

Tečiaus musų rusiškieji drau
gai taipgi yra visuomeninės 

, išrutiilos pajiegų suspaudime. 
Posakis, “Žmogus pats padaro 
savo istorijų, bet jis nepadaro 
jos iš viso audeklo”, yra ne
užginčijamai ^teisingas. Bešir
dės ekonominių, politinių ir vi
suomeninių sąlygų jiegos neju
tom is nustato visuomenės pa
dangos kelių.

.Tegul savimi pasitenkinusi 
kapitalistų klasė pasisaugoja. 
Jie taipgi nėra savo apystovų 
ponais. Tvylančios peraugto 
ir nykimo sėkmės ryškėja nau- 
jovinio kapitalizmo bankinia
me. Pragaištingasis karas už
klupo pasiturinčias šalis prieš 
jų pačių norų ir nežiūrint kapi
talistų pasaulio atsteigimo pa
stangų, gangrena prisimetu- 
si nuo karo greitina senos 
tvankos puvimų. Griuvimas 
yra neišvengiamas.

Skyrius VII.
Sąmojiingi veiksniai visuome

nės išrutuloj.
Socializmo neiišvjengiamybės 

aiškumas padaro įdomia veik
mę į ka ik liftas simpatingas 
sielas. “Kam reikia nertis iš 
kailio, kad gavus tai, kas tik
rai turi įvykti? Kam reikia 
darbuotis, pasišvęsti ir kentė
ti persekiones dėl to dalyko, 
kurio pasisekimas yra užtikrin
tas?” Klausia sutingęs musų 
leformininkas. Net Uolus re- 
voliucininkai įkalba sau veiki
mo bereikalingumų ir susėdę 
gincijaši ir tvirtina, kad kapi
talistinė tvarka turi pati su
griūti nuo savo sunkuni(j,J|’ 
supuvimo.

Tai yra didelis nesupratimas 
visuomenės pažangos, nes neiš- 
vengiomybė turi savo atėjimo 
budę. Ant josios tako galima 
pastatyti daugybe kliūčių. Ka
pitalistų klasė yra gana išmin
tinga ir klasiniai sąmoninga 
prisitaikyti ir paremti savo 
mirštantį režimą ir prailginti 
jo nykulį.

šitų faktų akivaizdoje ten
ka pilnai suprasti sąmoningų- 
jų veiksnių įtakų ir visuomeni
nę išrutulų. Šitie veiksniai 
yra sėkmės žmogaus išgalės 
paskubinti, vesti ir kontroliuo
ti jiegas padarančias visuome
ninę pažangų ir priverčiančius 
visuomenę rutulotis į vis augš- 
tesnes formas.

Kišimos į gamtų.
Kai]) mes jau pirmiau sakė

me, žmogus snagutino išritu- 
lų. Ažuot pačiam prisitaikius 
prie apystovų, jis pritaikė apy- 
stovas prie savo norų.

Kadaise žmogus, kaip ir ki
tos esybės, turėjo gulti, saulei 
nusileidus. Vienu pirmutinių 
didžiųjų išradimų žmogaus be- 
kįlinie iš gyvulių karalijos, 
kaip antropologai mums pa
sakoja, buvo jo atradimas ug
nies. Bet pindamas sausus pa
galius vienų į kitų, o vėliau, 
panaudodamas titnagą, jis už
degė šilumą duodančių liepsnų 
ir linksminančią šviesų. Dar 
vėliaus jis atrado, kad taukai 
dega. Sunku pasakyti, kieno 
taukus jis mėgino pirmiausia 
degti. Paskui jis išmoko var
toti augmenų ir mineralų aly
vų, dujas ir ant galo tvoskian
čių elektros šviesa- Tamsos 
baisybės dabar yra panaikin
tos ir žmogaus švietros galybė 
užtemdė žvaigždžių ir mėnu
lio šviesų.

(bus daugiau)

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė.

Tek: Pullman 6377. k

'david rutter & co.,1
Anglis ir Koįsai

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

Tel. Vardą 2296.

Vladas Undaras.

NAUJIENOS, Chicago, 111. •
.. ' ■■ -------------- ■■—1 /i ■ r ........................ —.......- ..................... . i.n.. ■ . ■ , > . ,

Jo gyvenimas buvo trumpas 
ir sunkus.

Jo svajonės neįkunijamos.
Liūdna ir graži jo mirtis!

Vladų Undarų pažinojau nuo 
pirmos beveik dienos po jo 
atvykimui į Suvienytas Valsti
jas. Badas jį atvijo pas mus! 
Apsigyvenus Paryžiuje jisai 
norėjo pastoti į Paryžiaus Dai
lės Akademijų, bet netekęs vil
ties gauti žadėtų jam paramą, 
turėjo bėgti iš Paryžiaus. Iš jo 
papasakojimų aš žinau, kad 
jisai lankė dailės mokyklas 
Belgijoje, Vokietijoje. Jisai 
kalbėjo gana gerai praneuziš- 
ir kitas kalbas. Dailę jisai pa
milo nuo pat savo kūdikystės, 
mylo nuo >pat savo kūdikystės, 
firmą impulsų prie dailės jam 
davė atvykęs į jo parapijų tep
liorius, kuris tuo laiku daili
nęs vietinę bažnyčių. Undaras 
tuomet turėjo vos dvyliką me
tų. Jisai pradėjo drožinėti; 
lipyti visokias figūras, figūrė
les. Su didžiausiu smagumu 
jisai man tankiai papasakoda
vo apie savo jaunystę ir jo no
rų mokyt ies dailės. Ar Unda
ras gavo abelną apšvietimų, 
kur jisai gimė ir gyveno, ne
žinau. Iš mano su juo pasi
kalbėjimų galiu spręsti, kad 
jisai buvo galia plačiai apsi
skaitęs žmogus.

V. Undaras buvo geras, dar
bštus žmogus, bet jisai turėjo 
vieną didelę ydą — jisai mėg
davo svajoti. Jo butą dides
nio svajotojo, negu dailininko. 
Jo svajonės buvo tobulesnės, 
liegn jo dailė, ir todėl jisai 
tankiai nusiskųsdavo, kad žmo
nės nei jo dailės nesuprantą, 
neįvertinų. Neturėdamas pa-, 
kankanui i technikos, ir buda- 
nlas didelis svajotojas, jisai, 
kaip man dabar išrodo, pats nc- 
matydavo savo kurinių taip, 
kaip kad mes juos matydavo
me. Nors, tiesą pasakius, visa, 
ką jisai pagamino Amerikoj, 
buvo ne originaliai kuriniai, 
bet tik įrankiai duonos gabalų 
gauti. Tai buvo kopijos iš vi
sokių senų atviručių. Jo bius
tai buvo kiek geresni — bet 
tai buvo tik mėginimai. Nebū
dama dailininke, aš tečiaus ne
noriu jokio nuosprendžio da
ryti.

vandens varymui. Rodė jisai 
man ir dauginus visokių pie
ninių plautis, bet jų nebeatsi
menu. Jo butą svajotojo, 
darbštaus svajotojo. Gaila, kad 
jam nesisekė įkūnyti savo sva
jonės. Ar V. Undaras, kaipo 
dailininkas-skulptorius, ateity
je butų mums kų suteikęs,— 
ne man spręsti.

V. Undaro gyvenimas Ame
rikoje buvo sunkus. Nebūda
mas tinginiu, jisai mėgino ir 
šilto ir šalto. Kurį laikų jisai 
dirbo kaipo papįrastas darbi
ninkas. Paskui’ nulipdęs viso
kių s lovy lėlių ir nemažai pini
gų sukišęs, jas pardavinėjo; 
bet jam nesisekė. Vienąsyk 
mano paklaustas, kų jisai vei
kia, “Ntigi”, sako, “už porkča- 
pus pas bučerį jo ir jo dukters 
biustus darau!’ Tai vėl kryžius 
dirbo, tai į fabrikų bėgo dirbti. 
Praėjusį pavasarį metėsi išra
dimus daryti. Padai’ė pirštinę, 
su kuria plaukdamas nepaskę- 
si; išrado kokių tai dėžutę ta
bokai ir degtukams; naujų 
rankenų durims ir dar kitų da
lykų. Jo, matyti, butą gabaus 
vyro. Jisai turėjo pakankamai 
ištvermės, bet neturėję laimės; 
Visa, kų jisai buvo pradėjęs^ 
jam nesisekdavo. ’VApie savo 
plantis ir nepasisekimus jisai 
man pasipasakodavo.

'Netekęs vilties pasiekti savo 
tikslo \ grįžti į Europą mo
kyties dailės, savo svajones 
užbaigė Art Institute po gar
siąja stovyla “Winged Vidu
ry”. Jo mirtis — ne bailio 
mirtis. 'lai buvo netekusio 
vilties svajotojo mirtis.

—Marė Jurgelionienė.

Draugai amerikiečiai!
Pirm karo ir naro molu, 

Žein. Kalvarijoje phždngusis 
jaunimas plačiai veikė: turėjo 
savų skaityklų, tenge vakarus, 
paskaitas. Karo metu, vokie
čių letenai slegiant, ir-gi ne
snaudė. Užviešpatavus Lietu
voje klerikališkai gadynei, kuo
met buvusis Sedos komendan
tas Plechavičius “cicilikus” šė
re švino kulkomis, kuomet jam 
vaidinosi: kas “cicilikas”, tas 
ir bolševikas. ..Tuomet pažan
giojo jaunimo kuopos beveik 
visur žlugo, žlugo ir Ž. Kalvai*, 
kuopa. Užsiviešpatavo juodų
jų klerikalų gadynė. Tvėrėsi, 
kunigėlių perinami, įvairus 
“pavasarininkai’ ir kili bi’ostvi- 
ninkai, bet pas juos j -tinimui 
apart pllotkų nieko įdomesnio...

Šį pavasarį Žem. Kalvarijoje 
susitverė “Liet. Jaunimo Są
jungos kuopa”, nors dvasiškų 
galvų ir šmeižiama, bet narių 
turi virš 50. Nuo klerikalinės 
“pavasarininkų” kuopos, rim
tesnieji bėga prie “L. Ž. S.” 
kuopos. Narių skaičius vis di
dėja. Ačiū tiems mokslei
viams, kurie jaunimui padeda 
lavintis. Tiktai sunkenybė yra 
ta, kad menkute skaityklėlė, 
knygos, vieiios dingusios, kilos 
pasemtslbr.

Artinasi ruduo, su ilgais va
karais, kuomet jaukintas, , po 
sunkių vasaros laukų darbų, 
bus laisvesnis, kuomet turės 
daugiau liuoso laiko mokytis, 
lavintis, skaityti knygas. Bet 
kadangi jaunimo norai ir troš
kiniai nepaliktų aidu girioje

šaukiančiu, tokiu budu ir šau
kiamas į Jumis, Draugui Ame
rikiečiai, prašydami pagalbos. 
Siųskite nuims, kas galite, kny
gų ir kokių įgalite. Nemokite 
ranka, nestumkite jaunimą į 
tamsią bedugnę. Jus tiesiate 
draugišką ranką visiems, kas 
prašo, .nuatsisakykitb ir musų 
jaunąjai kartai, trokštančiai 
šviesos.

Žem. Kalvarijos L. J. S. kuo
pos vardu
, Adomas iš Rojaus.

Knygas prašome siųsti šiuo 
adresu: Žem. Kalvarijos ‘L. J. 
S.” kuo])os knygininkui Ado
mui Mikai, Žem. Kalvarija, 
pašt. Seda, Lithuania.

Ketvergas, Rugp. 31, 1922

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18
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. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

* -........... ----------------------.2—.--- ----------

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

kainas: už ketvirtainę pėdą:
t švarių aržuolo išgrindimui po .......................— 12c.

Parinkto aržuolo išgrindimui ........   10c.
Švarių klevo išgrindimui .......... .'................ ..........  10c.

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

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

..... JI". .......... . Į U.N. ....... .

KAM KENTĖTI?
Raujnatizmo, neuralgijos ir raumenį 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

<J* PAIN-ElPELLER 4*
VaizbažonkMs uireg. S. V. Pat. Ofise.

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

Reikalauk, kad turčių Ikaro (Anchor)
Vaizbažcnkll.* 

LIETUVIS
Akių Specialistas

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt SL
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, Karmas ir Biznius. 

z Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų. •

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395ėja——r.------ :............. ......... ............

Ant Bridgeporto
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optometrist
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ncd. 10 iki 1

W. RUTKAUSKAS "
Advokatas

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

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

Jo svajonių vaisius buvo jo 
stropiai pagamintas planas di
dėliam fontanui, kurį jisai no
rėjo matyti Kaune. Tas fon
tanas turėjo išreikšti Lietuvos 
rautos istorijų. Neatsimenu jo 
smulkmeniškai, bet žinau, kad 
viršuj buvo aukuras, dvi sto
vy los — vyro ir moteries, vi
sokių mylologiškų figūrų ir t.t 
Jisai net smulkiai buvo nupie
šęs visą techniškų prietaisų

Josios visos negalės 
dabar prašalintos.

Ponia Sherman pasigejbė- 
jo Lydia E. Pinkham Vege
table Conipound.

Lake, Mich. — 
atgal, kenčiau nei

“Apie metai laiko 
eguliariškumą, silp
numą ir kartais 
net ant kojų nega
lėjau pastovėt. Gy
džiausi pas savo 
šeimynos gydyto
ją, ir galop pasa
kė, kad nežino 
kas man kenkia, 
todėl ’ nusprend
žiau pamėgint Ly
dia E. Pinkham 
Vegetable Comp- 
ound. Po išnaudo

jimui pirmo butelio, galėjau patė- 
rivyt, kad man gelbsti. Paėmiau ke
letą butelių Vegetable Conipound ir 
Lydia E. Pinkham Sanative Wash ir 
visiškai pasigydžiau iš visų negalių. 
Galite pagarsit šį laišką, jei nori
te.” — Mrs. MARY SHERMAN, 
Route 2, Lake, Mich.

'lai yra vienas faktas, . apie kurį 
moterys turi pagalvoti. Moterys ken
čiančios nereguliariškumą ir įvairias 
silpnumo formas. Jos mėgina vieną 
ir kitą gydytoją ,taip pat skirtingas 
gyduoles. Gabaus ima Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound ir po
nios Sherman patyrimas, yra papras
tu nuotikiu, parodančiu paaukštinimą 
gerai žinomos gyduolės.

Jei jūsų šeimynos gydytojas nega
li pagydyt tulrt ligų, kodėl nepasielgt 
išmintingiausiai išmėgint Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound?

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; I I; 4^11)

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

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo-' 
jo 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 pakaria.

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

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

............ - ■ *
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

-------------- - <
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Halsted St., * X Tel. Boulevard 9663
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 Wcst 46th Street, Tel. Boulerard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674
WEST PULLMANO SKYRIUS

523 West 120th St., Tel. Pullman 0169
ROSELANDO SKYRIUS

i 233 Eafit 115-th St., • Tel. Pullman 9659

Rezidencijos Tel. Yards 5142 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulcvard 7179 
3243 So. Halsted St., Chicago. 

Nedėldienias pagal sutarimąV-.. -—-r- - ---------—------ 7

PINIGAI
IS

Roselando
Lietuvon

RoselandieČiams 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 aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington. 

-.............

HNICAl”
v Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 

gyventojams patogiausia 

įstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvon yra Kaftano 

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, III.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 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,
Phone Central 2560

Rez. 320.3 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

*■—... ■

Tel. Jjafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicaro. III.

Paskelbimas Į
Dr. Harwood

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
829 S. Oak Park Avė.

Oak Park. ■
I Atidarė savo vyriausį ofisą; iš at-j 
žvilgio metų praktikos, palaikysiu 
pašvęsdamas dvi valandi, du kart 
į savaitę biedniems žmonėms.

Imkit Forest Park “L” iki -Oak 
Ęark Avė. 3-čios durys į šiaurius 
nuo stoties.

Vai. nuo 4 iki 7 vai, vak.
Tel. Oak Park 817IL,.... ...

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ FR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių palinkimų vienų ir dvie
jų kelinių .siutų ir overkotų visokių 
stalių, patrlną ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir. vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedalio
mis iki 5 vai. '

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.
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WATERBURY, CONN.

Protesto rezoliucija prieš atė
mimą Lietuvos pilietystės.

Rugpiučio 5 d. 1922, Water- 
bury, Conn.

\Vaterbiiry*io Lietuvių švie
sos Draugija laikytame susi
rinkime rugpjūčio 5 d. šių me
tų, apsvarstę Lietuvos valdžios 
nuosprendį paskelbtą per Lietu
vos atstovybę Washingtone, 
I). C., kuriuomi reikalaujama 
kad: visi Amerikos Lietuviai 
Piliečiai užsiregistruotų Lietu
vos Astovybėj iki gruodžio me
nesio š. m. ir užsimokėtų $10.- 
00 dol., Besiregistravusiems 
gminoj amu atėmimu Lietuvos 
pilietystės ir konfiskavimu jų 
turto Lietuvoje. Ir vienbalsiai 
nutarė griežtai užprotestuoti 
prieš šį Lietuvos valdžios pa
tvarkymą^ kaipo neteisingą ir 
istorijoj negirdėtą, ir šiuo sun
kiu laiku Amerikos Lietuviams 
darbininkams nepakeliamą.

2) Užprotestuoti prieš laik
raščius, draugijas ir žmones, 
kurie šį patvarkymą remia ir 
gina.

3) Reikalauti, kad Lietuvos 
valdžia jį kaipo netikusį at
šauktų.

1) Kreiptis į Amerikos Lie
tuvių Draugijas ir pavienius pi
liečius, a) kad reikalautų jo 
atšaukimo, b) kad niekas ne- 
siregistruotų tol, kol jis bus 
atšauktas ir ant galo nutarta: 

5) šį nutarimu skelbti visuo
se Amerikos lietuvių laikraš
čiuose.

Rezoliucijos komisija:
St. Kretavičius, 
A. Kontoutas, 
J.. Strižauskas.

COLLINSVILLE, ILL. *

Mano pareiškimas Vincui K.

Tamsta pasižiūrėjęs į “Nau
jienų” 177 nr. kai į veidrodį, 
ir pamatęs savo darbuotes re
zultatus' išplūdai mano, asme
nį ir, pagalios, melagiu pavadi
nai už tai, kad aprašiau tams
tos neapgalvotus žygius.

Rodos, butų daug geriau bu
vę, jeigu butum atsiprašęs dar
bo klesos už savo padarytas 
klaidas, negu mano asmens 
plūdimas ir tąmtos “teisini
mus”. Tad būtumei užsipel
nęs nors to, kad butų tamstai 
galima nors kiek pasitikėt. O 
dabar liekas pasakyti: sulyg 
Jurgio ir kepurė.

Be to, (“Laisvės” 196 nr.), 
tamsta man siūlai dešimts do
lerių, jei aš prirūdysiu, kad 
tamsta gaudei slakerius. Ant 
to pasiūlymo tamsiai turiu pa
sakyt, kad tamtsa nemoki skai
tyt. Aš nerašiau, kad tamsta 
slakerius gaudei, o kad prigu
lėjęs slakerių gaudymo orga
nizacijai. Taigi aš rašau taip, 
kaip dalykai ištikrųjų yra, o 
ne prasimanymus.

Aš dabar sakau, kad tamsta 
prigulėjai prie tos organizaci
jos, nežiūrint to, kad ir teisi
nies kaip toji Rožytė: “mamu
te... gal bemiegant.” Kodėl 
tamsia nepasiūlei tą dešimkę 
už tą, ką rašiau savo kores
pondencijoj ?

Pasiūlyk dabar! Aš priimsiu 
tamstos pasiūlymą.

—Laisvės Mylėtojas.

LDLD KUOPŲ IR PAVIENIŲ 
NARIŲ DOMEI.

Del tūlų priežasčių drg. J. 
M. Bučinskui rezignavus iš L 
DLD Centro Sekretorystės, jo 
VK-ton tapo nuslctir-tas • i si eiles 
daugiausia balsų gavusis drg. 

K. Matuliauskas 418 N. Car-, 
sollton Avė., Baltimore, Md.

LDLD Centro Valdyba.
Pirm. J. S. Prusalaitis, 
Ižd. K. Liutkus, 
Sek. K. Matuliauskas.

ŽODIS Į L. D. L. D. NARIUS.
n i—.r-

Kadangi drg. J. M. Bučins
kui rezignavus iš LDILD Cent
ro Sekretorystės, man teko lai
kinai užimti jo vietą, tai čia 
ir noriu pratari keletą žodžių į 
draugus, draugijos reikalais. 
Pasitart su (Raugais, pasida- 
lyt mintimis ir šį Ina tą pra
nešt iš Centro Valdybos dar
buotės.

Bet pirma negu darius kokį 
pranešimą aš noriu tart keletą 
žodžių apie musų finansus, 
nes bene tai svarbiausias daly
kas.

Užėmęs Centro. Sek. vietą ir 
peržiūrėjęs LDLD knygas, su
radau, kad dar daugelis kuo
pų nėra užsimokėjusios nari
nės mokesties už 1922 melus. 
(Ar gal kuopų valdybos ne
prisiimto į Centrą). Draugai! 
Jus visi gerai žinote, kad drau
gija tik lada būna tvirta, ka
da ji turi daug narių ir tie na
riai yra pilnai užsimokėję sa
vo duokles.
Todėl šiuomi aš ir kreipiuos į 

jus, draugai, kurie dar nesate 
užsimokėję už šiuos metus, 
pasistengkite užsimokėti, nes 
mokestis labai maža, tik reikia 
nepamiršt, nelaukt pabaigos 
metų. Draugai, kuopų komi
tetai, nuo jūsų pasidarbavimo, 
nuo jūsų veiklumo taipgi daug 
tas'priguli, todėl, draugai, im
kitės darbo.

Oras pradeda atvest, laikas 
patogus veikimui. šaukite 
kuopų susirinkimus, svarsty
kite organizacijos reikalus, 
kalbinkite naujus narius pri
sirašyti ir t. p.

LDLD tikslas prakilnus, to
dėl dirbkime, draugai, kad pa
stačius draugiją ant tvirto pa
mato.

Pora mėnesių tam atgal Cen
tro Valdyba buvo paskelbus 
per organus “Naujienas”. ir 
“Keleivį” LDLD 25 kp. suma
nymą, parinkt literatūros Lie
tuvos darbininkams. Bet iki 
šiolei, rodos tik draugai brook- 
lyn iečiai atsiliepė, pranešdami, 
kad jie jau pradėjo tą darbą. 
Todėl aš noriu atkreipi jūsų 
dainę j šį taip svabbų reikalą, 
kiekvienas jus, draugai, kurie

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVA

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

Liepojų
S. S. Drottningholm Rūgs. 23, Sp. 28 
S'. S. Stockholni Rūgs. 5, Spalio 14?

Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 

( LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00
Su damokėjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm. 

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svvedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, 111.

šalti orai gan greit ateis. Turime ant 
rankų daugybę naujų ir vartotų RADIATO
RIŲ, BOILERIŲ, PAIPŲ, FITINGŲ, VEL
YTŲ ir visako, ko tik reikia prie apšildymo 
įrengimo už labai prienamy kainą.

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

Rūgs. 13 ir Spalio 4.
Puikiausis sutvarkymas — kam

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

Specialia laivas POT^OGNE susi- 
jung-ia su laivu PARIS prie Harve 
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. 

skaitote laikraščius, galėjote 
pastebėt, kad atsišaukimas po 
atsišaukimo ateina iš Lietuvos, 
kuriuose"tiesiog maldauja pas 
mus- amerikiečius literatūros. 
O mes jos turime ir turime 
apščiai, kuria galėtume sušelpt 
Lietuvos darbininkus, trokš
tančius literatūros. Tik rei
kia noro, veikia pasišventimo, 
o to turėtų pas mus, kaipo pas 
susipratusius darbininkus, bū
ti rastis. Tai juk musų pri
valumas šviesti Lietuvos darbi
ninkus, kad jie greičiau galė
tų / nusikratyt klerikalizmo 
jungą.

Todėl, draugai, be atidėlioji
mo imkimės darbo, rinkime 
knygas Lietuvos darbininkams. 
Tas labai lengva mums pada
ryti. Aš gerai žinau, kad kiek
vienas 1 J)iLD narys turi apščiai 
perskaitytų knygų, iš kurių 
keletą egzempliorių mielai su
tiks paaukauti; jo draugas bei 
pažįstamas laip^pat neatsisa
kys. Ir kada visi nariai suneš 
į daiktą, pasidaiįys gerokas 
pundas knygų, kurias, pagal 
Centro Valdybos patarimą, 
kuopos komitetas ir pasiųs į

Nedeldienyje
Forest Preservuose

%

Įsidėk užkandžių ateinantį nedėldienį ir pasilinksmin- 
kit šeimyniškam Piknike, gražiausiuose Forest Preser
vuose — visai prie Chicagos durų. Praleiskit visų dienų 
šiuose gamtiškuose žaidimo laukuose. Daugelis įvaire
nybių vaikučiams, pailsini ir pačiam pasilinksminti.

Vartokit
Eleveitori
Lankykitės tankiau Forest Preservuose. Puiki nauja 
sveikata ir energija praleidžiant nedėldienius šiuose pa
rankiuose ir linksmuose punktuose — taip lengvai pa
siekiama Eleveiterių Linijoms. 

/

Eleveiterių keliai iš ,yisų miesto dalių teikiama greitas 
ir smagus patarnavimas iki Forest Preserve.

»

Imkit Oak Park Eleveiterį iki Wisconsin Avė. — nuo 
kur lengvai pasiekiama Forest Preservai.

CHICAGO ELEVATED RAILROADS

Prisirengk Apsišildyti

Atnešk savo stubos planą arba ir taip 
skečą, o mes suteiksime nurodymus, kiek 
atsieis materijolas.

Taipgi, ant pareikalavimo pasiusime ši
lumos inžinierių į jūsų namą, paaiškinimui, 
kaip įsivesti šilumą.

Taipgi paskoliname visokius prie darbo 
reikalingus įrankius veltui.

Duokit mums pamėgint, o mes tamis- 
tai sutaupysim 25% ant materijolo.

Užlaikome visokias plumbingo reikme
nis už prienamą kainą. Užsiganedinimą 
gvarantuojam, arba mielai pinigus grąžina
me bile laike.

M. Levy & Company
Kampas State ir 22-OS gatvių SKYRIUS 4548 Cottage Grove Avė.
Tel. Calumet 0645 ir 1692 Tel. Drexel 3107

ĮTATOCENOS, Chicago, III.

Lietuvą šiuo adresu: “Social
demokratas”, , Keistučio gatvė 
No. 40 būtas 1. Kaunas, Lithua- 
nia.

Pavieniai nariai, arba kuo
pos, kurios nenorėtų pačios 
siųst į Lietuvą knygų, galite 
pasiųst Centro sekretoriui, o 
Centro Valdyba pasiųs jas į 
Lietuva, c

Dabar dar keletas žodžių iš 
Centro Valdybos darbuotės. 
Be abejo, jus visi, draugai, su
sirūpinę, kaip bus šį metą su 
išleidimu knygos LDjlJD na
riams. Šiuo reikalu aš turiu 
pranešt jums štai ką. Centro 
Valdyba jau turi rankraštį ap
klausus ir nutarus imt. Bet 
galutinas knygos klausimo išJ 
rišimas priklausys nuo LDLD 
Literatūros Komiteto, kuriam 
šis reikalas pavesta. Kaip greit 
aplankysiu Lit. Kom. sprendi-

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. 

mą tuo reikalu taip greit pra
nešiu LDLD narių žiniai. Tai
gi, kaip matote draugai/ Centro 
Valdyba veikia, draugijos rei
kalai eina pirmyn. Bet dides
nė darbo dalis puola ant jus, 
draugai. Tverk i t kuopas, kur 
jų dar nėra, kalbinkite naujus 
narius, užsimokėkite duokles, 
o Centro Valdyba taippat dirbs, 
kad pastačius draugiją ant tvir
tos papėdės.

P. S.—Draugai kuopų komi

NORTH • 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

tetai ir pavieniai, kada siųsite 
mokesti, čekį arba money or
derį, išrašykite jį iždininko 
vardu: K. Liutkus, 11 N. Eu- 
tow St., Baltimore, M. d.
ir mano adresu .siųskite; aš 
įtraukęs į knygą perduosiu 
drg. K. Liutkui.

—K. Matuliauskas,
LDL1) Centro Sek. i

118 N. Carsolltdn Avė.
Baltimore, Md.

WWHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešimas su Baltiko portais 
Homeric—Rūgs. 9; Rūgs. 30; Sp. 21; 
Majestic—Rūgs. 16; Spal. 7; Sp. 28; 
Olympic—Rūgs. 2; Rūgs. 23; Sp. 14;

(Didžiausi pasaulyj laivai)

> American Line
New York į Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 14 
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.

V^RebStarLinv
New York-Hamburg, Libavą 

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

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT 

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

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Herai. 6678*

WM. J. STOLL £().,
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas)
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas .312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

[pinigai
• v
1S

Town of Lake 
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo! 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt ąeriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes j Lietuva ir iš Lietu
vos ---- naudingas ir teisingas
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Baigusi 
Akušeri- 

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

<e. Pasės- 
ningaii p* 
tarnauja 

>rie gina 
lymo. Du« 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki
ekiuose rei 
caluose mo 

ir
merginoms.

MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠERKA , 

$101 So, Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119

^Gii.riErtZMAN
=3

H RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

'•'Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Dreael 959 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.V " -~—7-- ====================

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

ŲR. 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: f
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

J Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEZELIS Į
Lietuvis Dentistas ■■

4712 South Ashland Are., g
g arti 47-tos gatvis 
?■■■■■«■■■■■■■«»»

Tel. Pullinan 5432

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)

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

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie ginrdymo 
Kiekvienarre at 
dtikime teikiu 
vpatišką :rižiu- 
rėjimą. -uodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrbt 
Tel. BOU levard 6487 
4649 8. A«hlan4 Are. 
Kampas 47-to« gat 

2-tob lubos
V ... . ......... ............... —7

DRTSnBI12ŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd Stn kampas 6 

Leavitt St Tel. Canal 6222,
Rezidencija 8114 W 4M 81 

Tel. Lafayette <4^1 
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne<
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jo į vieną du lietuvių rubsiu- 
vių skyrių. Naujas suvieny
tasis skyrius išsirinko savo 
viršininkus; ir čia pasirodė, 
kad tie gaivalai, kurie per 
keletą metų buvo tikri dik
tatoriai lietuvių rubsiuvių 
organizacijose, yra šiandie 
visai nusmukę nuo koto.

Kalbame apie “komunis
tus”. Kuomet atėjo suvie
nytojo skyriaus viršininkų 
rinkimai, tai įie nedrįso net 
statyti savo kandidatus. Bet 
užtai jie rėmė katalikų sro
vės žmogų, kad tik kaip 
nors sumušus socialistą, drg. 
J. Glavecką! Vienok pasta
rasis tapo išrinktas skyriaus 
pirmininku, nežiūrint visų 
“komunistų” pastangų.

Reikia pastebėt, kad ši
toks krypsnys musų “komu
nistų” politikoje apsireiškia 
ir kitose vietose, ne vien tik 
tai Brooklyne. Panašiai jie 
elgiasi ir Chicagoje. Kuo
met ,pav. čionai buvo sureng
tos didelės lietuvių demons
tracijos dėl Lietuvos pripa
žinimo, tai “komunistai” per 
savo vietinį laikraštuką ap
melavo ir išniekino pažan- "kių ‘‘dieviškų 
giosios visuomenės rengi 
mą, o klerikalų manifestaci 
ją išgyrė.

Aišku, kad tie gaivalai ne-! jos § 51sako:

kartą

prezi-
augš-

keletas tų svarbesniųjų karališ
kų teisių.

Lietuvos konstitucijos § 50 
sako:

‘ ‘Respubl ikos prezidentas 
turi teisės per 21 dieną, skai
tant nuo įstatymo įteikimo 
dienos, grąžinti Geimui su 
savo pastabomis Seimo pri
imtąjį įstatymą antrą 
apsvarstyti”.
šitokiu ’ patvarkymu 

dentas yra pastatomas 
čiaus už Seimą.

Tik pagalvokite, koks tai 
yra absurdas: vienas žmogus 
turi galios sulaikyt vykinimą 
įstatymo, kurį yra priėmusi vi
sa šalies gyventojų išrinktoji 
atstovybė! Ir tas absurdas 
darosi stačiai juokingas, kuo
met atsimeni, kad prezidentą 
renka Seimas: iš Seimo jisai 
gauna savo galią, o paskui ji
sai turi teisės to paties Seimo 
daromus įstatymus atmesti!

Monrachijoje tokia valstybės 
galvos teisė yra visai logiška, 
nes skaitosi, kad karalius yra 
gavęs savo galią nei iš žmonių, 
o iš Dievo. Kiti valstybės vir
šininkai, taip pat kaip ir žmo
nių išrinktieji atstovai, monar
chijoje skaitosi liktai “Dievo į- 
galiotinio” tarnais arba pagel- 
bininkais. Bet respublikoje jo- 

” viršininkų ne
privalo būt; visa galia turi 
priklausyt žmonėms arba jų 
išrinktiemsiems atstovams.

Toliaus. Lietuvos konstituci-

galia, kaipo “pareinanti nuo 
Dievo”, nėra surišta su atsa
komybėmis prieš žmones; jei
gu jisai padaro ką negero tai 
skaitosi, kad kaltas yra ne ji
sai, bet jo blogi patarėjai.

žodžiu karališkų teisių Lie
tuvos prezidentui yra suteikta 
tiek ir tiek; ir reikia tiktai ste
bėtis, kad klerikalų “Draugas” 
turi drąsos prikaišioti “mela
gystę” “Naujienoms”, kurios 
tą faktą nurodė. To klerikalų 
laikraščio, redaktoriai tur-but 
yra visiškai ignurautai arba 
paprasti plepėliai, kurie tauzi
ja, patys nežinodami ką.

Panašiai yra ir su kitais pre
zidento darbais. Konstitucijos 
§ 55 sako:

“Visi Respublikos Prezi
dento aktai, kad turėtų ga
lios, privalo turėti Ministe- 
rio Pirmininko ar atatinka
mo Ministerio parašą. At
sakomybės už aktą tenka jį 
pasirašiusiam Ministeriui.”
Prezidentui, vadinasi, duo

dama galia, bet atsakomybė 
uždedama ant ko kito. Tai yra 
irgi niekas kita, kaip tiktai 
monarcho (karaliaus, caro ir 
1.1.) privilegija. Monarcho

Durną žmonės išrinkdavo ge
resnius atstovus, ir šie imdavo 
leisti prielankius liaudžiai įsta
tymus, tai caras juos ir išvai
kydavo.

Konstitucijos § 32 sako, kad 
prezidentas gali, ministerių ka
binetui pasiūlius, “visoje Vals
tybėje arba tam tikrose jos da
lyse įvesti karo arba kitą kurią 
nepaprastą padėtį, laikinai su
stabdyt konstitucines piliečių 
teisių garantijas ir imtis prie
monių pavojui atremti ar pa
šalinti, vartojant ir ginkluotą 
pajėgą.”

Kokiuose atsitikimuose jisai 
gali taip padaryt? O gi ve:

“Kilus karui, ginkluotam 
sukilimui, ar kitokiems pa-

• vojingiems neramumams
Valstybėje.”
Prie “pavojingų neramumų” 

prezidentas su mindsteriais ga
li priskaityt kiekvieną didesnį 
darbininkų streiką: ir tada 
prezidentas turi teisę įvesti 
karo padėtį, panaikint konsti
tucijoje duodamas piliečiams 
teises ir net pavartot prieš 
juos valstybės kariuomenę!

Tam pačiam paragrafe paša-! 
kyla, kad apie visa tai prezi
dentas pirma padaro, o paskui 
praneša, liet kaip bus tame 
atsitikime, kada Seimas bus iš- 
siskirstęs? Aišku, kad tada 
Seimui tuojaus nebus galimai 
nė pranešti apie prezidento 
(laibus; reikės laukti, tiki susi
rinks kitas Seimas. Per tą gi 
laiką prezidentas su ministe- 
riais darys, kas jiems patinka.

Įsivaizduokite tokį dalyką. 
Kokioje nors Lietuvos pramo
nės šakoje kilo aštrus konflik
tas tarpe darbininkų ir jų sam
dytojų; grūmoja didelio strei
ko pavojus. Tokiam atsitiki
me prezidentas gali tuojaus 
paleisti Seimą ir, kaip tik pra-

BOLŠEVIKU RAUDONASIS TERORAS.
Iš ČEKOS DARBUOTĖS.

>• ■■

K. Sėjikas.

Su 
net 
pa
šu

į kalėjimą ir čia be jokio už
siėmimo prasėdėdavo iki tre
čios valandos po pietų.

Visus kiek ilgiau sėdėjusius 
kalinius jis pažino asmeniniai 
ir atsiminė jų “bylas”, 
kai kuriais jis apsieidavo 
mandagiai, siūlydavo jiems 
pirosų ir duodavo jiems
prasti, kad jis, dėka savo pa
dėčiai, gali jų būtį žymiai pa
lengvinti. Bet su kitais jis la
bai žiauriai apsieidavo, kolio- 
davo juos paskutiniais žodžiais 
ir duodavo jiems suprasti, kad 
jis su jais gali daryti visa, kas 
jam patinka. Labiausia jis ne
galėdavo pakęsti klausimų kai 
dėl žudymo “prasikaltėlių”.

Taip jis praleisdavo pirmą 
dienos dalį. Tačiaus kartais 
jam tomis valandomis pasitai
kydavo ir šioks toks darbelis. 
Jo niekas negalėjo pavaduoti, 
kuomet tarp areštuotųjų rei
kėdavo “tvarką padaryti”. Tą
syk jis duodavo savo kuniš-Kaip Ostremskis buvo tardo

mas.
Ostremskis buvo kaltinamas 

šaudymu į Basmano Sovdepo 
langus. Krečiant pas jį buvo ras
ta mauzenis, kurį jis, kaip paskui 
pasirodė, koptomis išlošė iš vie
no... Dzeržinskio .adjutantų. 
Ostremskis buvo kaltinamas 
visai neteisingai. Pasak jo žo
džių, jį įskundė koks tai spe
kuliantas, su kuriuo jis susi- 

1 pyko dėl pelno nepasidalinimo.
Atradimas revolverio labai 

suinteresavo Vįulį, ir jis pasi
ryžo prieš nieką nesustojant 
“teisybę” surasti.

.“Vul pasitiko mane labai 
maloniai, —. pasakojo Ostrem
skis šluostydamas nosine ap- 
kruvintą veidą. — Jis paprašė 
manęs sėstis, išsitraukė iš ki
šenės auksinį portsigarą, ir pa- 

1 klausė, — ar aš jau gėriau — 
‘pusričiams kavą’. Nėlau’kda- 

- * x mas mano atsakymo, jis pa
sideda streikas, paskelbti karo skambino ir inėjusiam patar- 
stoyį, uždrausti spaudos ir su- nautojui ką tai pasakė. Už po- 
sirinkimų laisvę ir pasiųsti ka- ros miliutų priešais mus sto- 
riuomenę į streiko apimtąsias j vąjo taca su dviem kavos stik- 
vietas. Visa tai hutų padaryta iįnėm, cukru, balta duona 
“pagal konstituciją’.’ Streikas sviCstu. 
butų sutriuškintas, o paskui, už j 
kokio menesio, kada susirink
tų naujas Seimas, tai jisai ga
lėtų sau šnekėti apie lai, ar ge
rai, ar blogai prezidentas pa
darė. Ką tos šnekos padėtų 
pralaimėjusiems streiką dar
bininkams? !

Pagaliaus, dar keletas akyvų 
dalykų. Konslitiucijcs § 53 ša

irOstremski, — tęsė Vul, 
mes užmiršime jūsų praeiti... 
Jus pristosite mums tarnauti.

“Jis ėmė man įkalbinėti ir 
bėgiu kokių 15—20 miliutų 
nuolat pereidavo nuo viliojau-' 
čių prižadų į grąsinimus. Aš 
griežtai neigiau savo dalyvumą 
Basmano Savdepo šaudyme ir 
atsisakinėjau nuo tarnystės 
Čeko j.

“Pamatęs mano atkaklumą, 
jis, pagalios, išėjo iš kantry
bės, pašoko iš vielos ir, pasi- 
tvėręs šautuvą, ėmė mane muš
ti. Po kelių smūgių galvon 
ir krūtinėn aš visas apkruvin- 
tas parkritau ant žemės. Bet 
atsipeikėjęs už kokios minutės 
atsilojau, ir Vulio kuniščioinis 
ir koliojimais lydimas, šiaip 
taip išėjau iš jo kabineto...”

Ostremskis buvo Lenkijos pi
lietis. Apie tą brutualingą tar
dymą jis pranešė Lenkijos 
Raudonajam Kryžiui. Vienok

Visus mirčiai nuteistuosius 
priimdavo pats Pankratovas. 
Kartais atgimdavo pas jį lyg 
ir humaningumo jausmas. Tą
syk jis griežtai ir išdidžiai pa
reikšdavo:

—JŠito kalinio aš priimti ne
galiu: jo prasikaltįmas men
kas, gal būti, jis susilauks kal
tės dovanojimo.

'Tokiame atvėjyj nuteistąjį 
vėl grąžindavo kalėjimai!.

Pankartovas taukiausia pats 
atvažiuodavo pasiimti savo au
kas sušaudymui. Apsieidavo 
jis su jomis žiauriai ir be pa
liovos koliojosi.

Iki šeštos valandos vakaro 
jis nuveždavo visus mirčiai nu-

turi jokių principų. Jie vi
są laiką šneka, kad jiems net 
ir socialistai esą nepanka- 
mai revoliucingibet, kur j 
'tik galėdami, jie stengiasi . .
paremti atžagareivius piies kinti teismo padarytąjį 
pažangiuosius žmones. " *

Tą pat mes matome ir pastatomas augščiaus už teis
mą.

Konstitucijos § 52 sako:
“Respublikos Prezidentas 

turi teisės paleisti Seimą.”
Nenurodoma net, dėl kokių 

priežasčių Seimas gali būt pre
zidento paleistas! Taigi šitam 

* dalyke konstitucija visai neap
riboja prezidento galios. Nepa
tiko jam Seimas, ir jisai siun
čia visus atstovus namo ir ski- 
ria naujus rinkimus!

MDZOdlQ(!L 11 Turėdamas teisę grąžinti
■ ■ Seimui nrii lutuosius

Angliakasiams • reikėjo 
streikuot beveik penkis mė-Į 
nesiūs, iki kasyklų savinin-i 
kai sutiko nusileisti. Kasy-Į 
klų kompanijos norėjo nu
kapoti algas savo darbinin
kams, bet buvo priveitstos^ai susiriesdami keikia soci- 

ialdemokratus ir kartu svar
sto klausimą apie stojimą į 

i klerikalų “darbo” federaci- i • ,
, L .Vis aiškiaus ir aiškiaus i 

'jie darosi klerikalų partijos 
• uodega. '

Lietuvoje. Tenai komunis-

“Respublikos Prezidentas 
turi bausmės dovanpjimo tei
sę.”
Ką gi lai reiškia? Tai reiš

kia, kad prezidentas gali panai- 
nuo- 
yraIsprendįJ Jisai, vadinasi,

palikti senąsias algas. Tuo 
budu streikas tapo laimėtas. 
Kompanijos dabar nori atsi
griebti vartotojų lėšomis, 
pakeldamos anglių kainas.

Streiko laiku valdžia daug 
šnekėjo apie “publikos .la
bą”. Dabar jai kaip tik ir į 
butų proga parodyt, kad jos 
žodžiai nebuvo tušti. Ang
lių kainų kėlimas yra tiesio
ginis pasikėsinimas apiplėš
ti publiką. Valdžia turėtų 
už tai imti kasyklų kompani
jas už pakarpos. Bet ji vei
kiausia to nedarys. “Publi
kos labas” jai rupi tiktai tol, 
kol jisai neprieštarauja ka
pitalistų pelnams.

AR LIETUVOS PREZIDEN
TAS TURI KARALŠKŲ TEI

SIŲ?

ir

Be principų 
žmonės.

Musų korespondentas pra
neša, kad Brooklyne susilie-

Chicagos kunigų laikraštis 
dar vis tebekartoja savo hum- 
bugišką klausimą: “Ar Lietu
vos prezidentas yra karalius”? 
Jam senai buvo atsakyta į tą 
klausimą, būtent: Lietuvos pre
zidentas dar nėra padarytas 
karalium (ko niekas juk ir 
nesakė), bet jam yra suteikta 
daug tokių teisių, kurios tiktai 
karaliui pritiktų turėti. 

9

Seimui priimtuosius įstatymus 
ir reikalaut, kad jisai juos dar 
kartą svaristytų, prezidentas 
turi da ir “lazdą”, kuria grū
modamas jisai gali priversti 
Seimą antram svarstyme taip 
pakeisti kiekvieną įstatymą, 
kaip jisai, prezidentas, nori. 
Jisai pasakys Seimui: “Man 
jūsų padarytasai įstatymas ne
patinka; pataisykite jį —- o 
kad ne, tai visi atstovai galės 
važiuot namo!”

Čia tai jau tikrai karališka 
teisė. Visi gerai pamena, kaip 
tąja teise naudodavosi Rusijos 

Štai caras. Kaip tik į Valstybes
• \

—-“Meldžiu, — tarė Vul, — 
kavą begerdamu mudu, tarp 
kito ko, pakalbėsiva ir apie 
patį dalyką.

“Tuo momentu suskambėjo 
telefonas ir aš nugirdau tokį 
Vulio pasikalbėjimą:

—“Jan Ostremskis kaip tik 
randasi pas mane.,. Aš esu 

j tikras, kad jo neprisieis sušau-

“ Respublikos prezidentas 
yra vyriausias visų Respub
likos ginkluotų pajėgų vir
šininkas. •

(lyti... Jis tuoj nuoširdžiai pri
sipažins ir jis mums bus su
manus sandarbininkas. ..

“Tuo laiku aš nedasiprotė- 
jau, kad tas pasikalbėjimas

“Už Respublikos ginkluotą'buv() specialiai dėl manęs 
mą ir vadova- planuotas, ir man iškarto 
atsako Seimui. silllU'e nejauku.

—“Įdomauja, ar jus dar 
vas...— šypsodamas tarė
ir pristūmė arčiau manęs to- 
rielką su duoba.

“Rot aš negalėjau nė gert, nė 
vali/vti. nes nujaučiau kokius 

i ir buvau labai ne-

vimą joms
Ministerių Kabinetas ar ata
tinkamas Ministeris.”
Reiškia prezidentas turi vy

riausią galią kariuomenėje, bet 
už kariuomenės tvarkymą ir 
vadovavimą neima ant savęs laį Sp.jSįus 
atsakomybes. ‘ VO1„11OIcUUllS.

su- 
pa-

gy-

jo. Greit po to, Valiui reko
menduojant, jis'liko sušaudy
tas. Tai įvyko gegužio 14 d.» 
1921 m.

Profesionalinis budelis.
Čumakov’as štai maž daug 

kaip aprašo “Mirties laivo” 
budelį, Pankralovą.

Iki 1913 m. Pankratovas
gyvenęs pas savo tėvus, Riaza- 
nio gubernijos pasiturinčius
kaimiečius. Paskui jam teko 
eiti kariuomenėn ir. dalyvauti 
kare. Karui pasibaigus jis su
grįžo namo, užsitarnavęs feld
febelio rangą. Tečiaus neuž
ilgo jis vlė bolševikų buvo mo
bilizuotas ir iš karto batalio
no viršininku paskirtas. Čia jis 
susipažino su 
novu, kuriam 
jo vietą.

Dvidešimtis
amžiaus, vidutinio ūgio, plačių 
pečių ir raumeningas, Pankra
tovas kreipė į save kiekvieno 
domesį. Jis visuomet buvo 
girtas.

Kiekvieną dieną jis ateidavo

į kampą rūkydavo iki suote- 
mai. Gi tamsai užstojus jo 
akys pradėdavo žibėti piktomis 
ugnelėmis. Tąsyk jis nusileis
davo į skiepą ir pradėdavo sa
vo budelišką dalbą dirbti...

Tais vakarais, kuomet nebū
davo kas “veikti”, Pankrato
vas eidavo kur nors pa
silinksminti. Tačiaus jis vi
suomet palikdavo tikrų nuro
dymų, kad, reikalui esant, jį 
butų galima surasti. Ir ištik
tųjų “reikalų” kartais pasitai-

budeliu Emelja- 
inirus, ir užėmė

septynių metų

PADAGĖLIS KASMATĖ

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau

nei ties Judos laime, arba mes esame vergai, 
aklos brutali ilgos galios drėgnas įnagis, atkak
laus žiaurumo nekalta auka!

O, tegu šios dilemos akyvaizdoj gražbilingi 
teologai nesimankština ekvilibristikoj apie žmo
gaus valios laisvę!....

to turi jau,viską nusprendusi, šiuo žvilgsniu ši 
misterija primena antikinę dramų, kur vyriau
sias veiksmo faktoris buvo akla lemtis ’visuresan- 
čioji; tiktai tenai toji lemtis buvo kur-kas aktin- 
gesnė, dalyvaudavo herojų laimės nusprendime 
kurkas konkretingesnėj formoj, čionai tos lemties

(Musų specialinio korespondento) XI. OBERAMMERGAU KRYŽIAUS KANČIŲ |Parel»as atlieka Dievo žodis, tamsus pasižadėji- 
m nei «nvn aniiii iiii’zndvfi ir v.mAnoę vi ari a a ki-

(Tęsinys)
Bet Judas — paprastas šios žemės pilietis. 

Jis, išpildęs irgi Dievo valią irgi miršta, baisiau- 
siausiose sąžinės kančiose, su kuriomis negali su
silyginti jokios fizinės kančios! Jis miršta vienas, 
visų apleistas, visų prakeiktas, išjuoktas, bet jis 
mirdamas netaria jokio išmetinėjimo žodžio, jis 
nesako: “Tėve, kodėl mane apleidai?..” Jis miršta 
sąžinės graužiamas, jis miršta tylybėje ir MEI
LĖJE............ » i

Ar Judos kančios yra priskaitytos prie tų 
kančių, kurios nuėjo Dievo garbei, vykdant žmo
nių atpirkimą? Ir kas per įpratimas svetimose 
kančiose sau garbės ieškoti?

Tačiau be Judos, lygiai kaip ir be Kristaus, 
patsai pasaulio atpirkimas nebūtų buvęs galimas, 
įmanomas....

Ir tegu niekas nesiramina atsaku: Dięvo va
lia neįmanoma! Juk mes operuojame dar labiau 
neįmanomais dalykais — vienas Dievas trijuose 
asmenyse — ir tolygiais atsakymais nesitenkina
me! Arba mes turime ieškoti teisybės iki gido,

mas savo sūnų nužudyti, ir žmonės čia vienas ki
tą žudo dėlto, kad kaž-kas tenai, kaž-kada, kaž-ką 
pažadėjo! Tokią dramos konstrukcija labai nei
giamai atsiliepia ir į vaidiųimą. Ilgių ilgiausios 
scenos, besitęsiančios po ištisą valandą, praeina 
be jokio įspūdžio, papirkdanios žiūrėtoją tiktai pa
viršutiniais teatraliniais efektais bei legendos 
turiniu, čia veikalo kaltė.

Vaidinimas, kaip jau aukščiau minėta, yra 
labai, savitus. Ypatingas scenos įrengimas, duoda 
progos oberamergauiečiams įvesti į .vaidinimą to
kių elementų, kurie paprastos struktūros teat
ruose yra visai neįmanomi, arba kad ir be pert
raukos tęsti vaidinimą ištisas keturias valandas, 
keičiant dekoracijas ir visą laiką laikant prikal
tą publikos domesį. Tai viena.. Antra, ir kas gal 
įdomiausia — visas teatras yra vieno sodžiaus 
kolektivinės kūrybos vaišius. Yra vaisius vieno 
dvasios gyvenimo, vieno skonio augimo, .vieno va
lios sukaupimo. Ir šiuo žvilgsniu pasiekta labai 
didelių rezultatų. Pavyzdžiui, išvedant į sceną 
minią, jos naturinėj stiprybėj, obermergauiečiai,- 

pirkliii iš bažnyčios išvarymas. O daugiau — tai sau lygių neturi pasauly. Tai yra tiesioginis ko-

TEATRAS MENO ŽVILGSNIU.
Apie Oberammergau Kryžiaus kančių teatrą 

meno žvilgsniu tenka padaryti sutrauką to, kas 
jau anksčiau šiaip ar taip pasakyta.

Visų pirma Lessingas neklydo, sakydamas, 
kad Kristaus kančių medžiaga nėra pakankamai 
dramatinga, kad ją butų galima vaidinti, nes 
herojus tiktai kenčia , o ne veikia, šie Lessingo 
žodžiai, žinoma, neturėtų pagrindo, jeigu vaidini
mas butų Dievo malda, Gottesdienst, — tuomet, 
žinoma, visai kitu kriterijų tektų vaduotis. Bet, 
kaip aukščiau matėme, į šį vaidinimą gali būti 
žiūrima tiktai kaipo grynai į pasaulinį, teatrali
nį dalyką, tat ir įvertinti jis tenka vaduojanties 
grynai pasauliniais kriterijais.

Kad visame vaidinime tėra labai maža veiks
mo, tėra tiktai kančia, be abejonės, jam labai 
daug kenkia. Kad išsirutulotų dramatinis veiks
mas, reikalinga tam tikrų priežasčių, kurioš tą 
veiksmą psichologiniai prirengia, šioje pjesoje 
tokia aktinga priežastis tėra „tiktai tokia mažutė:

nesustodami nei ties Dievo vartais, nesustodami visa kaž-kokia nežinoma akla galia, kuri išanks- lektivinės kūrybos laimėjimas

Trečia, pavienių rolių atlikimas (Kristus, 
Judas, Petras, Magdelena, Simonas, Jonas, Pilo
tas, Anas, Erodas ir tt. ir tt.) yra tiek tobulas, 
kiek abelnai žmogus rankų teatre gali būti tobu
las. Jeigu atsiminti, kad visi artistai tegali būti 
tiktai,to kaimo žmonės, ir kad jie turi nėsigri- 
minavę vaidinti, tai reiškinys daros dar įdomes
nis. 

f

Ketvirta, veikalo .pastatymas. Pavienių rolių 
atlikime — grynas realizmas, gyvieji paveikslai 
— viduramžis, romantizmas; koras — antikos 
pasaulis, moderningai stilizuotas. Sujungta trys 
įvairiaspalviai, gal net priešingi vaidinimo stiliui. 
Ir tai nėra tų stilių sandas, tai yra jų sintezė.

Rezultate vaidinimas meno žvilgsniu daro 
labai gilų pilnumos įspūdį. Kas gali — verta at
lankyti nors ir iš tolimiausių jų pasaulio dalių.

Pastaba. ,Vaidinimo dienos. Geguž. mėn. 14, 
21, 25, 28 d. Birželio: 5, 11, 18, 25, 29 d. Liepos: 
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30. Rugpjūčio: 2, 6, 9, 13, 
15, 20, 23, 27, 30. Rugsėjo: 3, 10, 17, 24.

Jeigu kuriai iš pasirinktųjų dienų žiūrėtojų 
prisirenka perdaug, kad nebegali sutilpti į teatrą, 
tai ant rytojaus vaidinimas atlikusiai publikai 
pakartojama, šių dienų praktika parodė, kad pa
kartojimas vyksta po kiekvenam vaidinimui. Va
žiuojant į Bavariją reikia Berlyne iš Bavarijos 
pasiuntinybės .pasiimti leidimas įvažiuoti į Bava
riją, tuomet su policiją maloniau kalbėtis.

(GALAS)

Kartą Pankartovas liko pa
šauktas iš Koršo teatro. Jo san
draugai nuėjo namo, o jis, pa
sisamdęs vežėją, nuvyko į 
“darbą”, l’ž valandos ar pus
antros jis sugrįžo namo, su
spėjęs į tą laiką sušaudyti tris 
žmones...

Tokiu tai budu pynėsi Pank- 
ratovo tarnystės pareigos su 
asmeniniais kasdieniniais rei
kalais ir pasilinksminimais.

Gyveno Pankratovas turtin
gai ir sočiai. Daug gėrė, daug 
valgė, daug kortomis lošė ir 
tankiai daug pralošdavo. Pi
nigų jam niekuomet netruko, 
nes jo įplaukos buvo didelės ir 
nuolatinės. Nekalbant jau apie 
didelę algą, jam tekdavo sušau
dyto beveik visas turtas. Kas 
blogesnio, — jis parduodavo, 
o kas geresnio, sau pasilai
kydavo. Labiausia jis domė
josi auksiniais dantimis —pas 
kitą pilna burna jų. Ir Pank
ratovas atsargiai išlauždavo 
juos iš dar nesuspėjusios atšal
ti burnos...

Uiž sunkų darbą Čeką gerai 
“penėjo” Pankralovą. šalip 
čekistinės porcijos jis kasdien 
dar gaudavo “pridėčką”, susi
dedantį iš mėsos, baltos duo
nos ir vyno. Priegtam nuo 
kiekvienos sušaudytos galvos 
jam dar buvo skiriama dova
na.

'lai p gyveno

t • "* i . ,■ j. ' \ ' * v - * , ** 1 ' t ' '• '/ į

Pankartovas 
ant savo lemties

nesiskundė. Bet laikui bėgant 
jis- pradėjo jausti nuovargį, o 
naktimis, ėmė jį smaugti koš
marai.. . O čia kaip tik tuo lai
ku prasidėjo masiniai šaudy
mai... Pajuto jis, kad ilgai 
nebegalės atlaikyti, ir kad pro
tas už raziuno pradeda užei
ti. Išsigando. Nutarė mesti 
tarnystę. Kalbama, kad bol
ševikai jo nenuskriaudę: pa
skyrę kokios tai įstaigos virši
ninku. ..

(Toliau bus)
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Sveikatos Dalykai LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANEŠIMAS.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

Dr. A. Montvidas.
182! Wabansia Avė., Chicago.

Šimtakojai

O. P. rašo: “Mano namuose 
atsirado šimtakojų. Aš jų la
bai bijau. Ar jie daro kų žmo
gui ir kaip juos išnaikinti?”

Atsakymas. — šimtakojis 
žmogaus bijo ir, tikrinu, jo 
kinkos kibiau dreba, kada ta
ve pamato, negu tavo. Žmo
gui jis nieko nedaro, o gaudo 
uodus, muses, skruzdės ir gal 
blusas ir blakes. Kur vabz
džių yra, ten ir šimtakojis 
glaudžiasi. Jeigu maisto jam 
nėra, tai reikia užmušti už lin
dimų, kur nereikia.

Blusos
S. B. rašo:

lis kratosi, kada pamisliju, jog 

no kraujų.
tų nuo jų nusikratyti arba ap
sisaugoti?”

Atsakymas. — Parazitų Lie
tuvoj daug, nes žmonės da 
tamsus, ypač kaimuose. Blusų 
galima apsisaugoti šitokiu 
du: nereikia draugauti su 
nim, katėm ir kiaulėm, 
šitie gyvuliai turi blusų ir į 
mus, ypač į lovų, jų reikia 
įsileisti. Dulkės, sušlavęs 
kiti nešvarumai 
lizdai blusom 
m u i blusų iš 
tu r vartokite 
(moth balls).
į miltus ir užsiberkite už apy
kaklės arba pabarstykite, kur 
blusų yra. O kaip išleisite Lie
tuvoj dolerius, vėl galėsite 
grįžti Amerikon, kaip dauge
lis daro.

neleis miegoti ir gers pa- 
Kaip galima bu-

bu- 
šu- 
n es 
na- 
ne- 

ir
namuose yra 

veisti. Išvaiky- 
marškinių ir ki- 
kandžių ritulius 
Sugruskite juos

Mirksėjimas
Skaitytojas rašo: “Aš tan

kiai mirksiu akimis. Žmonės 
tai pastebi ir mano, kad aš 
turiu kokių ligų. Išrodo ne
padoru, nes kiti pano, kad aš 
noriu mirktelėjimu ką pajuok
ti, kada esame būryj. Nuo ko 
tai paeina ir kaip gydytis?”

Atsakymas. — Ar senai taip 
darote? lankus mirksėjimas 
daugiausia paeina iš papročio. 
Reikėtų atprasti. Jei jis paei
na nuo kokio akies silpnumo 
ar ligos, gal akiniai gelbėtų.

ar- 
pa- 
Bet 
bu-

kite pas akių specialistų.
Ruptura

J. S. rašo: “Turiu kuilų 
ba rupturų. Visi daktarai 
taria eiti ant operacijos, 
aš bijau. Ar nėra kokis

’ das be operacijos išsigydyti?”
Atsakymas. — Stebėtis rei

kia, kad da jus nebijote plau
kus ir nagus nusikirpti. Rup
iu ros operacija visai nėra par 
vėjinga. Tai vienintelis geras 
gydymas suaugusiam žmogui.

“Silpni plaučiai”
J. G. rašo: “Aš kosiu ir jau

čiuosi silpnas. Svoris nupuo
la. Gydytojas sako, kad džio
vos neturiu, bet mano plaučiai 
esu silpni. Noriu žinot, kų jus 
manote apie lai”.

Atsakymas. — Aš labai ma
žai manau apie tai. “Silpni 
plaučiai” pareiškia nieko, tai 
yra tuščias pasakymas. Gali 
būti tik džiova, o ne “silpni 
plaučiai”. Jei jos nėra,* tai 
plaučiai yra geri. Tankiai 
gydytojas pasako, kad plaučiai

kada ištikrųjų yra džiova. Rei
kia išegzaminuoti skreplius, 
indi šiluma kelis kartus die
noj, pilnai išklausinėti ligonį 
ir fiziškai išegzaminuoti, kad 
galima butų pasakyt, ar yra 
džiova. Kosėjimas retai lereiš-

nuo daugelio priežasčių.

Mėnesinių aukų apyskaita. 
1922 m. balandžio mėnuo.

I. VAltOTVBfiS REIKALAMS
(a) Vilniaus Atvadavimui.
Springfield, III. surinkta lai

ke prakalbų, prisiuntė A. Ka
peris................................... $24.55

Spring .Valley, III., surinkta 
laike prakalbų, prisiuntė Gru- 
dis ................................. 24.30

Collinsviile, III., surinkta lai
ke prakalbų, prisiuntė Rudins- 
kas ................................. 21.50

Chicago, 111., surinkta laike 
prakalbų, prisiuntė Šatkaus
kas ................................. 27.25

St. Louis, Mo. surinkta laike 
prakalbų, prisiuntė Kun. Vit
kus .......................  12.00

Viso $109.60
II. LIETUVOS ŠAULIŲ 

SĄJUNGAI.
Northampton, Mass. Aukau

ja D. L. K. Vytauto Dr-ja, prė 
siųsta per Naudžių .... $50 ZX)

W. Lynu, Mass., surinkta 
laike prakalbų p. Žmu:/zina7 
vičiaus, prisiųsta per Bacevi
čių ................................. 52.82

Easthampton, Mass., surink
ta laike prakalbų p. žmudzi- 
navičiaus, prisiuntė Jaručevi- 
čitis. ............................... 24.50

Ansonia, Lomi., surinkta lai
ke prakalbų p. Žmuidzinavi
čiaus, prisiuntė kun. Jankaus
kas ...........  88.16

Paterson, N. J., surinkta Įni

S. Vilmontas

čiaus, pridavė J. Špranaitis 
.................. 108.75 

E'lizabeth, N. J., auka L. L. 
Išgavimo Komiteto, prisiuntė 
A. Liutvinas .................. 31.25

Newaf*k, N. J., už parduotą 
Trimitų”, prisiųsta per Am- 

brozevičių ..................... $1.10
Scranton, Pa., auka surink

ta laike Dailės Mylėtojų Choro 
vakarėlio, prisiųsta per V. Ker- 
Ševičių ............................. 27.70

aukauja 
.. 10.00 

$391.28
BADAUJANTIEMS- LIE 

TUVIAMS RUSIJOJ.
Pittsburgh, Pa., aukauja L. 

M. D. iš savo iždo, prisiuntė 
Juozas Virbickas.......... 100.00

Meriden, Conn., aukauja D. 
Kun. Ged. Dr-ja, prisiuntė 
Jokubauskas ....;. 12.75 

Viso .. $112.75
SUTRAUKOJE

VALSTYlBĖS REIKALAMS, 
a) Vilniaus Atvadavi

mui ............................. $109.60
II. LIETI VOS ŠAULIŲ

SĄJUNGAI .......... 394.28
III. BADAUJANTIEMS RU

SIJOJ ....................... 112.75
Bendrai .... $616.63

Visos šios aukos pasiųstos

Lietuvos Atstovybė Amerikoje. 
AUKAVUSIEJI BONAIS ARBA 

KUPONAIS 
Balandžio mėnuo, 1922 

Lietuvos šauliams.
Lietuvių Kolonija Paterson, 

N. J................................ $67.50

m.

Viso $67.50

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
VAŽIUOJA STEIGTI VALS

TYBINI KAPITALIZMĄ.
Rugpjūčio 20 dienų Den

gias Parko Auditorium 
svetainėje buvo draugiškos iš
leistuvės važiuojančių Rusijon 
rubsiuvių ir kepurių dirbėjų. 
Važiuojantieji Rusijon yra 
taip vadinamos Rusijos In
dustrijos Atsteigimo Koperaci- 
jos dalininkai. Jie važiuoja 
Rusijon atsteigti Rusijos in
dustrijų.

Rusijos Industrijos A įteigi
mo Koperacijų suorganizavo 
Rusijos išeiviai komunistai,

ja buvo pradėta i 
daug pirmiau negu 
Bendrove “Rūbas”, 
antri melai kaip turi įsteigus

organizuoti 
Lietuvių 
kuri jau

Kaune savo rubsiuvyklą ir sek- f 
mingai dirba. O komunistai,' 
kurie visuomet mėgsta save vi 
su r pasirodyti, žodžiais pasi
girti, kad jie už Rusijų savo 
gyvybę atiduotų, tik dabar 
pradeda šiek tiek savo darbais 
pasirodyti.

Kaip pasirodo, tai lietuviai 
daug karštesni tėvynainiai prie 
savo šalies negu visų tautų ko
munistai prie savo tėvynės 
Rusijos. Lietuviai jau antri 
metai kaip įsteigė Kaune rūbų 
siuvimo fabrikų, o visų tautų 
komunistai da tik dabar va
žiuoja steigti Rusijoj valstybi
nį kapitalizmų, ir tai tik po to, 
kai jie gavo žinių nuo savo 
bendrovės įgaliotinio Borod- 
kovo, kuris šiais metais kovo, 
mėnesy buvo pasiųstas Ruijon 
ištirti Rusijos industrijos 
steigimo sųlygas. Ir. tai 
suliko Rusijų atsteigti tik 
d^ę/’iada tas jų įgaliotinis 
//šė laiškų,

su

yratai 
įsteigtas

ta- 
at-

kad dabar labai 
steigti Rusijoj 

pramonę ir kad bolševikų val
džia žada duoti papamų. tro
besius ir vietų; tik reikia pir
kti Amerikoj mašinas ir su 
jotu sykiu važiuoti Rusijon 
pradėti darbą.

Bolševikų valdžia tečiaus 
liko priimti tų visų tautų 
munistų “dovanų” 
amerikiečių pinigais
Rusijoj dirbtuves tuja sąlyga, 
kad jos bus valdžios naciona
lizuojamos ir paimtos į valsty
binį turtų. O koperacijų dali
ninkams už įsteigimų Rusijoj 
flbrikų ir nupirkimų mašinų 
Rusijos Sovietų valdžia žada 
atmokėti iš padaryto pelno to
se dirbtuvėse.

Minėta koperacija 
sukėlus kapitalo apie 
dol.

Išleistuvių vakarėly 
vo apie du šimtai asmenų, pri- 
skaitant ir važiuojančius.

Važiuoja iš Chicagos rub- 
duviai, kateriai ir penki kepu
rių dirbėjai — viso 31 asmuo. 
Bet tokių žmonių važiuoja ir 
iš kitų miestų. Jie visi suva
žiuos New Yorkan. Jų bus apie 
pusantro šimto. Jie visi va
žiuos tuo pačiu laivu. Laivas 
plauks tiesiai į Petrogradą.

Buvo pasakyta karštų kalbų- 
bų anglę, rusų ir žydų kalbo
mis.

I švaž i u o j a nči ų R usi j o 11 
gumas turi ten artimus 
gimines, kaip tai tėvus, 
liūs, seseris ir 11.

— Šapos Darbininkas.

jau turi
25,000

dau-
savo
bro-

KAIP PRARADO $1,000.
Peter Stock, 4935
L, nuėjęs ‘bankun

Loomis 
išsiėmė 

1,000 dol. pirkimui automobi
liai IS. Parėjęs namon tuos pi
nigus įdėjęs blešinėn padėjo 
grosernej ant lentynos. Tuo 
tarpu įėjo gtosemėn du vy
rukai. Nelaimėn suskambino 
telefono varpelis. Stock nuėjo 
atsakyti telefono Jam bekal
bant telefonu • tie vyrukai pra
sišalino. Bet sykiu dingo it 
1,000 dol.

Po to Stock pranešė, polici; 
jai. Policija, kaip ir visuomet, 
prisižadėjus tuos vagilius 
gauti.

Dabar vyrui nei pinigų, 
automobiliaus nebėr.

su-

GUDRIAI PRIGAVO LIETUVĮ
Antradienio vakarų du vy

riukai pasitiko lietuvį T. K. ir 
pasiūlę jam cigarų. Tatai įvy
ko ant 35 gat. ir Halsted. 
Lietuvis nieko blogo ne man jo
damas suliko priimti “dova
na”. Gi plėšikai pasikvietė jį 
ėlcn, nes, girdi, ta baksų ciga
rų jie radę gatvėj, tai biją, 
kad policistas nepamatytų ir 
iš jų neatimtų. Lietuvis suli
ko eiti ėlėn. Tuo tarpu plėši
kai padarė “holdlipų“ ir atėmė 
iš jo 35 dol. pinigais ir laikro
dėlį apie liek pat vertės.

Lietuviu Rateliuose
Iš BIRUTĖS VEIKIMO.

Birutė šiuo sezeno metu yra 
pasiryžusi pateikti eilę količei’tų,

NAUJIENOS, ChicagC, Pi.______________ ..
pasilinksminimų ir muzikalių'daromos. Lietuvoj reakcija kas 
perstatymų. Idant tinkamai j kart vis didėja, lodei lankas 
prie to prisirengus, p. A. Pocius'surėmus ramiai sėdėti negali

ama. Reikia kas nors veikti, 
žmonėms nušviesti visa tai, ir 
kovai prieš visa tai parinkti 
aukų. Ypatingai parinkti au
kų Lįctuvos pažangiajai vi
suomenei, kad ji galėtų išrin
kti kuodaugiausia tinkamų at
stovų j Lietuvos Seimų.

Kai kurie žmonės pataria 
rengti prakailbas ir rinkti au
kas visose lietuvių kolonijose, 
kili vėl duoda kitokius suma
nymus. Bet visi vienos nuo
monės, būtent, kad reikia kas 
nors tuojaus pradėti' veikti.

Aš tikiu, kad butų geriau
sia vėl Chicagos lietuvių pa
žangiajai visuomenei suvienyti 
savo spėkas ir bendrai pradėti 
darbų, nes reikalas lygiai’ vi
siems svarbus. Butų gerai, jei
gu tuojaus tų darbų pradėtų 
veikti, nes musų priešai nes
naudžia. — Petras Greiva.

lavino muzikoje dainininkus per 
ištisų vasarų. Nepaisant dide-: 
lių vasaros karščių nariai uoliai 
lankė paskaitas ir muzikos pa
mokas, kas ženklina didelį pasi
šventimą linkui dailės.

Pirmas Birutės koncertas 
įvyks spalių 5 d., 1922 Am. Boh. 
svetainėje.

Jame dalyvaus geriausios dai- 
ninkų ir instrumentalistų spė
kos.

Choras išpildys dar pirmu 
kartu ištraukas iš operų, rusų 
muzikų, ir lietuvių liaudies dai
nas.

Pirma choro dainų pamoka 
įvyks ketverge rugpiučio 31 d., 
Mark White svetainėje, 29 ir 
Halsted gat. Nauji nariai yra 
kviečiami prisidėti prie šio kil
naus darbo, įstodami pradžioje 
sezono. Us.

NOlrtH SIDE.

Naudingas sumanymas.

Veiklesni ir rimtesni progre- 
syvės visuomenės darbuotoj ai 
pastaruoju laiku pradėjo kal
bėli apie surengimų prakalbų 
vielos ‘ lietuviams. Prakalbų 
tikslas turėtų bu Ii išaiškinti 
musų žmonėms gręsiantį pa

lietu vi ų vi- 
Ncs reakcija Lie- 

ir 
norima

vojų progresyvei 
suomenei.
tuvoj kas kart vis didėja 
visokios Registracijos 
pravesti.

Tokiose prakalbose turėtų 
būti renkamos ir aukos Lietu
vos kovotojams už laisvę, kaip 
tai Social-deinokratams, kad jų 
daugiau laimėtų sekamuose 
Lietuvos Seimo rinkiniuose.

Kai kurie 
kad tokiam sumanymui 
priešintų ir 
bent dalinai, jie neturėtų tam 
priešintis, nes kada buvo čion 
atvažiavę iš Lietuvos svečiai— 
Žygelis su Natkevičium — so
cialistai nelik žodžiu, bet ir 
darbu prisidėjo!.

Reikia pastebėti, kad toks 
kai kurių northsidiečių suma
nymas yra labai geras ir trum
poj ateity būtinai įvykinlinas. 
Nes Seimo rinkimai jau čia 
pat, o aukų tam darbui dar 
visai nedaug surinkta. Taipgi 
jau laikas šis tas pradėti vei
kti ir prieš registracijų, nes 
jeigu nebus nieko veikiama, 
lai musų klerikalinė' atstovybė 
tikrai su lokiuo pavedimu ap
sidirbs. ..

Butų labai pageidaujama, 
kad ir kitų kolonijų progesy- 
ves lietuvių visuomenes dar
buotojai tuo klausimu susido- 
mčtų ir pradėtų šį tą veikti.

— Kriaučius.

žmones kalba, 
nesi- 

tautininkai. Ir,

BRIDGEPORT.

Apvaikščiojimo atbalsiai.

Bridg&portas vis Bridgepor- 
tas. Užtat gal nctliereikalo ir 
laikrašiai tiek daug apie Btid- 
geportų rašo. Ir koresponden
tų gal jau ne vienas ištisus va
karus praleidė prie stalelio be
rašydamas Bridgeporto naujie
nas. Bet ir medžiagos yra.

Jau gera valanda prabėgo 
nuo Chicagos lietuvių pažangiu 
sius visuomenes surengtos ma
nifestacijos, kuri įvyko Anno- 
ry svetainėje rugpjūčio 20 die
ną, bet vietos žmonės apie ją 
dar net ir dabar tebekalba. Ir 
tai kalba gal dėlto, kad šios 
kolonijos žmonės bene dau
giausia prie to darbo prisidėjo. 
Kiek visokių konferencijų, su
sirinkimų, bėginėjimų. Kiek 
triūso padėta. Ir tai vis, kad 
surengus sėkmingą ir skaitlin
gų manifestacijų. Kas pilnai 
ir iiavyko.

Dabar vietos pažangiosios 
lietuvių visuomenės darbuoto
jai, dar net nė ncatsilsėję nuo 
pereitos manifestacijos,.' vėl 
pienuoja ir svarsto naujus su
manymus. Jie sako kad da
bar yra svarbus momentas. 
Seimo rinkimai jau čia pat. 
Visokios registracijos apsun
kinančios Amerikos lietuvius,

Rengiasi atvažiuoti iš tie 
vos per Naujienų pini- 

v gy siuntimo skyriaus 
patarnavimu

Aplikacijas išpildė dėl vi
zos pas Amerikos konsulj 
Kaune, šios ypatos:

Locai 269, A. C. W. of A. mėnesinis 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
1 d., 7:30 vai. vak., Unijos svet. 1564 
N. Robey St. šis susirinkimas bus 
svarbus, nes kalbės Joint Board ma- 
nadžerius S. Laven. Malonėkite visi 
priklausantįs prie šio skyriaus susirink 
ti, nes organizacijos gerovė priklau
so nuo jusi} visų, tik reikia suprasti. 
O kad suprasti, tai turite lankyti kiek
vieną jos susirinkimą ir temyli su 
atyda dalykus. — P. Chapas.

Liepos 5, Marijona Mikul- 
skaitė.

Liepos 19, Emilija Rim
kus.,

Liepos 5, 
skaitė.

Birželio 
vic£.

Siuntėjai
vitų gavę blankas iš Wash- 
ingtono, meldžiami atsilan
kyti į Naujienų ofisą, o mes 
pagelbėsime jas s išpildyti 
veltui.

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius.

Barbora Mikul-

21, Genia Velo-

support affida-

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nedelioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Socialistų Partijos piknikas bus ne- 
dėlioj, rugsėjo 3 d., Rivervievv darže, 
Westerri, Belmont ir Clybourn Avė. 
nuo 10 ryto iki vėlam vakarui. Bus 
žymus kalbėtojai, muzika, šokiai. Pik
niko tikietus galima gaut “Naujienų” 
ofise — 30c. Kviečia Komitetas.

------ 1------——

North Sides Draugijų Sąryšio Vie
šojo Knygyno delegatų susirinkimas 
įvyks ketverge, rugp. 31 d., 8 y. vak. 
LiuosybSs svet., 1922 Wabansią Avė. 
Kviečiame visus delegatus atsilankyti.

— S,ekr. J. Penkauskas.

S. A. L. Ex. Kareivių susirinkimas 
įvyks ketverge, rugp. 31 d., 7:30 v. v., 
Aušros svetainėj, 3001 So. Halsted 
gat. Visi nariai kviečiami laiku su
sirinkti ,nes yra daug svarbių reikalų, 
ypač kas link spauzdinimo konstituci
jos. — Rašt. J. Elvikis.

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbernę. 1-105 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarhavimą surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui į Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kairis.

Dr-stės L. K. Mindaugio mėnesinis 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
1 d., 7:30' vai. vak., D. Shemaičio 
svet., 1730 S. Union Avė. Visi nariai 
susirinkite laiku, nes yra daug svar
bių dalykų. — A. Vardelis, Rašt.

1). L. K. Keistučio P. ir P. Kliubo 
Dramos Skyriaus susirinkimas ir re
peticijos įvyks petnyČioj, rugsėjo 1 d., 
7 v. v. McKinley Park svet. Visi na
riai turite atsilankyti, nes turime ga
lutinai nutarti kokį veikalą lošime se
kamą kliubo vakarą. — Valdyba.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
pėtnyčios vakarą, rugsėjo 1 d., 7:30 
v. v., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St. Visi nariai privalote būti susirin
kime, nes bus išduotas raportas iš 
II apskričio konferencijos.

— Valdyba.

Cicero. — S. T/. A. 194 kp. nariai 
kurie turite paėmę tikiet’us grąžinki
te knygutes tiems, iš kurių esate jas 
paėmę. — Pirmininkas.

Siinano Daukanto Teat. Jaun. Kliu
bo susirinkimas bus' rugsėjo 1 d. Die
vo Anveizdos Parari, svetainėj, Union 
ir 18-tos gatves. Visi nariai malonė
kite susirinkti 8 vak vak. Yra svar
bių dalykų, ktnlllos iuresiriit apsvars- 

’ lyti. — Rašt'.

SEVERO? GYDUOLES UŽLAIKO
SEIMYNUS SVEIKATA.

SEVERAS
regulATOR

apturėję ^cistinę # 
palengvinimu per vartojimai

Moterių Stiprlnfoj a Us , 

.Patirsite, kad jisai^ra 
veiksmingas su^ražimui spėkų 
sureguliavimui moterišką 
funkciją ir sutelkia sistemai 
sveik?, normališk? padėjim?

KAI HA *1.23 '

KlaUsRiie pas aptiekoribs»

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

NAUJIENOS
Ciceroje perkeltos

naują vietą. Buvo

4904 W. 14th St.
K

Bus dabar

1405 S. 49th Avė.

Čia taipgi galima at

likti visokie reikalai

surišti su “Naujieno-

mis”.

K. Kairis

prižiūrėtojas.
. *

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Woshlngton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3302 
1824 Wabansia Ava,

f ėlAMDIE PINIGŲ ) 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
10c. už 100 auks. 

arba
1,000 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 $6,006,000.00

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari I 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 i

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENtlSTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais -9. Nedėl. pagal sutarimą 
•UI <o8v9fq3 “IS *®S 192S

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

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

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

[V

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yrži užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Goriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo c 
šlapumo 

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

DR. D. 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, 
Serbdoj ir Subatoj vakatais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS-METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SĄSS
Kątik sugrįžo iŠ Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harri^on St. 

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3854 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

.............. 1 ■ -n

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t4d St. 
179

3243 South Halsi 
Tel.: Boulevard

VALANDOS
9 iki 12 pietų, 6 iki vakare 
Rezidencijos Tel. Fair^ąx 5574 

Chicago.

Dr. Yu
1900 So.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466

Ra

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
—................... —_/

Tlephonaa Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisąs yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

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

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—i i     i— i— tgaaur

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, I1L 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 rak. 

Phone Canal 025*? 4i h
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Sveikatos Dalykai
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

Dr. A. Montvidas.
1824 Wabansia Avė., Chicago.

šimtakojai
O. P. rašo: “Mano namuose 

atsirado šimtakojų. Aš jų la
bai bijau. Ar jie daro kų žmo
gui ir kaip juos išnaikinti?”

Atsakymas. — šimtakojis 
žmogaus bijo ir, tikrinu, jo 
kinkos laibiau dreba, kada ta
ve pamato, negu tavo. Žmo
gui jis nieko nedaro, o gaudo 
uodus, muses, skruzdės ir gal 
1)1 ūsas ir blakes. Kur vabz
džių yra, ten ir šimtakojis 
glaudžiasi. Jeigu maisto jam 
nėra, tai reikia užmušti už lin
dimų, kur nereikia.

Blusos
S. B. rašo: “Važiuoju į Lie

tuvą, kur yra daug blusų. Kai
lis, kratosi, kada pamisliju, jog 
jo neleis miegoti ir gers pa- 
no kraujų. Kaip galima bu
tų nuo jų nusikratyti arba ap
sisaugoti?”

Atsakymas. — Parazitų Lie
tuvoj daug, nes žmonės da 
tamsus, ypač kaimuose. Blusų 
galima apsisadgoti šitokiu bū
du: nereikia draugauti su šu
nim, katėm ir kiaulėm, nes 
šitie gyvuliai turi blusų ir į na
mus, ypač į lovą, jų reikia ne
paleisti. Dulkės, sąšlavos ir 
kiti nešvarumai namuose yra 
lizdai blusom veisti. Išvaiky
mui blusų iš marškinių ir ki
tur vartokite kandžių ritulius 
(moth Balis). Sugruskite juos 
į miltus ir užsiberkite už apy
kaklės arba pabarstykite, kur 
blusų yra. O kaip išleisite Lie
tuvoj <k)lcrius, vėl galėsite 
grįžti Amerikon, kaip dauge
lis daro.

į 

Mirksėjimas

Skaitytojas rašo: “Aš lan
kiai mirksiu akimis. Žmones 
tai pastebi ir mano, kad aš 
turiu kokių ligų. Išrodo ne
padoru, nes kiti pano, kad aš 
noriu mirktelėjimu ką pajuok
ti, kada esame būryj. Nuo ko 
tai .paeina ir kaip gydytis?”

•
Atsakymas. — Ar senai taip 

darote? Tankus mirksėjimas 
daugiausia paeina iš papročio. 
Reikėtų atprasti. Jei jis paei
na nuo kokio akies silpnumo 
ar ligos, gal akiniai gelbėtų. 
() gal ligą reikia gydyti. Nuei
kite pas akių specialistą.

Ruptura .
J. S. rašo: “Turiu kuilą ar

ba rupturą. Visi daiktarai pa
taria eiti ant operacijos. Bet 
aš bijau. Ar nėra kokis bū
das be operacijos išsigydyti?”

AtsaKymas. — Stebėtis rei
kia, kad da jus nebijote plau
kus ir nagus nusikirpti. Rup- 
luros operacija visai nėra par 
vojinga. Tai vienintelis geras 
gydymas suaugusiam žmogui.

“Silpni plaučiai”
J. G. rašo: “Aš kosiu ir jau

čiuosi silpnas. Svoris nupuo
la. Gydytojas sako, kad džio
vos neturiu, bet mano plaučiai 
esą silpni. Noriu žinot, ką jus 
manote apfe lai”.

Atsakymas. — Aš labai ma
žai manau apie tai. “Silpni 
plaučiai” 'nereiškia nieko, tai 
yra tuščias pasakymas. Gali 
būti tik džiova, o ne “silpni 
plaučiai”. Jei jos nėra,* tai 
plaučiai yra geri. Tankiai 
gydytojas pasako, kad plaučiai 
yra siipni arba biskutį paliesti, 
kada Išlikrųjų yra džiova. Rei
kia išegzaminuoti skreplius, 
imti šilumą kelis kartus die
noj, pilnai išklausinėti ligonį 
ir fiziškai išegzaminuoti, kad 
galima butų pasakyt, ar yra 
džiova. Kosėjimas retai tereiš
kia džiovą, nes jis gali paeiti 
nuo daugelio priežasčių.

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE PRANEŠIMAS.

Mėnesinių aukų apyskaita. 
1922 m. balandžio mėnuo. 

I. VAitdSTYBĖS REIKALAMS 
(a) Vilniaus Atvadavimui.
Springfield, III. surinkta lai

ke prakalbų, prisiuntė A. Ku- 
Įieris................................... $24.55

Sprlng Valley, III., surinkta 
laike prakalbų, prisiuntė Gru- 
dis ............... . ............... 24.30

Coliinsville, 111., surinkta lai
ke prakalbų, prisiuntė Rudins- 
kas ............... ?............... 21.50

Chicago, Ilk, surinkta laike 
prakalbų, prisiuntė Šatkaus
kas ........;...................... 27.25

St. Louis, Mo. surinkta laike 
prakalbų, prisiuntė. Kun. Vit
kus .................. . 12.(K)

Viso ......... $199.60
II. LIDrOVOS ŠAULIŲ 

SĄJUNGAI.
Norfhampton, Mass. Aukau

ja I). L. K. Vytauto Dr-ja, pri
siųsta per Naudžių .... $50.00

W. Lynu, Mass., surinkta 
laike prakali>ų p. Žhmidzina- 
vičiaus, prisiųsta per Bacevi
čių ................................. 52.82

Eastbampton, Mass., surink
ta laike prakalbų p. žmudzi- 
naviciaus, prisiuntė Jaručevi- 
čius. ............................... 24.50

Ansonia, Conn., surinkta lai
ke prakalbų p. Žmuidzinavi
čiaus, prisiuntė kun. Jankaus
kas ................................. 88.16

Paterson, N. J., surinkta lai
ke prakalbų p. Žmuidzinavi
čiaus, pridavė J. Špranaitis 

........  108.75
Elizabeth, N. J., auka L. L.

Išgavimo Komiteto, prisiuntė
A. Liutvinas .................. 31.25

Ne\vaf‘k, N. J., už parduotą 
Trimitą”, prisiųsta per Am- 
brozevičių ..................... $1.10

Scranton, Pa., ajuka surink
ta laike Dailės Mylėtojų Choro 
vakarėlio, prisiųsta per V. Ker- 
Ifevičlų ............................. 27.70

Ne\v York, N. Y., aukauja
P. S. Vilmontas .......... 10.00

Viso.............  $391.28
III. BADAUJANTIEMS- LIE 

TUVIAMS RUSIJOJ.
Pittsburgli, Pa., aukauja L.

M. D. iš savo iždo, ■prisiuntė
Juozas Virbickas.......... 100.00

Meriden, Conn., aukauja D.
Kun. Ged. Dr-ja, prisiuntė

A. Jokubauskas ....;. 12.75
Viso .............. $112.75
SUTRAUKOJE

I. VALSTYBĖS REIKALAMS.
(a) Vilniaus Atvadavi

mui ..........................  $109.60
II. LIETUVOS šaul/ų

SĄJUNGAI .......... 394.28
III. BADAUJANTIEMS RU

SIJOJ ................. 112.75
Bendrai .... $616.63

Visos šios aukos pasiųstos 
Lietuvon.
Lietuvos Atstovybe Amerikoje. 
AUKAVUSIEJI BONAIS ARBA

KUPONAIS
Balandžio mėnuo, 1922 m.

Lietuvos šauliams.
Lietuvių Kolonija Paterson,

N. J................................ $67.50

Viso $67.50

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

VAŽIUOJA STEIGTI VALS
TYBINI KAPITALIZMĄ.

Rugpjūčio 20 dienų Dou- 
glas Parko Auditorium 
svetainėje buvo draugiškos iš
leistuvės važiuojančių Rusijon 
rubsiuvių ir kepurių dirbėjų. 
Važiuojantieji Rusijon yra 
taip vadinamos Rusijos In
dustrijos Atsteigimo Koperaci- 
jos dalininkai. Jie važiuoja 
Rusijon alsteigti Rusijos in
dustrijų.

Rusijos Industrijos Ahįteigi- 
mo Koperacijų suorganizavo 
Rusijos išeiviai komunistai, 
daugiausia žydai. ši koperaci- 
ja buvo pradėta organizuoti 
daug pirmiau negu Lietuvių 
Bendrove “Rūbas”, kuri jau 
antri metai kaip turi įsteigus 

Kaune savo rubsiuvyklų ir sek-' 
mingai dirba. O komunistai, 
kurie visuomet mėgsta save vi 
sur pasirodyti, žodžiais pasi
girti, kad jie už Rusiją savo 
gyvybę atiduotų, tik dabar 
pradeda šiek tiek savo darbais 
pasirodyti.

Kaip pasirodo, tai lietuviai 
daug karštesni tėvynainiai prie 
savo šalies negu visų tautų ko
munistai prie savo tėvynės 
Rusijos. Lietuviai jau antri 
metai kaip įsteigė Kaune rūbų 
siuvimo fabriką, o visų tautų 
komunistai da tik dabar va
žiuoja steigti Rusijoj valstybi
nį kapitalizmą, ir tai tik po to, 
kai jie gavo žinią nuo savo 
bendrovės įgaliotinio Borod- 
koyo, kuris šiais metais kovo, 
mėnesy buvo pasiųstas Ruijon 
ištirti Rusijos industrijos at
steigimo sąlygas. Ir. tai jie 
sutiko Rusiją alsteigti tik ta
da,’ kada tas jų įgaliotinis at
rašė laišką, kad dabar labai 
patogus laikas steigti Rusijoj 
pramonę ir kad bolševikų val
džia žada duoti papamą. tro
besius ir vietą; tik reikia pir
kti Amerikoj mašinas ir su 
jotu sykiu važiuoti Rusijon 
pradėti darbą.

Bolševikų valdžia tečiaus su
liko priimti tą visų tautų ko
munistų “dovaną” tai yra 
amerikiečių pinigais įsteigtas 
Rusijoj dirbtuves tąja sąlyga, 
kad jos bus valdžios naciona
lizuojamos ir paimtos į valsty
binį turtą. O koperacijų dali
ninkams už įsteigimą Rusijo<j 
flbrikų ir nupirkimą mašinų 
Rusijos Sovietų valdžia žada 
atmokėti iš padaryto pelno to
se dirbtuvėse. k

Minėta koperacija jau turi 
sukėlus kapitalo apie 25,000 
dol.

Išleistuvių vakarėly dalyva
vo apie du šimtai asmenų, pri- 
skaitant ir važiuojančius.

Važiuoja iš Chicagos rub- 
iiuviai, kateriai ir penki 'kepu
rių dirbėjai — viso 31 asmuo. 
Bet tokių žmonių važiuoja ir 
iš kitų miestų. Jie visi suva
žiuos New Yorkąn. Jų bus apie 
pusantro šimto. Jie visi va
žiuos tuo pačiu laivu. Laivas 
plauks tiesiai į Petrogradą.

Buvo pasakyta karštų k ai bu
bu anglų, rusų ir žydų kalbo
mis.

Išvažiuojančių Rusijon dau
gumas turi ten artimus savo 
gimines, kaip lai tėvus, bro
lius, seseris ir 11.

— šapos Darbininkas.

KAIP PRARADO $1,000.
Peter Stock, 4935 ’Loomis 

gal., nuėjęs bankan išsiėmė 
1,000 dol. pirkimui aulomobi- 
liaus. Parėjęs namon tuos pi
nigus įdėjęs blešinėn padėjo 
grosernej ant lentynos. Tuo 
tarpu įėjo grosernėn du vy
rukai. Nelaimėn suskambino 
telefono varpelis. Stock nuėjo 
atsakyti telefono Jam bekal
bant telefonu tie vyrukai pra
sišalino. Bet sykiu dingo ii 
1,000 dol.

Po to Stock pranešė. polici7 
jai. Policija, kaip ir visuomet, 
prisižadėjus tuos vagilius su
gauti.

Dabar vyrui nei pinigų, nū 
aulomobiliaus nebėr.

GUDRIAI PRIGAVO LIETUVĮ
Antradienio vakarą du vy

riukai pasitiko lietuvį T. K. ir 
pasiūlę jam cigarą. Tatai įvy
ko ant 35 gat. ir Halsted. 
Lietuvis nieko blogo nemany
damas suliko priimti “dova
ną”. Gi plėšikai pasikvietė jį 
ėlėu, nes, girdi, tą baksą ciga
rų jie radę gatvėj, tai biją, 
kad policistas nepamatytų ir 
iš jų neatimtų. Lietuvis suli
ko eiti ėlėn. Tuo tarpu plėši
kai padarė “holdupą“ ir atėmė 
iš jo 35 dol. pinigais ir laikro
dėlį apie tiek pat vertės.

—S. T.
—■ ■ ■   I ■ ■ ■■ »

Lietuviu Heliuose
Iš BIRUTES VEIKIMO.

Birute šiuo sezeno metu yra 
pasiryžusi pateikti eilę koncertų,

muzikalių
perstatymų. Idant tinkamai 
prie to prisirengus, p. A. Pocius 
lavino muzikoje dainininkus per 
ištisų vasarų. Nepaisant dide
lių vasaros Karščių nariai uoliai 
lankė paskaitas ir muzikos pa
mokas, kas ženklina didelį pasi
šventimų linkui dailės.

Pirmas Birutės koncertas 
įvyks spalių 5 d., 1922 Am. Boh. 
svetainėje.

Jame dalyvaus geriausios dai- 
ninkų ir instrumentalistų spė
kos.

Choras išpildys dar pirmu 
kartu ištraukas iš operų, rusų 
muzikų, ir lietuvių liaudies dai
nas.

Pirma choro dainų pamoka 
įvyks ketverge rugpiUčio 31 d., 
Mark White svetainėje, 29 ir 
Halsted gat. Nauji nariai yra 
kviečiami prisidėti prie šio kil
naus darbo, įstodami pradžioje 
sezono. r-r Us.

NO11TH SIDE.

Naudingas sumanymas.

kalba, 
įiesi- 

lr, 
tam 
čion

žmones

Veiklesni ir rimtesni progre- 
syvės visuomenės darbuotojai 
pastaruoju laiku .pradėjo kal
bėli apie surengimų prakalbų 
vielos ‘ lietuviams. Prakalbų 
tikslas turėtų būti išaiškinti 
musų žmonėms gręsiantį pa
vojų progresyvei lietuvių vi
suomenei. Nes reakcija Lie
tuvoj kas kart- vis didėja ir 
visokios registracijos norima 
pravesti.

Tokiose prakalbose turėtų 
būti renkamos ir aukos Lietu
vos kovotojams už laisvę, kaip 
tai Social-deinokratams, kad jų 
daugiau laimėtų sekamuose 
Lietuvos Seimo rinkimuose.

Kai kurie 
kad tokiam sumanymui 
priešinių ir tautininkai, 
bent dalinai, jie neturėtų 
priešintis, nes kada buvo 
atvažiavę iš Lietuvos svečiai— 
Žygelis su Natkevičium — so
cialistai nelik žodžiu, bet ir 
daibu prisidėjęs.

Reikia pastebėti, kad toks 
kai kurių northsidiečių suma
nymas yra labai geras ir trum
poj ateity būtinai įvykintinas. 
Nes Seimo rinkimai jau čia 
pat, o aukų tam darbui dar 
visai nedaug surinkta. Taipgi 
jau laikas šis tas pradėti vei
kli ir prieš registracijų, nes 
Jeigu nubus nieko veikiama, 
lai musų klerikalinė' atstovybė 
tikrai su tokiuo parodiniu ap
sidirbs.. .

Butų labai pageidaujama, 
kad ir kilų kolonijų progesy- 
vės lietuvių visuomenės dar
buotojai tuo klausimu susido
mėtų ir pradėtų šį tų veikti.

— Kriaučius.

BRIDGEPORT.

Apvaikščiojimo atbalsiai.

Bridgeportas vis Bridgepor- 
tas. Užtat gal nebereikalo ir 
laikrašiai liek daug apie Btid- 
geportą rašo. Ir koresponden
tų gal jau ue vienas ištisus va
karus praleidė prie štąllęlio be
rašydamas Bridgeporto naujie
nas. Bet ir medžiagos yra.

Jau gera valanda prabėgo 
nuo Chicttgos lietuvių pažangiu 
sios visuomenes surengtos ma
nifestacijos, kuri įvyko Armo- 
ry svetainėje rugpjūčio 20 die
nų, bet vielos žmonės apie jų 
dar net ir dabar tebekalba. Ir 
tai kalba gal dėlto, kad šios 
kolonijos žmones bene dau
giausia prie to darbo prisidėjo. 
Kiek visokių konferencijų, su
sirinkimų, bėginėjimų. Kiek 

surengus sėkmingų ir skaitlin
gų manifestacija. Kas pilnai 

Dabar vielos pažangiosios 
lietuvių visuomenės darbuoto
jai, dar net nė ncatsilsėję nuo 
pereitos manifestacijos,.' vėl 
pienuoja ir svarsto naujus su
manymus. Jie sako kad da
bar yra svarbas momentas. 
Seimo rinkimai jau čia pat. 
Visokios registracijos apsun- 
kinaiičios Amerikos lietuvius/

daromos. Lietuvoj reakcij a kas
kart vis didėja. 
surėmus ramiai sėdėti 
ma. Reikia kas nors 
žmonėms nušviesti visa 
kovai prieš visa tai

negali- 
veikti, 
lai, ir 

parinkti 
aukų. Ypatingai parinkti au
kų Lįetuvos pažangiajai vi
suomenei, kad ji galėtų išrin
kti kuodaugiausia tinkamų at
stovų į Lietuvos Seimų.

Kai kurie žmonės pataria 
rengti prakalbas ir rinkti au
kas visose lietuvių kolonijose, 
kiti vėl duoda kitokius suma
nymus. Bet visi vienos nuo
monės, būtent, kad reikia kas 
nors tuojaus pradėti veikti.

Aš tikiu, kad butų geriau
sia vėl Chicagos lietuvių pa
žangiajai visuomenei suvienyti 
savo spėkas ir bendrai pradėti 
darbų, nes reikalas lygiai vi
siems svarbus. Butų gerai, jei
gu tuojaus tų darbų pradėtų 
veikli, nes musų priešai nes
naudžia. — Petras Greiva.

Rengiasi atvažiuoti iš [ie
vos per Naujienų pini- 

x gy siuntimo skyriaus 
patarnavimą

Aplikacijas išpildė dėl vi
zos pas Amerikos konsulį 
Kaune, šios ypatos:

Liepos 5, Marijona Mikul- 
skaitė.

Liepos 19, Emilija Rim
kus.,

Liepos 5, Barbora Mikul- 
skaitė.

Birželio 21, Genia Velo- 
viezf.

Siuntėjai support affida- 
vitų gavę blankas iš Wash- 
ingtono, meldžiami atsilan
kyti į Naujienų ofisą, o mes 
pagelbėsime jas išpildyti 
veltui.

Naujienų Pinigų
Siuntinio Skyrius.

Pranešimai _
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nedelioj, rugsėjo 24 <1. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš- 
sirinkti delegatus.

— A. Grybelis, Sekr.

Socialistų Partijos piknikas bus ne
delioj, rugsėjo 3 d., Rivervievv darže, 
We steni, Belmont ir Clybourn Avė. 
nuo 10 ryto iki vėlam vakarui. Bus 
žymus kalbėtojai, muzika, šokiai. Pik
niko tikietus galima gaut “Naujienų” 
ofise — 30c. Kviečia Komitetas.

North Sidės Draugijų Sąryšio Vie
šojo Knygyno delegatų susirinkimas 
įvyks ketverge, rugp. 31 d., 8 y. vak. 
Liuosybės svet., 1922 Wabansią Avė. 
Kviečiame visus delegatus atsilankyti.

— S.ekr. J. Penkauskas.

S. A. L. Ex. Kareivių susirinkimas 
įvyks ketverge, rugp. 31 d., 7:30 v. v., 
Aušros svetainėj, 3001 So. Halsted 
gat. Visi nariai kviečiami laiku su
sirinkti ,nes yra daug svarbių reikalų, 
ypač kas link spauzdinimo konstituci
jos. — Rašt. J. Elvikis.

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbernę 1105 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
nuli i Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kairis.

l)r-stės L. K. Mindaugio mėnesinis 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
1 d., 7:30' vai. vak., D. Shemaičio 
svet., 1730 S. Union Avė. Visi nariai 
susirinkite laiku, nes yra daug svar
bių dalykų. — A. Vardelis, Rašt.

D. L. K. Keistučių P. ir P. Kliubo 
Dramos Skyriaus susirinkimas ir re
peticijos įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 1 d., 
7 v. v. McKinley Purk svet. Visi na
riai turite atsilankyti, nes turime ga
lutinai nutarti kokį veikalą lošime se
kamu kliubo vakarą. — Valdyba.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
pėtnyčios vakarą, rugsėjo 1 d., 7:30 
v. v., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St. Visi nariai privalote būti susirin
kime, nes bus išduotas raportas iš 
II apskričio konferencijos.

— Valdyba.

Cicero. S. L. A. 194 kp. nariai 
kurie turite paėmę tikietus gražinki
te knygutes tiems, iš kurių esate jas 
paėmę. — Pirmininkas.

Siinano Daukanto Teat. Jaun. Kliu
bo susirinkimas bus rugsėjo 1 d. Die
vo ApVeizdos Parap. svetainėj, Union 
ir 18-tos gatvės. Visi nariai malonė
kite susirinkti 8 vai. vak. Yra svar
bių dalykų, ktiriUos turėsime apsvars-

. — Rast.

PRANEŠIMAI
Local 269, A. C. W. of A. mėnesinis 

susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
1 d., 7:30 vai. vak., Unijos svet. 1564 
N. Kobey St. šis susirinkimas bus 
svarbus, nes kalbės Joint Board ma- 
nadžerius S. Laven. Malonėkite visi 
priklausantįs prie šio skyriaus susirink 
ti, nes organizacijos gerovė priklau
so nuo justi visų, tik reikia suprasti. 
O kad suprasti, tai turite lankyti kiek
vieną jos susirinkimą ir tėm-yti su 
atyda dalykus. — P. Chapas.

apturėję geisti n ę 
palengvinimu per vartojimai

Moterių Stiprint*oj a us /
.Patirsite, kad jisaiyra 

veiksmingas su^ražimui spėkp 
sureguliavimui moterišką 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveiku, normališlųi padėjimu

A/1//YX '

KlaUsRite pas aptiekoriūs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

NAUJIENOS

Ciceroje perkeltos

naują vietą. Buvo

4904 W. 14th St.
K U ■

Bus dabar

1405 S. 49th Avė.

Čia taipgi galima at

likti visokie reikalai

surišti su “Naujieno

mis”.

K. Kairis, 

prižiūrėtojas. Į
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DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas it Chirurgas 

25 E. Woahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3362 
1824 Waban«ia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

. Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

denTistas
Į Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais B~9. Nedėl. pagal sutarimą

I ’iii ‘oJisopo ‘*js iM«i»h ’®s ms

Dr. I. E. MAKARAS
Liet u vys gydytojas ir Chirurgas. 

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

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

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Gėriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo t 
šlapumo 

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

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
.Chicago, Ilk,

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

TRISDĘSIMTS-METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

f ŠIANDIE PINIGU I
KURSAS .

Siunčiant Lietuvon per mus: 
10c. už 100 auks. 

arba
1,000 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 $6.00b,000.00

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SĄSS

Kątik sugrįžo 18 Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimu po No.

5208 W. Harri^on St. 
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant riedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUsas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indeoendence Blvd. Chicago 
""'1 ".'"'.į***'1.. y............... —

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. YušRa
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3460

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS •

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

Telephone Yards 5834

DR. P. E. VVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, 11!.

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

DENTISTAS
1821 So. Halsted St.. Chicago, IU. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.

Phone Canal 02C7 <- Jh

’i. .'jj
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ASMENĮI JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME MOKYKLOS
JIEŠKAU SAVO PAŽĮSTAMOS 

Vinceslavos Jūdelytės, — po vyru pa
vardės nežinau, girdėjau, kad gyvena 
Chicagoj. Esu atvažiavęs iš Bostono, 
tad norėčia susieiti. Ji pati ar kas 
žinote, meldžiu tuoj atsišaukti.

JONAS GERVĖ,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

VYRŲ

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
Šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 ik 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an 
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 61: 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

DIDELIS specialis išpardavi
mas visokių truktų, daugiausiai

PARDAVIMUI RAKANDAI (FUR 
niture) galit pirkti atskirai ar visus 
sykiu. Tuose pačiuose ruimuose ga
lima ir gyventi turiu parduoti greitai, grėpsų, šviežių, tik-ką iŠ farmų 
nes apleidžiu miestą, galite matyti • 
visados.

2132 W. 23rd St.

PARDAVIMUI NAMAS, LOTAS, 
bučernė ir grosernė; biznis varomas 
per 10 metų; gera proga norintiems 
turėti gerą biznį.

JIEšKAU APSIVEDIMUI MERGL 
nos ar našlės be vaikų, nuo 20 iki 30 
m. amžiaus. Su pirmu laišku, malo
nėsite ir paveikslo prisiųsti. Paveikslą 
grąžinsiu kiekvienai. Esu 26 m. am
žiaus vaikinas, pasiturintis, svaigi
nančių gėrimų nevartojus. Vaikinų 
meldžiu nerašinėti. J. A. G. S., 424 W. 
31st St., Chicago, III.

REIKIA patyrusių vyrų 
junk šape darbui.

P. GOLDMAN, 
1017 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI pigus nami
niai rakandai; taipgi galima pa- 
rendavoti ir rūmus. Turiu greit 
parduoti, leisiu visai pigiai, 3401 
S. Halsted St. 3rd fl. rear.

parvežtų. Turi.
greit ir už žemiausią'kainą, 1606 
So. Halsted St.

Imt D'iivluota ■ Atsišaukit. /Diit pamuoLd 9 Archer Av f kampaa Kii(iare Av
Tel. Lafayette 0392

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai.

Atsišaukite:
627 W. 14th St.

PARDAVIMUI bizniavas mū
rinis namas gera biznib vieta, du 
pagyvenimu, didelis mūrinis ga- 
radžus, apielinkė apgyventa lie
tuviais. Parduosiu pigiai. 2607 
W. 47th St.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 

1922 metams, —Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W.,Mudison st.; pa 
dėjėjas Bruno Šimokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 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 laikraščiuos^.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA pleiterių pagelbinin- 
kų prie žino, pleitinimo ir galva- 
nizavimo, taipgi vyrų dip pinn- 
ing.

\LBAUGH-DOVER CO.t 
2100 Marshall Blvd.

PARDAVIMUI

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

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

REŲCTA taisytojų medinių 
freight’karių body. Kontraktine 
šapa, nuolatinis darbas, nuo šmo
tų. Kreipkitės: The Streets Co., 

W. 48th & So. Morgan Sts

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

' PABDAVIMUI saliunas lietu
viškoj kolonijoj, esu priverstas 
parduoti nes važiuoju į savo se
ną šalį.

4522 S. Honore St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
su bizniu, saliunas ir restaurahas, že
mes 1 akeris. Jei kas norės gali pirkti 
25 akerius žemės su visais ūkės įran
kiais, priežastis pardavimo, važiuoju į 
Lietuva. Andrew Iwaszkewicz, 111 St. 
netoli Crawford Avė. ir šv. Kazimie
ro kapinių. Andrevv Twaszkewicz, 
Mount Greenwood Post Office.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne su 2 aukštų namu; biznis 
senas ir geras namas norintiems 
turėti gerą biznį ir namą pirkit 
tuoj, 3336 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI pigiai saldai
nių krautuve; tabako ir visokių 
minkštų gėrimų. Biznis išdirb
tas. Atsišaukil, 125 E. 107th St. 
Roseland, III.

KAS NORIT PALIKT BIZNIERIŲ, 
ČIA YRA PROGA SU MAŽAIS 

PINIGAIS DAUG PINIGŲ 
UŽDIRBTI

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

REIKIA shearmanų į serap 
iron yardą.

Kreipkitės:
459 N. Wood St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
lai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
teturiu kampų ir visokių tautų apgy
vento], bet lietuvių daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
saliuno barai atskirai ir saliunas su 
su barais. Biznis išdirbtas, pigi ren
da, 5 pragyvenimui kambariai. Atsi
šaukit greitai, nes turiu apleisti 
Chicago.

158 E. Kensington Avė. 
Kensington, 111.

JIEšKAU ŠUNIES, TAMSIAI RU- 
do plauko, kudlotas, kaklas ir per vi
durį snukio baltas, taipgi ir kojos bal
tos. Nedėlios vakare išleidom pa
bėgioti ir negrįžo. Kas tokį šunį pa- 
tėmys ir praneš kur jis randasi — 
gaus atlyginimą. Frank Klikna, 2552 
Blue Island Avė. Tel. Canal 6306.

REIKALINGAS GERAS KRIAU- 
čius,‘ mokantis naujas drapanas sinti 
ir senas taisyti ir turi mokėti būti 
bosu; duosiu šapą su visais įtaisy- 
ir> lis ant lengvų išlygų. Vietą iš
dirbta per dešimtį metų, geras biznis. 
Priežastis — turiu dvi šapas ir abidvi 
negaliu apžiūrėti. Antanas Bružas, 
3342 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Se
nas biznis. Parduosiu už prieina
mą kainą. Atsišaukite tuojaus. 
3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR 
lor, lunch room, saldainiai, cigarai, 
barbernė ir knygų mainym-o krautuvė. 
Pigi renda, ilgas lysas, 8 metų instai- 
ga, auganti apielinkė. Bargenas už 
cash.

Pardavimui bizniavas medinis namas, 
Bridgeporto apielinkėj, 2 aukštų, 3 
pagyvenimų ir didelis Storas, dabar 
lystas pasibaigia ir toliau neduodu ba 
manau pardupti tai randaunykas turi 
įsimupit, tai dabar .yra geriausia pro
ga užsidėt biznį, storas tinkamas bu- 
černei, grosernei, saliunui, barbernei, 
hardware, šiaučiui arba kitam kokiam 

mėnesį. 
1500, o 
Kreip-

bizniui. Rendos neša $80 į 
Kaina tik 4500, įnešti reikia 
kitus ant lengvų išmokesčių. 
kitės tuoj

J. NAMON,
808 W. 33 Place, arti Halsted St.

R. M. HANEL, 
6813 S. Western Avė.

PRAPUOLĖ TAMSIAI PILKAI 
margas šuva jaunas, didžiųjų šunų, 
bet dar neužaugęs; ausys didelės, že
myn nulinkę, kojos storos. Kas pa- 
tėmys tokį šunį šviežiai turintį, ma
lonėkit pranešt ,už ką duosiu $5.00 at
lyginimo. 1810 S. Peoria St. Tel. 
Canal 2156.

REIKIA paprastų darbininkų. 
Nuolatinis darbas, gera alga ir 
darbo sąlygos.

1710 S. Peoria St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė geroj vietoj parduodame 
iš priežasties negalėjimo apimti, 
atsišaukit.

3002 So. Union Avė.

NAMAI-ZEME

ISBENDAVOJIMUI
RENDAI KRAUTUVĖ, TINKAN- 

ti duonkepyklai, nes tame miestukyj 
nėra nei vienos duonos keptuvės. Pla
tesnių žinių kreipkitės:

MIKE MORKUS,
7044 Archer Avė, netoli 72nd Avė., 

Tel. Prospect 2559

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kambaris dviems 

arba vienam vaikinui. Taipgi rei
kalinga moteris ar mergina na
mų darbui. Atsišaukite:

2113 S. Halsted St.

RENDAI ŠVIESUS KAMBARIS 
vienam arba dviem vaikinams. Kam
baris karštu vandeniu apšildomas, 
šiltas vanduo, elektros šviesa ir kiti 
parankumai. Norintiems ir valgį pa
gaminsiu, bet butų geriau, kad be val
gio.

6106 S. Washtenaw Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA švarios, mandagios 
merginos į duonkepyklą! Turi 
turėt kiek patyrimo.

4620 Wentworth Avė.

VYRŲ reikia, nuolatiniam 
vielą darbui. 45c. į valandą.

Kreipkitės :

E. F. HOUGHTON & CO., 
3594 Shields Avė.

REIKALINGAS vyras už ba
ro dirbti (į saliuną?). Turi kal
bėti rusiškai, lenkiškai ir angliš
kai. Gera mokestis. Ateik tuoj 
dirbt. 540 Maxwell St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 

Maxwell, 1919 Modcl, 5 pasažierių, 
viskas geram stovyj. Aukauju už 
tris šimtus ($300). Norintys geros 
mašinos pigiai kreipkitės

4630 So. Ashland Avė. 
Room 1, Yards 6079 

Kreipkitės nuo 6 iki 8 vak.
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 

King, 5 sėdynių, nauji diamond kord 
tairai, šitas karas yra pertaisytas; ge
riausiame mekaniškame padėjime, 
parduosiu labai pigiai naujas kainavo 
$1900, parduosiu už $275. Kreipkitės 
vakare po 5 vai.

2423 W. 4Gth St.

CHEVROLET AUTOMOBILIUS 
mažas, 5 pasažierių, nauji tajeriai, 
nauia beterė, mažai važinėtas, 1921 
modelio, gvarantuo.ju ant 30 dienų. 
Kam reikalinga, tai bargenas $210.00'. 
Matykite vakarai^.

4231 So. Tai man Avė.
PARDAVIMUI MAXWELL 5 SĖ- 

dynių automobilius, 1921 m. Engins, 
geriausiame padėjime, nauji kord tai- 
rai, švariai išveizdi, žmogui reikalau- 
iančiam tikrai geras karas, nes tik 
$175.00.

Tel, Lafayette 1329

Wills Sainte Claires
Pertaisyti automobiliai

Buick — 1920 .................‘............. $600
Buick — 1921, 7 pasažierių .... $1,000 
Cadillac miesto karas nąodel 55 $1,000 
Cadillac 1919 — Phaeton ......   $1,500
Cole speedsteris, 4 cilinderių .... $300 
Daniels 8—1919 tour. karas .... -$1,000 
Detroit Electric .......     $350
Ford Coupe 1922 ..........   $550

REIKIA MERGINŲ IR JAUNŲ 
moterų mokintis telegrafystės — 
lengvas darbas, proga išsidirbimo, . 
8140 į mėnesi, kuomet išmoksi. Kreip- Ford Sedan 1920 gerai įrengtas $550 
kitės, rašykit arba telefonuokit. Mr. Franklin Series 7 touring 
Hogan, 3400 So. Mich:gan Avė. Tel. Hudson Coupe — 7-0 Victory 3070. . — . •_ - -- - ■

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, labai geroj vietoj; biznis išdirb
tas per daug metu. Pardavimo prie
žastis — liga. Greitu laiku turi būt 
parduota.

Atsišaukite!
1739 S. Halsted S., 15ox 1OG

PARDAVIMUI FIXTURIAI DEL 
grosemės arba į smulkių daiktų krau
tuvę. Gerame stovyje; parduosiu pi
giai. Atsišaukite: 1004 St. Charle 
Road, Maywood, III. Fixturius gali
te pamatyti

3815 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, biznis gerai išdirbtas nuo dau
gelio metų, lietuvių apgyventa kolo
nija, nauji kieto medžio fixturiai, par
duosiu sach arba mainysiu ant mažo 
namo. Kreipkitės pas savininką:

4550 So. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 2775

IRPARSIDUODA GROSERNĖ 
visokių rūkytų mėsų sandėlis, o taip
gi kitokių daiktų. Lysas ant 2 me
tų. 5 kambariai pagyvenimui. Par
duosiu pigiai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

3233 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR 
lor, lunch room, saldainiai, cigarai, 
barbernė ii’ knygų mainymo krautuvė. 
Pigi renda, ilgas lysas, 8 metų instai- 
ga, auganti apielinkė. Bargenas už 
cash.

R. M. HANEL, 
6813 S. Western Avė.

UŽ PUSĘ KAINOS!
Bučernė pardavimui arba mainy

mui ant namo arba loto. Biznis ran
dasi geroj vietoj, lietuviu apgyvento] 
kolonijoj. Bučernė turi būt parduota 
arba išmainyta i 3 dienas.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevarcl 9641

PARDAVIMUI grosernė ir bu 
černė ant pat kampo, geroj vie
toj, biznis senas ir išdirbtas — 
gera proga. Parduosiu už teisiu- 
gą pasiūlymą. 2958 Lowe Avė.

PARDAVIMUI DRY GQODS IR

PARDAVIMUI NAMAS, 4 PA- 
gy vėmimų: elektra, gasas, užpakalyj 
didelis garadžius dviem mašinoms, 
viskas muro. Tpriu parduoti greitu 
laiku ir todėl duosiu pigiai. Namas 
tinka visokiam bizniui.

Savininkas.
3564 So. Halsted St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI, 
įplaukų $14,600 į metus. Parduosiu 
už $25,000. Pirkėjas gaus 3 namus 8 
šeimynų ir saliuną su visais^ įtaisy
mais, barais ir pianas, registerią, Stolo 
ir didelės sėdynės pirmos klesos ir ge
ras biznis, pardavimo priežastis liga, 
turiu važiuot į šiltus vandenis; mor- 
gičių aš duosiu, priimsiu automobilių 
ar lotą ar mažą namuką.

1957 Canalport Avė. 
Tel. Canal 7345

TURIU gera namą, vertą 
$15,000. Mainysiu ant luueernes 

ir grosernūs. Pašaukit telefonu 
Bouleva^rd 4283.

DIDELIS BARGENAS Už $4,200, 
pardavimui 4 ruimų flatas ir 1-nas 
2 j ii ruimų flatas; riam-ai randasi ga
na. geroj vietoj ,gera proga, nes pi
gus plikimas, 4446 So. Honore St. 
Savininkas 5631 So. Oakley Avė. Tel. 
Prospect 5231.

PERSKAITYK, PASISKUBINK BŪT 
PIMUTINIU JEIGU NORI BRIG- 

THON PARKE BARGENO

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 5, 3 ir 2 kambarius ,elektra, 
maudynės, kietmadŽio visur, beisman- 
tas aukštas, garadžius 3 mašmoms, 
lotas 205 pėdos ilgumo puikioj apie- 

tik už 
o kitus 
bus pir-

PARDAVIMUI NAMAS SU PU- 
se akerio žemės. Vieta randasi: 3 
R. 5-th Avė. Station. Kreipkitės į 
krautuvę rytinei dalyj miesto. Nuo
savybe parsiduoda už $1,500.00.

MR. WILLTAMr'F. COLLINS 
Gcneva, 111.

linkę i. Parsiduoda viskas 
$3950, įmokėt reikia $1800, 
ant lengvų išmokesčių. Kas 
mutinis tas nupirks.

.J. NAĄION,
808 W. 33 Place, arti Halsted St.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
2 flatų mūras, 5 ir 6 kambariai su 
skiepu, elektro šviesa, maudynė, ar- 
žuolinis trim;ngas. 1314 S. 48th Court 
’amatyk ir kreipkis prie mane. Jei 
uri tuščių lotą, imsiu j mainus. Tel. 

Lawndale 5663.

NAMAS IŠSIMAINO ANT
SALIUNO

2 aukštų mūrinis namas, 3 pagyveni
mų ant 
antro 2 
Rendos 
aukštas 
geram_ 
ant
$5500 streit ant 2 metų mokėt nieko 
nereikia tik 6 procentą, priežastis to
kia, mes du singeliai turim namą no
rėtume geriau patrajit saliuną, mai- 
nysirn anie kokioj apielinkėj. Mes 
nedaug priedo reikalausim. Kreipki
tės dėl informacijų pas

J. NAMON,
808 W. 3.3 Place, arti Halsted St.

pirmo floro 7 kambariai ant 
fintai po 4 ir 4 kambarius, 
neša $70 į mėnesį, elektra, 
skiepas fornis šiluma, namas 
padėjime ir geroj apielinkėj 

Bridgeporto, morgičio turim

TĖMYKIT PIRKĖJAI, ČIA YRA 
TIKRAS BARGENAS

Pardavimui 2 aukštų mūrinis namas 
po 5 ir 6 kambarius 9 metų senumo 
frontas namo akmeninis, aukštas ci- 
mentuotas beismantas, elektra mau- 

, visur kietmedžio, vis
kas sulig šios madbs’įtaisymai. Na
mas randasi puikioj vietoj Southsi- 
dėj arti 67 bulvaro ir parkų, netoli 
nuo visokių biznių ir geriausia trans- 
nortacija, medžiais aplink apaugę.Not on toras biznis ?ana geras,.turiu arti $90 i SOT

parduot, greita, ir p.gia . Pr,ezast,s (jk jn)<)k < b
nardavimo - nemoku dubti tą dar-, „nt |en,,vu i5nlokesčhb skubinkis

znr.i Arrher i» ba nevisado, toks bargenas pasitaiko.4061 Archer Avė.

PARDAVIMUI ARBA' MAINY- 
mui namą ant grosemės, icekriminčs 
ir notion stock. Biznis randasi prie 
važnyčios ir dviejų mokyklų. Biznis 
randasi ant Town of Lake prie Šv. 
kryžiaus bažnyčios.

4536 So. Hermitage Avė.
'' --------------------- . 1

Stebėtina proga!!!
Į PENKIS METUS NUO DABAR, 

busi vienas iš tų, kurie sako “Atsi
menu, kuomet buvo galima pirkti ake
ris už dainą. Žiūrėk už kiek dabar 
parduodama!!!”

Veik šiandien. Ryto gali būt per 
vėlu.

Su $100 gali pradėt. »
Išmokėjimai tik po $10 į mėnesį. 

Didelės, 240x138 akerių farmos—lie
tuvių kolonijoj, niekur ant South Side 
negalite atrasti palyginimo, su šiais 
akeliais — farmų ant šių išlygų. Pui
kiausia vieta tamistai ir tamistos mo
teriai su vaikučiais. Netoli bulvarų, 
Forest Preserve Parko, Desplaines 
upės, Piknikams Daržų. Ateik ir pa
matyk daugelį laimingų šeimynų čia 
gyvenančių. Pirk, kur gali gaut ge
riausiai už savo pinigus. Gauk fak
tus šiandien.

Kreipkitės į Naujienas, Box 108.

Designing, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo 
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu 
ališkai kerpa, mieruoja 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 luini

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metama: 
Pirm'. 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 
Vlvd.; 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.

L

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

JETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUN-. 
GA AMERIKOJE. Tai yra viena
tinė lietuvių politinė organizacija, 
kuri veikia sykiu su Socialistų Par
tija. Kiekvienas klasiniai susipra
tęs lietuvis darbininkas privalėtų 
priklausyti prie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos. LSS. nariai moka mė
nesinių m-okesčių 30c. Įstojimo mo
kesčių pora. Laika nuo laiko LSS. 
nariai gauna socialistinio turinio 
knygelių. LSS. nariai gali prigu
lėti prie kuopų ir pavieniais. No
rėdami sutverti LSS.kuopą arba pri
gulėti pavieniais, dėlei informacijų 
kreipkitės prie LSS. Sekretoriaus, 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

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 
ęos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalk; 
And. Jaras./— Susirinkimai laikom* 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 va) 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50t) 
Avenue.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An 
tanus Margrevičia, padėjėjas Pr. Sa 
(Jauskis ,nut. rašt. IziU. Juščius 
fin. rašt Jzid. Vedeckis 1732 So 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka 
sos globėjai Juozas Juščius ii 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

CH1CAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TfiS SAVITARPINĖS PAŠELPO^ 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairu 
3233 Cortez St.; protokolų sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De 
gutis 1521 N. Irving Avė.*; daktarai 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansiu 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SUSIVIENIJIMO 

St. Mažeika, 
St.; padėjėjas

SAVININKŲ 
valdyba: — Pirm. 
3149 So. Halsted 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė., 
nut. rašt. Kaz. Vičąs, 944 Mar- 
ųuette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis, 3337 So. Wallace St.; iždin 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallac< 
St.; maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

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

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

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičiai J138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašt. J. V. Pimša, 
3242 S. Emerald Avė., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grišius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

VITAUTO B AND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, 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 j Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, 111. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimamį geri muzikantai.

LTPTIJVtu PHTJTIšKO IR PAšEL- 
POS KT.TTinn valdvba 1922 m.: 
T>irm. Trelix Eismx>nt.aa 4J52O SoutH 
jTr*»*rnitapy* av*1.; nade.ie.fas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.: nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; tnrt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. C?liforr'ia Avė.: ižd. Jonas Šve
dai 341)9 So. Leavitt st.: kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne
sis nirpia subatos vakara. D. She- 
maičio svetainėj'1750 S. Union avė.

TTTJNOTS LIETUVIU PAŠELPTNTS 
KLTUBAS. — Valdvba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 

nadėiėjas Vladas Linkis 3314 
Av<».» nut. rašt. Ant. 

3339 So. Union A ve •

St.
So. Auburn 
Lazauskas 
turtu rašt. Adnjfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St : kariprius Benediktas 
PiiHciio 840 W 33r4 St.: VnntroUs 
rašt. Jonai Adomaitis 3.39,2 Sn. 
Mnro-nr) St t kflins «rJohė’flS Ant. 
Paulikni 3947 S, Fmerald Aw.; 
maršalka Tarias Tdikanskas. -— Su- 
sirinkim*ai laiVnmj kiekvieno mėne
sio nirma mihatvakarĮ, salėj 3301 
Sn Morp-an ir 33-člns gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metu.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužojis 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 Urboiias; 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. Tam'kevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. ^Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1

. vai. po plotu. ‘

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ. 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, vai 
dyba 1922 metams: — pirm. Wal 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt 
John Valanchius 10910 Edbrookt. 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargu 

i 10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie 
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E 
Kcnsington Avė. — Nariais pri 
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

J. NAMON,
808 W. 33 Place, arti Halsted St.PARDAVIMUI GROSERNĖ. BIZ- 

ųis labai gerai eina ir gerai išdirbtas, 
renda pigi, lysas ilgas, smagus pragy
venimui kambariai. Parduosiu 
giai. Pardavimo priežastis 
svarbi.

6 KAMBARIŲ BUNGAL0W, ,BE- 
veik nauja, Marųuette Manor apielin- 
ke.j. Parduosiu ar ma’nysiu ant pi
gesnio namuko. Priežastis nardavimo 
straikas. Atsišaukit greitai.

JOKANTAS BROS
4138 Archer Av. Tel. Lafayette 7674

.. $400 
$1,200 

Į Hudson Sport-California viršum $900 
1 Jordan 1920 — 7 pasažierių .... $1,000

> ....... $1,850
Marmon Tourink karas 1919 .... $1,250
Mercer sport — series 5 .......  $2.000

. $80'0 
$2,000 

$750 
$2,000 
$2.000 
. $500

pi- 
labai

REIKIA 50 merginų lengvam Mannon _Limousine 1919 
dirbtuvės darbui. Darbas nuo
šmotų, gera alga. American In- Mitcheii Coupe 1919 .........

Peerless coupe 1921 .........
Stenhens Salient Six Tour. 

Wills — 1921 Touring .....
Wills — 1921 Roadsteris ..

sulated Wire & Cable Co., 954
W. 21 st St.

REIKIA 5 patyrusių moterų 
skudurų sortavJmui. 
ga. Kreipkitės:/

SMITH & OGUSS, 
2633 W. Roosevelt Rd.

Rockwell 1352

Gera al- 2330 Mochigan Avė. 
Tel. Calumet 1310

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 4 rui 

mų galit pirkti visus ant kart ir

3425 S. Wood St. 
arti 35-tos gt-

PARDAVIMUI GERAS PIANAS 
turi būti parduotas greitai, nes turiu 
apleisti miestą, gera proga norin
tiems turėti gražu pianą savo na-, 
muose. Atsišaukit Nauiienu Sky-Į 
riun.3210 So. Halsted St. No. 25.

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-ių pairvvenimų po'4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimęntuotas skiepas ir viskas 
įtaisyta pagal naujausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosemės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuojaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė. MOKYKLOS

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė tirštai apgyvento] kolonijoj. 
Biznis “cash”. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
5101 So. Hermitage Avė.

I PARDAVIMUI mūrinis biznia 
Vas namas ant 3-jų pagyvenimų 
ir biznis, namas randasi geroj 
vietoj, parduosiu už prieinamą 
kainą, 3253 Normai Avė.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Vąl 
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėja? 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av : 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 Soutl 
Union av.; turto rašt. M. Aštraus 
kas 3318 S. Union av.; kasieriuf 
Jos. Balčiūnas: kasos glob. Ant 

' Arnmnnas ir Ant. Strumbris: mar 
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimą’' 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v. po p. Urbono salėj 3338 So 
Auburn Avė.

LIFTTTVnS T.ATSVES VYRU IR MO- 
TEPU PAŠFLPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm«. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
nivm. A. Markauskas. 2950 West 

‘Pershing Rd.; Nut. rašt. F. Juzm- 
tienė, 3227 Auburn Avė.: Fin. rašt. 
K. Prasevįčia. 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whinnle St.; 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis.

REIKALINGA MERGINA I LIE- 1--e *------ *............... ...........  -
tuvišką valgykla nešti valgius ant po vieną daiktą, randasi visi ge- cff Pin I nvi Kuri natirvucį Iavma *• * °

g'“’ rame stovyje, parduosiu už pri
einamą kainą. 3614 S. Union Av. i Lietuvą, 
piritas flatas iš fronto.

stalų. Turi būti patyrusi tame dar
be ir sykiu mandagaus budo. <___
vieta ir geras užmokestis.

NEW CITY RESTAURANT 
4630 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių apgyventoj kolonvioj. Prieža- 

į stis pardavimo savininkas išvažiuoja 
_i i

Atsišaukite:
4634 So. Ashląnd Avė.

PARDAVIMUI DU FLATAI MAR- 
ouette Manor, 6544 So. Rockwell St> 

• Sun pnrlor, dratiniais sietelius nor- 
■ čiai apkalti, 2 fumasni. 
, genas, už 811,000. 
t tuviško klioštoriaus.

JOHN E. KLINCK & CO., 
2402 W. 63rd St. Tel. Republią 0292

Didelis bar- 
iVz bloko nuo lie-

V A LENTINE v 
DRESSMAKING COLLRGE 

2407 Madison Street,

Kreipkitės vpatiškai arba raiy- 
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

L. Ę. MINDA ŪGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalb 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 30'40 S. Union av.. nut 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Uninr 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
Calif<>mia av.: iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.: kasos globė 
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Auburn A v., Protokolų 
Rašt M. P. Ramanauskas.- 816 W. 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wn11ase St.. Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St.. Kasos 
glob. A. Mazilianckis, 3350 Enre- 
rald A v. ir K. Kilovičia, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av.. Ligoniu glob. 
A- Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.




