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Francija grūmoja 
Vokietijai

Apsupę Frankfortą
Naujos turkų sąlygos

Socialistai pasmerkė sabotažą
francija ir Belgija pratęs 

tuoja prieš Vokietiją.
Reikalauja pp|-merkti 'sabota

žą. Vokietija prie kaltės ne
prisipažįsta.

BERLINAS, liepos 8. — 
Francijos ir Belgijos diploma
tiniai atstovai vakar apsilan

kė Vokietijos užsienio reikalą 
ministerijoj dalyke Duisburgo 
bombos, kuf*i sprogdama trau
kiny užmušė kelioliką Belgi
jos kareivių, ir pareiškė, kad 
Vokietijos valdžia savo pasyvi© 
priešinimos dekretais ir užuo
jautos tclegramamomis yra 
kalta už aktyvi© priešinimos 
Ruhr distrikte apsireiškimus. 
Belgijos ir Francijos valdžios 
reikalauja, kad Vokietijos val
džia pasmerktų tokius atsitiki
mus ir padarytų žingsnių su
rasti ir nubausti kaltininkus.

Vokietijos atsakymas.
Vokietijos užsienio reikalų 

mrinisterts Von Rdsenberg at
sakė, kad Duisburgo atsitiki
mas yra žinomas Vokietijos 
valdžiai tik iš laikraščių. Jis 
sakė, kad visi bandymai suži
noti faktus nuėjo niekais ir 
vokiečių vyriausybei ant vie
tos nebuvo leista patirti tiesų. 
Net jeigu vokiečiai ir butų 
dalyvavę, tai Vokietijos vald
žia nėra kalta, nes ji niekad 
nieko neskatino prie tokių da
lykų.

Ministetris tvirtino, kad 
Francija ir Belgija negali skai
tyti Vokietijų a t sakom Ingą už 
pasekmes neteisėto įsiveržimo 
ir okupacijos Ruhr distrikto 
ir berybio okupantų kareivių 
terorizmo.

Jis pridūrė, kad pirm negu 
nors vienas belgų ar franeuzų 
kareivių liko paliestas, 20 vo
kiečių liko nušauta be jokiosi 
priežasties okupantų kareivių. 
Tokių smurto aktų, kaip kad 
Dunsburge, Vokietijos valdžia 
neužgifia ir ji darė viską, kad 
prikalbinus gyventojus lai'kan- 
ties pasyvio priešinimos ir neiš 
eiti už jo rybų, bet nėra įro
dyta, kad vokiečiai dalyvavo 
Duisburgo įvyky ir valdžia pa
darys pareiškimų kaip tik ji 
gaus tikras žinias ir padarys 
nuodugnius tyrinėjimus.

Teisina sabotažų.
“Sabotažas Ruhr distrikte 

gali būti išaiškintas kaipo pa
einantis nuo perdaug didelio 
sujudimo kankinamų žmonių 
ir kaipo pastangos gintis”. To
kių nuomonę išreiškė kancle
ris Cuno papos nuncijui Pace- 
11 i, kuris išdėstė kancleriui pa
pos nusistatymų linkui sabota
žo okupuotuose Vokietijos 
kraštuose.

Francuzai apsupa Frank
furtą. .
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Grūmoja Vokietijai nutrauki
mu diplomatinių ryšių.

PARYŽIUS, liepos 8. — 
Francuzai praktiškai okupavo 
Frankfortų. Jie apsupę visų 
visų miestų ir užėmė aerodYo- 
inų. Visi Frankforto bankai 
išgabeno savo vertenybes į gi
lumų Vokietijos.

Frankfortas yra didžiausias 
po Berlino geležinkelių cent
ras Vokietijoje ir jo užėmimas 
dalinai atkirstų Bavariją nuo 
šiaurinės Vokietijos.

Francijos ir Belgijos vald
žios vakar pasiuntė ultimatu
mų Vokietijos valdžiai, grū
mojantį atšaukti savo ambasa
dorius iš Berlino, jei Vokieti
jos valdžia nesustabdys puoli
mų ant okupantų kareivių 
Ruhr distrikte.

Turkai pastatė naujus rei
kalavimus.

Kada francuzai nusileido, tur
kai padidino savo reikalavi
mus.

LAUSA'NNE, ličius 8. — 
Žinodami, kad talkininkai yra 
pasirengę jiems duoti “perga
lėtojų taiką”, turkai vakar pa
davė visai naujus reikalavi
mus. Už valandos prieš tai An
glijos delegatas pranašavo, kad 
taikos sutartis bus pasirašyta 
trečiadieny.

Francuzai vakar ryte priren
gė kelių taikai, kada jie paba
rė paskutinį nusileidimą ir at
siėmė savo reikalavimą, kad 
sutartin butų įrašyta, jog Tur
kijos skolos turi bubti atmokė
tos auksiniais frankais. Tur
kai pirmiau reikalavo, kad su
tartis nieko apie tai neminėtų.

Kada talkininkai pranešė 
Turkijos delegatams, kad jie 
nusileido ir tuo reikalavimu 
ir yra prisirengę pasirašyti 
taikos sutartį, tai Turkijos de
legatai visus nustebino parei
kalaudami įrašyti sutartin, 
kad Turkija gali atmokėti sa
vo skolas ir palūkanas popie
riniais frankais.

Turkai tada pridėjo dar apie 
kelioliką kitų klausimų, ku
riais jau pirmiau buvo susitai 
kinta ir pareikalavo dar pato
gesnio turkams susitaikimo 
Delegatais delei to aštriai susi

kirto su Ismet Paša ir ginčio 
tęsėsi iki vėlai vakaro, kada 
susirinkimų uždaryta.

Talkininkų ekspertai bandys 
susitaikinti su turkų ekspertais 
šiandie ir paskui raportuos de
legatų susirinkimui. <

Socialistai smerkia šabo- 
tažą

Okupuotojo krašto socialistai 
reikalauja iš valdžios suval
dyti sabotažninkus.

DUSSELDORF, liepos 8. — 
Vietos socialdemokratų parti
ja išleido pareiškimų, kuriame 
ragina Vokietijos valdžių dary
ti viską, kad suvaldžius ir su
ėmus tuos vokiečius, kurie pa
pildo sabotažo aktus.

Pareiškimas sako, kad jei
gu kriminalistai nebus sugau
ti, žmonės pradės manyti, kad 
valdžia pritaria jų aktams. O 
okupuotojo krašto gyventojai 
ir taip jau dabar daug nuo 
franeuzų persekiojimų.

Trys vokiečiai ketvirtadie
nio naktį liko pašauti ir sun
kiai sužeisti u? pasirodymų 
gatvėje uždraustu laiku.

Anglai nesitiki susitarti su 
Francija.

Francija nenusileidžia ir tik 
vilkina derybas. Anglija ne
kantrauja.

LONDONAS, liepos 8. — 
Anglijos valdininkai pesimis- 
tingai žiuri į prospektus susi
tarimo su Francija kontribu
cijos klausimu.

Pranašaujama apie atvirų 
nutrūkimų ryšių ir savystovį 
Anglijos veiikimąj, Francijai 
griežtai laikanties savo pasiry
žimo laikyti armijų Ruhr dis
trikte.

Francija laikosi tos nuomo
nės, kad nėra reikalo skubin-, 
tis su Franci j os-Angli jos susi 
tarimu. Tam gi anglai labai 
priešinasi.

“Palaukime kol vokiečiai su
stabdys pasyvį priešinimusi, o 
tada galėsime galutinai susi
tarti su Anglija”, sako francu
zai. “'Dabar gi mes galime 
tęsti diplomatinius pasitari
mus.” \

Bet tai nepatinka Anglijai, 
kuri mato, kad jos prekyba 
kasdie puola, puolant ekono
miniam Vokietijos stoviui. Ųž 
kelių dienų susirinks Anglijos 
kabinetas ir svarstys visą pa
dėtį ir ką galima butų veik 
Francijos ambasadorius gali 
visuomet ateiti užsienio reika
lų ministerijon, bet nesitiki
ma, kad kas išeitų iš tų pasi
tarimų.

NUTEISfi PASNINKAUTI.

Už čechijos ministerio užmu
šimą Soupa nuteistas 18 me
tų kalėjimam

PRAGA, liepos 5. — Jaunas 
anarchistas Juozas Soupa, ku
ris sausio 5 d. pašovė finansų 
ministerį Rasin, liko nuteistas 
18 metų kalėjimam Ministeris 
nuo žaizdos mirė vasario 18 
d. Be to teismo nuosprendžiu, 
nuteistasis turės mažiausia ke- 
turius kartus į metus pasnin
kauti ir taipjau kiekvienose 
ministerio nužudymo sukaktu
vėse Soupa turės būti uždaro
mas į tamsų karcerį.

Influenzos epidemija.
SANTJAGO, čili, liepos 5. - 

Santiagoj siaučia influenzos 
epidemija. Daugiau kaip 100,- 
000 žmonių susirgo ta liga.

Francija ratifikuos laivyno 
mažinimo sutartį.

PARYŽIUS, liepos 8. — Va
kar Francijos atstovų butas 
460 balsais prieš 106 ratifika
vo Washingtono laivų mažini
mo sutartį. Kitos Washingtono 
sutartys bus ratifikuotos pir
madieny.

Tai tapo padaryta Amerikos 
ambasadoriui Herrick pareika
lavus, kad sutartys butų rati
fikuotos dar prieš parlamentui 
užsidarysiant vasaros laikui. 
Valdžia gi manė sutarčių rati
fikavimų atidėti rudeniui.

Antradieny sutartys bus pa
siųstos senatan, kur ratifika
vimas yra užtikrintas.

Už ratifikavimų sutarčių 
stojo premieras Poincarc ir 
buvęs premierąs Briand, kuris 
tas sutartis pgdare. Labiausia 
gi sutarčių ratifikavimui prie
šinosi monarchistas Grand- 
rnaison ir komunistas Andre 
Berthon. J

Papa prašo francijos pasi
gailėti Vokiečių.

RYMAS, liejos 8~ — Vatika
no išleistas pusiau oficialinis 
pranešimas sako, kad papa įsa’ 
kc savo nuncijams Paryžiuje 
ir Briusely užkalbinti Francį 
jos ir Belgijos valdžias ir pa
prašyti jas, kail jos nesigriebtų 
tokių aštrių priemonių prieš 
vokiečius, kokios dabar yra 
vykinamos okupuotame kraš
te, kad tuo galima butų palen
gvinti galimybę susitarimo 
tarp Vokietijos, Francijos ir 
Belgijos.

Tikisi susitaikimo.
Sutartis su Meksika busianti 

pasirašyta už 10 dienų.
.  '

MEXICO G1TY, liepos 8. — 
Pusiau oficialiniai skelbiama, 
kad internacionalinė pripažini
mo komisija užbaigs savo dar
bą už 10 dienų ir padarys su
tartį apie Jungt. Valstijų pri
pažinimų Meksikos valdžios.

Keturi žmonės užmušti.
Neatsargus automobilistai bus 

areštuojami.

CHICAGO. — Pereitą šeš
tadienį keturi žmonės liko už
mušti automobilių Chicagos 
gatvėse. Niekuriuose atsitiki
muose automobilistai liko 
areštuoti.

Policijos viršininkas Collins, 
kad sunąažinus greitą ir neat
sargų važinėj imąsi automobi
liais, įsakė policijai areštuoti 
visus greitai važinėjančius ir 
peržengančius taisykles auto
mobilistus ir gabenti juos į 
artimiausią policijos stotį, kur 
jie turi arba užsistatyti kauci
ją, arba pasilikti per naktį ka
lėjime. Tą policija pradės da
ryti nuo šiandie. Ikišiol gi su
gauti automobilistai gaudavo 
iš policisto tik įsakymą pribū
ti paskirtu laiku teisma-rh Te- 
čiaus daugelis automobilistų į 
teismą nepribudavo ir tankiai 
paduodavo klaidingus vardus ir 
adresus, taip kad reikėdavo 
teismui išduoti pašaukimą, ar
ba ir visai negalima būdavo 
surasti kaltininkų. Dabar 
nebus ir kiekvienas turės už
sistatyti kauciją ar pasilikti 
per naktį šaltojoj. Tik už vi
sai mažus prasižengimus vis 
dar bus išduodami “slipsai” — 
pašaukimai teisman.

Rubsiuviai atsisako dirbti 
su policija.

C. B. Shane komp. nors ir gavo 
injunetioną prieš amalgame- 
tus, bet susilaukė darbinin
kų streiko.

CHICAGO. — Kaip jau bu
vo rašyta, nedidelė rūbų fir
ma, C. B. Šhanc Co. išėmė 
prieš Amalgamatcd Clothing 
Wcrkers of Am. injunetioną, 
kuriuo unijai draudžiama or
ganizuoti tos kompanijos dar
bininkus. Injunctione paminė
ti netikį unijos viršininkai, l&t 
ir tie darbininkai, kurie tai 
kompanijai dirbo, bet buvo 
pašalinti iš darbo už bandymą 
toje dirbtuvėse suorganizuoti 
uniją. Kartu prie dirbtuves ta
po pastatyta policija.

Pereitą šeštadienį tos kom
panijos darbininkai laikė savo 
susirinkimą ir nutarė nepaisy
ti injunetiono ir neiti į dirb
tuvę dirbti tol, kol prie dirb
tuvės stovės policija. Darbi
ninkai sprendžia; kad jie labai 
gerai moka gyventi ir be poli
cijos ir jiems kompanijos tei
kiamoji policijos apsauga visai 
nereikalinga, o kadangi polici
ja jų darbo visai neatliks, todėl 
jie ir nusprendė nedirbti po 
policijos globa.

Jeigu darbininkai tvirtai lai
kysis, tai amalgameitai teiks 
jiems pagelbos. Organizavimas 
gi tų darbininkų jau pradė
tas.

Tai kompanijai dirba ir ke
letas lietuvių, yra ir lietuvis 
foremanas. Bet kaip visose ne- 
organizotjuose dirbtuvėse, dar
bininkų uždarbis ten yra Ja- 
bai mažas, o ir darbo sąlygos 
yra daug prastesnės, negu kad 
organizuotose dirbtuvėse. Lie
tuviai rubsiuviai yra prašomi 
neiti ten dirbti ir negelbėti 
kompanijai laužyti darbininkų 
streiko.
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Kova už nustatymą pasto
vios vertės algų.

BERLINAS, liepos 9. — Vi
si Vokietijos darbininkai da
bar kovoja už nustatymą pas
tovios vertes algų. Pradžią tai 
kovai padarė 90,000 Berlino 
metalo darbininkų .streikas. 
Didelės pastangos buvo daro
mos išvengti tą streiką, kadan
gi prisibijoma, jog ir kiti 250,- 
000 metalo darbininkų sustrei
kuos ir tas streikas gali persi
mesti ant kitų pramonių ir 
net profesijų, kurių padėtis da
bar taip pat yra labai bloga.

•Darbininkams buvo siūloma 
po 10,000 markiu į vai., arba 
50c. į dieną šiai savaitei, bet 
pasiūlymas liko atmestas ir ne 
dėlto, kad jis butų nepatenki
nantis, bet kad darbininkai 
atmetė tą algą kaipo pamatą 
nustatinėjimo algų savaitėmis 
sulig markės puolimo. Sociali
stai reikalauja 70c. pamatinės 
algos į dieną ir nepaprasto bo- 
no po 500,000 markių kiekvie
nam darbininkui.

Reikalauja injunetiono 
■ prieš siuvėjy uniją.

CHICAGO^— Moterų rūbų 
firma Mitchell Bros., 367 W. 
Adams St., per savo advoka
tus pareikalavo federalinio in
junetiono prieš International 
Ladies’ Garment Workers’ 
Union dėl pastarosios bandy
mo suorganizuoti tos firmos 
darbininkus. Tą reikalavimą 
injunetiono svarstys federali
nis teisėjas Carpenter.

Nuteisė kalinio užmušėją.
LAKE CITY, Fla., liepos 8. 

— T. W. Higginbotham vakar 
tapo pripažintas kaltu užmuši
me Martin Ta bert iš North 
Dakotos ir liko nuteistas 20 
metų kalėjimam Jį paleista už 
$10,000 kauciją padavimui 
apeliacijos. Jo bylos nagrinė
jimas tęsėsi 13 dienų.

Nuteistasis, pirmiau buvęs 
kalinis, buvo pasamdytas plak
ti Putnam Lumber Co. nu
pirktus iš kalėjimų kalinius ir 
jis plakdamas tą kalinį ir už
mušė.

Ncrtft Dakotos reikalavimas, 
kad Tabert užmušimas butų iš
tirtas, privertė legislaturą pa
daryti tyrinėjimus, kurie pa
rodė tokią baisią padėtį, kad 
kalinių persamdymas privati
nėms kompanijoms liko pa
naikintas, taipjau liko uždraus
tas ir kalinių plakimas.

Iki šiol kompanijos veikė iš
vien su šerifais ir teisėjais, ku
rie gaudė žmones ir siuntė juos 
į kalėjimus, o paskui už gerą 
kyšį atiduodavo kompanijoms. 
Tokie nupirkti kaliniai turėda
vo dirbti nuo auštant iki 
temstant, buvo maitinami su
puvusiu maistu ir buvo nuola
tos plakami, taip kad labai re
tas kalinių sugrįždavo namo 
pasakyti kaip su jais buvo el- 
giamąsi. Kompanijos samdyda
vosi ir tam tikrus kaliniams 
plakti žmones. Putnam Lum
ber Co., kuri daugiausia kali
nius pirko, priklauso vienam 
valstijos senatoriui.

5 žmonės žuvo audroj
PITTSBURGH, Pa., liepos 6. 

—Penki žmonės liko užmušti 
dėl šiandien siautusios čia au
dros su perkūnija. Du žmonės 
palietė elektros vielas, kurias 
žaibas nukirto, vieną žmogų 
užmušė žaibas, o dtt žmonės li
ko užmušti paslidus automo
biliui šlapioje gatvėje.

4 žmonės prigėrė.
NEW BOADS, La., liepos 5 

— Keturi žmonės prigėrė upėj, 
apvirtus valčiai, kurtąja jie 
bandė persikelti per upę.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip'pataria Lietuvos bankai1
’ . . K i "
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Naujienų ekskur
sija atvyko 

Kaunan
Naujienų ekskursija į Lietu

vą, kur išplaukė United States 
Linijos laivu “George Wa«hing- 
ton” birž. 23 d. iš New Yorko, 
jau laimingai atvyko Kaunan.

Subatoje gavome nuo Naujie
nų redaktoriaus P. Grigaičio, 
tos ekskursijos vedėjo, telegra
mą, kurta jis praneša, jog lie
pos 5 dieną su visais keleiviais 
laimingai atvykęs į Kauną.
. P. Grigaitis, atvykęs į Kauną, 
tuojaus imsis peržiūrėti reikalus 
keleto šimtų pasažierių, kurie 
laukia kalcinos atvažiuoti Ame
rikon ir kurie turi 'laivakortes 
iš United States Linijos, o taip
jau iš Baltic American Linijos, 
iš White Star Linijos, Cunard 
Linijos, Canadian Pacific Lini
jos ir kitų.

Dar viena lietuvaitė išva
žiuoja Italijon.

NEW YORK. — Subatoj lie
pos 7 d. įvyko išleistuvių va
karėlis p-lei A. Aušriutei, kuri 
išvažiuoja Italijon mokintus 
operinio dainavimo.

Iš Chicagos Italijon operinio 
dainavimo mokintus yra išva
žiavusios ponios A. Pociene ir 
F. Bručicnė. Prie jų skaičiaus 
dabar prisideda ir New- Yorko 
lietuvių pasižymėjus daininin
kė p-lė A. Aušriute.

Išleistuvių vakarėlį p-lei 
Aušriutei rengė New Yorko 
lietuvių Operetės Choras — 
Auditorium fteereation Centre, 
Richmond Hil, L. I.

Saužudystės Berline.
BERLINAS, liepos 8.— Per 

pastarąsias 8 dienas Berline 
nusižudė 53 žmones. Užvakar 
nusižudė 12 žmonių, daugiau
sia senų žmonių, kurie nebe
galėjo tęsti-savo skurdo.

/
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Iš Mokslo Srities
Eugenikos ir rasės klausimai*

Tai yralspecialųs klausimai, 
nagrinėjami specialiuose spau
dos organuose. Kadangi Lietu
voje tuo tarpu specialių orga
nų nėra, o eugenikos ir rasės 
klausimai daugeliui Lietuvos 
skaitytojų yra įdomus, tad aš 
pabandysiu trumpai supažin
dinti skaitytojus su šiais įdo
miais klausimais, juoba, kad 
tenka girdėti įvairių nuomo
nių, kartais labai fanatingų, 
apie ebgenikų ir žmonių ra
ses. Nenorėdamas būti dėl sa
vo ilgų išvedžiojimų nuobodus, 
aš papasakosiu tik mokslo iš
vadas šiais klausiniais.

Eugenika.
Eugenika — tai lyg naujas 

“mokslas,” bet, tikriau sakant, 
yra praktinė teorija — gerin
ti žmonių veislę. Ypač ji ma
doje Amerikos valstijose. Jos 
tikslas — atatinkamo tėvų pa
rinkimo budu gauti fiziniai ir 
psichiniai geresnių vaikų, ku
rie vėl geresnių ainių duotų ir 
tuo budu gerėtų žmonių veislė. 
Tikslas savyje nėra blogas. Ki
tas klausimas kiek jis prakti
koje pasiekiamas.

Eugenika reikalauja iš sto
jančių moterystėm atatinkamų 
medicinos liudijimų, kad jie 
yra ganėtinai sveiki psichiniai 
ir fiziniai, nes mano, kad tuo 
budu bus patarnauta žmonių 
rasei. Galvoja eugenikos šali
ninkai labai paprastai: iš gerų 
tėvų galima tikėtis tik gerų 
vaikų, o iš menkos vertės tė
vų nėra ko gera laukti. Todėl 
eugenikos šalininkai reikalau
ja, kad menkos fizinės ir psi
chinės sveikatos žmonėms įs
tatymo keliu butų draudžia
ma stoti moterystei! ir augin
ti vaikus. Nenagrinėsiu čia, 
kiek tai yra tikslinga, kiek gy-* 
veninio įvykdoma. Klausimas 
toliau paaiškės, kai mes 
pažinsime su

Rasių teorija.
Rasių (žmonių veislių) 

rijos dabar labai madoje, 
ima žodžio
mokslininkai, ^kuiie 
et studio” žmonių rasių klau
simų nagrinėja, bet dažnai ke
lia balsų šiuo klausimu ir įvai
rus politikai demagogai savo 
politikos reikalams, o kartais 
net Tikri šarlatanai, kurie sa
vo išvedžiojimais apgaudinėja

susi-

teo- 
čia 

ne tik objektingi 
sine ira

Todel visai nestebėtina, \kad 
musų laikais žmonės nustojo 
bijojęsi velnio, bet užtat la
bai bijosi ir žiuri lyg į kokių 
mįslę į įvairias rasių teorijas, 
tikriau — į paveldėjimo moks
lų. Kalbant apie rases ir pa
veldėjimų reikia būtinai pa
brėžti vienų paveldėjimo moks
lo dvasinį, kurį jau palyginti 
gana senai konstatavo katali
kų dvasininkas Jurgis Mende- 
lis, kuris dabar moksle visai 
priimtas, lai yra garsus

Mendclio dėsnis.

Trumpu pavyzdžiu aš jį iš
reikšiu. Mendclis, darydamas 
tyrinėjimus su augalais, štai 
kų pastebėjo. Jis pastebėjo, 
kad, pavyzdžiui, ,suke<ičiant 
raudonai ir 
žirnius iš to 
daro mišinys, 
na sumyšta
iš to mišinio išaugę žirniai žy
di jau gelsvai raudonai.

To, be abejo, kiekvienas 
prityręs žmogus telaukia, 
prityręs žmogus mano,
sumaišius du dalyku pasidarys 
mišinys, kuriame bus pirmųjų 
daiktų ypatybės pusiau susi
maišiusios. Gerai. Bet žiūrė
kime, kų Mendelis toliau pa
stebėjo: kas 
pio?

sukeitimo pasi- 
kuriame raudo

si! gelsva, t. y.

ne- 
Ne- 
kad

pasidaro iš miši-

z m ogu s 
mišinys

Tik šis spėjimas, 
nusistebėjimui,

duos
gali 
tik 
di- 
pa-

tikėtis, kad
mišinį.
tižiausiam
sirodo ne tikras. Čia pasireiš-

L , *) Imta iš “Lietuvos” nr. 129.

— tic-kia stebėtinas dalykas 
siog — nepaprastas, kurs mu
sų žingeidumų be galo sužadi
na. Būtent iš mišinio išeina ne 
mišinys, bet tik pusė to miši
nio. O antra puse, pasidalinu
sį per pusę, jau ne mišinys, bet 
gryna rasė — tokia pati, iš 
kurios, atsirado pirmutinis mi
šinys. Paėmę žirnių pavyzdį, 
pamatysime, kad iš gelsvai 
raudonų, kilusių iš raudonų ir 
gelsvų protėvių, gausime du 
ketvirtadaliu vėl maišytų, vi
sai tokių, kaip tėvai; vienų 
ketvirtadalį raudonų ir vienų 
kct/irtadalį gelsvų, t. y. du 
ketvirtadaliu vėl tapo grynos 
rasės, kurios pirmiau buvo 
protėviai, šis dėsnys ir toliau 
nenustoja galios. Būtent iš mi
šinio išėjusios grynosios rases 
duoda tik grynas rases (veis
les), o mišinys duoda pusę 
mišinio ir du ke'tvirtadaliu gry
nų rasių. Tai labai įdomus ap
sireiškimas, įdomus dėsnis, 
kurs neatmezgamai surištas su 
Mendelio vardu.

Tiesa, Mendclis šį savo dės
nį išbandė tik ant augalų. Da
bar jis yra bandomas ir ant 
gyvulių. Bet ant žmonių nega
lima tas išbandyti. To prie
žastį pamatysime toliau. Da
bar pažvelkime į tautas ir jų 
santykius su rasėmis; čia yra 
įdomus klausimas ne tik ant
ropologams ir demologams, bet 
taip pat politikams ir sočio-

Josi negalima daryti. Pagaliau, 
nei slavai, nei germanai, nei 
romanai nėra rasės, grynos ira- 
sės, bet visi yra maišytos kil
mės. Jei paimti kokių nors 
tautų, tai visur rasime mišinį. 
Sakysime, senovės graikai ki
lo iš mišinio atėjusių iš šiau
rės žmonių su tenai jau pir- 
ifiihjii gyvenusiais. Dabartiniai 
italai, prancūzai, vokiečiai vis 
tai įiškiai žinomi rasiniai mi
šiniai. *

Sai^o, kad iš “laimingo” ra
sių mišinio išeinanti kulturin.-.. 
ga tauta. Gal būt. Bet tų klau
simų paliksime atviru. Reikia 
pasakyti, kad dabar nė tik nė
ra “gryno kraujo” tautų, bet 
nėra ne grynų rasių. Kaip ra
sės atsirado — mokslas nieko 
negali pasakyti. Lygiai sunku 
kų nors moksliško pasakyti 
ir apie rasių susimaišymų ir 
tautų sudarymų. Tiesa, čia yra 
vienas labai įdomus faktas, 
kurį konstantavo ir plačiai iš
tyrė E. Fisher’is. Tai yra kelių 
tūkstančių tauta pietų Afrikoj, 
kilusi iš susimaišymo būrų su 
hotentotais. Šis įdomus susi
maišymas yra vienintelis savos 
rųšies pavyzdys visame pašau-

(Bus daugiau)

dulkes įkvėptos pšdžiro mažžasį 
Žšizdės plaučiuose arba kitose 
kūno dalyse ir tokiu budu leng
vai { kūnų įsimeta džiovos 
bakterijom, švino, žiurkžolių 
arba gyvsidabrio dulkės yra 
nuodingos.

Dulkes yra normalinė ir rei
kalinga oro dalis. Be jų musų 
drapanos visuomet butų drėg
nos, musų sienos šlapios ir 
klimatas nepakenčiamas. Esant 
ore dulkių, oras pasidaro tin
kamai drėgnas ir padeda kon
troliuoti temperatūrų. Dulkės 
namuose, ofisuose, krautuvėse, 
teatruose, bažnyčiose, gelžke- 
liuosc ir gatvėse gali turėti 
džiovos, plaučių uždegimo ar 
influenzos bakterijų. Nes tų 
ligų gemalų per nosį ar burnų 
išmeta iš savo kūno sergąs 
žino gus; todėl pavojinga spjau
dyti. Kuomet saulė šviečia ant 
tų dulkių, gemalai pasidaro 
nebenuodingi, nes saules šviesa 
juos užmuša. Tik tamsiose 
vietose auga ir tarpsta pavojin
gos bakterijos. Kuomet dulkės 
susirenka ir patampa purvais 
tamsliose .vietosfy kur /saulės 
spinduliai negali prieiti, žmo
gus susidurdamas su jų bakte-

- -X

rijomis sudergi, IVot
paprasčiausi užsikrėtimo būdai 
yra kosSjimhš, čiaudėjimas ir 
šnekėjimas..

Ligoninėj, kur randasi tik 
džiova sergantieji, ^sergančio 
seilės tinkamai pržiurimos ir 
išmetamos, Ir nėra pavojaus 
kąd liga išsiplatintų.

Pavojingiausias dalykas svei
katai yra dulkės, kurios susi
renka ant grindų ir tampa pur
vais. —(FL1S)

NUSIPIRK
Typewriter| arba 
rašomą mašinėlę

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- E 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 1 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI

i ANT NAUDOS. t

S, L, FABIONftS CO.
j

809 W. 351h Si“ Chicago
Tel. Boulevard <9611 ir D774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

logams.
Tauta ir rasė, 

aiškiai mokslo įrody-Dabar
ta, kad nėra nė vienos grynos 
rasės tautos, bet kad visos 
tautos yra įvairių rasių miši
niai. Tautybė ir rasė nieko ben
dra tarp savVs neturi. Tik yra 
aišku, kad taftose yra įvairių 
rasių elementų. Rasiniai pažy
miai betgi nėra tautybės pažy
miai. Daug man teko skaityti 
tam tikros tendencijos žurna
luose apie germanų rasę, apie 
slavų rasę ir tų rasių ypatybes^ 
Bet mokslas jokios germanų, ar 
slavų rasės nepripažįsta.

Tiesa, germanai skiriasi nuo 
slavų kai kuriomis savo fizi
nėmis ir psichinėmis ypatybė
mis. Bet tai nėra bendra tai
syklė, tai nėra rainiai pažy
miai. Lietuvius kai kas laiko 
kilusius iš slavų ir suomių. 
Bet tai nėra joks moksliškas 
laktas, tai yra tik tuščia fan
tazija, ir jokių rimtų išvadų iš

CLMVARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai j Hamburgą ant naujų aly
vų burnerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Infonnacijų dėl kalnų ir reika- 

keloiviams galite gauti nuo bile 
a ir ju-

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kalnų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gaut* 
agento. Reikalaukit. Jų yri 
sų mieste arba apielinkSj.
CUNARD LINE < 
140 N, Derbom 
St. Chicago, DJ

Lietuviai Kontraktoriai
Atliekam MEDŽIO PLYTŲ ir PLA- 
STESRIO DARBUS' gerai, greitai 

ir prieinama kaina. 
THUNTON BROS.

3232 So. Lowe Avė. Tel. Blvd. 0619

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
N au j ienas labiausia J
mėgsta. -

<r

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.

“T

Sveikatos Dalykai
DULKES.

Dulkes yra sausa medžia
ga, kuri taip smulkiai susitry- 
nus, jog lengvai lekioja ore. 
Dulkės nepavojingos, bet ken
kia sveikatai. Gatvių dulkės 
ypatingai kenkia sveikatai, nes 
jos surenka visokias seiles ir 
kitus pavojingus daiktus. Kuo
met oras turi perdaug dulkių, 
žmonės jas įkvepia, dėlto kar
tais jos sulaiko tinkamų plau
čių veikimų ir esti priežastim 
kroniškų gerklės ligų. Kaiku-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
. Didžiau&ia 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. Narląi pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštj “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

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

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

TAIP
( :

Šią vasarą 
bus ir ANTRAS

A

dl

Naujienų Piknikas
Rugpjūčio 5 d
Metinėms Lietuvos
pripažinimo sukaktuvėm
paminėt
bus šaudymas ir ugnįs

Rengkitės!

I

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo glmdnčms ir drau
gams su kuriais susirašinSji ir 
greičiau galčsi parašyti laišką ar 
ką kitą, ne^u su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, IH.

Tai. Lafayette 4221
Plivnbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* viMdue 
avelei.

ton

CLAY’AVVAVTHe'YertRS.
,Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
jpour face, and ręst while it dries, then 
remove and sėo and feel the vvonderM 
difference in the ootor aAd xexture of ffre 
skin J 1
Guaranteed to do these defirMte tbungs for 
the faoe or monoy refunded. Clear the 
compkxion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Cloee enlarged norės. Rebuild facial tls> 
leues and museles Make the skin softe 
and smooth S *
Vou can obtain regular sizes from youf 
favorite toilet counter II not. send thir 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories*' 
jndianapolis, Inoiana, for a trial tube.y.

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Rosclandicčiams ir ken- 
artim-singloiiiečiains 

iausia įstaiga 
mui

pasiunti-
Lictuvon

yra
233

pinigų
Tupikaičio ap tieka, 
East 115th St. Pi

nigai nueina " Lietuvon 
greitai, su pilna 
rauti ja. 
Iš Roselando ir 
singtono siųskite 
gus Lietuvon per
jienų Skyrių Tupiikai- 
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

gva-

Ken-
pini-
Nau-

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. PAISYS
220 Milvraukcc Avė., 

• Kenosha. Wis.

ŪGISKADVOKATAS
lesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-15 
Tel. Central 441L Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted St

Valandos! nuo 6 iki 8 v. v. kiek-

<>

■ ■ ................. .

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmdestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Te!.: Hyde Park 8895

V. W, RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St. Cklcago 
Tel. Yards 4681

S. W.BANES 
ADVOKATAS 

Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

* “T

♦

£

LAWYER Lietavys Advokatu 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn SL, 
Telephone Randolph 5684 

Vakarais: 10786 8. Wabash Avė, 
Tel.: Pullinan 6877.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

oi sėli o kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas, 

PEOPLES PLUMBING & HEATIMG 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee AvM 461 N. Halsted
Telenbona Hayroarket 1018

w

Numažinta kaina rūbai
. Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbi. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilnų 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrame, mje- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $18.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, r— — y v- 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Gą- 
batdines rainproof kautai, $20, $22.60 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.56 iki 
$17.50.

. $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Gą

sdinęs rainproof kautai, $20, $22.60 
$27.50. Vaikų siutai $9.51 Ud

S. GORDON, 1
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14tk 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vei. 
ryto iki 10 vai. vakaro. NedėliouU 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.
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Kurie Dvarai 
Dalinami

Lietuvoj
Gžimalino palivarkas, kuris

Bergo valdomas majorato tei
sėmis.

6) Naujos-Utos palivarkas, 
kuris yra Gudelių vai,

7) Apušoto striclčių pasoda, 
kuri yra Ašmintos valsš.,

8) Skersbalio dvaras, kuris 
yra Raudonio vai. ir priklausė 
Stasiui ir Vincui Domaslaus- 
kiams, paliekant jiems to dva
ro centre 160 ha.

Eugenijui Romėnui.
Kretingos apskrityje:

1) Palangos Pajūrio žemė į 
* šiaurę nuo Ronžos upės? ligi 

I Jetuvos-Latvijos sieno^/tarpe 
juros ir Klaipedos-Liepojaus 
plento, ir Palangos miestelio 
užimama žemė į šiaurę, nuo 
ių>ės Ranžos ir į rytus nuo 
Klaipedos-Liepojaus plento, ku
ri yra Palangos vai. ir priklau
sė Feliksui Tiškevičiui.

Ežerėnų apskrityje:
1) Taboro palivarkas, kuris 

yra Paupinės vai. ir priklausė 
Feliksui Vagnoriui, paliekant 
jam Žemės Reformos Valdybos 
iš 1922 m. lapkričio m. 24 d. 
nutarimu išskirtą 78 h. ir 2113 
k. m.,

2) Juozapavo dvaras, Kova- 
Hškių, Kiviškių, Dimtriškių, 
Tureikiškių, Kiviškių II arba 
Slabados ir Kukuliškių arba 
Difcrencijos vienkiemiai, kurie 
yra Imbrado vai. ir priklausė
Julijos Ilijinčaiitės čerkasovie- 

nės įpėdiniams, paliekant jiems 
80 ha.

Telšių apskrityje:
1) Pežų palivarkas, Nekrašiš- 

kių vienk. ir bendros su Medi
nių kaimu ganyklos, kurie yra 
Telšių vai. ir priklausė Vitol- 
dui IlakeviČiui, paliekant jam 
Pežų palivarko centre 80 ha,

2) Datokų dvare žemė, kuri 
eina prorėžiais su Mitkaičių 
kaimu, kuri yra Nevarėnų vai. 
ir priklausė Andriui Daukan
tui,

3) Vintcliškių dvaras, kuris 
vai. ir priklausė

Butvilauskui, palie-
jam to dvaro centre 80

Krepštų dvaras, kuris
Žarėnų vai. ir priklausė

Tarno vu i paliekant

Alytaus apsk r i ty je:
1) Pilekalnio, Novoplcntės ir 

Pakrikštos palivarkai, “Man- 
čiuniškio” žemės sklypas ir 
penki ežerai, kurie yra Nemu
naičio vai. ir priklausė Karo
liui Muizeliui,

2) Pamūšio ir Gūdžių dva
rai, Mcdino ir Raniškio vien
kiemiai ir Girių palivarkas, 
kurie priklausė Severino Roso- 
chockio įpėdiniams, paliekant 
240 ha, tame skaičiuje 85 ha 
miško,

3) Sakonių dvaro žeme, kuri 
eina prorėžiais su Vilgučių kai
mo žeme yra Daugų vai. ir pri
klausė Kostui Žilinskiui,

4) Ūdrijos žemės plotai lit.

yra Ūdrijos vaisė.
šakių apskrityje:

1) Lesnistvos dvaras ir Meiš- 
tų palivarkas, kurie yra Buble- 
lių vai. ir priklausė Marijonu i- 
Cirijokui-Jokubui ir Onai Fi- 
lipkauskams, paliekant jiems 
160 ha.

Kėdainių apskrityje:
Panetavos palivarkas, kuris 

yra Gudžiūnų vai. ir priklausė 
Antanui Gliropovickiui.

Utenos apskrityje:
1) Utenos dvaras, Joneliš- 

kių ir Šilinės palivarkai, Alek- 
sandruvkos, Parašęs, Papiškių, 
Paraudžio, Avinakuljo, Pod- 
gribelių, vienkiemiai, kurie yra 
Utenos vai. ir priklausė Alek
sandrui Balccvičiui, paliekant 
jam Joneliškio palivarko cent
re 80 ha,

2) Pagelanių, Užprudžio ir 
Pavižinties palivarkai, kurie 
priklausė Boleslovo Jalovcckio 
įpėdiniams.

Mariampolės apskrityje:
1) Geivių, Pobališkių, Pet- 

keliškijų, Pažeriu,, |Padainupio, 
Ptilvėsį, jl’aJkalkftid, Bilevričių, 
Mauručių, Tarputiškių, Vei
verių, Baranėkinės ir Mozuriš- 
kių kaimuose esamų karčiamų 
daržų žemės, kurios priklausė 
Marijai Tiškevičienei,

2) Židaviškio dvaras, kuris 
yra Balbieriškio vai. ir buvo 
valdomas majorato teisėmis.

3) Makauskų ir Pilekalnio
dvarai, kurie yra Liubavo vai. 
lir priklausė Staniui Skajtnickiui, 

paliekant jam 
re 80 ia, .

4) iPoželsvių dvaras, kum
yra Liudvinavo
Bergo valdomas majorato tei
sėmis,

5) Tabūno palivarkas, kuris 
yra- Kvietiškio vai. ir buvo F.

Pilekalnio dva-

val. ir buvo F.

rėžiais su Vizdėnų kaimo že
me, kurie yra Abelių vai. ir 
priklausė Bonio Romerio įpė
diniams’.

2) Kraštų dvaras, Valiuniš- 
kio vienkiemis ir 3 atskirų 
sklypų prie Brizgių kaimo že
mė kuri yra Juodupės vai. ir 
priklausė Adomui Kupstui, pa
liekant jam Kupstų dvaro cen
tre 80 ha,

3) Salų dvaras su atskiru 
pievos sklypu prie Vilunių kai
mo, Kamajų miestelyje esa
mus žemės rėžius, Zalieskio 
dvaras, Martininės vienk., 
Grioviškio pal., Liutviniškio 
dvaras, Petrašiškio dvaras, Ma- 
tuzų vienk., Stcpanavos vienk., 
Kraupcnkos vienk., Skribiškio 
dvaro atskiri žemės sklypai 
prie Rudžių kaimo, vadinamus 
“Gaivcikinė” ir Kondračiu 
vienk., kurie prikalauė iRcinol- 
dui Pšczdzicckiui.

žemės Reformos Valdyba.

Ateiviu iš Klaipėdos 
kvota

Antanui 
kant 
ha,

4) 
yra
Povilui 
jam 80 ha,

5) Kaubriškių pal., kuris yra 
Plungės vai. ir priklausė Bog
dano Oginskio įpėdiniams.

6) šaltinių, Ližių, Vahingiš- 
kių, Kolgalvių, Liolių ir Žodvai- 
nių palivarkai, kurie yra Rie
tavo vaL ir priklausė Bogdano 
Oginskio įpėdiniams.

Šiaulių apskrityje:
1) Verdulių dvaras, kuris 

yra Radviliškio valsč. ir pri
klausė Feliksui Račkauskui, pa
liekant jam to dvaro centre 
80 ha,

2) Gubernijos davaras, kuris 
yra Šiaulių vai. ir priklausė 
Aleksandros Zubovienės įpėdi
niams, paliekant pramonės į- 
monių žemes plotą 32 ha 6600 
k. m. ir 80 ha, kaipo nenusa
vinamą žemės normą,

3) Kadaginės-Pazaborių pal., ’ 
kuris yra Šiaulių vai. ir pri
klausė Klaofasui Griccvičiui.

Rokiškio apskrityje:
1) Antanašės dvaras, Pavė

sėjo pal. ir žemė, kuri eina pro-!

v

Lietuvoj per rinkimus

(Sutartinė).

Iki liepos 1, 1923, imigran
tų iš Klaipėdos ir Lietuvos 
kvotos buvo laikomos atskirai, 
bet Foreign Language Infor
mation Service prašant, kuo
met Klaipėda tapo priskirta 
Lietuvai, Klaipėdos ateivių į 
Amerika kvota pridėta prie 
Lietuvos kvotos ir nuo šių me
tų Liepos 1 dienos kas mėne
sį iš Lietuvos ir Klaipėdos ga
lės atvažiuoti Amerikon 492 
žmonės, arba per metus 2,460 
žmonių. —(FLES).

Kunigai gieda.(pirmu balsu): I
Linksma bus, linksma bus, 
Kai laimėsim rinkimus^ |

Davatkos spiegia (diskantu): i 
Bus smagu, bus smagu. Į
Kai bus viršus kunigų.

špitolninkai (turavoja drūtai):
Kai bus seime kunigai, 
Giedos linksmai ubagai.

Maršalka bumbačina (bosu):
Barboryt, kas daryt, 
Negaliu ir apsakyt.

Kunigo gaspadinė (plodama ran
komis, pritaria altu):

Tu-ta, tu4a, oi, oi, oi!
Busiu ponia Lietuvoj. x

Visi kartu (sutartinai) :
Ot, tai bus, ot, tai bus,
Kai laimėsim rinkimus!

Ką mes norim—'padarysim,
Priešams burnas užkamšy- 

sim.
O deguto mums nestoka,
Mokolą vartoti moka

Netik kaimo piemenėlis, 
Bet ir dažnas kunigėlis.

Valio, Lietuva, Bažnyčia 
Ir deguto mozelnyčia!

(“S-d”) Valstietis.

7.

1. Politikos ir visuomenės 
revoliucija

2. Stambiosios pramones so- 
cializacija

3. Pramonės organizacija
4. Darbininkų komitetai
5. Stambiųjų dvarų sociali- 

zacija

Valstiečių ūkio socializa- 
cija
Miestų žemės plotų ir na
mų socializacija

8. Bankų socializacija
9. Ekspropriatorių ekspro- 

priacija
10. Socializacijos sąlygos

Knygutė 35 puslapių.
Kaina 35 Centai

Verta kiekvienam perskaityti.

“NAUJIENŲ” KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

________________ > I__________________________________

Kelias j Socializmą
Parašė Dr. O. Bauer 

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Leidinys

Versta iš vokiečių kalbos
T V R I N

6.

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

I

taupo ir

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

e?
c

vmi<J.TWJ(n37j

Sviecą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namais, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

miwwi——nuimi ■miitvimbirsbmmmm—y .

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai) .

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St
Chicago, III.

I

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

*

Reguliariai 
investina išmintingai

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Mrs. A. MiCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gnt. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kites, o rasite 
pagalbą.

Valandosvnuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

Ofiso Telefonas r*T> TT A RDAAD Busto Telefonas 
Central 4104 LIK. H. A. DKUAU Armitage 32W

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
I Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų L>igos. 

7 West Madinon St., kamb. 1202. Kampas State saL
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicą 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tiŠką prižiūrėji
mą. Duodu pata- J 
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tuL

3113 South 
Halsted St.

Dr. Herzman kraustosi iš seno* 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
jų vietą 3410 So. Halsted St.

M^DR. HERZMAN^M
Gerai lietuviams žinoma* per 19 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas llg&a, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

į Dienomis: Canal 
8110 arba 0875

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

8410 S'o. Halsted St.

Telefonai l

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas
. H

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 matai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOSi / 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80tyal. 
vakaro. Nedėliomis nuo 16 valan

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

DR. S. -BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 2201 W. 22nd 8t„ kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija 8114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

Vai. 1-4 Ir 7—9. Ned. 10—12

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

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

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso va!.: 8 Iki 10 ▼. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare. Ir

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, IU. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257

Telefonas Boulevard 7042

OR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS 

1707 W. 47th St

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

DR. A. MONTVID
Liet avis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington Si.
Valandos! nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Yards 5982

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Stn 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 IH 11 ryto b 

nuo 5 iH 8 vakaro 
Nediliomis ofisas yra 

uždaryta*

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vat. „ 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Rezidencijos tel. Van Buren UMM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriški] 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chlcaga, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po ptet. 
7—8 vak. Nedaliomis If—12 d£m% 
Res. 1189 Independence Blvd. Chlcaga

DR. V. L RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M. 
Ned. 9—12 A. M.

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 ryta.
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

OptoaaotrM 
Vai. BOU forai* MSY

M4I B.A*N*MAw

Garsinkitės Naujienose

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priimtam valandos nuo 8 IH 12 ii

8825 So. Halsted SU, Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 
Tel Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
Chicago

Fine for Lumbago*
Musterole drivea pain away and 

' brings in its place deliciousj soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean; white ointment; mada 
with oil of tnustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 

• ► in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS
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Nesenai prezidentas Har- 
dingas paskelbė spaudoje sa
vo korespondenciją su El- 
bert H. Gary, Jungtinių Val
stijų plieno korporacijos 
prezidentu. Gary rašo pre
zidentui, jog jis pats jau se
nai galvojęs panaikinti 12 
valandų darbo dieną. Bet, 
girdi, tokios rųšies permai
ną negalima viena diena įvy
kinti. Esą turės praeiti kiek 
laiko, kol bus galima pakeis-j 
ti darbo sąlygas.

Hardingas tuo plieno ma
gnato pasižadėjimu paliko 
patenkintas ir bando įtikin
ti publiką, jog viskas tvar
koje, ir kad plieno baronams 
netrūksta gerų norų.

Žinoma, iš Hardingo dau
giau ir tikėtis nebuvo gali
ma. Jis atstovauja stam
biajam kapitalui ir darbinin
kų bėdomis neserga. Ir jei
gu jis parašė plieno magna-

Įtui laišką, tai tik tuo tikslu, plieno liejyklose gan dažnai I šluosčių ir buvo patenkinti, 
kad pamerkus akia darbi- dirbama sekmadieniais. Dar o jus keliate protestus ir no- 

Ininkams, kuriems jis nori bininkai, kurie nenori > sek- rite gauti naują”.
prisigerinti/ Juk sekamais madieniais dirbti, yra bau- “Tribūne” išvadžiojimuo- 
metais įvyksta prezidento džiami. Vienas darbininkas se ifgi nedaugiau logikos, 
rinkimai, o Hardingas antru už tokį prasižengimą liko Faktas yra tas, kad kaip re- 
kartu mano statyti savo I suspenduotas dvylikai dienų. I publikonų, taip -ir demokra- 
kandidaturą. Tąd svarbu Ir tai nežiūrint to fakto, kad tų partijos yra “murzinos”, 
jam dabar sužvejoti balsuo- jis toje dirbtuvėje išdirbo I Jos atstovauja stambiajam 
'tojų ir darbininkų tarpe. Į dvyliką metų. Užveizda jam kapitalui. Darbo žmonės 
prezidento nekaltą flirtą ka-1 pareiškęs, kad jis esąs geras I nieko gero iš jų negali tikė- 
pitalistai žiuri pro pirštus, I darbininkas, bet savo elge-ltis.
nes jie-gerai žino, kad jis Į siu duodąs blogo pavyzdžio)__
visvien pasiliks jiems ištiki-1 kitiems darbininkams. Tvir-
mas žmogus. tinimas, jog patys darbinin-

Del paskelbimo tos korės-[kai norį 12 vaalndų darbo 
Ipondencijos 
Gompersas 
prabilo. Jisai sako, kad pre-l bininkai nori, kad darbo va- 

I zidentui visai nevertėjo Į landos butų sutrumpintos,
skelbti tą “bluffą”. Gary’s 
laiškas esąs “pasityčiojimas, 
ir tai biaurus pasityčioji
mas”.

Be abejojimo, Gumpersas 
pasakė teisybę: Elbert Gary 
tyčiojasi iš darbininkų. Da
bar jis pareiškė, kad darbo 

| valandų sutrumpinimui dar 
I reikalinga gauti 60,000 dar- 
Į bininkų. Tą darbininkų tru- 
|kumą esą bus galima papil
dyti ateiviais: meksikiečiais, 
filipiniečiais, etc. Tai labai

I įdomus pareiškimas. Ir po 
įvedimo “reformų” Gary ne
sitiki privilioti čionykščių 
darbininkų, o kreipia akis į 
ateivius, kurie nėra “išlepin
ti” ir sutinka dirbti bile ko
kiomis sąlygomis. Įdomu 
pastebėti dar ir tai, kad Ga
ry nieko nesako kai dėl to, 
kada ir kiek tos darbo va
landos bus sutrumpintos, bet 
'jau yra išskaičiavęs, jog re
formoms įvykus plieno dir
biniai turėsią pabrangti 
15%.

Kiek galima pasitikėti E. 
Gary žodžiams, kuoaiškiau- 
sia parodo “The New York 
Daily News” laikraščio ko
respondento pranešimai. 
Tas laikraštis specialiniai 
pasiuntė savo koresponden
tą ištyrimui darbo sąlygų 
plieno liejyklose. Laikraš
čiuose dabar skelbiama to 
tyrimo daviniai, kur įrodo
ma, jog visi E. Gary’s pra
nešimai buvo melagingi. Pa
vyzdžiui, Gary tvirtino, jog 
plieno trustas yra panaiki
nęs septynių dienų darbo sa-1: 
vaitę. Bet Homstead, Pa.

Kad nenusisekė Chicagos 
konferencija, tai dar nieko 
nereiškia, 
čiau trečioji partija 
nors panašaus j Anglijos 
Darbo Partiją — turės susi
kurti. ši konferencija bus 
gera pamoka tiems, kurie 
mano, jog su komunistais ga
lima bendras darbas dirbti. 
Ateityje, reikia manyti, ta 
klaida bus vengiama.

Vėliau ar ankš- 
kas

Socialdemokratu interpeliacija
net “dėdė”įdienos irgi esąs melagingas.I --------------- ■ ‘
neprielankiai)Mažomis išimtimis, visi dar-1 Ji nušviečia, kokių nedorų priemonių vartojo kle

rikalu kontroliuojamoji Lietuvos valdžia rin
kimuose i Seimą, laužydama pamatinius kraš
to įstatymus.Išviso, pasak koresponr

|dento, darbo sąlygos plieno. LIetuvos Selmui susi,rinku8> 
liejyklose esančios nepaken-| Socialdemokratų frakcija tuojau 
Čiamos. Darbininkai tan-| įnešė tam tikrą interpeliaciją 
kiai verčiami dirbti viržiai- Į (paklausimą) minfsterių kabinę 
kį, už kurį mokama regulia-1tui ^elei rinkimų laisvės varžy- 
rinis mokesnis. Šiaip kiek-H; Interpeliacija buvo skube. 

j vienas darbininko žingsnis I rįkaiaį j03 skubotumą atmetė, 
yra dabojamas, ir akylai žiu-1 ištisai ta interpeliacija skamba: 
riama, kad nebūtų vedama)
jokia agitacija. O tai yra|Ministerių Kabinetui Socialde- 
niekas daugiau, kaip tik in-|mokratV Frakcijos Interpeliacija 
dustrinė vergija. Tikėtis, del rinklm'*laisvfe vilrž-vm0: 
kad ta vergija bus panaikin-| Paskutinieji Seimo rinkimai 
ta iš viršaus, žinoma, yrapj° nepaprastomis sąlygomis, 
nesąmonė Todėl Gomnerqo sudarytomi3 eile neteisėtų nesąmone, loaei Gomperso k . jš pus5S(
įspėjimas yra visai vietoje. matyti, tuo tikslu, kad nukrei- 
Pagerinimui savo būvio plie- pUS rinkimų rezultatus tam tik- 
no darbininkai turi susior- ron pusėn. K daugelio neteisė- 
ganizuoti. Tai vienintelis tu žygių gali būti nurodyti šie: 
jų išganymas. | 1. Karinė valdžia yra davusi

j parodymą neleist priešrinkimi- 
Inės agitacijos ir mitingų zonoje 
Iper 30 kilometrų nuo demarka- 
I ei jos linijos ar net nuo musų ka- 

į -n. urn ., „ i u • I riuomenės priešakinių sargybų.
Chicagos Tribūne labai h)^eį į0 pia^oj pafrontės juos- 

patenkintas, kad suiro dar- toj, taip kita ko Mariampolės ir 
biečių konferencija. Esą Vilkaviškio miestuose, buvo su- 
Amerikai “trečioji partija” trukdyta mitingai, susirinki- 

1 nėra reikalinga. Pilnai už- mai ir atsišaukimų platinimas, 
tenka dviejų - republikonųK^11-.^y su kalbamuoju 
. , , ; f. .i | uždraudimu neleista musų Par-ir demokratų. Per eiles L-og apSkrįšių konferencijos
jie rinkosi sau valdžią iš tų Į Vilkavišky ir Ukmergėj. Nelei- 
dviejų partijų ir buvo pa- sti musų mitingai Alytaus ir 
tenkinti, tad kam jiems da- Seinų apskrityse. Bet valdan- 
bar reikia kurti kokią tai čios Partijos tuo parėdymu su- 
naują partiją. Rooseveltas Tuo Paėiu lai-

r j'z Darbo Federacijai buvo leis-
bandęs sukurti progresistų s^as apskrities suvažiavimas 
partiją, bet suklupęs, suklup-Į Vilkavišky; krikščionims deino- 
sią ir visi kiti.

Tai primena viešbučio sa
vininką, kuris į svečio reika
lavimą duoti švarų rakšluos- 
tį atsako: “Dar ko užsima
nysi ! Penkios dešimtys žmo
nių šluostėsi senuoju rank-

Džiaugiasi.

kratams leista 20 mitingų Aly
taus apskrityje ir jie liuosai mi
tingavo ne tik čionai, bet ir ki
tose draudžiamose vietose; Kap
čiamiesty, Liepalingy, Lazdijuo
se, Siesikuose ir kitur. Apie rin
kimų laisvės suvaržymą nebuvo 
viešai paskelbta ir tik užprotes-' taus kalėjime.

■ i ■ a —

tavus užinteresuotoms grupėms 
atatinkamuose instancijose, ne
užilgo prieš rinkimus karinė val
džia dalinai atšaukė aiškiai ne
teisėtą parėdymą.

2. Sąryšy su rinkimais areš
tuota kandidatai ir pasirašiusie
ji kandidatų sąrašus, išviso apie 
100 žmonių, iš vadinamųjų 
“darbininkų kuopų” ir dalinai 
“žemės ir laisvės” grupių. Jiems 
atimta laisvė be Teismo. Jų at
sišaukimai buvo uždrausti. Kiek 
žinoma, prieš juos manoma iš
kelti baudžiamoji byla. Tačiau 
Į I Seimą tos grupės ėjo tokiais 
pat obalsiais ir nieks jokių kliū
čių nedarė. Einant veikiamai
siais musų įstatymais (konsti- 
4iicijos § 11), suimtajam pilie
čiui turi būti ne ilgiau, kaip per 
48 valndas Įteiktas teismo val
džios organo nutarimas dėl jo 
suėmimo priežasties arba suim
tasis tuojau paleidžiamas. Kaip 
dažnai pas mus praktikuojama,’ 
ir šiuo atvėju konstitucijos § 
11-to reikalavimas išpildytas ne
buvo. Pil. Kubickis, Kauno Mie
sto valdybos ir I Sėimo pilnatei
sis narys, liko ištremtas už de
markacijos linijos už tai, buk 
neturįs teisių Lietuvoje gyventi.

3. Rinkimų metu piliečiai bu
vo valdžios terorizuojami juos 
kratant, areštuojant, mušant ir 
surašant jų turtą. Taip, Varė
noj buvo areštuoti Lietuvos So
cialdemokratų Partijos nariai: 
Adomas Andriulionis, Petras^ 
Andriulionis, Juozas šemelionis, 
Juozas Linkevičius ir Domas 
'Kairevičius. Nuo areštuotų 
atimta apid du šimtu musų atsi
šaukimų: “Ko mes, socialde
mokratai, einame į Seimą?” ir 
įgaliojimas dalyvaut nuo Parti 
jos vardo rinkimų komiscijoje. 
Visi areštuoti laikyti dvi dieni 
milicijoje ir penkias dienas Aly-

Klovainiuose

areštuota Socialdemokratų kuo
pa iš 11 žmonių, iš jų tarpo pil. 
Ig. Plikunas liko žiauriai sumu
štas. Raseiniuose gegužės m. 1 
d. areštuotas atsakomingas mu
sų Partijos darbuotojas, dabar
tinis Seimo atstovas, Jonas Mar- 

i kelis. Aukštojoj Panemunėj 
, ereštuotas musų Partijos vieti

nės kuopos narys Jonas Tįtlius ir 
laikytas kalėjime 4 paras. Aly
tuj buvo iškrėsti musų, aiškiai 
žinomi vietos valdžiai, Partijos 
nariai, kaip Alytaus kuopos pir
mininkas Adomas Vitukynas ir 
sekretorius Juozas Paplauskas ir 
sutrukdyta apskrities konferen
cija. Kai kuriems buvo grasina
ma, atimta agitacinė legalė lite
ratūra, o pil, Butkevičius smurtu 
buvo priverstas atsisakyti nuo 
Partijos. Juodupėj (Rokiškio 
apskr.) areštuotas Jurgis Triuk- 
šnys, musų sąrašo Įgaliotinis 
rinkimų komisijoj. Mažeikiuo
se senas musų Partijos darbuo
tojas Antanas Taurinskas buvo 
paimtas po milicijos priežiūra. 
Kaune pati milicija draskė lega
lių partijų plakatus, Panašių 
administracijos smurto žygių vi
soj Lietuvoj buvo tiėk daug, kad 
juos paminėti nėra jokios gali
mybės,

4. Sąryšy su rinkimais urnai, 
neperspėjus išanksto, buvo par 
liuosuoti iš vietų Alytuj valsty
bės tarnautojai, piE, Juozas Pa
plauskas, Vincas Rasiulis ir Mo
tiejus Krygeris tik už tai, kad 
jie yra Socialdemokratų Parti
jos nariai. Toks pats atsitiki
mas buvo Darbėnų valdiškoj 
lentpiuvėj. Primename, kad So
cialdemokratų Patrija yra legalė 
ir jos nariams nedraudžiama už
imti valdiškų vietų. Delei vir- 
šminėtų atsitikimų musų Parti
jos vadovaujamos Įstaigos krei
pėsi į Vidaus Reikalų Ministerį, 
bet ministeris nesiteikė į tai rea
guoti.

5. Valdžios smurtas ėjo sutar
tinai su bažnyčios smurtu. Rin
kimų 'laisvės apdraudfno Įstaty
mo p. 6-tas numato bausmę už 
mėginimą turimąją valdžia, prie 
varta arba grąsinimu palenkti 
rinkėjų politini nusistatymą. 
Seimo rinkimų Įstatymo § I kal
ba apie tai, kad rinkimai* yra 
slapti. Įstatymai kunigams pri
valomi tiek pat, kaip ir kiekvie
nam piliečiui. Tuo tarpu viso
se bažnyčiose prieš pat rinkimus 
dusyk buvo skaitomas vyskupų 
raštas su plačiais komentarais, o 
daugely bažnyčių ir be sąryšio 
su Vyskupų raštu buvo atvirai 
grąsinama tikintiemsiems bai
siomis bausmėmis, kad privertus 
rinkėjus nebalsuoti už tam tik
rus sąrašus. Per išpažintj pris- 
sispyrus buvo reikalaujama pa
sakyti, už ką balsuota arba ma
noma balsuoti; o kaipo bausmė 
buvo skiriama nedavimas nuo- 
dėmiųjšrišimo. Tokių atsitiki-

mų Vardas — legionas, o kaipo 
pavyzdys gali būti nurodyti šie: 
sąryšy su rinkimais negavo išri
šimo pik Juozas Navackas iš 
Varlių kaimo Kamajų valsčius; 
kai ktirie piliečiai negavo išriši
mo Radviliškio bažnyčioj; Rad
viliškio dėkanas Sarapas net ligi 
to daėjo, kad nedaro jungtuvių 
ir nelaidoja numirėlių.

Einant Lietuvos Valstybės 
konstitucijos § § 58 ir 61, mi- 
nisteriai privalo bešališkai ir są
žiningai eiti asvo pareigas, pil
dyti konstituciją bei įstatymus. 
Jie neguli nežinoti, kad viršnri- 
nėti ar panašus valdžios ir baž
nyčios smurto žygiai neigia kon
stitucijos ir įstatymų garantuo
tas piliečių teises, varžo rinkimų 
laisvę ir duoda netikrus Seimo 
rinkimų rezultatus.

Delei visa tai mes klausiame 
Ministcrių Kabineto:
a). Kas padaryta, kad apsaugo

jus Seimo rinkimų laisvę?
Ar patraukti atsakomybėn 
nusikaltusieji rinkimų lais
vės varžymų valdininkai ir 
kunigai ? e.

Seimas. 8. VI 1923 m.
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Tasai kun. Maliauskis
Kauno “L. žinios” rašo:
Kuru A. Maliauskis “Laisvė

je” (kunigų laikraštis Kaune. — 
N. Red.) pradeda savo valią vi
sai Lietuvai diktuotu Štai to 
dienraščio Nr. 127 jis griežtu to
nu liepia švietimo ministeriu ne 
Jokantą, bet Krupavičių, Eretą, 
arba St. SalĮcauską skirti, kad 
vienas iš jų užkirstų.kelią mo
kinių bedievinimo darbui.

Tai vienas diktatoriaus įsaky
mas. Tame pačiame “Laisvės” 
Nr. randame to paties besistie
biančio į diktatorius kunigo kitą 
cirkuliorių, kuriame iškeikiamas 
yra kun. J. Tumas ypač dėlto, 
kad “L. žinios” Nr. 119 su pasi
gėrėjimu atsispausdino kan. Tu
mo ant “Laisvės” ir ant jos rė
mėjo pono Romano puolimus.

Kan. Tumo kaltė aiški, kam 
liečia tokias šventenybes.

Visi sako, kad Lietuvos vys
kupus ir visą Lie 
bar “krikščionių”l
prie Ožeškienės g. Nr. 12, bet 
turbut ne visiems aišku, kad tą 
štabą dabar yra apviešpatavu- 
sios musų juodosios dvasininki
jos žvaigždės. 1

> [Amerikos lietuviai atsimena 
tą kunigą A. MaliauskĮ, “meto
dologijos daktarą”. Jis anais 
metais redagavo chicagiškį ku
nigų “Draugą”. Savo šlykščiais 
kolioj amais rašiniais'jis tą dien
raštį buvo pave 
nu šlamštu, kad
begalėjo pakęsti' ir 'parsikvietė 
kun. Bučį, kad išspirtų jį lau
kan. Matyt, nepasveiko'Maliau
skis nei Lietuvoj],

vą valdo da- 
bloko štabas-

js tokiu purvi 
iti kunigai ne-

Jurgis Baltrušaitis

miau spausdinamas Jurgio Baltru
šaičio eiles, musų nuolatinio bendra
darbio Balio Sruogos išverstas į lie
tuvių kalbą.

Jurgis Baltrušaitis, dabartinis Lietu
vos atstovas Maskvoje, yra gimęs bene 1873 
metais • Skirsnemuny, Kauno gubernėj. 
Moksluis ėjo iškarto liaudies mokykloj, pa
skui Kauno gimnazijoj. Kai jis, baigęs ke
turias klases, atsisakė eiti į seminariją, 
tėvai jam nebedavė jokios pašalpos, ir jis 
turėjo toliau verstis savo pajėgomis. Už
siiminėjo pamokomis, už kurias į mėnesį 
gaudavo po visą rublį! Gyveno kaž-kokioj 
skylėj, kamaroj, kur iš vienos puses stau
gė naktį ir dieną puinpa, kuria buvo van
duo Į pirtį varomas, o iš kitos pusės zirzė
jo mašina, kuria be perstojo buvo piaus- 
tomos begalinės “cukraus galvos”... Taip 
bevargstant jam teko ir dvasiškoj semina
rijoj pabuvoti, iš kurios ištrukęs jis vis- 
tiktai sugebėjo baigti gimnaziją. Baigęs 
ją, neturėdamas jokių lėšų, įstojo į kaž-ko- 
kią klajojančią rusų artistų trupę, su ku
ria prasibaladojo ištisus metusi, kol paga
linus pateko į Maskvą ir įstojo į Maskvos 
universiteto medicinos skyrių. Bet čia už 
politinius “prasikaltimus” patęko į kalė
jimą, kur išbuvęs keletą mėnesių grįžo į 
universitetą ir baigė gamtos skyrių. Būda
mas begalo gabus kalboms mokintis, dar 
universitete bebūdamas jis jau kalbėjo

praneuziškąi, vokiškai, angliškai.. Baigęs 
universitetą pradėjo jis savo begalines ke
liones po pasaulį. Vokietija, Italija, Pran
cūzija, Skandinavija, Ispanija, Kaukazas, 
Sibiras, Egyptas, Šveicarija, Amerika (Chi- 
cago) ir kitos vietos — jo apvažinėtos ar 
peščiomis apkeliautos. Kelionių rezultate 
jis moka keturiolika kalbų susikalbėti, ir 
knygas gali skaityti dvidešimts septynio
mis kalbomis!

visumoj nesupranta. Kaip lygiai lenkai di
džiuojas Mickevičium ir Norvidu, bet nėra 
lenkuose tokių nepopuleringų rašytojų, 
kaip šiedu lietuvių genijui Kaip lygiai 
prancūzai didžiuojasi musų poetu Liubič- 
Milašiu (dabartinis Lietuvos atstovas Pa
ryžiuj), bot lygiai ir jie jo nesupranta!

Jurgis Baltrušaitis

Pjovėja
—t .

Literatūra užsiiminėti pradėjo dar vi
sai jaunas būdamas. Kadangi pragyveni
mui turėjo patsai užsidirbti, tai pradėjo 
versti į rusų kalbą iš kitų kalbų knygas. 
Kaipo vertėjas netruko pragarsėti • rusų 
rašytojų tarpe. Kaipo vertėjas, jis birods, 
lygių sau rusuose neturi! Gal tik dalinai 
galėtų su juo lygintis Viačeslovas Ivano
vas ar Tomas Zielinskis. Visus 'kitis jis 
paliko toli užpakaly. Greta su vertimais 
jis rašė originalinės eiles. Jo eilės buvb to
kios įstabios, tokiOs nepaprastos, kad jis 
iškarto įgijo didžiausio rusuose poeto var
dą. Jo knygos tapo išverstos į prancūzų ir 
italų kalbas, o 'apie jį tomis kalbomis pa
rašyta didžiausia literatūra. Nors jis gy
venimo laužomas ir rašė rusiškai, tačiau 
rusų geriausieji kritikai visuomet pabrėž
davo, kad tai yra lietuvių > genijus, kad: jis 
tik rusų kalba rašo, o dūšioj jis yra toli
mus f ūsams. Ir ištikrųjų visoje ilgų šimt
mečių rusų literatūroje nerasite nieko pa
našaus į Baltrušaitį. Jis stovi visoje rusų 
poetų plejadoje, tarytum kaž-lęoks milži
nas, savo didybę užtemdindamas saulę... ’

• Rusai didžiuojas juo, bet ir jo bijo, ir jo

Girdėjome, kad musų poetai Faustas 
Kirša ir Balys Sruoga yra pasiryžę Baltru
šaičio raštus išversti į lietuvių kalbą. Bet 
tai padaryti reikalinga ilgų metų rūpestin
go darbo. Iš čia spausdinamų eilių “Ryto 
Giesmes” — jauni jauno poeto bandymai, 
pasižymi savo stiprybe, tačiau nuo kurių 
ateity poetas labai tolį nužengė. “Vįsa Bu- 
tiy Mana” — eilės, padarytos motto visai 
įp pirmai knygai, sukauptai stipriai reiškia 
visą sistemą,ykaip jis pasaulį jaučia ir su
pranta. “Pjovėja” — įstabiausias veikalas 
savo struktūra. Tenka tiktai giliai įsiskai
tyti, kad tiksliai suprasti, kaip vienoje ma
žutėlėje poemoje sujungta du gyvenimu. 
“Karalaitis” — 
kita mylimoji,
giais. Neaplenkti karalaičiui pjovėjos^ — 
neaplenkti padarytos skriaudos! Karalaitis 
pily, meilės džiaugsmu gyvena, — lauke 
dalgis virpa, audra keliasi! Kai karalaitis 
važiuos išstajoton > pilin, ?; sapnų žinynan, 
“pjovėja” — apleista mergužė svies jam 
pakaklėn raudonus karolius — sudvejuos 
jam rymaščius... Dalgis tik tam ir virpa, 
kad “karolius, raudonus, pakaklėn svies
ti”. .. Ką tai daugiau reiškia, jei ne krau
juotą dramą?... Bet kaip įstabiai tai pa- 

, sakyta! — Red.

Ir skaistus, ir be karionių 
Karalaitis pilyje. 
Jo krūtinėj nėr dejonių, 
Džiaugsmas trikšta žvilgsnyje,

Jis bučiuoja, jis myluoja 
Karalaitę širpuliuos...
Virpa dalgis — vėl švituoja — 
Pjaunu skęstu aš rugiuos...

Jų daly — aušros žengimas, 
Ir žemčiūgai, ir ugnis...
Ar gi jiems liūdėt, kad ima 
Niaukti dangų debesis!

Jurgis Baltrušaitis

Visa būtis mana...
, , ■■■ įą i ■aa a

Visa mintis mana — ilgėjims žvaigždžių 
[paslapties...

Visa būtis mana — budėj ims žiede pra-
[pulties...

Viena naši mintis — griaustinis ir tylybė, 
Mieguistas rymastis ir rūpestis be krašto, 
Maželis grūdas ir dangaus giedroj aukštybėj 
Nakties sargių ugnių, pamenu gyvas raš- 

[tas...

Ar ne stebėtina, kaip kaičiodamos gludi 
Mažam žiedely grūdas, grūde — žiedas 

[vėlei, 
Kaip kažkoks ratas, ryždamos visybėj, budi 
Slaptoj gelmėj daiktų, danguj iivprakartc- 

•[lėjl... r 

tartum sapnas be 
[lemties...

Visa būtis mūsiškė — tik virpėjimas nak- 
[ties.. .•

Ir kaip po mirksnio mirksnį siūlau paslėp- 
z - - [tingan

Valdžia ' beširdė Amžinaslies neria, pina... 
Ir žiauriai aklas tas, kurs stengias krupu- 

' .' lingai,
Kurs mirtį nuo gyvybės dar atskirt mėgina! ‘
Koks, skausmas, kad visatos šventnamis 

[žiaurusai 
lyg skraiste begaline! 
beskęsdami karionės* 

[musų, 
prie durų ištremtinių!.

Vertė Balys Sruogk.

Visa mintis mūsiškė

meilužis su mylimąją, ir 
r- lauke su dalgiu, su ru-

Tik altorių, tik žinynų 
Ji sapnuoja užmaršoj. 
Nuogas rankas ir krutinę 
Junta jis sapnų kaitroj.,.

Bet žinynan išgodotan 
Kelias pinas tarpežiais; . 
Kur nuo ryto ūkanoto

! , Aš - su dalgiu, su rugiais...,

Ir greitam tarpe džiaugimos 
Sudvej uosiu rymasčius — 
Sviesiu jam karolius gyvus,— 
Tuos raudonus, degančius!

Verte Balys Sruoga.

Uždengta nuo akių 
Kad skurdus mes,

Per amžius stovime
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CHIGAGOS 
ŽINIOS

Išpildė savo prižadėjimą
Keturiu vaiky 
nušovusi savo 

rentę.

motina
konku-

moteriškę
Jūsų gyveni-

“Aš užmušiu tų 
laimingiausiamc 
mo momente, IDžio,” pareišku
si savo vyrui Mrs. Minnie Ber- 
natowicz daugiau kai metai 
laiko atgal, kai jos vyras ne
atsisakęs nieko bendra neturėti 
su Mrs. Anna Andraski, kuri 
buk norėjusi jo daugiau nei 
savo vyro bei keturių vaikų. Į 
tai Joseph tik savo pečius pa
kratęs ir jai priminęs, kad ji 
galinti jį pamainyti ant jo my
limosios vyro, jei ji to norin
ti.

Mrs. Bernatowicz išpildė sa
vo prižadėjimų. Pereitų šešta
dienį; biskutį po aštuonių ry
to, prie 28 ir Halsted gatvių ji 
nušovusi Mrs. Andraski lipant 
į gatvekarį.

Pirm šovinio Mrs. Bernato- 
wicz pasakius: “Tu vagilka, 
namų ardytoja. Tu niekše. Tu 
pavogei mano vyrą ir aš —”

Tatai pasakius ji šovė į jų.

Džiaugėsi tatai padarius.
Nešant mirštančių moteriš

kę į ambulansų ji 
pareiškusi: “Aš 
tatai padarius. Jos 
kia pabaigų mano

Kiek vėliau urėdininko (co- 
roner’s) jury patraukė jų į 
grand jury už žmogžudystę. 
Tačiaus pereitų šeštadienio va
karų kauntės kalėjime ji vis 
tik pareiškusi: “Tos moteriš
kės mirtis reiškia man palai
mą.”

Tuojaus i>o tai tragedijai 
nuvežta Dcering gatvės polici
jos nuovadon ji pasakojo taip: 
“Mano vyras sutiko Mrs. And
raski du metai atgal savo se
sers, Mrs. >Eva Meiclisk, na
muose, 31 ir Morgan gat. Nuo 
to laiko jis pradėjo jų vedžio
tis ir įvairius daiktus jai pirk

nuovados stoty, kad jos vy
ras su ta moteriške nusitarę 
turėti . pereitų šeštadienio va
karų “good time.” Ji atsimi
nus savo pasižadėjimų nušau
ti Oną “laimingiausiamc mo
mente” IDžio gyvenime. Ir ji 
pasiėmusi savo vyro revolverį.

Sūnūs bandęs atimti iš jos 
revolverĮ.

Mrs. IlcrnatovMicz, su savo 
19 metų amžiaus sūnumi, atė
jusi prie 28 ir Halsted gatvių 
laukti Mrs. Andraski, važiuo
jant jai Į darbų, į Charles 
Glalrk Shoo ĮVIanufacturing 
kompanijų, Congress ir Loomis 
gatvių. John, nujausdamas sa
vo motinos žygius, bandęs at
imti iš jos revolverį. Bet Mrs. 
BernatoiwicĮp pastumusi jį ža
lyn ir šovusi į moteriškę, ei
nant jai į gatvekarius. Mrs. 
Andraski dar pasviravusi ke
letą pėdų ir pagalios kritusi, 
ji pasimirė važiuojant į 
Beople’s ligoninę.

Bematowicz, 42 m. amžiaus, 
Brotherhood of Bailvvay Car- 
man of America organizato
rius, areštuotas jo paties na
muose, 9302 S, Park avė.

“Viskas ką aš turiu pasaky
ti,” sakė jis policijai, “tai, kad 
mano žmonos motina buvo vi
so to priežastimi. Mano sąry
šiai su ta moteriške buvo tik 
draugiški. Ji buvo mano tėvo

liai supratimas savas 
pas savą

Ponia Krokonienė turi “ice- 
kriminę” prie Mildos teatro. Į 
tų “icckriminę” buvo galima 
Įeiti iš Mildos Teatro pro šoni
nes teatro duris, pro kurias 
artistai dažnai užeidavę šaltos 
košės užkąsti. Tas, matomai, 
Mildos Teatro Bendrovės vedė
jams 
duris

Paskelbtas Beethoveno
Konservatorijos mokytojų

Mokytojų skaičiuje randasi 
naujas lietuvių muzikas S. 
Petrulis.

nepatiko. Jie dabar 
užkalę.

Gimimai

tas

Chicagos Sveikatos Depar
tamente įregistruota gimę:

Daniel šaltis, 4924 S. Sceley, 
birželio 4.

Frank Sumaitis, 3628 S.
Union avė., birž. 11.

Walter Granauskas, 3254 S.
Morgan, birželio 15.

Jas. Kabačinskas, 1829 Iowa 
st., birž. 18.

Artliur Lapinskis, ^3236 S. 
Leavitt, birž. 24.

Lietuvių Rateliuose
Naujieny darbininkų basket 

piknikas

Beethoveno Muzikos Kon
servatorija, kurių veda žino
mas chiea^iečiams muzikas, 
kompozitorius ir pianistas A. 
S. Pocius, šiomis dienomis $pa- 
skelbė mokytojų sąrašų seka
mam sezonui.

Žingckhi yra surasti konser
vatorijos mokytčjų skaičiuje 
S. S. Petrulį, kurs iki šiol nie
kur viešai nesirodė kaipo mu
zikas, bet draugų būrelyje bu
vo žinomas, kaipo muzikos ne
paprastas mylėtojas. A. Po
ciaus mokykloj S. Petrulis iš- 
guldinėsiųs muzikos teorijų ir 
harmonijų.

Paskelbtasai konservatori
jos jnokytojų sųstatas yra se
kamas:

S. S. Petrulis, mokytojas te
orijos ir harmonijos.

Ona Pocienė, mokytoja 
navimo.

A. S. Pocius, mokytojas 
no ir kompazicijos.

Ponia Louis Victor Saar, 
kytoja piano.

Hgjęna Frazei’, mokytoja 
smuiko ir balso.

W. Harold Simons, mokyto
jas smuikų.

D. E. Cdok, mokytojas dai
navimo.

B. Lauraitis, mokytojas pia
no.

C. A. Gaubis, mokytojas pia
no.

dai-

pia-

mo-

policistanis 
džiaugiuosi 
mirtis reiš- 
kančioms.”

šių šalį apie dvidešimt penki 
metai atgal.”

Ir sūnūs grųsinęs, sakė jis.

BernatoAvicz taipgi 
nęs, kad jo sūnus, John, 
nęs jo gyvasčiai keletu

Andraski prisipažinęs
Mrs. Bcrnafby'icz daž- 
telefonu pranešdavus 

žmona vaišinanti jos

Radus konkurentę savo 
namuose.

su

sumuštas. Tris dienas vėliau, 
po aplankymo savo motinos, ji 
sugrįžusi namo ir radusi tų 
moteriškę su jos vyru begyve
nant. Gi kai ji pasakius savo 
vyrui, kad jis tų moteriškę ap
leistų arba ji jų nušausianti, 
tai jis iš to tik nusijuokęs.

“Devyni mėnesiai atgal,” tę
sė Mrs. Bernatovvicz, *‘aš išė
jau gyventi prie savo motinos, 
3332 Fisk gat. Mano vyras pa
sakęs, ‘klausyk, Minnie, Jus 
žinote, kad aš negaliu išsiža
dėti Onos. Kodėl Jus neinat ir 
negyvenat su jos vyru. Kas 
link manęs, tai viskas butų

Mrs. Berną toiwicz nesenai 
sužinojus, kaip ji pasisakiusi

jai, kad 
nai jam 
kad jo

primi- 
grųsi- 
kartų.

polici-

“Bet mano žmona visuomet 
tatai užginčydavo. Pagalios 
Mrs. Bernatovvicz pasakė man, 
kad jei aš nieko nedarysiu, tai 
ji pasiims tų dalykų . į savo 
rankas. Aš pasakiau jai ‘daryk 
kų tik sveika nori. Aš nieko

Nužudytos moteriškės kai
mynai pasakojo policijai, kad 
ji, Mrs. Andraski, kuri gyve
no 2807 S. Union gat., buvus 
darbšti ir mokanti taupyti mo-

Alda Psycotherapist’e
duos pamokas

Dr. M. Lapinską, paskilbusi 
lenkė psychotherapist’č, perei
tų šeštadienį atvažiavo Chica- 
gon duoti pamokų bei paskai
tų apie psychotherapį. Eilę to
kių pamokų bei paskaitų ji 
yra davusi važinėdama po Eu- 
ropų. Ji yra akla, bet galį vaik
ščioti viena bcgelbininko.

žymi dovana Chieagos 
Universitetui

Chieagos Universiteto RaXv- 
son Memorial labaratorijos 
fondui Mrs. Norman Bridge, 
Bfish eMdicinos Kolegijos pre
zidento emeritus žmona, pa
skyrusi šimtų tūkstančių do
lerių. F. W. Parker taipgi pa
skyręs 1,000 dolerių.

Bodos, kad tai dar pirmu 
sykiu Naujienų gyvavimo isto
rijoje visi dirbantys prie Nau
jienų darbininkai suruošė sau 
draugiškų išvažiavimų, basket 
pirk nikų. Tai buw pereitų šeš
tadienį, liepos 7 dibną, Indianos 
valstijos smiltinuose prie eže
ro. Darbininkų, jų šeimynų ir 
keletu artimų Naujienų drau
gų susidarė arti septyniasde
šimta asmenų. Be to, buvo pa
rūpinta dešimts automobilių. 
Kiekvienas automobilius buvo 
papuoštas su dideliu
“Naujienos”. Visi drauge 
Naujienų ofiso važiavo į

Kari Ettinger

parašu: 
nuo 
pa-

paNa u jlienų adnui n'istra.ilij a 
rūpino skanių užkandžių. Nu
važiavus į vietų tuos užkan
džius reikėjo nešti užsivertus 
ant pečių apie pusantros my
lios iki ežerui. Nešimas buvo 
nelengvas, nes reikėjo lipti per 
kalnus ir eiti per smiltinus, 
dažnai įklimpant į smiltis net 
iki kelių. Bet tai vis buvo 
“fun.” Visi eidami šnekučiavo 
ir juokėsi iš viens kito. Iki nu
ėjo prie ežero kranto tlauįju- 

nias turėjo nesykį braukti pra
kaitų nuo kaktos...

Nuėjus prie ežerd kranto ir 
biskutį pasilsėjus visi išklido 
po krumus ir apsirengę mau
dymosi rūbais tuojaus suteškė- 
jo į ežerų. Visi maudėsi ir taš
kėsi, nes vanduo buvo labai 
šiltas.

Po to buvo užkandžiai, gi po 
užkandžių visokie žaidimai ir 
dainos. Ir taip viskas tęsėsi iki 
dvyliktai nakties. Paskui susi
ėmę visas savo manatkas visi 
grįžo prie automobilių ir lai
mingai parvažiavo Cliicagon.

Po gražaus išvažiavimo visi 
Naujienų darbininkai vėl stojo 
prie savo darbo su didesne 
energija ir didesniu draugiš
kumu. —Vienas visų.

—Nesikalbėk su juo nė žo
džio!

—O, tas tai sunku. Nesikal
bėti! Ar tu manai, kad mo
teriškė gali įišjla|iky|t nešikai!- 
Bėjus?

—'Bet juk tai ne amžinai! O 
paskui tu sutrauksi snukutį...

—<0 ar aš neatrodysiu kiau
ri, taip padarius?

—Anaiptol, tas tau dar la
biau pritiks.

—Pritiks? Ką tas reiškia? 
Dar tokio žodžio aš nesu gir
dėjus.

—Kad tu manę vis pertari, 
Ieva! iTa/ip nerelikia daryt. 
Taigi klausyk. Tu surauksi 
snukutį, o kai jis tave kalbins, 
tu atsuksi jam nugarą; jei jis 
norės tave bučiuoti, stumk jįį 
šalin! P

Ieva tuojau ėmė daryt repe
ticijas: kaip pasipūsti, kaip 
snukutį suraukti. Ir jai nerei
kėjo daug laiko išmokti, — to
kiems dalykams ji turėjo tie
siai įgimto talento.

Tuo tarpu Adomas gulėjo 
antrame Bojaus gale po žydin
čiu kruinu ir nervingai ska
bė lapus.

—Kas jai daros? —godojo 
jis. — Aš jai juk regis nieko 
bepadariau, (lįįi nuostabiau
sias žvėriukas, kokį aš iki šiol 
esu Bojuj susitikęs. Tiesą sa
kantį reikėtų ją imti ir mesti 
upėn. Dievaž, taip ir padary
siu! * '

Šaipėsi patenkintas ir žaidė 
nusiskintų lapu. Tuo tarpu vėl

—Ne, taip aš vis tik nepa
darysiu! Galėtų dar sušlapti.

t ■■ ■■ —r

Jusy buvęs senas
Prietclis Patarėjas

man

Bot

kad

H. LEIBOWITZ
• Sugrįžo iš New York© 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

nežiūrint visos 
begalo mylėjo

Palengvins akių įtempimų, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudiJimo, 
svaigimo, akių aptemimo, jaervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atltab 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamų 
I mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Adomas ir Ieva
Lupas papiltus sėdėjo Ieva 

Bojuj po palmės medžiu. Ji 
buvo jau sukakus amžiaus vi
sų vienų dienų, o dar tik pir
mų kartų lupas putė. Mat, tas 
Adomas elgiasi su ja visai skan
dalingai. ~

—Man,— girdi, — regis vie
no šonkaulio trūksta!

Ieva buvo baisiai užsigavus.
—Ve, sėdžiu šalę jo, laukiu, 

jis man bent vienų meilų 
pasakytų, o tas barbaras 
savo šonkaulius skaito 
jie toki! Nors aš tik tų

t težinau, bet ištilcro jief

kad 
žodį 
tik 
Visi 
v ien
visi toki, tie vyrai!

Supykus Ieva atsistojo ir nu
ėjo šalin, palikus Adomų vie
nų.

Po palmes medžiu norėjo ji 
bent gerai išsiverkti. Bet čia 
atšliaužė žaltys ir ėmė jai : 
ausį kuždėti:

—>Ieva, tu žemės dukra, ne
verk! Aš tau pasakysiu, kaip 
reik apsukt vyrams galvų, ka< 
jie dėl tavęs iš proto eitų.

—Ak, tai puiku butų!— at
siduso Ieva, ir* bematant jos 
ašaros nudžiūvo. — Gal akis 
jam išdraskyt?

—Ne, visai ne, —šnybždėjo 
Žaltys. — JJuk su juo pasipil
tus.

—Pasiputus? Tai puiku, bet 
kaip tatai padaryt? Sakyk, kaip 
reikia būt pasiputusiai?

kokia balta, kokia graži ta jos 
oda!.. Tik koji tokia akyplė- 
ša... Mesiu jų upėn, ir tiek!.. 
Ne, geriau nemosiu!.. O gal 
ištikrųjų mest?..

Adomas jautėsi labai nelai
mingas. Ligi Ieva nebuvo su
tverta, jis visada žinojo ko no
rįs. Bet po to kai jo šonkau
lis iškrito...

—O gal geriau nueiti ir tar-. 
t i jai gerų žodį?.. Ne, jokiu 
būdu! Žinoma, tas jai labai 
patiktų... Ne, Adomai, buk 
vyras! Ji turi pas mane' ateit! 
Ne kitaip!.. Bet jei ji neateis?.. 
Ji tokia atkakli!. . Ak ne, ji vis- 
tiek ateis! Tai yra, aš labai 
abejoju, kad ji ateitų... Bet 
visviena! Ne aš busiu, jei aš 
pirmas tokį žingsnį padarysiu!.

Ir tokį grieštą, kai kirviu 
kirstų, nusisprendimų padaręs 
Adomas atsikėlė ir nuėjo ie$- 
Roti Ievos. Kado jų i>o pal- 
mes medžiu besivoliojančių.

—DĮagi jei bučiau ant tų 
pėdų išvytas iš Bojaus, —« tarė 
pats sau Adomas, — aš jos 
nekalbinsiu!..

Ir švelniai ėmė kuždėti:
Ieva atsuko jam nugarų,
—Ieva... Ievute! Tu girdi 

mane?.. Ievute!A.
—Ievute, tai 

.Adomas...
mukas čia pas tave atėjo — 
tavo vyras, Adomėlis!..

Ieva giliai, sielvartingai at
siduso. Taip, kaip Žaltys kad 
buvo jų pamokinęs. Bet tuo 
pačiu kartu jį įsikniaupė veidu 
į žolę, stengdamos paslėpti sa
vo juokų.

Nusigandęs Adomas prisilen
kė prie jos.

—Ar tau kas skauda, levut?

—klausė jos. — Ak, Viešpatie, 
dar tik nesenai vienas ragano
sis 'buvo gavęs slogas! O čia po 
palme vėjas taip traukia!.. 
Tark gi man žodį— nors vie
nų žodelį, aniuolėli tu mano!..

Kai Ieva pamatė Adomų 
net drebantį (iš susirūpinimo, 
jai pagailo jo. Ji buvo dar pir
mutinė moteriškė, tat negalėjo 
būt tokios kietos širdies. Jos 
dukros šiandie geriau tatai mo
ka.

—Aš esu sveikut sveika, Ado
mai, nesirūpink!.. Tik, meldžia
mas, palik mane vienų!

—Ne, nepaliksiu, kol tu 
vėl nebusi gera!

—Juk aš esu tau gera, 
dabar atstok nuo manęs!

—Tai pabuČiuk mane,
nepįykstli—pabučiuok, Ilevut! Į

^Ne, ne dabar. Gal būt ry
toj. Dabar man galvų skauda.

—-Aš pabučiuosiu, ir nebe
skaudės!

—Ne, neliesk manęs!
Ji pašoko ir norėjo eiti šalin.
Adomui atėjo į galvą mintis, j 
—Klausai, jei nenori manęs 

taip pabučiuoti, duok man buč
kį iš tolo!

Ieva pakirdo susidomėjus. 
Bučkis iš tolo? Tai negirdėta 
naujanybė, o naujauybes mote
ris visados sužavi.

—Bučkį iš tolo? Kas tai galė
tų būt?

—Visai paprastas dalykas, 
širdele. Ve, šitų susuktą lapą 
aš įsidėsiu, į bumą, o tu savo lu
putėmis bučiuok antrą lapo galą! 
' O kad Ieva, 
žalčio klastos,
savo kvailąjį Adomų, ji ėmė 
taip karštai bučiuot lapo galų, 
kad tas net užsidegė.

Iš Adomo burnos vertėsi kvap- 
sningi durnai.

—O, koks gardus dūmas! — 
gėrėjos jis ir ėmė papsėti susuk
tąjį lapų.

—Duok ir man patraukti! — 
panūdo Ieva. Bet jai duųiai ne
patiko, mat ji buvo dar visai 
nemoderni moteriškė.

Musų gerasis protėvis Adomas 
bet gi taip labai pamėgo smilks
tančių žolę, kad nuo to laiko jis 
kas diena penkis šešis tokius la
pus susisukęs supapsėdavo.

O Žaltys — tas iš apmaudo 
net vodegon sad įsikando. Vel
tui buvo jo darbas išmokinti Ie
vą pūstis ir snukutį raukyti, kad 
tuo Adęmų iš proto varius. Nes 
po to, kai tik Ieva imdavo pūs
tis, Adomas užsidegdavo susuk
tą lapą, leisdavo durnus ir šyp
sodavos.

Išmintingesnieji Adomai taip 
ir r><> šiai dienai "tel>e<3aaro.

Verte A. L.

Pinigai
čia, 
tava

tavo
Ado-

Bridgeporto

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

LIETUVĄ
r Per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

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

JEI skaitant išrodo, kad raidčs fu- 
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

JEI saulčs Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirggjimą žiuriji- 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akfs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snes šviesos pagamina miiksl- 
jimą.

JOHN J. SMETANA 
'AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Anelė Kaushillas D, C^4 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas i

—1—
-Across and Over the i

OS3IFICĄTI0N

GARSINK1TIES 
NAUJIENOSE

'OpVE. &E.E.H
1 i$./MFofrMEO-jipu/re
I MERELI R&ERREi

susišlapinimą, 
gas; vvr 
rimai dyl 
2159 W.KHĄTf 7H0SEL

* Tncy Šou*vis 
>VERV GOOZ>.___ ,
//VPEEO- \

Rezidencijos TeJ. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 

Vai 9-j; 5-8 P. M.
' šventad. 9-12

1579 Milwaukee Avė., , 
Kamp Robey Ir North Are.

? ? ? 0h! 1$ TtVįT 
Sp“ kVELL *VE O/tL □1J5T DfcOP THE J 
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CO^TEMPT O?

COUQ T j

21 St„ kampas teariu gt« 
elefonaa Rcosevelt 8185 

Valandos: 8 vai. iki 9 n. m. NedšUoj 
9 iki 12 a. m.
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Pranešimai RASTA-PAMSETA REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI MOKYKLOS DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia*

Kas pametet moterišką parmonetą 
su pinigais ant šv. Kazimiero kapi
nių, Decoration Day. Atsišaukit.

A. RAPINSKAS
4315 So. Hermitage Av., 2 lubos front

MOTERŲ VYRŲ

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas scredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

ISRENDAVOJIMUI
MERGINŲ

ANT; RENDOS krautuvė, renda pi
gi, naujas namas. Vieta gera dėl vi
sokių biznių. Kreipkitės pas savi
ninką ant 2 lubų.

Phone Yards 6894 
3990 Archer Avė.

-- č
jei ■ jus žingeidaujate

REIKIA DARBININKŲ 
NUOLAT DARBAS, 
GERA MOKESTIS.
ATSIŠAUKITE:

Englander Spring Będ Co. 
39th St & Lowe Avė.
3 blokai į rytus nuo Hal

sted.

PARDAVIMUI 2 grosernės minkštų 
gėrimų ir šiaip visokių daiktų. Gerai 
išdirptas biznis ir galima padaryti 
pinigų. Aš viena moteris likusi nega
liu išlaiktyi biznio.

4753 So. Honore St.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI

ŠIUOMI PRANEŠAME visoms 
Melrose Parko draugystėms kad Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Kliubas iš 
Melrose Park rengia pikniką augusto 
13 d. 1923 Pašakuių darže, ant 5-th 
avė. Mayvvood Todėl meldžiu kitų 
draugijų tą dieną nerengti. .

—Komitetas. | REIKALINGAS kambarys dėl vie
no vaikino, prie blaivų žmonių, kad 
kartais ir valgį galėtų pasaisyti. Tar
po 14 — 21 gat. netoli nuo Halsted 
Street.

Praneškite J. R.
768 W. Congress St., Chicago.

JIESKO KAMRARiy

D-1 ės Palaimintos Lietuvos nariams. 
Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
užsimalduoti pas finansų rašt. D. Dan- 
tą, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, 111. 
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
ti susirinkimo, bet tuojaus atsimal- 
duoti virš minėtu antrašu. Nepil
dantis šio patvarkymo bus baudžiami 
pagal draugystės nutarimą, Ig. Žilin
skas, Rašt., 2351 Ctister St.

A. C. W. of A. lenkų lokalas 38 lie
pos 15 d., National Grove darže ren
gia pikniką. Nuo Cicero Avė. ir 22 
-os gatvės eis omnibusai, kurie veš 
žmones į pikniką. Tikėtai galima gau
ti dirbtuvėse ir “Naujienose”, 1739 
S. Halsted St.

Mes manome, kad lietuviai darbi
ninkai atvyks į musų pikniką, nežiū
rint to fakto, kad tarp lenkiškųjų ir 
lietuviškųjų nacionalistų eina kova. Gi 
visų tautų darbininkų reikalai yra 
vienodi ir jiems reikia draugingi ry
šiai palaikyti.

— Stanislaw Kolczak, sekr.

VAIKINAS Jieško kambario prie 
blaivių žmonių su valgiu, netoli ka
ru linijos bile miesto daly—kad ne
būtų toliau kaip 45 min. važiavimo į 
Western Electric Co.

Praneškite:
1739 So. Halsted St., Chicago. Box No

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Ruimas vienam vyrui ren- 

dai. Švariai užlaikomas ;.e- 
lektra, maudinyčios. Kreip
kitės: 3 lubos frontas.

3338 Emerald Avė.

nuolatini darbą
mes turime dėl jūsų vietą

Mes mokinsime jus ir mokė
sime laike jūsų mokinimosi 

Assemblinimo 
Inspektinimo 
Nitavojimo
Prie lengvų mašinų darbo

Darbininkų, darbas die
nomis ir naktimis (permai
nos). Geros darbo aplinky
bės. Atsišaukite.
Joseph T. Ryerson & Son 

16th & Rockwell Sts. 
Durjs3

Darbas dienomis 
naktimis

arba
AUTOMOBILIAI

Western Electric Co., Ine., 
48th (Ųicero) Avė. & 24 St.

JEI jus norite turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei norėsite išmokėjimais.

BRIDGEPORT AUTO 
SALES CO.,

3207 So. Halsted St 
Chicago, III.

Ant Bridgeporto: 2 pagyvenimai, po
5 ir 6 kambarius, mūrinis namas, į- 
mokėti tiktai $200.00, likusius ant iš
mokėjimų.

Ant Bridgeporto: Bizniavas kampas, 
mūrinis namas su 3 Storais ir 3 pa
gyvenimų, įmokėti tiktai $4,000.00 li
kusius ant lengvų išlygų.

Ant Bridgeport: 2 pagyvenimų, 
medinis namas, įmokėti tiktai $1,000, 
likusius ant' lengvų išmokėjimų.

Marguette Manor prie pat parkos, 
2 pagyvenimų mūrinis namas su vė
liausiais įtaisymais, su porčiais, stimo 
šiluma, kaina $14,500.00.

Didelis Barmenas ant South Sides,
6 pagyvenimai* mūrinis namas 4 po 7 
ir 2 po 6 kambarius, štimu šildomas, 
kaina tiktai $18,000.00. įmokėti $5,000 
likusius ant lengvų išlygų.

Didelis bargenas ant South Sidės, 3 
pagyvenimai, po 6, 5 ir 3 kambarius, 
mūrinis namas su štimu šildomas ir 
vėliausiai įtaisytas. Kaina tiktai 
$11,500.00.

Pas mus visados galima gauti pirk
ti gerus namus už labai žemą kainą 
visose dalyse Chicagos, dėl platesnių 
žinių kreipkitės į musų ofisą. Seniau
sias ofisas ant Bridgeportę sutvertas 
1910 metuose ir darome biznį namų 
statymui, pardavimui ir pirkimui na-j 
mų ir lotų visose dalise Chicagos.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT COMPANY 

3335 South Halsted St., Yards 6894

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St>

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra- 

' matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

PRIVATBS AUTOMOBILIU 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą durbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr 
visokio išdirbimo automobilius. Lais 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI 

1507 W. Madison St

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekynog 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, 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 rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
ris mėnesinis posėdis bus Mildos svet. 
antradienį, liepos 10 d., 7:30 vai. vak. 
Bus išduoti komisijų raportai galuti
niam užtvirtinimui ir svarstomi nauji 
reikalai paliečianti vietos reikalus. — 
Meldžiama nesivėluoti.

— Valdyba.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALINGA jauna mergai
tė ar sena moteris prie pada- 
bojhno kūdikio. Gera alga ir 
geros darbo sąlygos. Kreipki
tės į galiūnų. 3200 S. Halsted St

EXTRA! Trokas pardavimui! Par
davimui trokas 2-jų tonų ir pusės, ge
riausiame stovyje. Parsiduoda už ga
na prieinamą kainą, nes priežastis 
svarbi verčia mane greitu laiku par
duoti. Pasiskubinkite ir pasinaudoki
te šita proga. Del informacijų kreip
kitės: 3210 So. 'Halsted St., Box 38.

PARDAVIMUI namas ir bu- 
čemė, gera vieta. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
4330 So. Wood St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

STOGDENGTYSTĖ

N. S. Pittsburgh, Pa. — S. L. D 
pusmetinis susirinkimas bus laikomas 
liepos 15 d., pradžia 12:30 v. po pie
tų, savame name, 818 Belmont St., N 
S. Pittsburgh, Pa. Visi S. L. D. na
riai gyvenantys Pittsburghe ir Pitts- 
burgho ąpielinkėj molonėkit susirinkti 
sekantį susirinkiman, nes yra labai 
daug svarbių reikalų aptarti, o la
biausia kas link padidinimo namo.

1 — D. Kvietkus rašt.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
t rokų patarnavimas Chicago j ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metij senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
VYRŲ

VYRŲ PRIE KARŲ, patyru
sių, riveterių ir bucker’ių, prie 
naujų karų. Nėra darbininkų ne
susipratimų. AMERICAN CAR 
& FOUNDRY COMPANY,

2310 S. Paulina St.

TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU
Vėliausios mados rakandai dėl 5 

kambarių ir didelis dvigubų spring- 
sų fonografas, su rekordais. Parduo
siu viską sykiu 
delį bargeną. 

1922 S.
1

PARSIDUODA labai pigiai biznia
vas mūrinis namas 2 aukštų, 8 me
tai kaip statytas, Halsted St. priešais 
33rd Plaoe. Maudynės, skalbynės, elek
tra ,aržuolo vidus ištaisytas, 85 pė
dos cimentinis beizmentas.

K. DAGIS, 
3313 So. Halsted St.

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė.

arba dalimas už di-

Kedzie Avė 
floras

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą 
j miškus priešais Tautiškų Kapinių, 
Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 
iš šalies draugus meldžiame dalyvaut. 
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.,

— Kviečia širdingai Kliubas.

ELSCTRIŠKOS SKALBIMUI ma
šinos. Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visti bargenų.

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE INC., 

1893 Milwaukee Avė., Room 407-8 
144 So. Wabash Avė., 
Phone Randolph 4209

Reikia
VYRŲ

PARDAVIMUI

Cicero Lietuvių Kooperacijos Valgo
mų ji; Daiktų Bendrovės visuotinas šė- 
rininkų pusmetinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, liepos 13 d., 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj, 14 St., ir 49 Ct. 
Visi šėrininkai malonėkite laiku susi
rinkti, nes yra daug svarbių dalykų 
svarstymui, — mat bendrovė rengia 
draugišką išvažiavimą j Jefferson 
miškus liepos 15 d.

— Nut. Raštininkas.

BEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PARDAVIMUI aptieka, kuri 
kaipo aptieka per 50 metų. Lie- 
tuvių ir Bohemų, ąpielinkėj.

Atsišaukite:
534 W. |$th St.

STARO VYRŲ

Liet. Kriaučių Kliubo Sav. Paš. su
sirinkimas įvyks panedčly, liepos 9 
d., Liuosybes svet., 1822 Wabansia ( 
Avė. Visi nariai prašomi atsilankyti.

— Rašt. K. Rugis.

LSS. 4-tos Kuopos narių susirinki
mas bus laikomas trečiadienį, liepos 
11 d., 8 vai. vak.', Raymond Chapel 
salėj 8*16 W. 31st st. (pusė bloko nuo 
Halsted). Svarbių reikalų aptarimui 
kviečiami būtinai visi nariai punktua- 
liškai atvykti.

—Sekretorius.

Reikia -
VYRŲ. Karpenterių j dirbtuvę, 65 

iki 75c į vai. Pečkurių pagelbininkų, 
55c į vai. Drill press, 60c į vai. Vyrų 
prie elevatorių, $25 į savaitę. Inži
nierių, $40 iki $45 į savaitę. Ėlektri- 
šenų, 75c į vai. Pečkurių, 60 iki 70c 
į vai. Janitorių, $25 iki $27.50 į sa
vaitę. Darbininkų, 50c į vai. Aliejo- 
tojų, 55c į vai. Punch press darbi
ninkų, 55c į vai. Garo pridabotojų, 67c 
į vai. Sargų, $27.50 į savaitę.

MOTERŲ. Indų plovėjų, $18 į sa
vaitę. Moteries į kafeteriją, $15 į sa
vaitę ir valgis. Janitorkų, naktimis, 
trumpos valandos, $62 j mėnesį.

SOUTH PARK EMPIvOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

KUTERIŲ

IR DARBININKŲ

į musų merchandise ir ship- 
ping departamentus. Turi 
mokėti kalbėti angliškai. Ge
ra alga. Malonios darbo ap
linkybės. Ateikite pasirengę 
darban.

PARSIDUODA 2/Storai, sa
liunas ir lce cream parlor. Turiu 
parduoti greita^

Kreipkitės:
201 E. 116th St.

Tel. Pullman 4110

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage, barnė dėl karvių ir 
vižtininkas. Randasi netoli 
Suihmit, III. 5127 So. Oak Park 
Av j 3 blokai north nuo 
Archer Avė. Kaina $1,500.

BARGENiAS, 2 augštų mū
rinis namas ir 2 lotai, prie So. 
Laflin St., netoli Garfield 
Blvd. Furnace, $Jęįomas, 5 ir 
6 kambarių, $3.000 pinigais. 
1614 W. 46 St. Pasimatykite 
su Stoka

PARDAVIMUI krautuvė ir 3 flatai. 
Mūrinis namas, garu šildoma, gera 
vieta saliunui arba grosesnei, krautu
vę galima tuojau užimti. Renda 
$3,000. Kaina $16,800; Lotas 56x125.

J. SMITH, 
1444 W. 74th St.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

SEARS ROEBUCK and CO 
Homan Avė. and Arthing

ton Street

ASMENĮ! MOJIMAI
PAJIEŠKAU savo sesers Magdale

nos Matulevišiutės - MiČiulienės; pa
eina Gražikių parapijos, Kalvarijos 
apskr. Pirmiaus gyveno Pennsilvani- 
jos valstijoj. Turiu svarbu reikalą. 
Ji pati ar kas žinote atsišaukite.

JONAS MATULEVIČIUS, 
8116 W. 42nd St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Mary Merčeliuniukės, 
Fmsseserės Onos Petraičiukės, pusbro- 
io Jono Gataveiko, tetos Onos Eru- 

ševičienės, dėdės Antano Petraičio. 
Gyveno Scranton, Pa. Jiė patys ar 
kas žinote meldžiu pranešti:

MARY MERCELIUN1UKĖ
4608 S. Wood St., Chicago

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

ar našlės be vaikų nuo 30 metų iki 
40 metų senumo. Aš esu 42 matų se
numo vaikinas. Atsišaukit laišku. 
Kiekvienai duosiu atsakyma.

3210 So. Halsted St.
No. 39

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, našlės arba senos moters nuo 
matų iki 40 metų. Aš esu hašlys 
3 vaikais. Atsišaukite laišku.

PETRAS MACIOKAS, 
1436 So. Sangamon St. 

Chicago, III.

30 
su

REIKIA merginų abelnam 
namu darbui. Virti nereikia.

PAUL PRICE, 
5726 S. Michigan Avė. 
Tel. Went\vorth 7157

MOTERŲ
COAR DIRBĖJŲ

Vėsi darbo vieta skyrium 
fandrės. Gera mokestis, 
valandos savaitėje.

Ateikite pasirengusios 
ban.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.

nuo

Reikia -
PERUKŲ išdirbėjų.
Reikia 2 moterų prie dirbi

mo perukų.
Ateikite į samdymo departa

mentą:

SEARS’ ROEBUCK & 
Homan Avė. and 
Arthington Str.

co.

REIKIA MOTERIES, kuri gali kal
bėti angliškai ir lietuviškai, gera 
proga ateičiai. Mokama alga ir nuo
šimčiai. Pasimatykit su Mr. Debs, 
6245 Normai Blvd.

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kuris galėtų dirbti Amerikonų apgy- 
ventoj kolonijoj. Turi kalbėti angliš
kai ir lenkiškai. Ir būti patyręs kai
po pirmarankis bučeris. Geram dar
bininkui gera alga. Atsišaukite greit.

BUSY BEE MARKET
219 E. 115th St.
• Pullman 4306

DARBININKŲ į shipping rui
mą, pagelbininkų ir rakandų ma- 
levotojų.

Atsišaukite:
ALBERT PICK & CO., 

1200 W. 35th St.

REIKALINGAS barberys 
Darbas nuolatinis, arba va
karais.

704 W. 35 St.

MŪRININKŲ

Prie presuotų plytų’ darbo. Nuolat 
darbas, gera alga. Prie nacijos Fordo 
dirbtuves. Ilhkit 112 St. ir Torence 
Avė karą iki galo linijos, arba South 
Shore liniją. /Dykai busais patarnavi
mas iki dirbtuvėj.

ykai busais patarnavi-

REIKALINGOS DUONKEPIS 
dos ir baltos duonos kepimui.

Atsišaukite: 
, NARVIDA J 1043 West 13th Street

juo-

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
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, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai prahešami per 
laikraščius.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams! 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halstecį Bt; nut tašt. IgA/Žilins- 
kas, 1758 Wilmot Avė.; finTrašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St, 1 
vai. po pietų. \

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOJ 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 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
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 septintadienį 1 v. po pietų, Ray
mond Chapely 816 W. 31 gat.

......................... I i ■"■I’ ■ ■!■■■ ■■■■■> , t. ■ I —

RYTINES ŽVAIGŽDES PAŠ. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut rašt P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt M. Budrevičius. 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet, 
1822 Wabansia ava, 7:30 vai. vak.

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. Bačiūnai, 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų parloras. Labai geroje vieto
je. Lietuvių kolonijoj. Parduo
siu pigiai. (

Atsišaukite^-/ , 
8434 S. Wood St.

------:------- ------- 1 •
PARDAVIMUlį lietuviška ke- 

pykla, biznis išdirbtas. Jrarduo- 
s šei-

PARDAVIMUI, 6035 Karlov Avė., 
2 flatų frame, 2 flatas be rakandų 
5 kambariai, šiltu vandeniu šildomas, 
elektra, ir elektrinis pečius, lotas 
60x125. Kaina $5,000. Lengvais išmo
kėjimais, $2,000 pinigais. Savininkas 
serga ir turi parduoti. J

Atsišaukite: 1
6035 Karlov Avė.

pykla, biznis išdirbtas, 
siu pigiai iš priežašties '1 
mynoj-e. ,

Atsišaukite:
1721 So. Union Avė., Chicago

........................................-............. . ............ ■

PARSIDUODA bučemė ir gro- 
semė, gera vieta ir geras biz
nis. Geri žmonės gali padaryti 
gerą gyvenittią.

Atsišaukite:
1731 S. Union Avė.

. PARDAVIMUI 2 aukštų 
flatas, 2 frame florai, kaina 
$4,000, randasi 3838 Normai 
Avė. Atsišaukite

3106 Archer Avė.
40 akerų puikios žemės pardavimui 

arba išmainymui ant namo arba gero 
loto. Farma gerai apgyventa, užsė
ta, su gyvuliais ir puildu sodu. Prie
žastis pardavimo — vyras sužeistas; 
moteris turi parduoti j savaitę —atsi
šaukite prie dukters.

8417 Aubum Avė. 5:30 vakare

amo arba gero 
gyventa, užsė-

žastis pardavimo — vyras sužeistas;

PARDAVIMUI combination 
pečius. Vartotas tik 6 mėne
sius. Parduosiu už pusę kai
nos.

1904 N. Austin Avė.

PARSIDUODA Restauracija, geroj 
vietoj, biznis išdirbta per keletą me
tų. Lietuviai ir kitokių tautą kostu- 
meriai. Pardavimo priežastis — ne
sutikimas partnerių.

Atsišaukit,
Naujienos, Box 281

PARDAVIMUI saliunas, '5 pool 
room- stalai, bowling-alley. Randasi 
vienoj geriausioj vietoj, prie transfer 
kampų. Pietinėj dalyj miesto. Par
duosiu labai pigiai. Priežastis parda
vimo turiu lotą biznį.

Atsišaukite:
523 W. 120th St.

PU^DYKIAI BUčERNfi parsiduo
da arba išsimaino ant namo, loto arba 
automobilio. Bučemė turi būti par
duota šią savaitę. Kreipkitės.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Lafayette 5107
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda pirmos klesos bučefnė 
ir grosemė. Daroma didelis biznis, i 
dieną apie $100. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant loto arba ant sa- 

1 liūno. Kreipkitės greitai:
1901 W. 22nd St.

PARDAVIMUI nąlmas, Mtų šalyje. 
Namas geroje vietoje, ant tyro oro, 5 
kambarių. Elektra, ftiandynė ir kiti 
parankamai. Gera proga pirkti lie
tuviams pigiai namas; galima laikyti 
karvė—nes žolės ir šieno dovanai iki 
valiai.

9445 So. Union Avė.

Parduosiu arbai^ mainysiu ant Chi
cagos nomo 40 akerių žemės ūke: 
triobos, budinkai, mašinos ir visas į- 
taisymas. Farma verta $3500.00. 
Randasi Wisconsino valstijoj, tad mai
nysiu ant tokio namo. Atsišaukite: 

ANTANAS SALELA 
5710 W. 65th St., Chicago.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeiey 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Kalstei 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 

| paskutinį šeStadienį, 7:30 vai. vak., 
Į M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 

| iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct.. 
Cicero/ III.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu- 
nas, 3959 W. 16th St; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų.

' Engels svet,' 3720 W. Harrison St
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 

TĘS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 152L 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kiekvieną antrą nedėldienį 
Zwianzek Pdlek svet., 1315 North 
Ashland Avė. ,

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIC 
KŲIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas 
kauskas, 2950 W. Pershing Road 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt E. Juzaitienė 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise 
viče, 2740 W. 89 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai- 
naitis. .

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLE 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 854 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargia 10520 So. State St; ižd. J 
Balvočius, 188 E. 114 Place. Susi- - 
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvik 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai i) 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 8435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3814 
So. Aubum Avė.; nut rašt. A. J 
Lazauskas, 8339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 8837 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wesl 
33rd St.; kontrolės rast. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė- 

, nėšio pirmą šeštadienį, salėj 8301 
' So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A, J. Lazauskas. .

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

LIETUVOS MYLĖTOJI’ DRAUGY
STES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
8331 So. Wallace St; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St; kasos globėjai F. Kiau
nė, 8219 So. LojVe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal 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. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAlZ 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 8331 South 
Wallace St; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. ą. 
Grikštas, 3220 So. Lime St; kasęs 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 8259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz- 

" lauskas. Kliubo susirinkimai laiko* 
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami J 
kliute visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt I. Vedeclds, 726 W. 18th 
St.; centro rašt F. BakšincHs; ka
sos glob/J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st; pirm, padėjėjas F. Sti
lius, 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 šeštadienio vakarą, D. 
šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.
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DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, 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 įvyk
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.


