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Prancūzai šaudo
vokiečius

Gary mayoras ir 54 
politikieriai nuteisti

Buržuazija bijosi socialis 
tų susitaikimo

Amerika reikalauja didelio 
atlyginimo iš Vokietijos

Prancūzai šaudo Krupo 
darbininkus

7 užmušė ir daug sužeidė dar
bininkams pasipriešinus fran- 
euzams.

BERLINAS, bal. Lu
ku 1 Anzeigtr gautomis žinio
mis, 7 vokiečiai darbininkai 
liko užmušti ir 20 sužeisti ka
da franeuzų kareiviai Kruppo 
dirbtuvėse, ties Essenu, atkrei
pė į darbininkus kulkasvaid- 
Y • ZUIS. • įt

Francuzų ' ka/eiviai priėjo 
prie dirbtuvės su įsąkymu kon- 
fiJcuoti ten esančius automo
bilius. Sušvilpė dirbtuvės Švil
pinės ir darbininkai metė dar
bą. Jie susirinko ties vartais, 
pareikšdami, kad jie negali 
franeuzų įsileisti. Franeuzai 
tada stvėrėsi kulkasvaidžių ir 
pradėjo iš jų šaudyti j darbi
ninkus.

bus

Gary mayoras nuteistas
Kartu su 54 kitais politikieriais 

jis liko rastas kaltas šmuge- 
<diavime degtine ir munšai- 

Mu. Šerifas ir kiti aukšti val
dininkai irgi nuteisti.

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 1. 
— Vakar vietos federaliniame 
teisme liko rasti kaltais šmu- 
geliavime munšainii ir teiski- 
mu apsaugos munšaineriams 
55 augšti Gary, Ind., valdinin
kai ir politikieriai. Tik 7 ma
žesni' politikieriai iš 62 teistų 
liko išteisinti.

Jury tarėsi visą naktį iki iš
nešė nuosprendį. Tai buvo pir
ma didžiausia valdžios byla 
prieš munšainerius ir jų užta
rėjus dėl peržengiųio prohibi- 
cijos vykinimo įstatymų.

Tarp rastųjų kaltais yra ir 
Gary’ mayoras Roswell John
son. Kitais žymesniais rastais 
kaltais yra šerifas Wm. Olds, 
buvusio šerifas Baimes, mie
sto advokatas Kinder, buvu
sia miesto advokatas Hunter, 
miesto teisėjas 
daug policistų, 

kitų valdininkų, 
marti, šerifo
Hentges, du maršalai iš Ho-

Wm. Dunn, 
konstabelių ir 
advokatas De- 
pagelbininkas

METRAŠTIS
LIETUVIŲ BIZNIO 

RODYKLĖ
Dykai kožnam Naujienų 
skaitytojui Chicagoje yra 
duodama šiandien. Reika
laukite Jūsų pardavėjo.
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butų priimtas, tai socialistai 
laimėtų busiančius rinkimus, 
nes tada liktų visiems aišku, 
kad -tik socialistai pajiegia pa
tenkinančiai išrišti tokius svar
bius internacionalinius klausi
mus. O socialistai)^ laimėjus 
Vokietijos kapitalistai nebega
lėtų taip viską sutvarkyti, kad 
kontribuciją tu rN mokėti Vo

kietijos liaudis, darbininkai ir 
smulkieji savininkai, kuomet 
stambieji fabrikantai veik ne
neša kontribucijos naštos.

Franeuzai nenori interpa 
cionalės komisijos

Sako kontribucijų komisija tu
rinti nustatyti Vokietijos kon- 
trihusiją.

Nuteisė Volivą
Turės užmokėti 1c ir teismo 

lėšas už apšmeižimąykito ku
nigo. .

Bijomai daugiau susjrė- 
mimy Ruhr distrikte

Prancūzai nušovė7 11 Kruppo 
darbininkų ir 35 sužeidė.

7 žmonės užmušti

Amerika reikalaus dide
li atlyginimo

Pa’reikalaus iš Vokietijos apie 
bilioną dolerių už ^plaikytus 

nuostolius. r

bart ir dar vienas Hobart gy
ventojas.

Bylos nagrinėjimas tęsėsi 
keletą savaičių. Nepagelbėjo 
kaltinamiesiems ir tai, kad 
munšaineriai užmušė Gary 
svarbiausi valdžios liudytoją. 
Bausmė dar jiems nepaskir
ta ir duota astuonios dienos 
paduoti reikalavimą naujo by
los nagrinėjimo.*Tik kada
atmestas tas reikalavimas, bus 
paskirta ir bausmė. Visi 
politikieriai, žinoma, apeliuos 
ir ves bylr iki augščiausio teis
mo, nes jie pinigų turi — pri
siplėšė jie užtektinai, duodami 
munšaineriams apsaugą.

Svarbiausias valdžios liudy
tojas buvo advokatas Ukman, 
kuris liudijo, kad jis gelbėjo 
valdžiai tyrinėti padėtį Gary. 
Tyrinėjant jis tapo areštuotas 
be jokio apkaltinimo, baisiai 
sumuštas kalėjime, bet paga
lios tapo paliuosuotas, kada jis 
griežtai atsisakė pasirašyti po 
ink rimuojančiais save ir pro- 
hibicijos agentus dokumen
tais, kad buk jie visi esą su
sitarę. išvyiliedi iš munŠainerių 
pinigus. Buvęs konstabelis Dan 
Meloy liudijo, kad jis turėda
vo pristatyti konfiskuotąjį mun-

tie

ir valdininkų namus, kur jie 
keldavo girtuokliavimo 
jas.

orgi-

f

Buržuazija priešinasi so 
cialisty pasiūlymas

Ir Vokietijos ir Franci jos bur
žuazijos priešinasi socialistų 
kontribucijos klausimo išri
šimui.

prieš socialistų to 
ir rengiasi

BERLINAS, bal. i. — In
ternacionalinei socilaUstų kon
vencijai (Anglijos, Francijos, 
Belgijos ir Italijos pąrlamentų 
narių) Paryžiuje priėmus Vo
kietijos socialistų pasiūlymus 
išrišimui iRuhr ir viso kontri
bucijos klausimo, Francijos ir 
Vokietijos buržuazijos vienija
si kovai
klausimo išrišimą 
dėti visas pastangas, kad ne- 
prileidus taikos socialistų siū
lomais pamatais.

Nė vienos šalies buržuazija 
nenori priimti socialistų siū
lomo pieno. Jam pritaria tik 
darbininkų organizacijos. Vo
kietijos fabrikantai ir afgalei- 
viai visai nenori, kad kontri
bucija butų nustatyta sulig to, 
kiek reikės * atsteigimui nute- 
riotosios šiaurinės Francijos. 
Fabrikai)tai nori, kad suma bu
tų nustatytą tarpusaviniu su
sitarimu.

Be to 
zijos dar

g socialistų pienui, kad jei jisai

abiejų šalių buržua- 
ir todėl priešinasi

■WAS»HINGTON, bal. 1. 
Jungt. Valstijos nereikalavo iš 
Vdkietijos kontribucijos. Bet 
tai dar nereiškia, kad Vokieti
ja neturės mokėti Amerikai ap- 
laikytų laike karo nuostolių. 
Taikos sutartimi su Vokietija, 
Vokietija turi užmokėti viąus 
nuostolius, kuriuos aplaikė A- 
merikos civiliniai piliečiai ir 
valdžia laike karo.

Tokių reikalavimų atlygin
ti nuostolius už pražudytą tur
tą ir gyvastis paduota jau apie 
100,0(10 irpalkalaujamoje atly
ginimo suma siekia apie bilio
ną dolerių.

Maišyta, Vokietijos ir Ame
rikos, komisij'a pradės svarsty
ki tuos reikalaviųnis balandžio 
9 d. Bilionas dolerių prie da
bartinė^ Vokielijds finansines 
padėties, yra milžiniška |nma. 
let Vokietijai veikiausia tos su

mos mokėti nepriseis. Veikiau
sia bus susitaikinta už daug 
mažesnę sumą ir atmokėjimui 
veikiausia bus panaudota Vo- 
detijos piliečių nuosavybės, ku
rios buvo konfiskuotos laike 
caro. Konfiskuotųjų nuosavy- 
)|iy vertė siekia apie $350,- 

000,000.
• Jeigu komisija neįstengs 
sitaikinli apie atlyginimo
mą, tai ją nusattys buvęs aug
ščiausio teismo teisėjas Day. 
Visi reikalavimai atlyginimo kį- 
o daugiausia delei Vokietijos 

snbmarinų veikimo ir sikandi- 
mo laivų. Reikalaujama atly
giu imo netik už paskandintus 
laivus, bet ir už žuvusius ant 
jų Amerikos piliečius. ,

PARYŽIUS, bal. t. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Francija atmes kiekvieną 
pa&iulymą, kuris siūlys, kad 
kontribucijos klausimą išrištų, 
ar kontribucijos sumą nusta
tytų internacionalinė ekspertų 
komisija.

Frandlkk užsėcnjo reikalų 
ministerija skaito, kad Versai- 
les sutartis ^įsteigė kontribu
cijos komisiją, sudarytą iš tal
kininkų,'. kuri Imi rišli visus 
kontribuciją - liečiančius klau
simus. Ta komisija, susidedan
ti iš vienų talkininkų, geriau 
gali apsaugoti talkininkų inte
resus ir nesiduos vokiečiais 
suklaidinti, kuomet internacio
nalinė komisija gali kartais 
pasiduoti vokieciaiųs ir atsi
žvelgti abelnai į visų 
teresus, o ne į vien talkinin-

su
su- t

Klimek nuteista* kalėjimai!
CHICAGO. — Teisėjas Ka- 

vanagh lenkę Tillie Klimek, 
kuri nunuodijo savo tris vy
rus ir rengėsi nunuodyti ir ket
virtą, o gal yra nunuodijusi 
ir daugiau žmonių, savo gi
minių), aršeniku, nuteisė vi
sam amžiui ■ kalėjimai) Joliete. 
Ji padubsianti apedjac|iją, bet 
vistiek busianti tuoj aus išga
benta kalėjiinan. Teisėjas pa
sakė, kad jis nežinąs kito to
kio atsitikimo kriminalinių 
teismų istorijoj.

Užgriebs Kruppo dirtb 
i tuves

PARYŽIUS, bal. 1. — Iš prie
žasties vakar ištikusio susirėmi
mo su Kruppo dirbtuvės Essene 
darbininkais, franeuzai su bel
gais nutarę, visai užgriebti Krup
po dirbtuves ir pavesti jas talki
ninkams. žinia dar tebėra nepa
tvirtinta. darbininkai gi, 
kurie atsiliepė į švilpinę ir bandė 
neįsileisti franeuzų į dirbtuvę, 
busią prašalinti. \

kų.
Franeuzai taipjau juokiasi 

iš vokiečių sutikimo tartis dar 
prieš Ruhr evakavimą. Esą ir 
be to žinoma,
nė nemano evakuoti 
distrikto iki kontribucijų 
simas nebus išrištas.

kad franeuzai 
Ruhr 
klau-

Panaikino Vera Cniz 
, -kariuomenę

CITY, bal. 1. 
m misteris Scrrano

MEXIC0 
Pats karo 
išvažiavo į Vera Cm z valsti
ją pagelbėti federalinei kariuo
menei sugauti ir nuginkluoti 
valstijos kareivius,^kuriuos su
organizavo dvejetą metų atgal 
gubernatorius TcjcMu." Valsti
jos kareiviai esą nesuvaldomi, 
o ir gubernatorius bandąs vy
kinti tokį agrarinį programą, 
kuriai)) nepritaria federalinė 
valdžia.

Per pastaruosius kelis mėne
sius veikę įvairus agitatoriai, 
kurstydami kareivius viską pa
imti j savo rankas. Delei to 
buvo politinių žudynių, žemes 
Užgridbimų ir agrarų terori
zavimų miestų. Niekurios val
stijos dūlys 'dar tebėra agrarų 
rankose^

Karo ministerio įsakymu, 
karo teismų galva skubiai iš
vyko į Jalapa, kur, manoma, 
bus teisiami karo teismo tie 

valstijos kareiviai ir oficie- 
riai, kurie dalyvavo politinėse 
užmušėjistėse.

CHICĄGO. — Wilbur Glcn 
Voliva, viešpats ir karalius 
Zion City, III., tikybinių fana
tikų kolonijos, tapo priteistas 
užsimokėti 1 centą pabaudos 
ir teismo lėšas už apšmeižimą 
to pačio miestelio, tik kitos ti
kybos kunigo Neisei). Taipjau 
turės užsimokėti teismi lėšas, 
lai priteisė teisėjas Hopkins, 
prieš kurį per ilga laiką byla 
buvo nagrinėja'i))al‘ Teisyno lė
šos, kaip apskaitoma, sieks 
apie $3,000.

Ar Voliva mokės tą baus
mę, dar nežinia. Jis reikala
vo naujos bylos nagrinėjimo, 
bet negavo. Jis pirmiau yra 
pareiškęs, kad jis išleisiąs $50,- 
000, bet turįs buti išteisintas. 
- Teisėjas duodamas mažiau
sią pabaudą Voliva i pasakė, 
kad abu kunigai yra tokie pat 
ir abu lygiai kalti. Jie abu 
šmeižė vienas kitą ir abu, įro
dymui savo dievo gerumo, nau
dojo biauriausiąs priemones 
puolimui vienas kito.

Voliva turi su‘ovganizavęs 
savo katalikų sektos koloniją, 
kur jis turi neaprybotą vald
žią — svietišką ir dvasiškį 
Jis tiek pat valdo Zion Ci!yr 
kaip kad Purnell valdo “Do
vydo Namus”. Veik visas mie
stelis priklauso jam vienam.’ 
Niekurios Chicagos kompani-- 
jos turi įsisteigusios ten dirb^ 
tuves, kuriose jo sekėjai dir
bą už visai menką algą. Bu
kimas, gėrimas ir naudojimas' 
vaistų dkąi tomas baisiausiu 
nusidėjimu jo kolonijoj. To
dėl ten nėra ir daktarų. Savo 
mokyklose Voliva ir jo “mo
kytojai” mokina vaikus, kad 
žemė yra plokščia kaip kok? 
blynas.

Kun. Nelson jau pirmiau 
buvo patraukęs Volivą geismai) 
už šmeižtą? Voliva buvo tei
siamas Laike pavieto teisme, 
Jury rado jį kaltą, bet teisė
jas, pripažinęs, kad abu tie 
kunigai yra niekam neverti, at
sisakė Volivą nuteisti. Tada 
byla tapo iierkelta į Chicago. 
Bylą prieš Volivą vedė pati 
valstija, nes jis buvo apkaltin
tas grand jury už kriminalinį 
šmeižtą.

BERLINAS. bal. 1 — Padėtis 
uhr distrikte pasidarė 'labai 
ivojinga, Essenui skaičiuojant 
AO užmuštuosius ir sužeistuo

sius. Užsienio reikalų ministe
rijos gautomis žiniomis, Franci- 
josi kareiviai panaudojo kulka- 

udžius (prieš Kruppo darbipin- 
s ir llj.darbininkų nušovė, o 
sunkiai sužeidė, jų tarpe tris 
būt mirtinai. Daug kitų dar-

B
P

HARJLAN, Ky., bal. 1. — 
Nuo pereito antradienio Har- 
lan paviete mūšiuose tarp še
rifo pagelbininkų ir munŠaine
rių užinušta 7 žmones ir du 
žmonės sukeisti. Tarp užmuš
tų yra trys šerifo pagelbinin- 
kai, vienas vaikas ir trys mun- 
šaineriai, pastarųjų tarpe ir 
viena moteris.

6 darbininkai užmušti
HARTFORD, Conn., 

— šeši darbininkai liko 
siti sugriuvus dideliam

bal. 1. 
užmu- 
Fnller 

Brush Co. bilda vejamam van
dens kubilui.

11 ŽMONIŲ UŽMUŠTA.

Sugavo monarchistus
LONDONAS, bal. 1 — Iš Qo- 

penhageno pranešama, kad Ru
sijos valdžia susekė Charkove 
centralinę raštinę didelės monar- 
chistų organizacijos, kuri t’urė-f 
jo skyrius po visą Ukrainą. *

Daug žmonių areštuota, nieku- 
rie monarchistų liko sušaudyti, 
bet vadovai pabėgo. Jie turėjo 
artimų ryšių su monarchistais 
užsieny;

BERLINAS, bal. 1. — 
Gerolstėin pranešama, kad 
žmonių, jų tarpe 6 vokiečiai, 
liko užmušti susidūrus fran
euzų operuojamiems Ruhr dis- 
trikte traukiniams.

Nudurė Anglijos konsulą.

LONDONAS, bal. 1. Ne
žinomas puolikas peiliu nudu
rė Anglijos vice-konsulą Nea- 
]>oly iRobert Goldic ir sužeidė 
jo pačią. Jiedu tuo laiku važia
vo pažiūrėti grotto.

Užgriebė daug pinigą
HOECHST, bal. 1. — 10,000, 

-OOO.OOtį markių ir 400,000 
Francijos frankų, kuriuos rei- 
cbsbanko skyrius Frankforte 
siuntė į Wiesbaden banko sky
rių, tapo užgriebti Francijos 
muitines kontrolės posto.

sv. 
k u 
35 
ga 
biriinkų sužeista lengvai.

Padėtį pablogina dar lai, kad 
šiandienų’ ryto, dėl Velykų šven
čių \ dirbtuvėse yra uždarytos. 
Prislbijoma, kad per šventes ga
li ^išlikti daugiau susirėmimų 
(tarap civilinių ir franeuzų kąrei- 
kįu. Vokietijos valdininkai bad- 
do\iiurainh)ti gyventojus, be jų 
veikimas apsunkinamas yra delei 
stokos policijos.

Vienas iš šeąįų darbininkų, ku
rie krito nuo pirmųjų šūvių, bu
vo narys darbininkų tarybos, 
kuris buvo nuėjęs prie kareivių 
kaipo tarpininkas, paklėsti juos 
pasitraukti. • N.

Pirmas būrys franeuzų, ktrri-s 
pirmiausia šovė iš kulkasvaidžių 
į darbininkus, susidėjo iš 20 ka
reivių ir turėjo 4 ku'lvasvaidžius. 
Paskiaus puolę darbiuninkus ir 
kiti kareiviai durtuvais. Bet mi
nisterijos žiniomis, visi sužeis
tieji, yra sužeisti kulkasvaidžių 
kulkomis ir durtuvais . sužeistų 
nesą.

I Iš Lietuvos.
Menininky streikas 

pasibaigė

Papa aplankysiąs Franciją.

PARYŽIUS, bal. 1. — Ro- 
’mos papa, pasak klerikalų Echo 
de Paris, nebemano ilgiau bū
ti Vatikano kaliniu. Jis, kaip 
sako Lourdes žinia, rengiasi 
pirmu kartu per kelis deset- 
kus metų išvažiuoti už Vati
kano sienų ir aplinkyli Lour
des, Francijos “šventąją” vie
tą, kuri papai duoda gana di
delį pelną. Tokia kelionė ga
lėtų įvykti tik po taikos *arp 
Vatikano ir Itallijos valdžios. 
Papa turbūt ir tikisi, kad to
kią taika 1>jlh< * visai neužilgo 
padaryta. /Kiek žinia, fašistų 
valdžia, kiiri iš pradžių neva 
priešinosi klerjikalams, dabar 

labai nori taikos su Vatikanu.

ST. JOHNS, N. F., bal. C — 
Per tris dienas ant Newfound- 
land salos siautė. sniego aud
ra, kurioj žuvo mažiausia trys 
žmonės. Gal ir daugiau yra 
žuvusių tik apie juos dar ne
žinoma. Trys žuvusieji yra me
džių kirtėjai, kuriuos audra 
užklupo miške ir jie nebeįsten
gė sugrįsti namo.

Streikavusieji menininkai va
sario 24 dieną Kauno laikraš
čiuose paskelbė, kad streikas 
pabaigta. Streiko Komitetas 
sako:

Menininkų Streiko Komitetas, 
turėdamas omeny:

1) kad delei streiko Valstybė 
gali turėti didelių nuostolių, 
ypač sąryšy su Teatro remon
tu;

2) kad pustrečios paros strei
kas parodė visiems, kas tai ma
tyti norėjo, kad meno padėtis 

-Lietuvoje yra pavojuje ir kad 
kovoje už meno teises visi me
nininkai yra griežtai solidarus 
ir jokie gąsdinimai represijo
mis jų solidarumo nesuardė ir 
streiko sustabdyti negalėjo. r

3) kad kvietimo Ministeris* 
valdžios vardu yra menininkų 
streiko Komitetui vasario mėn. 
22 d. pareiškęs, jog visi meninin
kų išstatytieji re>’ 
išpildyti, taigi n?

t . - - . f. 'L 4 ?'

;ynai bus 
*šako bus 

neatidėliojant parūpintas prašo
mas čiurlionies Galerijai butas 
Streiko Komitetas, ir toliau vi
si pamatuotai menininkų vardu- 
protesuiodamas prieš įvykusį f 
sauvalės aktą — išmetimą drie- \ 
jų menininkų iš buto — streiką 
diįo š. m. vasario mėn.^3 d. 2 
vdl. po piet sustabdo. «

Komitetas podraug reiškia gi
lios padėkos žodžius draugams 
Teatro darbininkams ir visiems 
prie lietuvių menininkų korpo
racijos nepriklausantiems Kau
no draugams muzikams ir vi
soms kitoms meno korporaci-, 
joms už taip gražiai parodytą 
jų solidarumą ir kviečia nuO^p. 
m. vasario mėn. 23 d. 2 v. p. p. 
pertrauktą jų mylimąjį dhrbą 
vėl pradėti.
—Menininkų Streiko Komitetas.
-------------—------------ 1 ■ T1 --------- ' ....................... 1...............  ' ‘
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Jau Eina / 
Pinigai Rusij on
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

Siuntimas maisto draftų tapo panai
kintas, ir dabar Rusijon pagelbą galima 
pasiųsti tik pasiunčiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi
niais pamatais.

’ Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais.

Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 

. per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. w
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Prancūzai šaudo
vokięčius

Gary mayoras ir 54 
politikieriai nuteisti

Buržuazija bijosi socialis 
tų susitaikimo

Amerika reikalauja didelio 
atlyginimo iš Vokietijos

Francuzai šaudą Krupo 
darbininkus

7 užmušė ir daug sužeidė dar
bininkams pasipriešinus fran- 
cuzams.

BERLINAS, bal. 1. — Le
kai Anzeigtr gautomis žinio
mis, 7 vokiečiai darbininkai 
liko užmušti ir 20 sužeisti ka
da francuzų kareiviai Kruppo 
dirbtuvėse, ties Essenu, atkrei
pė į darbininkus kulkasvaid- 
žius.

Fįrancuzų kareiviai priėjo 
prie dirbtuvės su įsąkymu kon- 
fLkuoįi ten esančius automo
bilius. Sušvilpė dirbtuvės švil
pinės ir darbininkai mete dar
bą. Jie susirinko ties vartais, 
pareikšdaini, kad jie negali 
francuzų įsileisti. Francuzai 
tada stvėrėsi kulkasvaidžių ir 
pradėjo iš jų šaudyti į darbi
ninkus.

Gary mayoras. nuteistas
Kartu su 54 kitais politikieriais 

jis liko rastas kaltas šmuge- 
liavime degtine ir , munšai- 
gu. šerifas ir kiti augšti vatf 
dininkai irgi nuteisti.

INDIANAPpiLIS, Ind., bal. 1. 
— Vakar netos federaliniame 
teisme liko rasti kaltais šmu- 
geliavime munšainu ir teiski- 
mu apsaugos munšaineriams 
55 augšti Gary, Ind., valdinin
kai ir politikieriai. Tik 7 ma
žesni' politikieriai iš 62 teistų 
liko išteisinti.

Jury tarėsi visą naktį iki iš
nešė nuosprendį. Tai buvo pir
ma didžiausia valdžios byla 
prieš munšainerius ir jų užta
rėjus dėl peržengimo prohibi- 
cijos vykinimo įstatymų.

Tarp rastųjų kaltais yra ir 
Gary mayoras Roswell John
son. Kitais žymesniais rastais 
kaltais yra šerifas Wm. Okls, 
buvusis šerifas Barnes, mie
sto advokatas Kinder, buvu
sis miesto advokatas Huhter, 
miesto teisėja 
daug policistų, £

kitų valdininkų, advokatas De- 
inarti, šerifo pagelbininkas 
Hentges, du maršalai iš Ho-

Wm. Dunn, 
šlubelių ir

METRAŠTIS
LIETUVIŲ BIZNIO 

RODYKLĖ
Dykai kožnam Naujienų 
skaitytojui Chicagoje yra 
duodama šiandien. Reika
laukite Jūsų pardavėjo.

bart ir dar vienas Hobart gy
ventojas.

Bylos, nagrinėjimas tęsėsi 
keletą savaičių. Nepagelbėjo 
kaltinamiesiems ir tai, kad 
munšaineriai užmušė Gary 
svarbiausi valdžios liudytoją. 
Bausmė dar jiems nepaskir
ta ir duota astuonios dienos 
paduoti reikalavimą naujo by
los nagrinėjimo.* Tik kada bus 
atmestas tas reikalavimas, bus 
paskirta ir bausmė. Visi tie 
politikieriai, žinoma, apeliuos 
ir ves bylr iki augščiausio teis
mo, nes jie pinigų turi — pri
siplėšė jie užtektinai, duodami 
munšaineriams apsaugą.

Svarbiausias valdžios liudy
tojas buvo advokatas Ukman, 
kuris liudijo, kad jis gelbėjo 
valdžiai tyrinėti padėtį Gary.

}>e jokio apkaltinimo, baisiai 
sumuštas kalėjime, bet paga
lios tapo paliuosuotas, kada jis 
griežtai atsisakė pasirašyti po 
inkrimuojančiais save ir pro- 
hibicijos agentus dokumen
tais, kadZbuk jie visi esą su
sitarę išvyllicdi iš munšainerių 
pinigus. Buvęs konstabelis Dan 
Meloy liudijo, kati jis turėda
vo pristatyti konfiskuotąjį mun- 
šainą į teisiamųjų politikierių 
ir valdininkų namus, kur jie 
keldavo girtuokliavimo 
jas.

01^1-

Buržuazija priešinasi so 
cialistŲ pasiūlymas

Ir Vokietijos ir Francijos bur
žuazijos priešinasi socialistų 
kontribucijos klausimo išri- 

< Šimui.

buržuazijos vienija- 
prieš socialistų to 
išrisimą ir rengiasi 
pastangas, kad ne-

ais.
šalies buržuazija

BERLINAS, bal. 1. — In
ternacionalinei social/stų kon
vencijai (Anglijos, Francijos, 
Belgijos ir Italijos parlamentų 
narių) Paryžiuje priėmus Vo
kietijos socialistų pasiūlymus 
išrišimui Ruhr ir viso kontri
bucijos klausimo, Francijos ir 
Vokietijos 
si kovai 
klausimo 
dėti visas 
prileidus talkos socialistų siū
lomais pama 

vienos
nenori priimti socialistų siū
lomo pieno. Jam pritaria tik 
darbininkų organizacijos. Vo
kietijos fabrikantai ir atgalei- 
viai visai nenori, kad kontri
bucija butų nustatyta sulig to, 
kiek reikės atsteigimui nute- 
riotosios šiaurinės Francijos. 
Fabrikantai nori, kad suma bu
tų nustatytą tarpusaviniu su
sitarimu.

Be Jo 
zijos dar 
socialistų

abiejų šalių buržua- 
ir todėl priešinasi 
pienui, kad jei jisai

butų priimtas, tai socialistai 
laimėtų busiančius rinkimus, 
nes tada liktų visiems aišku, 
kad -tik socialistai pajie.gia pa
tenkinančiai išrišti tokiipT svrvų- 
bius internacionalinius (klausi
mus. O socialistams laimėjus 
Vokietijos kapitalistai nebega
lėtų taip viską sutvarkyti, kad 
kontribuciją turi mokėti Vo

kietijos liaudis, darbininkai ir 
smulkieji savininkai, kuomet 
stambieji fabrikantai veik ne
neša kontribucijos naštos.

Amerika reikalaus dide 
Ii atlyginimo

Pareikalaus iš Vokietijos apie 
bilioną dolerių už aplaikytus 
nuostolius.

WASHI?g<GTON, bal. L — 
Jungi. Valstijos nereikalavo iš 
Vokietijos kontribucijos. Bet 
tai dar nereiškia, kad Vokieti
ja netnj®Kmokėti Aihcrikai ap- 
laikytų laike karo inuostolių. 
Taikos sutari imi su Vokietija, 
Vokietija turi užmokėti visus 
nuostolius, kuriuos aplaikė A- 
merikos civiliniai piliečiai ir 
valdžia laike karo.

Tokių reikalavimų atlygin
ti nuostolius už pražudytą tur
tą ir gyvastis paduota jau apie 
100,600 ir reikalaujamoje atly
ginimo suma siekia apie bilio- 
ną dolerių.

Maišyta, Vokietijos ir Ame
rikos, komisija pradės svarsty
ki tuos reikalavimus balandžio
9 d. Bilionas dolerių prie da
bartinė^ Vokietijos finansines 
padėties, yra milžiniška juma. 
3et Vokietijai veikiausia tos su
mos mokėti nepriscis. Veikiau
sia bus susitaikinta už daug 
mažesnę sumą ir atmokėjimui 
veikiausia bus panaudota Vo
kietijos piliečių nuosavybės, ku
rios buvo konfiskuotos laike 
caro.* Konfiskuotųjų yimosavy- 
olių vertė siekia apie $350,- 
000,000.

Jeigu komisija neįstengs su
sitaikinti arpie atlyginimo su
mą, tai ją nusattys buvęs aug- 
ščiausio teismo teisėjas Day. 
Visi reikalavimai atlyginimo kį-
10 daugiausia delei Vokietijos 
submarinų vęikimo ir skandi- 
mo laivų. Reikalaujama atly
ginimo netik už paskandintus 
laivus, bet ir už žuvusius ant 
jų Amerikos piliečius. ,

an
GH-ICAGO. — Teisėjas Ka- 

vanagh lenkę Tillie Klimek, 
kuri nunuodijo savo tris vy
rus ir rengėsi nunuodyti ir ket
virtą, o gal yra nunuodijusi 
ir daugiau žmonių, savo gi
mimui, aršeniku, nuteisė vi
sam amžiui kalėjiman Joliete. 
Ji paduosianti a>peįį>ac|iją., bet 
vistiek busianti tuoj aus išga
benta kalėjiman. Teisėjas pa
sakė, kad jis nežinąs kito to
kio atsitikimo kriminalinių 
teismų istorijoj.

Užgriebs Kruppo dirtb- 
tuves

PARYŽIUS, bal. 1. — Iš prie
žasties vakar ištikusio susirėmi
mo su Kruppo dirbtuvės Essene 
darbininkais, francuzai su bel
gais nutarę, visai užgriebti Krup
po dirbtuves ir pavesti jas talki
ninkams. žinia dar tebėra nepa
tvirtinta. Tie darbininkai gi, 
kurie atsiliepė į Švilpinę ir bandė 
neįsileisti francuzų į dirbtuvę, 
busią prašalinti.

Francuzai nenori interna 
cionalės komisijos

Sako kontribucijų komisija tu
rinti nustatyti Vokietijos kon- 
tribusiją.

PARYŽIUS, bal. 1. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Francija atmes kiekvieną 
pasiūlymą, kuris siūlys, kad 
kontribucijos klausimą išrištų, 
ar kontribucijos sumą nusta
tytų internacionalinė ekspertų 
komisija.

FrancOj-ck Uižscenio reikalų 
ministerija skaito, kad Versai- 
lės sutartis įsteigė kontribu
cijos komisiją, sudarytą iš tal
kininkų,'. kuri Imi rišli visus 
kontribuciją liečiančius klau
simus. Ta komisija, susidedan
ti iš vienų talkininkų, geriau 
gali apsaugoti talkininkų inte
resus ir nesiduos vokiečiams 
suklaidinti, kuomet internacio
nalinė komisija gali kartais 
pasiduoti vokiečiams ir atsi- 

šalių in- 
talkinin-

žvelgti abelnai į visų 
teresus, o ne į vien
kų.

Francuzai taipjau juokiasi 
iš vokiečių sutikimo tartis dar 
prieš Ruhr evakavimą. Esą ir 
be to žinoma, kad francuzai 
nė nemano evakuoti 
distrikto iki kontribucijų 
simas nebus1 išrištas.

Ruhr 
klau-

Panaikino Vora Cniz 
kariuomenę

MiENICO
Pats karo 
išvažiavo į

ministeris Serrano 
Vera Cruz valsti- 
federalinei kariuo

menei sugauti ir nuginkluoti 
valstijos kareivius, kuriuos su
organizavo dvejetą metų atgal 
gubernatorius Tejeda. Valsti
jos kareiviai esą nesuvaldomi, 
o U* gubernatorius bandąs vy
kinti tokį agrarinį programą, 
kuriam nepritaria federalinė 
valdžia.

Per pastaruosius kelis mėne
sius veikę įvairus agitatoriai, 
kurstydami kareivius viską pa
imti į savo rankas. Delei to 
buvo politinių žudynių, žemės 
užgriebimų ir agrarų terori
zavimų miestų. Niekurios val
stijos dalys 'dar tebėra agrarų 
rankose.

Karo ministerio įsakymu, 
karo teismų galva skubiai iš
vyko į Jalapa, kur, manoma, 
bus teisiami karo teismo tie 

valstijos kareiviai ir oficie- 
riai, kurie dalyvavo politinėse 
užmušei islėse.

Sugavo monarchistus
LONDONAS, bal. 1 — Iš Co^ 

penhageno pranešama, kad Kii- 
sijos valdžia susekė Cha^ove 
centralinę raštinę didelės monar- 
chistų organizacijos, kuri turė
jo skydus po visą Ukrainą.

Daug žmonių areštuota, nieku- 
rie monarchistų liko sušaudyti, 
bet vadovai pabėgo. Jie turėjo 
artimų ryšių su monarchistais 
užsieny. « ,

*. z ------------------------- *---------------

Užgriebė daug pinigų
HOECHST, bal. L - 10,000, 

-000,000 markių ir 400,000 
Francijos frankų, kuliuos rei- 
chsbanko skyrius Frankforte 
siuntė į Wiesbaden banko sky
rių, tapo užgriebti Francijos 
muitinės kontrolės posto.

Nuteisė Voliv?
Turės užmokėti 1c ir teismo 

lėšas už apšmeižimą kito ku- 
c nigo.

Taipjau
teisini lėšas.

CHICĄGO. — VVilbur Glen 
Voliva, viešpats ir karalius 
Zion City, III., tikybinių fana
tikų kolonijos, tapo priteistas 
užsimokėti 1 centą pabaudos 
ir teismo lėšas už apšmeižimą 
to pačio miestelio, tik kitos ti
kybos kunigo Nelscn. 
turės užsimokėti
Tai priteisė teisėjas Hopkins, 
prieš kurį per ilgą laiką byla 
buvo nagrinėjama. Teismo lė
šos, kaip apskaitoma, sieks 
apie $3,000.

Ar Voliva mokės tą baus
mę, dar nežinia. Jis reikala
vo naujos bylos nagrinėjimo, 
bet negavo. Jis pirmiau yra 
pareiškęs, kad jis išleistus $50,- 
000, bet turįs būti išteisintas. 
- Teisėjas duodamas mažiau
sią pabaudą Volivai pasakė, 
kad abu kunigai yra tokie pat 
ir abu lygiai kalti. Jie abu 
šmeižė vienas kitą ir abu, įro
dymui savo dievo gerumo, nau
dojo bjauriausias priemones 
puolimui vienas kito.

Voliva turi suorganizavęs 
savo katalikų sektos koloniją, 
kur jis turi neaprybotą vald
žia - - svietiška ir dvasiška.

*■ a . ~ *■

Jis liek pat valdo Zion City, 
kaip kad Purne'ill valdo. “Do
vydo Namus”. Veik visas mie
stelis priklauso jam vienam. 
Niekurios Chicagos kompani
jos turi įsisteigusios ten dirb
tuves, kuriose jo sekėjai dir
ba už; visai menką algą. Bu
kimas, gėrimas ir naudojimas 
vaistų įkaitomas baisiausiu 
nusidėjimu jo kolonijoj. To
dėl ten nėra ir daktarų. Savo 
mokyklose Voliva ir jo “mo
kytojai” mokina vaikus, kad 
žeme yra plokščia kaip kok.* 
blynas.

Kun. Nelson jau pirmiau 
buvo patraukęs Volivą teisman 
už šmeižtą. Voliva buvo tei
siamas Lake pavieto teisme. 
Jury rado jį kaltą, bet teisė
jas, .pripažinęs, kad abu tie 
kunigai yra niekam neverti, at
sisakė Volivą nuteisti. Tada 
byla tapo perkelta į Chicago. 
Bylą prieš Volivą vedė pati 
valstija, nes jis buvo apkaltin
tas grand jury už kriminalinį 
šmeižtą. z

6 darbininkai užmušti
HARTFORD, Conn., bal. 1. 

— šeši darbininkai liko užmu
šti sugriuvus dideliam Fuller 
Brush Co. būdavoj amam van
dens kubilui.

11 ŽMONIŲ UŽMUŠTA.

BERLINAS, bal. 1. —. Iš* 
Gcrolstein pranešama, kad 11 
^fnonių, jų tarpe 6 vokiečiai, 
liko užmušti susidūrus fran
cuzų operuojamiems Ruhč dis
trikte traukiniams.’ » ** --- r-—----- -----

Nudurė Anglijos* konsulą.

LONDONAS,’-bal. 1. - Ne
žinomas puolikas peiliu nudu
rė Anglijos vice-konsulą Nea
poly Robert Goldie ir sužeidė 
jo pačią. Jiedu tuo laiku važia
vo pažiūrėti grotto.

ST.‘JOHNS, N. F., bal. L ,— 
Per tris dienus ant Newfound- 
land salos siautė .sniego aud
ra, kurioj žuvo mažiausia trys 
žmonės. Gal ir daugiau yra 
žuvusių tik apie juos dar ne
žinoma. Trjrs žuvusieji yra me
džių kirtėjai, kuriuos audra 
užklupo miške ir jie nebeįsten
gė sugrįsti namo.

Bijomasi daugiau susirė
mimų Ruhr distrikte

Prancūzai nušovė 11 Kruppo 
darbininkų ir 35 sužeidė.

BERLINAS. bal. 1 — Padėtis 
Ruhr distrikte pasidarė labai 
pavojinga, Essenui skaičiuojant 
savo užmuštuosius ir sužeistuo
sius. Užsienio reikalų ministe
rijos gautomis žiniomis, Franci- 
jos kareiviai panaudojo kulka- 
svaidžius prieš Kruppo darbinin
kus ir 11 darbininkų nušovė, o 
35 sunkiai sužeidė, jų tarpe tris 
galbūt mirtinai. Daug kitų dar
bininkų sužeista lengvai.

Padėtį pablogina dar tai, kad 
šiag^ie ir ryto, dėl Velykų šven
čių, dirbtuvėse yra uždarytos. 
Prisibijoma, kad per šventes ga
li ištikti daugiau susirėmimų 
tarap civilinių ir francuzų karei
vių. Vokietijos valdininkai ban
do nuraminti gyventojus, be jų 
veikimas apsunkinamas yra delei 
stokos policijos.

Vienas iš šešių darbininkų, ku
rie krito nuo pirmųjų šūvių, bu
vo narys darbininkų tarybos, 
kuris buvo nuėjęs prie kareivių 
kaipo tarpininkas, pakviesti juos 
pasitraukti.

Pirmas būrys francuzų, kuris 
pirmiausia šovė iš kulkasvaidžių 
į darbininkus, susidėjo iš 20 ka
reivių ir turėjo 4 kulvasvaidžius. 
Paskiaus puolę darbiuninkus ir 
kiti kareiviai durtuvais. Bet mi
nisterijos žiniomis, visi sužeis
tieji yra sužeisti kulkasvaidžių 
kulkomis ir durtuvais sužeistų 
nesą. V ■

Papu aplankysiąs Franciją.

PARYŽIUS, bal. 1. - - Ro
mos papu, pasak klerikalų Echo 
de Paris, nebemano ilgiau bu- 
ti Vatikano kaliniu. .Lis, kaip 
sako Lourdes žinia, rengiasi 
pirmu kartu per kelis desėt- 
kus metų išvažiuoti už Vati
kano sienų ir ąplinkyti Lour
des, Francijos “šventąją” vie
tą, kuri papai duoda gana di
delį pelną. 'Tokia kelionė ga
lėtų įvykti tik po taikos tarp 
Vatikano dr Italijos valdžios. 
Papa turbūt ir tikisi, kad to- 
kia taika bus visai neužilgo 
padaryta. Kiek žinia, 'fašistų 
valdžia, kuri iš pradžių neva 
priešinosi klerikalams, dabar 

labai nori taikos su Vatikanu.

Jau Eina 
Pinigai Rusijon

r Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius 
< šiuo praneša, jog j^au priima 

pinigus pasiuntimui į Rusiją.
Siuntimas maisto draftų tapo panai

kintas, ir dabar Rusijon pagelbą galima 
pasiųsti tik pasiunčiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi
niais pamatais.

Pinigai 
fiais.

Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 

. .. per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

siunčiami dole-

7 žmonės užmušti
/

HAR'LAN, Ky., bal. 1. — 
Nuo pereito antradienio Har- 
lan paviete mūšiuose tarp še
rifo pagelbininkų ir munšainc- 
rių užmušta 7 žmonės ir du 
žmonės sužeisti. Tarp , užmuš- 
tų yra trys šerifo pagelbin i li
kai, vienas vaikas ir trys mun- 
šaineriai, pastarųjų tarpe ir 
viena moteris. , *

fls Lietuvos.
1 Miįnininky streikas 

pasibaigė
Streikavusieji menininkai va

sario 24 dieną Kauno laikraš
čiuose paskelbė, kad streikas 
pabaigtą. Streiko Komitetas 
sako:

Menininkų Streiko Komitetas, 
turėdamas omeny:

1) kad delei streiko Valstybė 
gali turėti didelių nuostolių, 
ypač sąryšy su Teatro remon
tu ;

2) kad pustrečios paros strei
kas parodė visiems, kas tai ma
tyti norėjo, kad meno padėtis 
Lietuvoje yra pavojuje ir kad 
kovoje už meno teises visi me
nininkai yra griežtai so1)įdarus 
ir jokie gąsdinimai represijo
mis jų solidarumo nesuardė ir 
streiko sustabdyti negalėjo.

3) kad švietimo Ministeris* 
valdžios vardu yra menininkų 
streiko Komitetui vasario mėn. 
22 d. pareiškęs, jog visi meninin
kų išstatytieji re»' ;įnai bus 
išpildyti, taigi pirm visako bus 
.neatidėliojant parūpintas prašo
mas Čiurlionies Galerijai butas 
Streiko Komitetas, ir toliau vi
si pamatuotai menininkų vardu 
protestuodamas prieš įvykusį 
sauvalės aktą — išmetimą dvie
jų menininkų iš buto — st/eiką 
nuo š. m. vasario mėn. 23 d. 2 
yal. po piet sustabdo.

Komitetas podraug reiškia gi- 
lįos padėkos “Žodžius draugams 
Teap’O darbininkams ir visiems 
priek lietuvių menininkų korpo
racijos nepriklausantiems Kau
no draugams muzikams ir vi
soms kitoms meno korporaci
joms už taip gražiai parodytą 
jų solidarumą ir kviečia nuo š. 
m. vasario mėn. 23 d. 2 v. p. p. 
pertrauktą jų mylimąjį darbą 
vėl pradėti’ ‘ ę 
—Menininkų Streiko Komitetas.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Kas Dedas Lietuvoj
Šių dienų dokumentai.
Seimo socialdemokratų frak

cijos narys dr. Markauskas yra 
gavęs šio turinio laišką:

“Sprendimas. Tamsta pasiža
dėjai kovoti prieš mus. Jei nesi
liausi, Fašistų Vykdomasis Ko
mitetas nusprendė Tamstą paša
linti nuo kelio. Lietuvos Fa
šistų Organizacijos Vydomasis 
Komitetas”.

Užuojauta streikuojan
tiems menininkams.
“Klajūnų klubai” pasiuntė 

Menininkų Streiko Komitetui 
užuojautos pareiškimą ir pradė
jo streiką. Nutraukiama visos 
studijos ir sulaikoma “Aušros” 
leidžiami spaudoje esantys leidi
niai.

Del streiko nevyksta.
Delei menininkų streiko Dai

lės Teatro artistų pirmas spek
taklis vasario 21 d. neįvyko. 
Taippat vasario 22 d. turėjusi ei
ti opera “Traviata” dėl tos par 
čios priežasties neįvyksta.

“Mokykly įstatymas” ir
jo vaisiai

Kauno “Socialdemokratas” 
rašo:

Ilgai gulėjęs mokyklų įsta
tymas tam tikrų Seimo komi
sijų stalčiuose,, galop tapo pri
imtas treciuoju skaitymu. Liko 
tik belaukti kada jis bus pa
skelbtas vykdymui. Ypatingai 
laukė klebonai su visu savo 
štabu: pradedant vikaru ir bai
giant špitalninku su visa jų 
sufanatizuota ir prieš mokyto
jus sukiršinta minia. Perdaug 
jau buvo kalbėta, perdaug ra
šalo ištepta bei rodi nejau t šio 
įstatymo blogas puses, kad iš- 
nauja jį aiškinti. Juk kakta 
sienos nepramušti — žodžiais 
įstatymų leidėjus neįtikinsi. 
Pasakyta - padaryta, ir atlik
tas kriukis.

Kanr'yea vertas šis įstaty
mas, kiek jis pritaikintas šių 
dienų pedagogijos reikalavi
mams, aiškiausiai rodo, kad ir 
šis faktas: vieną gražią dieną 
Kalvarijos rajone N mokyklos 
tėvai susirinkę nutarė, kad 
mokytojas įėjęs j mokyklą vie
ton: “Labas rytas” arba nieko 

sakytų: “Tegul bus pagar
bintas Jėzus Kristus.”

O vaikai choru atsakytų: 
“Per amžius Amen.”

Visi mokytojo įrodymai nu
ėjo veltui.

Pitlshurgo Lietuviai!

KUPONAS
Duona Šaltkos: Pajai
Saldainis Mėsos Pudingai
Žuvis Pyragai . Sriubos

Vardas .....
Adresas .... ..A.....................

(Lithuanjan)

Šiuo pranešame jums, jog musų atstovas 
Balčikonis lankysis pas jumis užrašinė

damas “Naujienas” tiėms lietuviams, kurie 
dar jų neskaito.

Jūsų pareiga ir privalumas yra žiūrėti, 
rūpintis ir dėti visas pastangas, idant kiek
vienas lietuvis ir lietuvė butų apšviestu ;^pą- 
žįstančiu gyvenimą ir garbės vertu piliečiu.

“Naujienos” yra geriausiu padėjėju kož- 
nam norinčiam įsigyti apšyietą, žinojimą ir 
garbę.

Kožnas Pittsburgietis: vyrai, moterįs, 
merginos ir vaikai, visi “Naujienų”,skaity
tojai ir rėmėjai esate kviečiami prisidėti-—- 
prie šito d|rbo platinimo “Naujienų^pifcfe- 
dant musų atstovui, P. Balčik^iHtfisurasti 
kiekvieną lietuvį) gyvenantį jūsų mieste, ku
ris dar nėra “Naujienų” skaitytoju.

Naujienų Administracija.

Matomai buvo iš anksto ku
nigėlio paruošti.

Tai štai jums ir mokyklų 
įstatymo vaisiai. Tai dar tiktai 
mažas šešėlis to, ką reikia lauk
ti ateityje.

^Gerbiamieji įstatymų leidė
jai! Nejaugi esat akli ir kurti, 
kad nematot ir negirdit kokios 
pasekmės jūsų įstatymų? Ne
jaugi leisit# kultūros ir visos 
ateities nešėją — mokyklą 
įvelti į viduramžių ir dar biau- 
resnius purvus? Nejaugi esate 
jaučio oda apsisiuvę, kad nejau
čiate, kokį smūgį suduodat 
mokyklai, o kartu ir patys 
sau?

Nejaugi nesuprasdami tai 
darot? Oi, ne! Jus tą labai ge
rai suprantate, bet jums jūsų 
kišenės ir pilvo reikalai bran
gesni, negu visos visuomenės ir 
valstybės ateitis.

Nejaugi esat tiek mulkiai, 
Kad tikitės versdami mokyk
las į bobinčius atsiekti savo 
tikslų? Apsirinka t!

Mokės visuomenė tinkamai 
įvertinti jūsų darbus ir tinka
mai už tai atlygins. Nebetoli 
tas laikas, kuomet, kaip Liuci- 
pierius neteko sosto dangaus 
karalystėj, taip jus neteksi! 
Seime ir valdžioj vietų.

Dudutis.

Pirmos reikmenis prekes
vėl pabrango

Kaunas, III—9. [Musų iCo- 
resp.] — Nežiūrint kąd Lietu
va dabar turi savo pastovią va
liutą ir kad kaimiečiai savuo
sius gaminius, kaip grūdus, 
mėsą, pieno pĄxluktus ir kitas 
prekes tebepapduoda ta pačia 
kaina, kokia jie phrduodavo li
gi šiol, Kaune ir kituose di
desniuose .Lietuvos miestuose 
pirmos rcikmeiies prekės pas
kutinėmis dienomis vėl žymiai 
pabrango. Pavyzdžiui, Kaune 
smulkiojo cukraus kilo priva
čiose krautuvėse ligi šiol kai
navo 1 Ii t. 10 centų, o dabar 
jau kainuoja 1 lit. 80 cen.; 
stambaus 2 lit. 20 centų; svies
to 1 kjlo buvo 8—9 litai, o da
bar jau 10—13 litų; juodos

i.’ į Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 
r,-’ Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

į

MAJESTI/*
!-l*THeATnB*W

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventomis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštud. sekmad. ir šventes. 
O Dideli komediniai aktai ir

krut. paveikslai. \A
“Kur gaoni pilną pinigų vertę?’

* 
duonos 1 kilo buvo 30—40 cen
tų, o dabar 40—45 centai; pi- 
rago 1 kilo buvo 85 centai, da
bar jau 1 litas. 10 kiaušinių da
bar kainuoja 1 lit. 80 centų, 1 
silkė 10- -20 centų ir t. p. Pa
brango taip pat ir avalinė, dra
bužiai, kuras ir t. t.

Provincįiijos miestclliuosc 
maisto produktai žymiai piges
ni. Kupišky ketvirtadienį, 1 ko
vo, šviežio nesūdyto sviesto 1 
kilo kainavo 6 lit. 25 centai, 
lašinių 1 kilo 5 litai* 10 kiauši
nių 1 litas, pūdas rugių 3 lit. 
50 cen., kviečių pūdas 5 lit. 50 
cen. ir 6 litai; žirnių įpudas 4-5 
litai, jautienos mėsos 1 kilo 1 
lit. 25 centai; vidutinė karve 
300 litų, gera 450—500 litų; 
geram arkliui mokėjo virš 1000 
litų.

Kaimiečiai, ūkininkai kar
čiai nusiskundžia, kad jų pre
kės sulyginant su krautuvių 
prekėmis esą labai pigios.

—Pilietis.

THE I 
Borden

ta jame Smetona, bet dalis vandens yra atimta
t • 1

Pastebėkite kaip išrodo kianas. Pastebėkite didelį 
aišky vardą “Borden’s”, kuris parodo, kad negalima 
padaryt klaidos pasipirkime.

I ■'

Jei norit išniokt kaip virt su Borden Evaporated Pienu, išpil- 
dykite kuponą paženklinant kokias pamokas norit ir mes pri
siusime dovanai.

•RDEN COMPANY 
Building, New York

Chicago Office: 510 N. Dearborn St 
Telephone Dearborn 3105

KUOMET JUS PIRKSIU PIENĄ 
ŽIŪRĖKITE, KAD BUTU 

SIAME KIANE !

UNSWEETEN£D _

^APORATE®
milk
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Iš Klaipėdos krašto
Klaipėda. —Krašto direktorija 

įsakė ,kad visi vaikai, kurie bar 
landžio 1 d. baigia pradedamąjį 
mokslą, butų užtektinai pramo
kyti • lietuviškai skaityti. Moky
tojams įsakųmU^ kad • šie nuo į- 
sakynio ipaškta>imo dienos 3 va
landos kas savaitė mokinius mo
kytų lietuvių kalba tikybos ir 
šventraštį skaityti. Jeigu be 
Šventraščio butų reikalingos ir. 
kitos tolygios knygos, tai Di
rektorija žada patarpinikauti 
tas knygas įsigyti. Įsakoma taip 
pat, kad vaikai butų supažindin
ti nors su pagrindiniais lietu
vių rašybos dėsniais. Visų ap
skričių mokyklų inspektoriams, 
reviduojant mokyklas, įsakoma 
sekti tų įsakymų pildymą.

(“Pr. L. Balsas).

—--Krašto Direktorija išleido 
įsakymą, kuriuo griežtai drau
džiama dirbtinai kelti kainas.

Prasižengusieji prieš šį įsakymą 
busią traukiami teisman.

- -Pajnąiikinus duonai pirkti 
korteles “krašto Direktorija į- 
steigė komisiją, kuri prižiūrės, 
kad pirkliai dirbtinai nekeltų 
duonos kainų. Neprisilaikan
čias Direktorijos įsakymo duo
nos pardavimo krautuves 'komi
sija turi teisę uždaryti,.

\
—Susipratusioj i Isrutės lietu

viai atsiuntė klaipėdiečiams sa
vanorių kariuomenei laišką, ku
riame širdingai sveikina klaipė
diečiu^ ir drąsina kuogreičiau- 
siai eiti prie tikslo — galutinai 
susijungti su Lietuva.

—Klaipėdos darbininkai lei
džia du laikraščiu, “Die Tachel” 
ir “Memėler Volkstimmc”, ku
rie tarp savęs gerokai pešasi. 
Pirmas smarkiai remia Lietuvą 
ir lietuvius, o antras Vokietiją 
ir vokiečius, gaudamas pašalpos 
iš Vokietijos.

■ "L1

Kenosha
• Lietuviai

Dabar laikas slysti 
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 geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAKSYS
220 Miltvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Pirmadienis, Bal. 2, 192J

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITišS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.
RĘSTAI

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS .

Veda bylas visuose .leisimuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon 
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų Ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telfif. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St, 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą,, išskyrus utarninka 
ir ketvergę. Nedeliomig nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt ŠL 
Telephone Canal 2562

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčibj nuo 9 r. iki 6 vąk. 
Veda visekias bylas visuose teis-; 
muose. Egzamjnavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant ąrbA parduodant Lotus, 
Namus, Karmas-ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

x Ofisas vidurmiestyj
/ ASSOCIATION BLDG

' 19 So. Lą Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hydo Park 3395

V. W. RUTKAtlSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St? Chicago 
Tel. Yards 4681

................................ ■ ..........
Tel. Brunswick 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS *

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560

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

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comir.«rc«
133 W. VVaehington St„ 

Phono Main 1308 
Chicago, UI.

JOSEPH. Č. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La S'alle St. Room 706 
Telephone Harrison 0421 

utarninkais ketvergais ir subatomis 
1612 West 46th Street 

Telephonę Boulevard 8172

* Telefonai: 
Randolph 2675 ir Dearborn 6272 
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

, • 155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public. •

. j - u..-*
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So. Boston, Mass.
Sandariečių mitingas ir komu

nistu “sorkės”.

(ta dagi viešai ant pagrindų ro-
I dydis. v '

Žmonių buvo mažiau nei pas 
sandariečius ir aukų “politiš
kiems kaliniams” surinkta 23 
dol. su centais.

Kovo 25 dieną, 3 v. po p. 
Lietuvių Svetainėje įvyko pra
kalbos, kurias rengė sandarie- 
čiai — ‘'‘diktoli patriotai, la
biausiai Lietuvą mylintieji ir 
daugiau už visas partijas jos 
labui dirbantieji” — kaip sa
vo prakalboj gyrėsi vietos san- 
dariečių kuopos vice-pinnįnin
kąs Rastenis, karštai raginda
mas klausytojus nesigailėt au
kų ir parodyti kitoms parti
joms, ikad sandu riečia i j išt ik

ro yra didžiausi patriotai.
Antras kalbėjo Ivaškevičius 

—“Klaipėdos generolas,” kaip 
jį dabar pas nuiSj vadina. Ka
da jis savo labai tuščioj kalboj 
priėjo prie to “miliono mar
kių”, kur jis klaipėdiškiam pa
aukojęs, tai tik apsisuks — ir 
vėl milionas markių, pasakis 
kelis žodžius - / ir vėl milio
nas markių, — ir taip jis pri- 
a ūko j o tų markių apie 15 ar 
20 milionų. O kiek jis tų va
karonių su užkandžiais tr išsi- 
gėrimai^ — kokių mes čią ne
turime — surengęs, ir vis sa
vo doleriais! Ogi susirinkdavo 

ne bet kas, — vis inteligen
tai. ponai, viršininkai, ininis- 
terku ir ex-ministeriai, ponios 
ir panos pasipuošusios su šil
kinėmis* dresėmis, su plikomis 
krūtinėmis — tikros aristok
ratės; o vėl vyrai —- ponai, 
visi su frakais, visi aristokra
tiškai/ atrodo — viskas gražu, 
malonu, ne taip kaip pas mus 
čia Amerike.. . Baigdamas ra
gino sandariečirs dėti aukų 
kuodaugiausiai, sudėti tuojau 
bent 500 dolerių ir pats padėjo 
penkinę.

Trečias kalbėjo atvykęs - iš 
Lietuvos Kast. Norkus. Jis kal
bėjo trumpai, bet rimtai, ir 
paskaitė keletą punktų valstie
čių sąjungos reikalavimų Lie
tuvos žmonėms, tarp jų minė
tinas reikalavimas atimti iš 
dvarininkų žemes be atlygini
mo ir išdalinti jas bežemiams 
ir mažažemiams.' [O čia ką tik 
prieš tai Ivaškevičius gėrėjos 
ir džiaugės ponais ir poniomis, 
kurie darė jam tokį mielą įs
pūdį, kad jis besidžiaugdamas 
kone, apsiverkė].

Po Norkaus prakalbos buvo 
renkama aukos ir surinkta 99 
doleriai su centafs. Tai tau ir 
karščiausi už visus Lietuvos 
patriotai — vietojx nusistatytų 
“bent 5Č0” dolerių nesudėjo nei 
penktos dalies. Dieną anksčiau 
socialistai savo prakalbose, 
kurias sandariečiai išardė, su
rinko aukų 120 dolerių.

_ /
Komunistų “sorkės.”

Tą .pačią dieną, vakare, toj 
pat svetainėj buvo ir komunis
tų “prakalbos.” Buvo skelbia
ma, kad kalbėsiąs Bimba ir 
Siurba (šis pastarasis man pa
žįstamas, evoliucijos lleliu iš
sivystęs iš Norwood, jtMass.,, 
Akielaičio), bet Bimbos Hiebu- 
vo, tai kalbėjo SiurbakielaHisk. 
Nieko pats nežinodamas tas 
žmogelis kankinosi ant pag
rindų, pats save ir publiką ap
gaudinėdamas, įpli'aukšdamas 
visokių nonsensų, girdamas 
komunistų kromelį ir šmeiž- 
damas socialistus — “grigaiti- 
nius” ir “michelsoninius” — 
už kuriuos dagi kapitalistai ir 
klerikalai esą geresni. Papasa
kojo ir kas dedas Lietuvoj. 
Ten, pasak jo, darbininkai šim
tais kišama į kalėjimus, kan
kinami, šaudomi, kariami, 
draskomi po ranką, po koją, 
smaugiami — žodžiu, didžiau
sios inkvizicijos Lietuvoj, ko
kių svietas dar nematęs ir ne
girdėjęs. Kaip darbininkai gy
vena pagarbintoj komunistų 
Rusijoj, kalbėtojas nei pusiau 
lupų neprisiminė. Klausant to
kių pliauškalų darosi ir juokai 
ir4>ikta, kad tokie žmonės drįs-

, kuria 
minios, 

sandu riečia is, komunistais, 
socialistais?

—Raulinaitis.

aprašytų prakalbų, su 
partija eina didesnės 
su
ar

Baltimore, Md
Drg. K. Bielinio prakalbos. — 

šaliapino koncertas.

Kaip buvo tikėtasi kad d. K. 
Bielinio prakalbos duos gerų 
pasekmių, taip ir įvyko. Pir
mą vakarą, kovo 18, prisirin
ko pilna svetainė žmonių ir su 
žingeidumu klausėsi gerb. sve
čio prakalbos. Reikia pasakyti, 
kad d. Bielinis yra geras ir 
nuosakus kalbėtojas, be to pa
žįsta plačiai darbininkų padė
tį, jų uždavinius ir moka la
bai suprantamoj formoj publi
kai išdėstyti. Jis nekalba į jaus
mą, nepučia 
revoliucinėmis 
kalba gyvais 

ką kahisytojai 
ta ir tuo labiau interesuojasi. 
Jis i 
darbininkijos padėtį, vaizdžiai 
parodė Lietuvos ekonominį ir 
kulturinį gyvenimą^/Taip pat 
plačiai apipiešė ll^Sctiivos dar
bo žmonių vargus laike karo. 
Vokiečių okupacijos ir bolševi
kų viešpatavimo.

Antrą vakarą d. Bielinis kal
bėjo ypač apie Liet. Socialde
mokratų Partijos darbuotę ir 
jos uždavinius, iš ko buvo (aiš- 
ku, kad musų draugai anapus 
vandenyno dirbo ir dirba Lie
tuvos darbo žmonių labui tiek, 
kiek jie išgali, kiek jų jiegos 
jiems leidžia dirbti. Toliau ga
na plačiai palietė Lietuvos pro
fesines sąjungas ir jų uždavi
nius. Kalbėtojas grynais fak-

avarijoms nebuvo galo. Pub
lika susidėjo daugiau iš ame
rikiečių, kuri rusiškai nesu
pranta, bet jai pakako išgirsti 
tas taip puikias melodijas ir 
taip puikiai dainuojant ir ji 

plojo iridojo, kad tik daugiau 
dainuofųl Tuo privertė daini
ninką sudainuoti net keturio- 
liką dainų. Dainavo visas dai
nas rusiškai, ir didžiumoj pa
prastas liaudies dainas, bet pas 
Šaliapiną jos išėjo kaip pui
kiausios operos arijos. Publi
kos buvo pilnas Lyric teatras, 
kuris talpina apie 4000 sėdy
nių. Dievulis žino kur buvo 
dingę komunistai, kad jie šiuo 
žygiu nerėkė, kad dainuotų 
bolševikišką himną arba “Du- 
binušką,” kaip kad metai at-

11 dieną nutarė pakviesti -svMį 
K. Bielini į So. Omaha ir su
rengti jam prakalbas. Taipjau 
nutarė paskirti iš kasos pini
gų iki 10 dolerių, jei bus rei
kalo, lėšoms padengti. Gerbia
mas K. Bielinis alsialnkė į So. 
Omahą vasario 15 dieną ir lai
kė prakalbas, kuriomis visi, 
kas į jas buvo atsilankę, gėrė
josi, nes sužinojo daug įdomių 
dalykų apie Lietuvą. Po kiek 
laiko “Naujienose” betgi buvo 
įdėta žinutė, kad tas prakalbas 
buk rengus LDLD. kuopa [ku-

rianie “N-oią” numery buvo 
rašyta, kad LDLD, kuopa ren
gus? RedJzTai atidavimas 
garbės ne 'tam, kam priklauso.

—LSS Senas Narys.

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4946 

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

TELEGRAMAS
labai dievuo- 
sekmadieniais 

nevalia 
užsiimti, nevalia rengti

čia
Baltimore 

tas miestas; 
nevalia nieko dirbti, 
bizniu
vakarų sn apmokama įžanga. 
Todėl sėkmadieiriai uždaryta 
visi teatrai ir judamieji pa
veikslai. Bažnyčia čia turi di
delės galios — ji tą visa nusta
to. Bažnyčių yra apie 600, taip 
kad amt Vieno šimto 
gyventojų išpuola viena baž-

1 ik-TV Cl LkJCl t į .

tuščiu burbulu ! n^,a- Paskutiniuoju laiku dau-
v i...z.,..t,:.. t • i

frazėmis, Jis 
realiais faktais, 
aiškiai supran-

kunigai sako 
o taigavę kinkų drebėjimą, 

dėlto, kad juos užpuolę, salio, 
juodašimtiški ku-klux’ai,

aiškiausiai nupiešė Lietuvos • siųsdami jgiąsiiiimo laiškus si
įvairiais įspėjimais. —K. L-kus.

So. Omaha, Nebr.
' Atitaisymas klaidos.

SLA. 87 kuopa laikytame sa
vo susirinkime š. m. vasario

migus Lietuvon
/ Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Pinigai
’ iš

Brighton Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

munistai vadovavo prof. są
jungai naudodami jas savos 
politikos siekiniams, ir tuomi 
suardė\yisas organizacijas ir 
jų veikmę, čia d. Bielinis už
mynė ir komunistams, taip 
sakant, ant “korno,” dėl to po 
prakalbos keletas komunistėlių 
(tiek čia jų ir yra) bandė duo
ti savo kvailius klausimus, 
kalbėtojas tinkamai jiems 
sakė, ir jie nutilo.

Aukų įK’r abu vakarus 
rinkta LSDP, arti penkias 
šimts dolerių ir parduota

Ii tėra tu ros. Prakalbos 
visais atžvilgiais pavyko. Bu
tų puiku, kad musų svečias ga
lėtų pasilikti pas mus ant vi
sados, — jis muims daug pa
dėtų atsteigime musų organi
zacijų.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

maža

bet

su- 
dc-
ne-

*
Kovo 22 d. baltimoriečiai tu

rėjo progos pirmu kartu išgirs
ti pasaulio geriausį dainininką 
F. Šaliapiną. Jis savo dainavi-. 
m u, savo artizmu taip sužavė
jo klausančių publikų, kad

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ APVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?
Suvenytų Valstijų Konsulas Kau

ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportų visų kitų ntetų “ųuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei- 

. čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų,

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagebėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kui. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda 'pasažierius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui, ■.

Del tolesnių informacijų ’ ’ 
tęs pas bile laivų agentą,

140 N. Dearborn St., Chicago, III.

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanką jubilSjus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybčs.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų

Vilnonę, 6 pėdų dydžio ............................... . .........................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio .......... .........................
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ................................
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po ............................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Perkupčiams duodame didelį nuošimtį ir apmokam persiun

timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais.

.... $6.00 
. $3.75 
..... 25c 
..... 15c

pa-

— Adresuokite —

Vienybė
193 Grand Street, Brooklyn, N

MRS. A. MICHNIEV1CZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU, Kampas 81 gat.
Telefonas Y arda 1110

Baigusi

merginoms.

Akušeri- 
>s kolegi* 
; ilgai 

praktika
vusi Penn* 
silvanijos 
hospitali- 

se. Pasek- 
mipgaij pa- 

tarnauja 
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir

Didžiausis nepąrtiifts 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 
šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame pa
sauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi- 
suomeninio'Vyveninio. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai raštai 
musų geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.

Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to- 
L ulintį jo-etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą apštį be kaA 
mantinejimo jo sąžinės įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiusk jį ŠIAN
DIEN.

“TELEGRAMAS”
666 West 18th Stteel, Chicago, H|.

P. S. Telegramas-.taipgi yra gaunamas Chicagojo ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama^-jVIENAS> 
NUMERIS 5 CENTAI.

PINIGAI
• V

> 13

ROCKFORDO

Lietuvon

4^-DR. herzman^b
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
meti) kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Cana] 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 95C 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligi;

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffi

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. 

Nedėlroj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

v.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gesas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St., Chisago, UI.

.................  i ■ ■ ■ ■ ■..........

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257 •

Telephone Yards 1532

DR. J, KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, IU.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Centfal 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro • 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Are.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Telii Lafayette 0268

Telephone Yards 5082

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

CHICAŲO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra » 

uždarytas

dr. v. a. Rimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

—
Telephone YardfT>5834

DR. P. G. WIEGNER
*

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

iš

3325 So. Halsted St., Chicago, III,

Telefonas Boulevard 7042

DR, C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė, ' 
arti 47-tos gatvės

.... t,

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 Iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

fM. WAITKIĖWICZ 
(Banienė)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa- 
sėkmingo 
tikavimo 
datyriniG.
mngai pi 
ju prie 
Kiekvie: 
sitikimd 
vpatiškr 
rėjimą.y

prak- 
turiu 

Pasek- 
tarnau-

/Tmdymo 
ame at- 

teikiu 
\prižip- 
/Duodu

ir 
noms veltui.

mv- 
mergi-

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
■» Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 8 
ir 7 . iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

. Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—rl2 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis lO-r-12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. ChicagoK• - - - - - - • - K ■ ------

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

■— Opteaatrlst
.Tai. BOU l«v*r4 
4*4* 8. JUhl**4 Ara
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Cditor P. Grigaiti!

1789 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephone Roosevelt 8501

Subscription Katėsi 
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* $7.00 per year vutside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago 
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Entered as Second Clas* Matter 
Msrch 17th, 1914, at the Post Office 
of < Chicago, III., undar the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas j Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chlcagojo — paltu: .

Metams w .......    $8.00*[
Pusei metų________ __
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam 
Vienm mėnesiui ..____

Chicagojo per nešiotojus:
Viena kopija__________
Savaitei______________

Mėnesiui_______ ________
Suvienytose Valstijose ne

valdžios arba kurios buvo 
atliktos praeitose revoliuci
jose, bet joks kultūringas 
žmogus nepagirs jos už tą, 
ką ji daro su savo politiniais 
priešais. Bolševikams juo 
sunkiaus yra teisintis, kad 
jie, koliai dar nebuvo paėmę 
į savo rankas valdžią, patys 
buvo griežti laisvės varžymo 
ir mirties bausmės priešai.

Teroras, kurį bolševikai 
vartoja išlaikymui valstybi
nės galios savo rankose, ke
lia prieš juos pasaulio opini
ją ir tuo budu jisai griauja 
jų pastangas gauti kitų šalių 
pripažinimą. Nejaugi jie to 
nemato? •

Diskusijos apie 
kapitalą

Ir mano žodis “Kas yra 
kapitalas?”

27

4.00
2.00
1.50
.75

8c 
18c 
75c mayo-

Metams$7.0(
Pusei metų 8.5(
Trims mCne^lams _____________ 1.75
Dviem mėnesiam ______ ..____  1J25
Vienam mėnesiui _____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams ........... ....—__________$8.00
Pusei metų ........... 4.00
Trims mėnesiams ___ ________  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
.■______ L.1.1___j___ g.’.igr

Žiauri valdžia.
ginti kapitalistinius

Bolševikų tribunolas pas
merkė myriop katalikų arki
vyskupą Cieplaką ir genera- 
lį vikarą Budrevičių, o apie 
tuziną katalikų kunigų nu
teisė įvairiems kalėjimo ter
minams. Sovietų valdžia 
tuos nuosprendžius patvirti
nę/, tik vyriausiam kaltina- 
nįajam, arkivyskupui, pakei
tė oirties bausmę kalėji
mu.

Tie žiaurus bolševikiško 
teismo nuosprendžiai iššau
kė smarkių protestų užsie
niuose — visuomenėje ir val
džiose. Tarp protestuojan
čių pasirodė ir Jungtinių 
Valstijų valdžia. Reikia pa
stebėt, kad pernai, kai bolše- 
kai dar žiauriau nuteisė so
cialistų revoliucionierių par
tijos vaduotai buržuazinės 
valdžios neprotestavo.

Nėra jokios abejonės, kad 
bolševikiško teismo žiauru
mas baisiai diskredituoja 
sovietų valdžią. Gali ji kad 
ir da taip teisint save, nuro- 
dinėdama į tas nuožmybes, 
kurias atlieka buržuazinės

Nepamirškite 
balsuot!

-y-------------------

Ryto bus Chicagąs
ro rinkimai. Mes raginame 
lietuvius piliečius nepamirš
ti pasinaudot savo pilietine 
teise.

Kandidatų į mayorus yra 
trys: republikonas, demo- 
kr£ta| ir socialistas. Tarpe 
repuBlikono ir demokrato 
skirtumą sunku surasti: jų 
dviejų principai yra vieno
di
interesus ir, kur reikia, pa
dėti jiems nugalėti darbinin
kus. Tik kaipo asmens juo
du šiek-tiek skiriasi vienas 
nuo antro. Vienas vadinasi 
Lueder, kitas — Dever, ir 
kiekvienas jų dviejų turi ki
tonišką charakterį. ’ »

Bet renkant miesto mayo- 
rą, reikia žiūrėt ne į kandi
dato vardą arba būdą, o į tą, 
kaip jisai yra pasiryžęs Ves- 
;i miesto reikalus. Šituo at
žvilgiu milžinišką daugumą 
lietuvių gali patenkinti, tik
tai socialistas Cunea. Jisai 
stoja už darbininkus ir susi
pratę darbininkai pastatė jį 
kandidatu. Išrinktas į ma
yorus, jisai stengtųsi paleng
vinti darbo žmonių būvį ir 
gintų juos nuo visokių iš
naudotojų.

Todėl balsuokite ryto už 
Cunnea!

“Naujienų” nr. 73 kovo 
tilpęs “Atviras laiškas “Nau

jienų” Red. P. Grigaičiui” ma
ne labai užinteresavo klausime 
“Kas yra kapitalas”?

Iš ■ aprašymo “Naujienose” 
tenka suprasti, kad Lietuvių 
Socialistų Jaunuomenės Lygos 
1-os kuopos lavinimosi susirin
kime buvo plačiai kalbėta tuo 
klausimu, ir nesusitaikius 
kreiptasi į “Naujienų” Redak
torių dėl išsprendimo.

Mano supratimų B. Kubi
liaus aiškinimas gal ir nevisai 
faktiškas, bet jis turi maždaug 
pamato. B. Kubilius sako, kad 
“Kapitalas yra nevien tik pi
nigai, bet ir kurpės ir švarkas, 
kuriais jus dėvite, knygos, taip
gi saulė ir mėnešis, žvaigždės, 

Į pagaliaus oras ir visi gyvi ir 
negyvi daiktai, ir net daiktai 
matqmi su mikroskopu ipagel- 
bfr yra kapitalas.” O drg. J. J. 
Čeponis sako, kad pinigai, ku
rie įdėti į kokį nors biznį ne
ša pelną, yra kapitalas. Kitaip 
sakant, pinigai pinigus daran
tys; kuomet tam tikra suiųa 
pinigų įdėta į kokią nors jmo- 
nę auga, didėja, tai tuos pini
gus mes vadiname kapitalu.”

Taigi abudu jie toli nesutin-* 
ka. “Naujienų” Red. P. Grigai
tis aiškina taip: “Kapitalas yra 
ne kiekvienas daiktas, kurį mes 
matome gamtoje. Jisai randasi 
tiktai žmonių visuomenėje; ji
sai yra žmogatis padarytas ar
ba vartojamai daiktas. Todėl 
kapitalu negalima vadinti sau
lę, žvaigždes, mėnulį, orą, va
balus ir kitokius daiktus, prie 
kurių pagaminimo žmogus he
ra prisidėjęs. Jeigu tie gainios 
sutverti daiktai butų kapitalu, 
tai reikštų, kad kapitalizmo 
tvarka gyvavo visuomet, kad ji 
yra pačios gamtos tvarka.”

d.

“jisai randasi tiktai žmonių vi
suomenėj; jisai yra žmogaus 
padarytas arba vartojamas 
daiktas.” Mes galime rasti daug 
daiktų, kur nėra žnfogaus pa
daryti ir jie taipgi yra kapita
las. Žvėrt\ užauga tyruose lau

 

kuose, ir jit^iieko bendra ne

 

turi su zmouaus padarymu, 
bet jis gali pastoti žmogaus 
kapitalu, kai jį pagauna ir iš 
„ r____ __r__ _c, žkvis van

deny atneša gana didelį kapi-
ir 

kartu jis skaito savo kapitalu 

 

jas pagavęs; nekuriu valhalai 
kur naikina kokius odas 
taipgi neša vlsiiomendbkapita- 
lą, lies jie naikina ligas, o juk
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Keturi jurininkai sušalo talą tani, kas jas gaud 

;iės Albermarlc, arti Elizabeth 
City, N. C., kada vilkikas Flect- 
wood apvirto laike audros. 
Penkis kitus jurininkus išgel- 
jtįįo kįUs laivas.

Padegėlis Kasmatė
Liūdna Giesme

apie
Užmiršta poetą 
Gripės kančia ir 
Honoraro ilgesį

[Musų bendradarbio Padegėlio Kasina- 
tės čia dedamasai eilėraštis yra šaržas iš 
Lietuvos gyvenimo. Eilėraščio forma — 
pati savaime yra parodija Lietuvos senųjų 
poetų kurinių. Parašyta jambu (visai to
kiu pat stiliumi, kaip garsusai Puškino ro- 
inanas-poema Evgenij Oniegin), kuris, pats 
savaime, tinka tiktai tragedijoms arba šiaip 
rimties dalykams rašyti. O čia tokia rim
ta forma rašoma tokius nerimtus daiktus. 
Lietuvos senieji poetai (Maironis, Margalis, 
Jakštas ir 1.1.) irgi labai mėgsta apie ma
žas smulkmenas kuoiškilmingiausia rašy
ti. čia jų stilius privesta iki galui — nesą
monės. Antra — ir neigiama šio‘eilėraščio 
savybė kad kalbama apie faktus, kurie 
tėra žinomi ir suprantami tiktai siauresnei 
kuopelei. Kad padaryti jį prieinamą ir mu
sų skaitytojams, Lietuvos gyvenimo ir san
tykių nepažįstantiems, mes jį palydime vi
sa eile pastabų-paaiškinimų.. šiaip eilėraš
tis turi daugiau publicistinės, negu poetinės 
yertčs.] ‘ •

1.
\Aš jums rašau, tai ko dar norit1) 

Iš mano varganos galvos!
Gana man rūpesčių užkrovei 
Nebe nuo vakar jau dienos 
Su savo laikraščiais, ražončiais, 
Su savo išmintim aukšta, 
Pastogėj Seimo pakišta,— 
Ref(/rmonis, hymansais, šarončiais— 
Tai ką daugiau pridėt galiu 
Prie šių komedijų gailių!
2

Aš jums rašau, kaip ta Tatjana, 
Kur buvo Puškinui gera 
Po kabinetą ir altaną — 
Minkšta, širdinga, atvira...
Deja! Mana lemtis prastesne— 
Tatjana būti negaliu!
Tarp vyrų, tartum pagalių, 
Kurie tik biznio pelningesnio— 
Ne moters ieško, ne, minai, 
Kur braška frakai ir skvernai!

3
Žinau, kad Tumas ar Maironis, 
Ar Radzikauskas2) prašinatlius 
Manuosius jambus pašolvonys 
Ir girs verkšlenimus šventus— 
Šonai jau jie mane doroja! 
Bet kaltas Puškinas tikink - 
Pagiindon nuvedė jisai—■ 
Man jambais širdį subiaurojo... 
Ir jeigu dar laikaus, buriuos- • 
Žinokite- Rygon rengiuos...

liga tai daugiausiai kenkia ka
pitalui, taigi kada ligą praša
lina koks gyvūnas, tai dalinai 
jis tiek geras kaip tas pats ka
pitalas. Toliaus, oras tai gali
ma skaityti kapitalu, nes nuo 
oro tankiai nukenčia kapitalas. 
Jei oras kokiais metais blogas, 
jis daugiausiai nukankina žmo
nes, kada javai neužauga, jie 
žinoma pabrangsta, ir nuo to 
nukenčia kapitalas. Todėl ge
ras oras yra ir kapitalas.

Dabar toliau. Sako, kad mė
nulis žiemos laike tam tikrais 
tarpais priduoda šilumą, taipgi 
ir žvaigždžių šiluma yra skai
toma už naudingą. Jeigu tos 
teorijos yra teisingos, tai šilu
ma daug pagelbsti kapitalui. 
Juk kada oras yra šaltas, tai 
sulig dabartines tvarkos kapi
talizmo žmogų priveda prie 
bankroto visai, ir jis turi at
siskirti su savo paskutiniu cen
tu.

O kai švaikas, kurpes, kny
gos — tai yra neužginčijamas 
faktas kad tai yra kapitalas.

Toliau su drg. J. J. Čeponiu 
negalima sutikti, kad kapitalas 
yra tiktai pinigai įdėti j kokią 
įmonę. Juk jeigu butų jo tei
sybė, tai žmogus galėtų auginti 
savo kapitalą kada jis tik turi 
jį investinęs į kokį biznį. Daug 
žmonių yra, kur neturi jokio 
biznio ir jie augina kapitalą, ir 
jų tas kapitalas toks geras kaip 
kito biznis.

kapitalo stovi žmogaus darbas. 
Kol žvėris randasi tyruose ar
ba miške, jisai nieku budu nė
ra kapitalas; tiktai tuomet, kai 
žmogus prideda prie to žvėries 
savo darbą —* t. y. pagauna 
žvėrį, našauja jį ar ką kitą su 
juo padaro, — tiktai tuome^ 
tas žvėris gali patapti kapitalu. 
Kapitalu jį daro ne las as ja
me gamtinio, o tas, ką į jį yra 
įdėjęs (ar prie jo pridėjęs) 
žmogaus darbas.

nedaro” tiesioginė- 
irasmėje ne ang
lie medžio, nė

Įeito yra kalbama 
produkciją”, apie

Žmogus “ 
j e to žodžio 
lies, nė a ūks 
javo; bet vis 
apie “anglies 
“aukso produkciją” ir t. t. Pro

 

dukcija gi raiškia gamybą, da
rymą. Nors\ žmogus nedaro 
anglies, arba) aukso, arba me
džio, bet jis turi iškasti auk

 

są ir duojKja'm tam tikrą for- 
turi nukirsti ir puriną; jis

Toliaus, mokslas yra kapita
las. Nors žinoma musų dvasiš- 
kija sako, kad ne, bet jie vie
naip mislija, kitaip sako. Aš 
visuomet maniau, kad moks
las tai didžiausias turtas žmo
gaus.

Žinoma, “Naujienų” Red. P. 
Grigaitis gal ras daug faktų, 
kur jis galės mane sukritikuo
ti, tas žinoma galima versti 
keleriopai nurodinėjimus. Bet 
aš abejoju, kad butų galima

vežti i miško medį, turi išart 
žemę ir pasėt grūdą, kad javas 
užaugtų. • Tiktai rezultate šitų 
žmogaus darbų tie daiktai gali 
pavirsti kapitalu.

Mes gerai žinome, kad ne 
visi daiktai, iš kurių gali susi
dėti kapitalas, yra žmogau^ 
“padaryti”, todėl savo atsaky
me į Atvirą Laišką mes paste
bėjome, kad prie tų daiktų 
reikia priskaityti ir “žmogaus 
vartojamus” daiktus. Vartoji
mo gi negali būt be pritaikymo 
prie tam tikrų reikalavimų, o 
tai reiškia darbą.

Mums atrodė svarbu pabrėž
ti, kąd ne gamta daro kapitalą, 
bet žmogus, ir drg. Studento 
kritika neduoda pamato, d.eJko 
mes turėtume to savo supra
timo atsižadėt.

. ........ , Pirmadi 
Uslas gali būt tiktai tokioje vi-1 
suomenėje, kuri yra pasidali
nusi 
tam 
tam 
nių.
kos, 
kuomet išnyks ta tvarka, tai 
kapitalas irgi išnyks, — nors 
daiktai, kuriuos žmones turi, 
didelėje dalyje pasiliks tie pa
tys arba jų dar daugiau atsi
ras.

Turto, daugiaus ar mažiaus,’ 
žmonės visuomet turėjo nuo to, 
laiko, kai jie yra žmonėmis, ir 
tolyn jie turės jo vis daugiau 
ir daugiau. Bet tiktai tam tik
roje visuomenės tvarkoje ypa
tinga žmonių turto dalis pavir
to kapitalu.

Kuri turto dalis virsta kapi
talu ir kaip atskirti ją nuo ki
lų turtų, — mes gana plačiai 
aiškinome pereitą kartą ir čia 
nėra ko prie tų aiškinimų pri
dėti. Jeigu musų kritikui leng- 
viaus yra suprantamas žodis 
“turtas,” negu vertė arba ver
tybe, tai mes galime kapitalo 
definiciją taip pakeisti: kapita
las yra toks turtas, kuris yra 
vartojamas turto didinimui. 
Bet turime čionai įspėti skai
tytoją, kad šita definicija yra 
perdaug “supopulerizuota” ir 
kad yra geriaus laikytis tų žo
džių, kuriais buvo kapitąlo 
prasmė išdėstyta pirmesniam 
musų aiškinime.

į klases. Kapitalą gimdo 
tikra visuomenės tvarka, 
tikri santykiai tarp žmo- 

Kuornet n'ebuvo tos tvar
tai nebuvo ir kapitalo, ir

r™................... .. -

streiįxfoja, tai nieko bloga, jei 
kiįj/jų vietas užims. Bet taip 

islija tik tamsus žmojiės. Jei 
Vokietija ir nusikalto, tai ji 
jau ir nubausta ir jos žmonės 
pakankamai nukentėjo, o fran
ciai nė kiek npgeresni. Jei 
franeuzai dabar nori visai vo
kiečius pasmaugti, tai vokiečių 

arbininkai turi pilnos * teises 
icimnis priešintis ir ne- 

rbfhjiems, ir ne vienas ?ki- 
tos šalies darbininnas nepriva
lo jų kovą prieš savo smaugė
jus trukdyti, neprivalo vokiečių 
darbininkų streiko laužyti, kad 
padėjus franeuzų imperialis
tams svetimus kraštus plėšti.

—Kareivis.

Roosevelt 7582
S. M. Skudas

I *
Graborius ir Balsamuotojas 

Automobilius turiu visokiems rei
kalams; prieinamos kainos.

1911 Canalport Avė.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St. 
Telephone Haynvarket 1018

Skaitytojų Balsai

Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BE A UTY SHOP

Veidą ir galvos gydymas. Marcei! su- 
1 parbiniavimas. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako..]

J. J. Čeponis stato. Žinoma, čia 
galima tuos faktus daug aiš
kiau prirodyti, bet tas užimtų 
labai daug vielos laikrašty, tie
siog neapsimokėtų. Tokius gin
čus galima geriausiai vesti tam 
tikrai surengtuose ginčuose.

—Studentas.
Redaktoriaus žodis.

Drg. Studentas randa, kad ir 
daiktai, prie kurių padarymo 
(arba pagaminimo) žmogus 
nėra prisidėjęs, gali būt “kapi-

rie užauga tyruose ir kuriuos 
žmogus pasigauna, šitoje pa
staboje yra šiek-tiek tiesos, bet 
ji paliečia tiktai prasmę žodžio 
“daryt”, o ne kapitalo esmę.

Žvėrių žmogus nedaro, nors 
jie gali tam tikrose sąlygose 
būt vartojami, kaipo kapitalas. 
Bet tarpe žvėries, kaipo gam- 
tos tvarinio, ir žvėries, kaipo

Dabar imsime dalyką ' iš ki
tos pusės. Musų kritikas sako, 
kad kapitalas esąs visa, kas tik 
kokiu nors budu naudinga 
žmogui, kabalai, kurie naiki
na kokius nors nuodus, yra 
naudingi, todėl jie — kapita
las; geras oras padeda užaugin
ti javus,’todėl oras — kapita
las (o kaip su blogu oru? — 
mes norėtume paklausti Stu
dento) ; šiluma, švarkas, kur
pės, mokslas — irgi kapitalas, 
nes jie naudingi žmogui ir su
daro jo turtą. Šitie pavyzdžiai 
tečiaus rodo, kad drg. Studen
tas vartoja žodį “kapitalas” 
klaidingoje prasmėje.

Jisai mano, kad kapitalas 
yra tas pat, kas turkis, o tuo 
tarpu lai yra visai skirtingi 
dalykai. Naudingu daiktu ar
ba “turtu” galima vadinti ir sa
vo sveikatą, vienok niekam 
neateis į galvą rimtai sakyti, 
kad žmogus, kuris nieko dau
giai! neturi, kaip lik sveiką 
kūną, yra “kapitalas”. Kapi
talistas arba kapitalo savinin
kas yra tam tikros visuomenės 
klasės narys; vadinasi, kajjita-

# •

PRANCŪZAI NORĮ GAUT 
' STREIKLAUŽIŲ.

Man neišpuola čia kištis, nes 
tai politikos dalykas, o aš esu 
kareivis ir man nevalia, bet... 
dalykas yra toks:

Tiesa, ar ne, nežinau, bet 
pas mus dabar kalbama, kad 
Francija reikalaujanti maine-1 
rių į Ruhr kasyklas ir siūlanti 
po 10 dolerių į dieną, nes mat 
vokiečių darbininkai’ atsisako' 
ten franeuzams dirbti, tai jie 
nori nors iš Amerikos parsiga
benti darbininkų. Bet jei tai 
Jeisybė, tai Amerikos darbinin
kai butų 
jei tenai 
dėti visų 
daleidus. 
ii ai ten
gerais uždarbiais, lai padarytų 
didžiausią nešlovę Amerikos 
darbininkams — pažemintų 
Amerikos darbininkus" viso pa
saulio darbininkų akyse kaipo

PINIGAI
• . ♦ 

Iš

West Pullmano

Lietuvon

labai neišmintingi, 
važiuotų, ir reikėtų 

pastangų, kad to ne-j 
Jei kurie neišmanė-1

kurie mano, kad Vokietija rei
kia nubausti ir todėl, jų uuo- 
mone, jei vokiečių darbininkai

West Pulltnaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 

gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-tį 
St., West Pullman, III. 

Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- Į 
tija. Iš West Pullmano j 

siųskite pinigus Lietu- 
von per Naujienų Skyrių 
Kartano ap lieko j e, 523 
W. 120-th St.,West Pul
lman, III.

i

4 .
Deja, kas gali jums nupūti, 
Kaip aš su jambais kankinuos!
Kai]) galit sopulį nuspėti, 
Jei jus, kaip kilpai vystykluos, 
Ramiai svajojate palangę, ‘ ■ z 
Agzortus, sūnūs paklusnius >
Ir laurus misterių3) pigius,— \J 
Kaip aš, it sliekas susirangęs, 
Draikaus po, grii>es verpetus, 
Jau trečias mėnuo prakeiktus!

5 ' $0
Aukšta Redakcijos Taryba, 
Kas yra gripe,—ar žinai? 
Ne viskas aukšas tas kas žiba, 
Arba kas kvepia negerai! 
Purickis, Traviata4), tifas, 
Reforma žemės ir pati 
Atlikti pareigas gabi— 
Juk šiandie tai—klastingas milas! 
Vadinas, .gripci pamatų 
Mums tenka ieškoti kilų.

Religija, teisybė, dora— 
Medingos sąvokos minai; 
Už dolerį, ražončių porą 
Gali būt šventas amžinai, 
Arba, Slogiausiuoju atveju,— 
Kiekvieną vargas gal išlikt— 
Gali ministeris palikt, 
Ar Dievo palaimos skelbėjas... 
Skirtumas maržas—rpats žinai, 
Jei Lietuvoje gyvenai...

7
O mūza, lyra, pats Smetona, 
Pribukįt man ant padėties! 
Kas yra gripės antifona? 
Kas yra kvaitulis širdies?.. 
Ir kur padėjai inkvepimą 
Krikštynų pranaše—Gira5) ? 
Ar Švyturys6) nuo' tau, Aušra6) 
Devynias skaras hjpti ima? 
Kur vyrai nūn, kur moters jų, 
Paguoda meno kūrėjų7) ?...

8 J '

Nesu ministeris, dvasiškis, 
Nei miliceiskis ijpriu likt. 
Esu kalikas jambų driskis 
Ir kaipo tekis baigiu pliki. 
Ir jeigu šiandie dar ulioju 
Po mūrus Tauragės8) senus, 
Tai nežinau, kas naktį bus, 

• Ir koks mane sutiks rytojus...
Ir meilės artimo vardan 
Ar gausiu dar ką nors bargan?

. 9
O gripe, gripe mylimoji, . 
Kad spirtų kur tave velniai! 
Kaip tu maai raumenis biauroji, 
Kai]) kaulus braškini mitriai! 
O juk ateis kita gadynė, 
Kai Keinšio9), Jakšto9) nebebus, 
Kai Radzikauskas prašmatnus 
Pas Abraomą klaus nakvynės,— 
Kili naujus takus pramins— 
Mane poetu pri]>ažins!

y--------- -—--------------------------r,----

REDAKCIJOS PRIERAŠAI

2) Paerzinimas Puškino. Puškino ro
mane “Evgenij Oniegin” yra ‘ vieta, visų 
scntimenlalistų labai mėgiama, kur įsimy
lėjusi herojinė Tatjana^ rašo laišką Oniegi- 
mii, pareikšdama sdvo meilę. “Ja vam pi- 
šu, čevo že bolie” — aš jums rašau, tai ko 
daugiau dar...

2) Radzikauskas—kadaisia garsus Lie
tuvos kritikas (dabar ir gi dar garbina
mas), labai sekąs rusų Bielinskį, už lai 
jaunųjų tarpe vadinamas llovaiskiu.

&) Misteris--taip Vilkolakis vadina mi
nis torius.

4) "Traviata—opera, kuria buvo atideng- 
. ta Lietuvių opera, padariusi Kaune labai 
daug triukšmo.

’) Gira’ žinomas lietuvių poeta-ronian- 
tikas.

6) Švyturys ir Aušra—dvi knygų leidi- . 
mo linuos Kaune, maža autoriams hono
raro temokančios.

7) “Paguoda iheno kūrėjų”, — Kaune 
yra tokia draugija — Lietuvių Meno Kūrė
jų -kuri atsirubežiavo nuo visuomenės, 
pasiskelbus Olimpo gyventojais.

8) Tauargcj yra bepročių namai.
9) Kemšys—naujas lietuvių kritikas, 

ieškantis literatūroj publicistikos, o jos ne
rasdamas-—viską smerkia. Jakštas — kun. 
Dambrauskas, kritikas, smerkiantis viską, 
kas dievo nųgarbina'. V

t
(Ęys daugiau)
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valdžios arba kurios buvo 
atliktos praeitose revoliuci
jose, bet joks kultūringas 
žmogus nepagirs jos už tą, 
ką ji daro su savo politiniais 
priešais. Bolševikams juo 
sunkiaus yra teisintis, kad 
jie, koliai dar nebuvo paėmę 
į savo rankas valdžią, patys 
buvo griežti laisvės varžymo 
ir mirties bausmės priešai.

Teroras, kurį bolševikai 
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nės galios savo rankose, ke
lia prieš juos pasaulio opini
ją ir tuo budu jisai griauja 
jų pastangas gauti kitų šalių 
pripažinimą. Nejaugi jie to 
nemato? •
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Orderiu, kartu su užsakymu.
.■______ L.1.1___j___ g.’.igr

Žiauri valdžia.
ginti kapitalistinius

Bolševikų tribunolas pas
merkė myriop katalikų arki
vyskupą Cieplaką ir genera- 
lį vikarą Budrevičių, o apie 
tuziną katalikų kunigų nu
teisė įvairiems kalėjimo ter
minams. Sovietų valdžia 
tuos nuosprendžius patvirti
nę/, tik vyriausiam kaltina- 
nįajam, arkivyskupui, pakei
tė oirties bausmę kalėji
mu.

Tie žiaurus bolševikiško 
teismo nuosprendžiai iššau
kė smarkių protestų užsie
niuose — visuomenėje ir val
džiose. Tarp protestuojan
čių pasirodė ir Jungtinių 
Valstijų valdžia. Reikia pa
stebėt, kad pernai, kai bolše- 
kai dar žiauriau nuteisė so
cialistų revoliucionierių par
tijos vaduotai buržuazinės 
valdžios neprotestavo.

Nėra jokios abejonės, kad 
bolševikiško teismo žiauru
mas baisiai diskredituoja 
sovietų valdžią. Gali ji kad 
ir da taip teisint save, nuro- 
dinėdama į tas nuožmybes, 
kurias atlieka buržuazinės

Nepamirškite 
balsuot!

-y-------------------

Ryto bus Chicagąs
ro rinkimai. Mes raginame 
lietuvius piliečius nepamirš
ti pasinaudot savo pilietine 
teise.

Kandidatų į mayorus yra 
trys: republikonas, demo- 
kr£ta| ir socialistas. Tarpe 
repuBlikono ir demokrato 
skirtumą sunku surasti: jų 
dviejų principai yra vieno
di
interesus ir, kur reikia, pa
dėti jiems nugalėti darbinin
kus. Tik kaipo asmens juo
du šiek-tiek skiriasi vienas 
nuo antro. Vienas vadinasi 
Lueder, kitas — Dever, ir 
kiekvienas jų dviejų turi ki
tonišką charakterį. ’ »

Bet renkant miesto mayo- 
rą, reikia žiūrėt ne į kandi
dato vardą arba būdą, o į tą, 
kaip jisai yra pasiryžęs Ves- 
;i miesto reikalus. Šituo at
žvilgiu milžinišką daugumą 
lietuvių gali patenkinti, tik
tai socialistas Cunea. Jisai 
stoja už darbininkus ir susi
pratę darbininkai pastatė jį 
kandidatu. Išrinktas į ma
yorus, jisai stengtųsi paleng
vinti darbo žmonių būvį ir 
gintų juos nuo visokių iš
naudotojų.

Todėl balsuokite ryto už 
Cunnea!

“Naujienų” nr. 73 kovo 
tilpęs “Atviras laiškas “Nau

jienų” Red. P. Grigaičiui” ma
ne labai užinteresavo klausime 
“Kas yra kapitalas”?

Iš ■ aprašymo “Naujienose” 
tenka suprasti, kad Lietuvių 
Socialistų Jaunuomenės Lygos 
1-os kuopos lavinimosi susirin
kime buvo plačiai kalbėta tuo 
klausimu, ir nesusitaikius 
kreiptasi į “Naujienų” Redak
torių dėl išsprendimo.

Mano supratimų B. Kubi
liaus aiškinimas gal ir nevisai 
faktiškas, bet jis turi maždaug 
pamato. B. Kubilius sako, kad 
“Kapitalas yra nevien tik pi
nigai, bet ir kurpės ir švarkas, 
kuriais jus dėvite, knygos, taip
gi saulė ir mėnešis, žvaigždės, 

Į pagaliaus oras ir visi gyvi ir 
negyvi daiktai, ir net daiktai 
matqmi su mikroskopu ipagel- 
bfr yra kapitalas.” O drg. J. J. 
Čeponis sako, kad pinigai, ku
rie įdėti į kokį nors biznį ne
ša pelną, yra kapitalas. Kitaip 
sakant, pinigai pinigus daran
tys; kuomet tam tikra suiųa 
pinigų įdėta į kokią nors jmo- 
nę auga, didėja, tai tuos pini
gus mes vadiname kapitalu.”

Taigi abudu jie toli nesutin-* 
ka. “Naujienų” Red. P. Grigai
tis aiškina taip: “Kapitalas yra 
ne kiekvienas daiktas, kurį mes 
matome gamtoje. Jisai randasi 
tiktai žmonių visuomenėje; ji
sai yra žmogatis padarytas ar
ba vartojamai daiktas. Todėl 
kapitalu negalima vadinti sau
lę, žvaigždes, mėnulį, orą, va
balus ir kitokius daiktus, prie 
kurių pagaminimo žmogus he
ra prisidėjęs. Jeigu tie gainios 
sutverti daiktai butų kapitalu, 
tai reikštų, kad kapitalizmo 
tvarka gyvavo visuomet, kad ji 
yra pačios gamtos tvarka.”

d.

“jisai randasi tiktai žmonių vi
suomenėj; jisai yra žmogaus 
padarytas arba vartojamas 
daiktas.” Mes galime rasti daug 
daiktų, kur nėra žnfogaus pa
daryti ir jie taipgi yra kapita
las. Žvėrt\ užauga tyruose lau

 

kuose, ir jit^iieko bendra ne

 

turi su zmouaus padarymu, 
bet jis gali pastoti žmogaus 
kapitalu, kai jį pagauna ir iš 
„ r____ __r__ _c, žkvis van

deny atneša gana didelį kapi-
ir 

kartu jis skaito savo kapitalu 

 

jas pagavęs; nekuriu valhalai 
kur naikina kokius odas 
taipgi neša vlsiiomendbkapita- 
lą, lies jie naikina ligas, o juk

NORFOLK, Va., .kovo 29
Keturi jurininkai sušalo talą tani, kas jas gaud 

;iės Albermarlc, arti Elizabeth 
City, N. C., kada vilkikas Flect- 
wood apvirto laike audros. 
Penkis kitus jurininkus išgel- 
jtįįo kįUs laivas.

Padegėlis Kasmatė
Liūdna Giesme

apie
Užmiršta poetą 
Gripės kančia ir 
Honoraro ilgesį

[Musų bendradarbio Padegėlio Kasina- 
tės čia dedamasai eilėraštis yra šaržas iš 
Lietuvos gyvenimo. Eilėraščio forma — 
pati savaime yra parodija Lietuvos senųjų 
poetų kurinių. Parašyta jambu (visai to
kiu pat stiliumi, kaip garsusai Puškino ro- 
inanas-poema Evgenij Oniegin), kuris, pats 
savaime, tinka tiktai tragedijoms arba šiaip 
rimties dalykams rašyti. O čia tokia rim
ta forma rašoma tokius nerimtus daiktus. 
Lietuvos senieji poetai (Maironis, Margalis, 
Jakštas ir 1.1.) irgi labai mėgsta apie ma
žas smulkmenas kuoiškilmingiausia rašy
ti. čia jų stilius privesta iki galui — nesą
monės. Antra — ir neigiama šio‘eilėraščio 
savybė kad kalbama apie faktus, kurie 
tėra žinomi ir suprantami tiktai siauresnei 
kuopelei. Kad padaryti jį prieinamą ir mu
sų skaitytojams, Lietuvos gyvenimo ir san
tykių nepažįstantiems, mes jį palydime vi
sa eile pastabų-paaiškinimų.. šiaip eilėraš
tis turi daugiau publicistinės, negu poetinės 
yertčs.] ‘ •

1.
\Aš jums rašau, tai ko dar norit1) 

Iš mano varganos galvos!
Gana man rūpesčių užkrovei 
Nebe nuo vakar jau dienos 
Su savo laikraščiais, ražončiais, 
Su savo išmintim aukšta, 
Pastogėj Seimo pakišta,— 
Ref(/rmonis, hymansais, šarončiais— 
Tai ką daugiau pridėt galiu 
Prie šių komedijų gailių!
2

Aš jums rašau, kaip ta Tatjana, 
Kur buvo Puškinui gera 
Po kabinetą ir altaną — 
Minkšta, širdinga, atvira...
Deja! Mana lemtis prastesne— 
Tatjana būti negaliu!
Tarp vyrų, tartum pagalių, 
Kurie tik biznio pelningesnio— 
Ne moters ieško, ne, minai, 
Kur braška frakai ir skvernai!

3
Žinau, kad Tumas ar Maironis, 
Ar Radzikauskas2) prašinatlius 
Manuosius jambus pašolvonys 
Ir girs verkšlenimus šventus— 
Šonai jau jie mane doroja! 
Bet kaltas Puškinas tikink - 
Pagiindon nuvedė jisai—■ 
Man jambais širdį subiaurojo... 
Ir jeigu dar laikaus, buriuos- • 
Žinokite- Rygon rengiuos...

liga tai daugiausiai kenkia ka
pitalui, taigi kada ligą praša
lina koks gyvūnas, tai dalinai 
jis tiek geras kaip tas pats ka
pitalas. Toliaus, oras tai gali
ma skaityti kapitalu, nes nuo 
oro tankiai nukenčia kapitalas. 
Jei oras kokiais metais blogas, 
jis daugiausiai nukankina žmo
nes, kada javai neužauga, jie 
žinoma pabrangsta, ir nuo to 
nukenčia kapitalas. Todėl ge
ras oras yra ir kapitalas.

Dabar toliau. Sako, kad mė
nulis žiemos laike tam tikrais 
tarpais priduoda šilumą, taipgi 
ir žvaigždžių šiluma yra skai
toma už naudingą. Jeigu tos 
teorijos yra teisingos, tai šilu
ma daug pagelbsti kapitalui. 
Juk kada oras yra šaltas, tai 
sulig dabartines tvarkos kapi
talizmo žmogų priveda prie 
bankroto visai, ir jis turi at
siskirti su savo paskutiniu cen
tu.

O kai švaikas, kurpes, kny
gos — tai yra neužginčijamas 
faktas kad tai yra kapitalas.

Toliau su drg. J. J. Čeponiu 
negalima sutikti, kad kapitalas 
yra tiktai pinigai įdėti j kokią 
įmonę. Juk jeigu butų jo tei
sybė, tai žmogus galėtų auginti 
savo kapitalą kada jis tik turi 
jį investinęs į kokį biznį. Daug 
žmonių yra, kur neturi jokio 
biznio ir jie augina kapitalą, ir 
jų tas kapitalas toks geras kaip 
kito biznis.

kapitalo stovi žmogaus darbas. 
Kol žvėris randasi tyruose ar
ba miške, jisai nieku budu nė
ra kapitalas; tiktai tuomet, kai 
žmogus prideda prie to žvėries 
savo darbą —* t. y. pagauna 
žvėrį, našauja jį ar ką kitą su 
juo padaro, — tiktai tuome^ 
tas žvėris gali patapti kapitalu. 
Kapitalu jį daro ne las as ja
me gamtinio, o tas, ką į jį yra 
įdėjęs (ar prie jo pridėjęs) 
žmogaus darbas.

nedaro” tiesioginė- 
irasmėje ne ang
lie medžio, nė

Įeito yra kalbama 
produkciją”, apie

Žmogus “ 
j e to žodžio 
lies, nė a ūks 
javo; bet vis 
apie “anglies 
“aukso produkciją” ir t. t. Pro

 

dukcija gi raiškia gamybą, da
rymą. Nors\ žmogus nedaro 
anglies, arba) aukso, arba me
džio, bet jis turi iškasti auk

 

są ir duojKja'm tam tikrą for- 
turi nukirsti ir puriną; jis

Toliaus, mokslas yra kapita
las. Nors žinoma musų dvasiš- 
kija sako, kad ne, bet jie vie
naip mislija, kitaip sako. Aš 
visuomet maniau, kad moks
las tai didžiausias turtas žmo
gaus.

Žinoma, “Naujienų” Red. P. 
Grigaitis gal ras daug faktų, 
kur jis galės mane sukritikuo
ti, tas žinoma galima versti 
keleriopai nurodinėjimus. Bet 
aš abejoju, kad butų galima

vežti i miško medį, turi išart 
žemę ir pasėt grūdą, kad javas 
užaugtų. • Tiktai rezultate šitų 
žmogaus darbų tie daiktai gali 
pavirsti kapitalu.

Mes gerai žinome, kad ne 
visi daiktai, iš kurių gali susi
dėti kapitalas, yra žmogau^ 
“padaryti”, todėl savo atsaky
me į Atvirą Laišką mes paste
bėjome, kad prie tų daiktų 
reikia priskaityti ir “žmogaus 
vartojamus” daiktus. Vartoji
mo gi negali būt be pritaikymo 
prie tam tikrų reikalavimų, o 
tai reiškia darbą.

Mums atrodė svarbu pabrėž
ti, kąd ne gamta daro kapitalą, 
bet žmogus, ir drg. Studento 
kritika neduoda pamato, d.eJko 
mes turėtume to savo supra
timo atsižadėt.

. ........ , Pirmadi 
Uslas gali būt tiktai tokioje vi-1 
suomenėje, kuri yra pasidali
nusi 
tam 
tam 
nių.
kos, 
kuomet išnyks ta tvarka, tai 
kapitalas irgi išnyks, — nors 
daiktai, kuriuos žmones turi, 
didelėje dalyje pasiliks tie pa
tys arba jų dar daugiau atsi
ras.

Turto, daugiaus ar mažiaus,’ 
žmonės visuomet turėjo nuo to, 
laiko, kai jie yra žmonėmis, ir 
tolyn jie turės jo vis daugiau 
ir daugiau. Bet tiktai tam tik
roje visuomenės tvarkoje ypa
tinga žmonių turto dalis pavir
to kapitalu.

Kuri turto dalis virsta kapi
talu ir kaip atskirti ją nuo ki
lų turtų, — mes gana plačiai 
aiškinome pereitą kartą ir čia 
nėra ko prie tų aiškinimų pri
dėti. Jeigu musų kritikui leng- 
viaus yra suprantamas žodis 
“turtas,” negu vertė arba ver
tybe, tai mes galime kapitalo 
definiciją taip pakeisti: kapita
las yra toks turtas, kuris yra 
vartojamas turto didinimui. 
Bet turime čionai įspėti skai
tytoją, kad šita definicija yra 
perdaug “supopulerizuota” ir 
kad yra geriaus laikytis tų žo
džių, kuriais buvo kapitąlo 
prasmė išdėstyta pirmesniam 
musų aiškinime.

į klases. Kapitalą gimdo 
tikra visuomenės tvarka, 
tikri santykiai tarp žmo- 

Kuornet n'ebuvo tos tvar
tai nebuvo ir kapitalo, ir

r™................... .. -

streiįxfoja, tai nieko bloga, jei 
kiįj/jų vietas užims. Bet taip 

islija tik tamsus žmojiės. Jei 
Vokietija ir nusikalto, tai ji 
jau ir nubausta ir jos žmonės 
pakankamai nukentėjo, o fran
ciai nė kiek npgeresni. Jei 
franeuzai dabar nori visai vo
kiečius pasmaugti, tai vokiečių 

arbininkai turi pilnos * teises 
icimnis priešintis ir ne- 

rbfhjiems, ir ne vienas ?ki- 
tos šalies darbininnas nepriva
lo jų kovą prieš savo smaugė
jus trukdyti, neprivalo vokiečių 
darbininkų streiko laužyti, kad 
padėjus franeuzų imperialis
tams svetimus kraštus plėšti.

—Kareivis.

Roosevelt 7582
S. M. Skudas

I *
Graborius ir Balsamuotojas 

Automobilius turiu visokiems rei
kalams; prieinamos kainos.

1911 Canalport Avė.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St. 
Telephone Haynvarket 1018

Skaitytojų Balsai

Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BE A UTY SHOP

Veidą ir galvos gydymas. Marcei! su- 
1 parbiniavimas. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako..]

J. J. Čeponis stato. Žinoma, čia 
galima tuos faktus daug aiš
kiau prirodyti, bet tas užimtų 
labai daug vielos laikrašty, tie
siog neapsimokėtų. Tokius gin
čus galima geriausiai vesti tam 
tikrai surengtuose ginčuose.

—Studentas.
Redaktoriaus žodis.

Drg. Studentas randa, kad ir 
daiktai, prie kurių padarymo 
(arba pagaminimo) žmogus 
nėra prisidėjęs, gali būt “kapi-

rie užauga tyruose ir kuriuos 
žmogus pasigauna, šitoje pa
staboje yra šiek-tiek tiesos, bet 
ji paliečia tiktai prasmę žodžio 
“daryt”, o ne kapitalo esmę.

Žvėrių žmogus nedaro, nors 
jie gali tam tikrose sąlygose 
būt vartojami, kaipo kapitalas. 
Bet tarpe žvėries, kaipo gam- 
tos tvarinio, ir žvėries, kaipo

Dabar imsime dalyką ' iš ki
tos pusės. Musų kritikas sako, 
kad kapitalas esąs visa, kas tik 
kokiu nors budu naudinga 
žmogui, kabalai, kurie naiki
na kokius nors nuodus, yra 
naudingi, todėl jie — kapita
las; geras oras padeda užaugin
ti javus,’todėl oras — kapita
las (o kaip su blogu oru? — 
mes norėtume paklausti Stu
dento) ; šiluma, švarkas, kur
pės, mokslas — irgi kapitalas, 
nes jie naudingi žmogui ir su
daro jo turtą. Šitie pavyzdžiai 
tečiaus rodo, kad drg. Studen
tas vartoja žodį “kapitalas” 
klaidingoje prasmėje.

Jisai mano, kad kapitalas 
yra tas pat, kas turkis, o tuo 
tarpu lai yra visai skirtingi 
dalykai. Naudingu daiktu ar
ba “turtu” galima vadinti ir sa
vo sveikatą, vienok niekam 
neateis į galvą rimtai sakyti, 
kad žmogus, kuris nieko dau
giai! neturi, kaip lik sveiką 
kūną, yra “kapitalas”. Kapi
talistas arba kapitalo savinin
kas yra tam tikros visuomenės 
klasės narys; vadinasi, kajjita-

# •

PRANCŪZAI NORĮ GAUT 
' STREIKLAUŽIŲ.

Man neišpuola čia kištis, nes 
tai politikos dalykas, o aš esu 
kareivis ir man nevalia, bet... 
dalykas yra toks:

Tiesa, ar ne, nežinau, bet 
pas mus dabar kalbama, kad 
Francija reikalaujanti maine-1 
rių į Ruhr kasyklas ir siūlanti 
po 10 dolerių į dieną, nes mat 
vokiečių darbininkai’ atsisako' 
ten franeuzams dirbti, tai jie 
nori nors iš Amerikos parsiga
benti darbininkų. Bet jei tai 
Jeisybė, tai Amerikos darbinin
kai butų 
jei tenai 
dėti visų 
daleidus. 
ii ai ten
gerais uždarbiais, lai padarytų 
didžiausią nešlovę Amerikos 
darbininkams — pažemintų 
Amerikos darbininkus" viso pa
saulio darbininkų akyse kaipo

PINIGAI
• . ♦ 

Iš

West Pullmano

Lietuvon

labai neišmintingi, 
važiuotų, ir reikėtų 

pastangų, kad to ne-j 
Jei kurie neišmanė-1

kurie mano, kad Vokietija rei
kia nubausti ir todėl, jų uuo- 
mone, jei vokiečių darbininkai

West Pulltnaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 

gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-tį 
St., West Pullman, III. 

Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- Į 
tija. Iš West Pullmano j 

siųskite pinigus Lietu- 
von per Naujienų Skyrių 
Kartano ap lieko j e, 523 
W. 120-th St.,West Pul
lman, III.

i

4 .
Deja, kas gali jums nupūti, 
Kaip aš su jambais kankinuos!
Kai]) galit sopulį nuspėti, 
Jei jus, kaip kilpai vystykluos, 
Ramiai svajojate palangę, ‘ ■ z 
Agzortus, sūnūs paklusnius >
Ir laurus misterių3) pigius,— \J 
Kaip aš, it sliekas susirangęs, 
Draikaus po, grii>es verpetus, 
Jau trečias mėnuo prakeiktus!

5 ' $0
Aukšta Redakcijos Taryba, 
Kas yra gripe,—ar žinai? 
Ne viskas aukšas tas kas žiba, 
Arba kas kvepia negerai! 
Purickis, Traviata4), tifas, 
Reforma žemės ir pati 
Atlikti pareigas gabi— 
Juk šiandie tai—klastingas milas! 
Vadinas, .gripci pamatų 
Mums tenka ieškoti kilų.

Religija, teisybė, dora— 
Medingos sąvokos minai; 
Už dolerį, ražončių porą 
Gali būt šventas amžinai, 
Arba, Slogiausiuoju atveju,— 
Kiekvieną vargas gal išlikt— 
Gali ministeris palikt, 
Ar Dievo palaimos skelbėjas... 
Skirtumas maržas—rpats žinai, 
Jei Lietuvoje gyvenai...

7
O mūza, lyra, pats Smetona, 
Pribukįt man ant padėties! 
Kas yra gripės antifona? 
Kas yra kvaitulis širdies?.. 
Ir kur padėjai inkvepimą 
Krikštynų pranaše—Gira5) ? 
Ar Švyturys6) nuo' tau, Aušra6) 
Devynias skaras hjpti ima? 
Kur vyrai nūn, kur moters jų, 
Paguoda meno kūrėjų7) ?...

8 J '

Nesu ministeris, dvasiškis, 
Nei miliceiskis ijpriu likt. 
Esu kalikas jambų driskis 
Ir kaipo tekis baigiu pliki. 
Ir jeigu šiandie dar ulioju 
Po mūrus Tauragės8) senus, 
Tai nežinau, kas naktį bus, 

• Ir koks mane sutiks rytojus...
Ir meilės artimo vardan 
Ar gausiu dar ką nors bargan?

. 9
O gripe, gripe mylimoji, . 
Kad spirtų kur tave velniai! 
Kaip tu maai raumenis biauroji, 
Kai]) kaulus braškini mitriai! 
O juk ateis kita gadynė, 
Kai Keinšio9), Jakšto9) nebebus, 
Kai Radzikauskas prašmatnus 
Pas Abraomą klaus nakvynės,— 
Kili naujus takus pramins— 
Mane poetu pri]>ažins!

y--------- -—--------------------------r,----

REDAKCIJOS PRIERAŠAI

2) Paerzinimas Puškino. Puškino ro
mane “Evgenij Oniegin” yra ‘ vieta, visų 
scntimenlalistų labai mėgiama, kur įsimy
lėjusi herojinė Tatjana^ rašo laišką Oniegi- 
mii, pareikšdama sdvo meilę. “Ja vam pi- 
šu, čevo že bolie” — aš jums rašau, tai ko 
daugiau dar...

2) Radzikauskas—kadaisia garsus Lie
tuvos kritikas (dabar ir gi dar garbina
mas), labai sekąs rusų Bielinskį, už lai 
jaunųjų tarpe vadinamas llovaiskiu.

&) Misteris--taip Vilkolakis vadina mi
nis torius.

4) "Traviata—opera, kuria buvo atideng- 
. ta Lietuvių opera, padariusi Kaune labai 
daug triukšmo.

’) Gira’ žinomas lietuvių poeta-ronian- 
tikas.

6) Švyturys ir Aušra—dvi knygų leidi- . 
mo linuos Kaune, maža autoriams hono
raro temokančios.

7) “Paguoda iheno kūrėjų”, — Kaune 
yra tokia draugija — Lietuvių Meno Kūrė
jų -kuri atsirubežiavo nuo visuomenės, 
pasiskelbus Olimpo gyventojais.

8) Tauargcj yra bepročių namai.
9) Kemšys—naujas lietuvių kritikas, 

ieškantis literatūroj publicistikos, o jos ne
rasdamas-—viską smerkia. Jakštas — kun. 
Dambrauskas, kritikas, smerkiantis viską, 
kas dievo nųgarbina'. V

t
(Ęys daugiau)
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A. Aleksejev.

Kas Tai Yra
M ilitarizmas

(Tęsias)

tikrai 
kolio-

Prisiminsim sau tam 
parinktus keiksmus — 
jiinus, mušimus į veidą 
štes, rišimą prie gėdingo stul
po (Vokietijoj), disciplinuotus 
batalijomis, o svarbiausia — 
sauvalę vyresnybės. Idant su
pratus kiek ištvirkina nežmo
niškas kazermių gyvenimas ne 
tiktai varginamus kareivius, 
bet ir pačius vargintojus — 
oficierius, — gana prisiminti 
Kūprino “Dvikovę” arba pana
šius veikalus vokiečių rašyto^ 
jų. Jie aiškiai apiplėšia neap
sakomai biaurų provincijalų 
•— garnizonų gyvenimą.

Galima drąsiai sakyti, kad 
tokia mokykla per 3-1 metus 
pripratina jaunuolį būti ver
gu ir aklai pildyti kiekvieną 
vyresnybės žaktelėjimą. Tokia 
mokykla ilgam laikui, sulaiko 
Europoje žengimą prie laisvės 
ir prie tikros politinės ir eko
nominės demokratijos.

Kai kurie tvirtina, kad tar
navimas kareivijoj sustiprina 
žmogaus sveikatą. Gal būt, 
kad sveiko sustiprina, bet 
menkesnės si^ikatos žmogų — 
visai subėgti. Svarbiausia, kad 
kaneiviius apdovanoja veneriš-

“Statistika ir biudžetų nar 
grinėjimas parodo, kad Euro
pos nacijos kiekvienais mčtaiš 
užlaikymui savo kariuomenės, 
išaikvoja nemažiau dvieju mi- 
liąrdų frankų. Jeigu prie šito 
pridėti ‘išlaidas užlaikymui ka
riškų įstaigų, ta? skaitlinės iš
augs iki trijų milijardų fran
kų. O prie šito da pridėti pra
puldytus produktus milijono 
darbininkų, pačių sveikiausių, 
tvirčiausių, jauniausių, parink
tos dalies gyventojų; juos ma-

metus ir per 
dvejus metus 

neapsakoma 
dvidešimt aš-

ta keliems desętkams metų 
ant pačios Rusijos biudžeto ir 
ilgam laikui sulaikys, kaip

niilitarizmas neliktai iš 
tarpo išplėšia ge- 

vyrus, kuriuos paže-

j uolia prieš vedant žmoną ar
ba imsivedus.

Be?
visuolnenės 
r i ausiu s
mina ir ištvirkina: jis reika
lauja, idant jam tarnautų ir 
protingiausios ir gabiausiems 
žmonijos jėgos iš kurių tar
po vienos patrauktos geres
niam technikos apdirbimui, 
naujų išradimų; kitos mokini
mui ir vafdvi^tii didžiausių ka
riškų ginklų.
. Dabar atkreipsim domę į pi
nigines išlaidas, kurių reika
lauja militarizmo dievaitis. Jei
gu mes paimsim Europos val
stybių metines išlaidas, dar de
šimtį melų tam atgal, sudėję 
tiesiogines ir tv p Ii nl< i nes išlaJi- 
das, tai gausim skaitlinę daug 
-inaž trijų milionų rublių. 
— Ir dabar, jeigu mes įsidė
mėsiu!; kad visos tos neapsa
komos išlaidos aikvojosi per 
išHsus 13 metus, po sumuši- 

raneuzijos Prūsija, tam 
prisirengiant prie pasku- 

(neskai-

galima įkainuoti. Tokiu budu 
pamatysite, kad visas užlaiky
mas Europos armijų kainuo
ja keturis milijardus frankų. 
Piliečiai, taika jau tęsias tris
dešimt dvejus 
tuos trisdešimt 
išaiikvota karui 
suma, — šimtas
tuoni milijardai frankų.

Pamąstykit, kad jeigu eu
ropiečiai vieton nepasitikej i mo, 
pavydėjimo, neapykantos vie
no prie kito, mylėtų vienas 
kitą; pamąstykit, kad, jeigu 
visupirma pats sau pasakytų, 
kad jie nėra franeuzai, ang
lai, vokiečiai, o žmones; kiek
viena nacija sudalys savo tė
vynę, o visa žmonija sudarys 
šeimyną. O paskum paimkit 
visą tą skaitlinę, šimtą dvide
šimt aštuonis milijardus, taip 
beprotiškai ir suvis bereikalin
gai išleistus karui; vieton ne
pasitikėjimo vieno kitam ati
duokit juos su pilnu pasitikė
jimu vienas kitam triasui, mo
kslui, pramonei, prekybai, na
vigacijai, pagerinimui žemės, 
menui, —■ ir persistatykit ko
kios bus pasekmes. Jei per 
trisdešimt dvejus metus šitie 
pinigai, dvidešimt astuoni mi
lijardai, butų panašiai išleisti; 
o Amerika iš savo puses butų 
pagelbėjus Europai, 
kas būt atsitikę?

Veidas pasaulio 
mainęs. Sąsmaukos
kastos, upės pagilintos, kalnai 
nukasti, tankus geležinkelių 
tinklas butų padengęs abu kon
tinentu, prekybos laivynas bu
tų pasidauginęs šimtą kartų,

technikinį, taip ir kultūrinį 
plėtojimąsi šakes. Prie šitų pi
niginių išlaidų reikia da pri
dėt išardymą, išgriovimą' dau- 
gęlio miestų, dešimtis milijo
nų išžudytų žmonių;1 būtinus 
išmokėjimus invalidams pen
sijų.

O kiek nedorybės atneša šis 
karas! Jis atmeta į šalį visus 
dieviškus ir žmoniškus įstaty
mus, palaiko žudynes, vartoji
mus fizikinės jėgos, sunaiki
nimus turtų, gaisyirs, apgavi
mus.

Bet da ne visos biaurios pu
sės militarizmo ramiu laiku 
buvo paminėtos.

Miilitarizmas Europoje yra 
reakcijos parama, ramstis už
silikusių sostų; parama bur
žuazijos kovoje su darbininkų 
klase.

Pirmiaus, kada technika ne
buvo taip, sulyginamai, paki
lus, revoliucinei miniai, suki
lusiai prieš savo engėjus, bu
vo lengviau padaryti pervers- 
mę ir išsilaikyti mūšyje su 
valstybine kariuomene. Bot da
barties pergalė revoliucijos ga
lima tiktai tada, kada kariuo
menė prisijungia prie darbo 
žmonių. Sukilimas Paryžiaus 
Komunos 1871 metais buvo 
nu maišy tas valdžios karei
viais, sugrįžusiais iš vokiečių 
nelaisvės, nežiūrint į tai, kad 
komu narai turėjo su savim 
apie 200,000 šautuvų, 1,200 
patrankų ir iki 80,000 karei
vių. Rusų revoliucija 1905 me
tų, nežiūrint į neapsakomą iš
tvermę darbo žmonių klasės, 
buvo numalšinta dėl to, kad 
didesnė dalis kareivi jos buvo 
ištikima caro valdžiai.

ra pasotinamas. Vokietijoj mi- 
litarizmas didėjo pasibaigus 
kickvtiemam pasekmingam ka
rui ir kartu augo visoje Eu
ropoje. Pasibaigus šitam kad
rui, militarizmas gręsia užgrok, 
bimu tų šalių, kur susidėjus 

kariški nepasisekimai'tam tikroms istorinėms gyve-

versmių. Tokiu budu stovi už
tvenkęs kelių įvykdinimui di
džių žmonijos uždavinių. Taip, 
Napoleonas III, kaip žinomą, 
kariavo tam tikru tikslu, idant 
atitraukus žmonių doanę »imo 
padarytos reakcioneriškos pęr- 
versmes; i
padėjo jam užsilaikyti soste,

jį nuvertė. Rusijoj 1904 me
tais valdžia, pradėjus su Ja
ponija karą, manė išlaukiniais 
atsitikimais išskirstyti debesis, 
susirinkusius viduje valstybės.

Militarizmas, mes 
yra parama buržuazijos kovo

nimo aplinkybėms, jis nebu
vo da taip tvirtas, kaip an
tai: Anglijos ir Jungtinių Val
stijų, 
r - - - - -----  - -

(Bus daugiau)

sakėm,

^čKsu darbo klase. Nct-gi de
mokratiškoj Fraucijoj (karei
viai dažnai šaudė streikuojan
čius. Arjgi prisieina kalbėti 
apie Vokietiją arba Austriją, 
kur geležinė disciplina paver
čia žmones į neturinčius va
lios mašinas, punktuabai klau
sančias vyresnybės paliepimų.

Militarizmas sugriovė Inter
nacionalą, aptemdęs akis dar
bininkų judėjimo vadams, pri-, 
versdamas darbo žmones vie
nos šalies beti kraują savo 
brolių kitoje šalyje. Nežiūrint 
f tai, kad prieš karą tikri so
cialistai (social-dcmokratai) 
ailšlkiad suprato, kad dabarti
niai karai eina naudai buržua
zijos, dcl užkariavimo vispa- 
saulinių rinkų.

Biauriausia miUtarizmas at
sižymi tuo, kad jis niekad ne-

(Mirbžjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų 

ARMONIKŲ;
Geriausių 

pasauly. Ga-. 
rantuoju- | 
mos 
čia! 
Ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir tfl ,<
Italijoj. ' 
DYKAI pir- 

kėjams arnaonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. / Mes garantuo
jame, kad vtei mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iž gaidų ui 
4 luėnMių laiko. Informacijų raiy- 
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai. 
Runtta Serenclll Accordeon Mfg. Co. 
817 Blue Islapį Ąye.,

dešim- 
metų 

žemesnė 
kalno 
negu 

armo-, 
dirb- 

Jung.

Chicago, III.

LIETUVON— 
užrašykite savo gitai- 
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAI — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

“Be pieno, nėra vyro

Rašo C. Houston Goudlss

tai žinot

butu atsi
būtų iper-

Mi'litarizmas ir tikslai suriš
ti su juo atitraukia visą žmo
nių donpę nuo vidujinio val
stybinio . gyveninio, nuo 
nu vidujinių reformų ir per-

buti-

tyčia
tinio Eu ropos
tant nedidelių karų, kurie bu
vo įvykę Azijoje, Afrikoje, 
Amerikoje), tai pamatysim, 
kad tiktai vienas prisirengi
mas prie šio karo kainavo apie

i{įdirbtos 'žemės, nei balų, bu
tu išstatyta miestai. Ten kur 
dabar t ilk pava nd eiliniai 
nieiis, buitį prireuktr puikiatr- 
si uostai; civilizacija butų už
kariavus Aziją, Afriką—žmo
gaus turtai butų šaltiniais te
kėję iš visit žemės gyslelių dar- 
buojanties visai žmonijai, — 
ir neturtus butų pranykęs. Tik
rai pasaulio veidas butų atsi
mainęs! Vieton to, kad griež
ti viens kitam dantimis, ne
apkęsti vienas kito; žmonės

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

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

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

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

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

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

Leidėjas The Forecast, Suvienytų 
Valstijų geriausio maisto magazino 
Rektorius apie virškinimą, įsteigėjas 
The Forecast Virimo Mokyklos.

Nei vienas žmogus negali gyventi 
be gero ir sveiko pieno prie kiekvieno 
valgio.

Tas reiškia, kad kokie nors nedatek- 
liai maiste — kiekvienas trukumas 
reikalingų elementų kurie yra reika
lingi padaryti maistą tikrai tinkamu 
— gali būti balansuojami pieno pagel- 
ba arba iš pieno pagamintų valgių.

Pienas pats per save yra tikriau
sias, maistas — tai vienatinis maistas 
kuris turi visus reikalingus maistui 
elementus. Suaugę taip pat reikalau
ja pieno, kaip ir maži, kuriems rei
kalinga dėl jų sveikatos palaikymo ir 
jų augimo, jis balansuoja kūną ir su
augusiems.

Bet nuolat užsiėmė vyrai ir mote
ris, neturi laiko dėtališkai išstudijoti 
kas jiems būtinai reikalinga kasdieni
niam valgiui, kokie maistai jiems yra 
reikalngi ir kokie maistai yra jiems 
Medingi.

Bet tas nėra reikalinga, nes pienas 
suteikia visuomet maistui kas būtinai 
yr.a reikalinga valgiui.

Padarykite, kad pas jus pienas bu
tų vartojamas kaipo svarbiausias val
gis ir kuris suteiktų jums sveikatos. 
Nes pienas turi savyje visus reikalin
gus maisto elementus ir taip yra pie
ne sudėtas, jog jis suvirškinamas la
bai lengvai be jokių apsunkinimų vi
duriams.

“Daugiau pieno prie valgio!” Yra 
tai svarbiausias užrašas kiekvieno 
žųiogaus keliui į sveikatą. Jeigu jus 
galite visuomet gauti visai tyrų, švie
žią, švarų pieną užlaikoma nuo viso
kių kitų priemaišų, vartokite jo Jcožną 
diena po kvorta kiekvienam žmogui 
pirmiau negu pirkaite svarą mėsos 
Jeigu jus nesate tikras tyrume ir šva
rume kokio nors kito pieno, vartokite 
Borden’s Evaporated Pieną jūsų vir
tuvės patarnavimui.

čia negali būti abejonių apie gry
numą i ršvarumą ir maistingumą žio 
musų produkto, kuris yra riebus, švie
žias pienas iš kurio yra dalis vandens 
išimta ir supiltaą į sanitarius kenus 
Kiekvienas kenas turi 63 metus paty
rimo ir patarnavimo.

Musų keturiasdešimta dirbtuvių pa
statytų arti prio faukų, kur yra augi
namos geriausios karves ir pienas yra 
pienas yra prirengiamas pasiremiant 
formulėmis žinoVų vyrų kurių para
šai liudija ant kiekvieno kiano geru
mą pieno.

Tikslas šių apskelbimų yra. kad 
supažindinti publiką su nekurtais fak
tais kas link pieno, kuris privalo būti 
žinomas ir ytrtopamas visų.

JUS AKYS
Yra jūron brangesnės ui vbką. F«aplel*« 

kitę jų. Jeigu turi kokią akių kliūtį tuo* 
tnet ateik pas mane pasitarti.DR. SERNER, 8ERNA8

Lietuvis akių daktarai (Optometrist)
331$ So. Halated St., Cjiicago, III,

Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 1. Tel. Yards 06M

.... .... ..--..y,.------- -

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių aj;stu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raides su
silieja į daiktą, arbą rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrė ji-, 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS ■ 

1801 So. Ashland Avfc, 
kampas 18 gatvės

A.nt trečio augšto virš Platto ap- 
riekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
^eptintadieniais 9 r. iki 12 dieno*. |

O. DDR. VAITUSH, O.
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,

ak-

* ONA LAZDĄUSKIENĖ- 
JASAITAITR

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko- 
vo 31 <1-, <5 viilžXiiclQ. 'valdike. ‘V'e- 
lione paėjo iš Akmenės vals- 
čiaus, Mažeikių apskričio, Pa- 
kampinių kaimo. Palikdama 
dideliame nuliudime vyrą Juozų., 
dukterį Oną ir sūnų Juozą ir 
Kazimierą. Laidotuvės atsibus 
utarninke, balandžio 3 dieną, iš 
namų 635 W. 4(>th PI. Palaido-j 
ta bus su bažnytinėmis, apeigo
mis iš šv. Kryžiaus bažnyčios 
(Town of Lake) į šv. Kazimiero 
kapines.

Juozas Lazdauskis.

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuoty medicinų. Jęs gal būt 

gydote ne tų ligų.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididinusios kraujo-gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstu ir pūsles, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištylimas šlapumo ir kraujo turi būt .padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Ką butų ' galėjus žmonija 
padaryti už tuos pinigus, jėi 
vieton to, kad aikvoti kariš
kiems tikslams, tikslams nai
kinimo viens kito, butų apver
tus yamiems, kultūringiems

. Del to privesiu žodžius ži
nomo franeuzų rašytojo, poeto 
ir visuomenes veikėjo V. liūgo 
pasakytus 1849 metais, 
Paryžiaus taikos kongrese.

Štai jo žodžiai:

je! Butų pagimdytos naujos 
kolonijos ir vieton to, kad 
barba risk urną skiepinb į civi
lizaciją, skiepintų civilizaciją j 
barbariškumą!”

X 1

Jeigu panorėtum suskaityti 
tas visas blodis, kurias atne
šė šis karas, tai iš tiesų pasi
rodytų negalimas daiktas. Ga
na priminti tiktai vieną Rusi
ją, kuriai šis karas kasdien 
apsiėjo po 40 milijonų rublių!

Tos piniginės' išlaidos, ku
rios vienai Rusijai per trejus 
karo metus sudaro x30 milijar-

Antanas Šniukšta
Mirė subatoj, Kovo 31, 1923. 
Turėjo amžiaus 44 metų. Ame
rikoje išgyveno apie 10 metų. Iš 
Lietuvos paėjo: Telšių apskričio, 
Sedos parapijos. Paplinkšės kai
mo. Laidotuvės bus iš naimj 
710 W. 18th St. utarninke, ba
landžio 3, 1923, 9 vai. ryto į Ap- 
veizdos Dievo bažnyčią, o iš ten 
į šv. Kazimiero kapinės. Gimi
nės, draugai ir pazjstam-i malo- 
nėkte dalyvauti laidotuvėse.

* F. Vaikasas.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boutevarį 7101,1892. Chicago.

Ofiso Telefonas YVO TJ A A A Busto Telefonas
Central 4104 XI. 21. 1>X1V21V Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kainb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.
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STANLEY P.
MAŽEIKA

IRABORIUS IR 
Baliam uotojas 
Turiu automo* 

ilius visokiems
oikalams. Kaina 

> neinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.
........ ..... ... >

Akiu, Ausų, Nosies Gerklės KEIUTIS
visokios rųSies gydžiau 

k per 25 metus prie Sta- 
\ te gatvės.
1 Žvairas akis atitai- 

jj sau saugiai, tikrai, ir 
}V greitai savo specialiu 
'1 budu; tonsilus iSimu 
E prieblandos miego pa- 

“Z|> galba; akinius pritai- 
sau už $5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny-

FRANKLIN O. CARTER 
120 So. State St.

Valandos: 9 iki 5' Septintad. 10 iki 12

[
Tek Ląfayette 4228

Phynbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriaudal

M. Yuška,3228 W. 88<k St., Chleaco. IU.

UC12.3*®
For BeautiSul *

Eyes
Makc the Ūse of >0 J
Murinę a Daily Habit. {, vjCtĄ
This Refreshing Eye V
Lotion soon makes
Eyes Clear, Rndiant, 
Beautiful! Harmless, Enjoyablc. 
šold by all Druggists. Write for Booklet,

ĮJfU N EL> 
(Beauti/ul” ' Jį & ^QR youn E VES

MURINĘ CO., 9 Eaat Oalo Street, Chicago

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Dr. Natalija Žukauskas
•e gydįolių 

n iškas li- 
vyrų, 

Specialiste mo-
943 W. 33rd Flace

Tek Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai.- vakare.

Naprapath, 
Gydau be operacijų in^ 
visokias staigias ir eri 
gas; taipgi ir nervų ligas: 
moterų ir vaikų, 
leriškų ir mergL

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusuli ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
, SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras tfiri gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $82.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
oyerkautų jūsų kaina. Parduosime

S. GORDON,
\ir 739 W. 14th SL,

> Halsted St.
a ir nedaliomis
-—*

1401 S/Halsted St 
tik/iskį į rytus 

Atdara kasdien, vai

I ^NVSLtePRUSEO’
I NDHT lHfsčlHe

I4t£ COULO SEįULA _ 1
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CHICAGOS
nupuolė pro laUgą nuo antro 
aukšto ir užsimušė. Pranešimai REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 

ORGANIŽACDOS

ŽINIOS
25 traukiama atsakomybėn už 

narkotinių vaistų parda
vinėjimą.

MOTERŲ-

DIDLAPIAI MELAVO.

“šiaudiniais” balsavimais nori 
paslėpti tą faktą, kad Cun- 
nea įtaka darbininkuose yra 
labai didelė.

Kampanija prieš narkotinių 
vaistų platinimą prasidėjo. 
Pietinėje miesto dalyje pate
ko į policijos rankas žymiau
si narkotinių vaistų pardavinė
tojai. Tarp suimtų yra ir vie
nas aptiekorius. Išviso patrau
kta atsakomybėn 25 žmonės.

Kas, ką, kur, l^aip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Chicagos “Tribūne” ir kiti 
laikraščiai vedė, taip vadina
mus, “šiaudinius” balsavimus, 
kad atsižinojus, kuriam kan
didatui į majorus piliečiai la
biausia pritaria. Diena iš die
nos buvo skelbiama tų balsa
vimų rezultatai. Nors didlapiai 
ir pripažino tą faktą, kad šiais 
rinkimais publikos sentimen
tas esąs žymiai pakrypęs į so
cialistų kandidato pusę, bet vi
sur jie bandė parodyti, kad 
jųjų kandidatai gauną dau
giau balsų. Atai “Tribūne" 
praneša, kad vienos Hart 
Schaffner ir Marxo siuvėjų 
dirbtuvės dalrbinjnkai padavę 
daugiausia balsų už Deverį. 
Siuvėjai užprotestavo. Ir va 
kas pasirodė: tos dirbtuvės 
darbininkai visai nebuvo klau
sinėjami, kokiam kandidatui 
jie pritaria. “Tribūne” tyčia 
padavė klaidingas žinias, kad 
nuraminus Deverio sekėjus. 
Kai faktinei tos dirbtuvėj dar
bininkai buvo išklausinėti, tai 
jie visi pritarė drg. Cunnea. 
Tokią jau falsifikaciją padarė 

kitos dirbtu-1

Bandė nusižudyti 
kliuvus’

kad nepa- 
policijai į nagus.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben 
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienį, 2 dieną balandžio, 7:30 vakare, 
Keistučio Spulkos namuose, 840 W. 33 
St., direktoriai ir atstovai malonėkite 
laiku pribūti, nes yra daug svarbių 
reikalų. — Rašt. Demereckis.

Roseland. — lietuvių Darbininkų 
Namo Bendroves šėrininkų mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio 2 d., 8 vai. vak., K. Strumi- 
li svetainėje, 158 E. 107 St.

—K. Gavėnas, sekr.

REIKIA merginų prie siuvamų ma
šinų operatorkų. Ir patyrusių prie spė
ka varomų mašinų. Nuolat darbas, ge
ra alga, modemiška dirbtuve. Atei
kite pasirengusios darban.

REGENSTEIN VEEDOR CO. 
3440 N. Kimball Avė.

MERGINŲ lengvam dirbtu
vės darbui. Geras, svarus dar
bas. Gera mokestis.

REGENSTEIN VEEDOR CO.
3110 N. Kimball Avė.

Atlantic 
rastas be 
Mogoloski.

viešbutyje 
sąmonės A 

šalyje jo

buvo 
graliam 

buvo

skundėsi, 
kabi neleidę jam numirti.

Mogoloski! buvo policijos 
jieškomas už išviliojimą pri- 
gaulingu būdu iš p-ios A tki il
so n $750. Jis liko nugabentas 
į Cook kauntės kalėjimą.

jis

Susižeidė trys policistai.

Keturi policistai bevažiuoda
mi automobiliu prie 63*os ir 
Bucine apsivertė. Trys jųjų 
liko sužeisti. Vienas gal nobe: 
pasveiksiąs.

Gatvekaris užmušė 19 
metų merginą.

Prie N. Clark ir VVinne- 
mac gat. liko užmušta gatve- 
kario Beatriče Sjfcmay, 19 me 
tų mergina, 1467 |Winnemac

daroma? At
būti tik vie-

i

North West Side statymo ir skol’ni- 
•mo bendrovės šėrininkų extra — su
sirinkimas įvyks antradienį, balandžio 
3 d., 7:30 vai. nak., švento Mykolo pa
rapijos svetainėje, 1644 Wabansia Av. 
Visi šėrininkai malonėkite atsilankyti.

— J. Rėkus, sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAl
PA J IEŠKAU darbo prie namų, tu

riu du vaikus vienas 6 metų antras 
2% metų.- Norėčiau gauti prie gerų 
žmonių, uuu<ir už mažą mokesnį. 
Kad tik butų vMos dėl mano vaikų. 
Kam reikalingas \ tokis darbininkas. 
Kreipkitės, Sofiją/Kiaušis, 3462 South 
Auburn Avė. (

J1EŠKAU savo švbgerio Antano 
Mickaičio, jis gyveno 903 Mather St., 
Kansas City, Mo. Du metai atgal su- 
sirašydavom, o nuo to laiko než’nau 
ar jis gyvas ar miręs. Mielas švoge- 
ri, prašau atsiliepti, ar geri žmonės 
žinantis jį, maldžiu pranešti. Iš kal
no tariu širdingą ačiū tiems kurie pra
neš. F. Bauzin, Box 14, Riverton, III.

APSIVEDIMUI

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui į .ryšis popierų at
karpų.

Rocco Rizzo Paper Stock Co., 
612 W. Taylor St.

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKIA darbininkų: mašinistų, al- 
perių iflėberių; taippat kurie turi pa
tyrimą virinimo tenkų, ant sekančių 
mašinų: elektrikos are, ir spot ir se- 
leliminių instrumentų. Užmokestis 
gera. Atsišaukite. Oil Products Ap- 
pliance Co., 1317 So. 3th Avė., May- 
wood, III.

VYRŲ REIKIA. Nuolat dar-

Atsišaukite:
GREAT NORTHERN

CHA1R CO., 
2500 O‘f',on Avė.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25 

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateit.
_ __ L. Mokiname 

važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud’ 
visokio išdirbimo automobilius. Lais 
nius ir darbą užtikrinarte.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINU 

1607 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne labai geroj vietoj apgyventa viso- j 
kių tautų. Parduosiu biznį atskirai ______ ____
arba su namų sykiu. Namas mūrinis fr pasimatyk Ta^mumis* 
3 augštų, elektros šviesa ir gazu, ge
ras cimentuotas skiepas. 

Atsišaukit
1004 W. 18th St.

PARDAVIMUI moderniškas 
nesvaiginamų gėrimų parloras, 
— pardavimui. Atsišaukite po 
3 vai. po pietų.

201 E. 47th St.

SALIUNAS, 
biznis išdirbtas, 

būti parduotas greitai. 
Atsišaukite:/ 
e 602 W. 14111 St.

PARDAVIMUI 
geroj vietoj, 
turi

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokini Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schod, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rąšybo.3.
3301 S'o. Halsted Št.įy, Chicago. 
(kampas 33-čios gat., Sieros lubos)

A

FOTOGRAFISTŲ AT YDAI
Pardavimui ’puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatves, naujausios mados 
apereiting room?* Puiki prga dėl’ 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St. 
No. 5.

Amerikos Mokykla Etikos
‘GRAŽUMO KŪRYBOS—.

Gerinusiai apmokama profesija šian
dien yra Gražumo Kūryba. Ar jus gy
venate mieste ar kaime, jus visuomet 
esate užsiėmę. Mes išmokinsime jus 
Marcei waving, Wąter waving ir plau-. 
kų dabinimo. Uždirbsite pinigus kol mo- 
kinsitės.

Pabaigusios šit} mokyklą yra gerai 
apmokamos ir yra išmokinamos kaip 
vesti savo šapą. Trumpas ir pilnas kur
sas. Labai prieinama mokestis. Phone 
Dearborn 4323, kambarys 618-620, 190 
N. State St., State-Lake Bldg., Chica- 
KO, 111. k

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAI/, 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3318 Auburn Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS valdyba 1923 metams: 

-pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D# 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. ptulas, 2909 S. Union Avė. Su- * 
sirinkimai būna kas antrą sekma- ’ 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

---- :_____ i___ ___________________ __
DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU

VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm*. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 i.owe - 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienj 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

PARDAVIMUI Restaurantas ir 
minkštų gėrimų įstaiga. Galit pirkti 
visą biznį ar tiktai vienus rakandus. 
Turi būti parduota greitai, nes savi
ninkas apelidžia miestą. Kas pirmas 
tas laimės.

Kreipkitės
3566 So. "Halsted St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

‘■Tribūne” ir su 
vės balsavimais. 

Kode! visa tai 
sakymas tegali 
nas: didlapiai rimtai susirūpi
no Cunnea kampanijos pasise
kimu. į jo prakalbas eina tūk
stančiai žmonių, jam kelia di
džiausias ovacijas, 
kitų 
žai 
rio 
nas 
kastinę
Leuderiui užbaigus kalbėti ad
ata butų nukritusi ant žemės, 
(ai ji butų padariusi didžiau- 
sį triukšmą ;— tiek publika 
buvusi entuziastinga.

Net “Tribūne” pastaruoju 
laiku pareiškė, kad visai ne
bus nuostabu, jei Cunnea gaus 
arti 200,(XX) balsų. Taip daly
kams esant, aišku, kad pilie
čiai ima nebepasitenkinti seno
siomis partijomis, kurios iki 
šiol valdė mies-tą. .Jie nebepa- 
sitenkina tais skandalais, ku
rie nuolat išeidavo aikštėn 
miesto valdžioje.

Rytojaus tinkliniai' parodys, 
kiek Chicagoje yrą susipratu
sių piliečių, 
g ra f to il
čiai padubs savo

Tuo tarpu 
kandidatų prakalbas ma- 

kas telanką. Apie Luede- 
prakalbas, pavyzdžiui, vie- 
laikraštis daro tokią sar- 

pastabą: esą jeigu

Gaisras Pullman dirbtuvėj;
nuostoliai sieksią $100,000.

—--------- r
Gaisras sunaikino Pullman 

dirbtuvės trobesį prie 111-tos 
ir Gottage Grove Avė. Apskai
čiuojama, kad nuostolių pada
ryta apie $100,000.

PAJIEšKyvU apsivedimui merginos 
ar našlėsjjeins yra laisvų pažiūrų se
numą 32 iki 37 metų, katra mylėtų 
Šeimynišką gyvenimą Atsišaukit laiš
ku. Aš esu 39 metų vaikinas, nerū
kau ir nevartoju svaigalų.

3210 So. Halsted St.
No. 4 

PRIE benčiaus pągelbinin- 
kų, nitavotojų ir baisikljų 
frėmų nupylavolojų reikia.

ARNOiLD SCI1WINN 
1718 N. Kildavę Avė.

PARSIDUODA pieno dasta- 
tytymo biznis. Distriktas apgy
ventas lietuvių. Biznis senas ir 
išdirbtas. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos. Joc Pava
doms, 2241 W. 23rd PI. '

LIETUVOS ŲID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensirigtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pujlman 0816; turtų 
rašt. K. Baltriinas, 211 E. KeVising- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
§vet., 341 E. Kensington Avė.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAš. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. BaČunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. BudVevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin 
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822JWabansia avė. 7:30 vai. vak.

PARAGINIMAS MUSŲ 
GOLFININKAMS.

nebenori 
skandalų. Tie pilie- 

balsus už

Numirė bankininkas.

Penktadienį numirė vienas 
žymiausių Chicagos bankinin
kų ir finansistų, Edmund I).
Hulbert.

Nuteistas pakorimui už nužu
dymą policisto.

Kriminaliniame teisme liko 
nuteistas pakorimui Bernard 
Grant, jaunuolis banditas, ku
ris drauge su Wa.ltes Krauser 
nužudė policistą Ralph Sau- 
ders.

Krauser bus teisiamas vė
liau.

Pavasaris artinasi ir laikas 
pradėti mums jau golfą mo
kytis lošti.
metais, kad kuonodaugiausia 
išsilavintume ir (kad galėtume 
daug geriaus sulošti, negu pe
reitais metais. Man teko ma
tyti Marquette Parke praeitą 
vasarą lietuvius golfininkus, 
kurie dar lošimo nepatyrę, 
tai tik bėgioja iš vieno krū
mo į kitą dargi net Ssušilę, pra
kaitą šluostosi, tai net ir už
miršta suskaityti savo kirčius. 
Jeigu bolė toli nurieda, tai 
skaito, o jei arti, tai neskai
to. Jeigu jie visus kirčiūs skai
tytų, tai butų sarmata ir sa
vo kortą parodyti kitam žmo
gui. Teko patėmyt, kad kuri, 
padaro 8 arba 10, tai parašo 
penkis arba šešis, nes, jam gė
da teisybę pasakyt. Tai aš pa
tarčiau, kad mes pradėtumėm 
ankščiau iš pavasario prakti
kuotis, kad geriau nors rude
nį sektųsi lošti, kad svetim- 
taučiai pamatę lietuvius golfi
ninkus nesijuoktų. Ir aš pa- 
kvieščiau ypač jaunus vaiki
nus, visus tuos, kurie myli la
vintis, kad įstotų į golfininkų 
kliubą.

— Rygos Demokratas.

Stengsimės šiais

GIMIMAI.

Atėmė $3,500 iš dirbtu
vės užveizdos.

Du plėšikai privertė 
Shafwlą, National B i seni t 
I anijos superintendentą,

Fred 
kom- 
sėsti

jį į laukus juodu atėmė iš 
Shaw’o $3,500.

Nupuolė nuo antro auk
što; užsimušė.

Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę:

AHce Sargis, 1508 Lawrence 
Avė., kovo 18.

Eleonor Ciuras, 1821 West 
North, kovo 16. *

Mary Kardelis, 4354 S. Wood 
St., kovo 16.

Jozefina $auchis, 
Tracks & Central 
19. 7

Floren J uška,
o 15.

St. Fe
Pk., kovo

Loųis Warner, 73 metų am
žiaus, 1756 Prinoeton Avė.,

4540 So.
Rockwellį

Raymond
Western Ave\, ko^

? Balčius, 
low, kovo 19.

avas, 4138 S.
13.

So. Kar-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKIA atsakančių kontraktorių 

ir karpenteriu, kurie norėtų akty- 
viškai prisidųli prie didelio namų 
korporacijos biznio, $1000 reikia 
įnešti. Musų pasiūlymą galit ištir
ti.
Buildcr, Box 963, Pittsburgh, Pa.

REIKIA —
DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS. FEED 

MILLS
87 St. and Stewart Avė.

biznio, $1000 reikia

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automebilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-18 Ogden Avė., 
Fhone Lftwndale 01.1L

REIKIA vyrų prie freitų 
mašinų pagelbininkų. Punch 
liagclbiniukų. Preso pagelbinin- 
kų. Puikios algos nuo dienų 
darbininkams ir dar geresnės 
algos naktiniams darbinin
kams.

Atsišaukti te:

RASTA-PAMESTA
RASTA-PAMESTA

Netoli savo namų radau daugiau 
kaip $10. Jei kas atspės kokiam^ 
maišely buvo jo pinigai, gaus atgal sa
vo pinigus.

JULIJONAS ŠALKAUSKIS 
.^040 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU"

PULLMAN gar works, 
Prie musų Freignl Dept., 

103rd St. ir Gottage Grove Av.

REIKIA COIL SPRINGSŲ 
dirbėjų ir nitavotbjų.

HERZ BED GOMPANY,
2320 So. Western Avė.

MOTERŲ i

REIKALINGA senyva moteris pri
daboti 2 metų vaiką. Bus duotas 
kambarys ir pagal sutartį atlygini
mas. AtsišaVkite vakarais nuo 6 iki 
10 vai. ir nedaliomis visą dieną.

PR. HŲZMARSKIS, 
7005 S. Talman Avė. 

Ist fl. frent

ATYDA. Ar jus norite ge- 
Vai apmokamo ir nuolatinio 
darbo? Ateikite pasirengę dar
ban.
WESTERN FELT WORKS, 

4115 Ogden Avė.

■=r

Merginų

dėl įvairių,ir 
interesingų gerai apmokamų 

darbų 
yra pasiūloma 

merginoms
ir 

moterims

Daleiskit išmokinti jus

Counting
Inspektinimo
Asemblinimo
Siūlų vyniojimo
Punch pres darbo

Darbas dienomis arba naktimis

Turi mokėti kalbėti angliškai

WESTERN ELECTRIC CO., 
, INC.

(Cicero) Avė ir 24th St.48

REIKALINGAS jaunas vyras dirb
ti už baro minkštų gėrimų saliuųe, 
Cicero geistina, kad butų bent kįek 
tą darbą dirbęs ir čia gyvenęs, tai yga 
vietinis, z k

Atsišaukite pas
PETER URBAS,

1330 So. 49th Avė., Cicero, H7.

REIKIA darbininkų ir punch 
preso operatorių, 42c. į valandą, 
52 vai. darbo savaitėje, dienomis 
45c. į valandą už darbą nakti
mis, 55 vai. savaitėje.

JOSLYN MFG. CO. \
37th and Morgan St.

REIKIA LANGŲ PLOVĖJŲ.
CHICAGO WIND0W 

CLENING CO. 
62 W. WASHINGTON ST.

ROOM 21

REIKIA molderių, apprentice 
maklerių, grinderių, sortuotojų 
ir darbininkų. Nuolat darbas ir 
gera mokestis. Atsišaukite 

1760 Diversey Parkwey

REIKIA darbininkų prie tekė
lo, greitam tekinimui-gręžimui.

AMERICAN SPIRAL PIPE
• WORKS

14th St. & 48th Avė.

PARDAVIMUI cigaru, cigaretų, ta
bako, ice cream, visokios smulkmenos, 
magazinai ir rašymui popiera. įsteig
ta gyvuoja 24 metus ir buvo vedama 
to pačio žmogaus visą laiką. Galima 
uždirbti daug pinigų. Tarpe dirbtu
vių ir darbininkų distrikte, netoli nuo 
transfer kampo. Westsaidėjc. Ren- 
da $45, su keturiais gyvenimui kam
bariais. Pardavimas namo, verčia 

♦parduoti biznį. Yra daug stako jr 
geri įrengimai. Už $1.650 nupirksite 
viską.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metami: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Ix)we Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronfcelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadieni, 7:30 vai. vak., 
M*. Meldažio svet., 2242 W 23rd Pi.

Verta dvigubai.
1655 W. Lake St., 
netoli Paulina St.

NAMAI-ZEME
KAMPINIS NAMAS SU SALIUNU

Tik $3,900, 6 ruimai pagyvenimui 
ant viršaus garadžius, kas nupirks tas 
laimės. Atsineškit rankpinigius.

C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

$12,500,00 nuperka 2-jų fla- 
tų mūrinį namą. Moderniškai 
pastatytą, 2 barnes, garadžius ir 
tuščias lotas sykiu, cash ar
lengvų išmokėjimų.

Kreipkits
3592 Aręher Avė.

Tel. Lafayette 0282

MOKYKLOS

ant

CICEROS LIETUVIŲ FAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. šekit. Khz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A’. Stanisauskas, J. Mar- 
tlnkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. MiseviČe, 'korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas. antrą penk-> 
tadienj kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liubsybės ■ svet., 14 St. ir 49 Ct..
Cicero, III. ____________ ____

iTE'rUVIŲ VYRŲriR MOTERŲ PAš
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 34.2 So. 
CrawforJ Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, l'i 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Flaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Skrsirin- 
kimai laikomi kas mėneeHmtrą ne 
dčldieni. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm’. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Ii*ving Avė.; prot. sekr. Antanai. 
Lungevič, 1737 N.^Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. 
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną 
Zwianzek- Polek 
Ashland

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm*. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir Ų. Ba
rauskas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR- 
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų ra^t. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.;

, kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3150 So. Cąnal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki'‘vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ ^LAISVĖS KLIUBO VAI^ 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Ix?avitt St.;,nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Ix>we Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
pTbbėjas. J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz- . 
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Joįro-^JIazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

e.

prot. sekr. Antanai

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienį 

svet., 1315 North

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tei. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmakiag ir patiem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klejos. Spe
cialia namų kursas m'otferįms ir 
merginoms, atsineškit audėklų, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitis, rašykit, 
arba telefonuoklt klausdatnoa in
formacijų.

Bara Patek, pirmininki.

LIETUVIŲ LAIS S PAŠELPINIO 
KLIUDO VYRŲ Tfc MOTERŲ val
dyba 1923 metamsl pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Rqad. 
vice-pirm. J. Vąrnagis. 4051 Arcireiv 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė/ 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandrayiče, 3653 S. lĮęnni- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mišo- 
Viče, 2740 W? 39 PI., ižd. J. Juza.’ 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso1 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai- 
naitis.

DRAUGYSTES MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
•pirm. A. Morgevicz,’ pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis;' 
kasierius P. Paulauskis; marįąlkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis? ligo
nių glob. A. Rfbinckis; teisėjas S. 
Romanas.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.: 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dangis 10520/Sp. State St.; ižd. J 

^Dalvočius, 13: 
rinkimai laiki .
vak. kiekvieno\mėnesio, F. Shedvilc 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai i) 
moterys nuo 18 iki 40 m.

o. State St.; ižd. J 
Eb 114 Place. Susi- 
ii pirmą, penktadieni

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., •

i Chicago, III. i
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, ' Politikinčs Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos ienomis ir vakarais.
i ..... „■■l."...——

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPO^ 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 

. lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
S So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J 

Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. Bugailiskis, 3337 So. Wąllacf 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontroles rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubc 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 83čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuc 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas,. 4531 S. 
Paulina st.: pirm, padėjėjas F.“Sil-

t liūs, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt.
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur- . 
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

--------------- -------------------------------------- f—----------------------------- -

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.’.: pirnx A. Sribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis. nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų , 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. \ Susirinkimai jvyk-

• sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis;’ pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


