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Maištas ir gaisras kalėjime
✓

Turky armija esanti pavojuje
Sacco-Vanzetti nuteisti. Kaltinimų ir bylos istorija.

Kaltinimai prieš Sacco ir Va- 
. nzetti bei pati bylos istorija 
musų skaitytojams jau žinoma. 
Tad tenkinsimus tik trumpu— 
tų kaltinimų ir bylos — pakar
tojimu.
zSacco ir Vanzetti kaltinami 
dėl žmogžudybes, įvykusios 
mažame Massachusetts valsti
jos miestely, Braintree, balan
džio 15 d-, 1920 metais. Tų die
nų tenai buvo nužudyta du 
žmonės, vienos batų kompani
jos darbininkai — kasininkas ir 
jo sargas — ir atimta iš jų 
penkiolika tūkstančių dolerių.

Neužilgio buvo areštuotas 
Sacco ir Vanzetti. Vis dėlto, 
jiedu buvo areštuoti kaipo ne- 
patikėtini radikalai, o ne kaipo 
žmogžudos. Tik paskui kažko
kiu budu ir kažinkaip jie imta 
kaltinti kaipo žmogžudos. Da
gi ir po to, kaip jiedu apkaltin
ta kaipo žmogžudos, kaltinto
jai kur ir kaip galėdami ryžo
si kergti prie bylos ir politinius 
kaltinamųjų žmonių įsitikini
mus. Ko visa tuo norėta at
siekti — nėra reikalo aiškinti.

Pačios bylos metu, kaip mu
sų skaitytojai žino, kone visi 
kaltintojų liudininkai užginči
jo tai, kų pirma buvo sakę. Iš 
jų lindynių buvo galima dary
ti toks išvedimas: arba jie tos 
žmogžudybės metu tik pripuo
lamai vieną-kitų dalykėlį yra 
matę, arba savo liudymus duo
da tik dėlto, kad “taip reikia.“ 
Reikia “kam nors.“

To neveizint, jiedu rasta 
esant kaltais ir dabar rengia
masi siųsti Į elektros kėdę!

> Maištas ir gaisras 
kalėjime.

frako, kaliniai pasipriešinę sa
vo viršininkams; gaisras nušla

vė dešimtį triobėsių.

PITTSBURG, Pa., liepos 18. 
— Western kalėjime, prie Ohio 
upės, šiandie buvo kilįs maiš
tas. Gautomis žiniomis, kaliniai 
pasipriešinę savo viršininkams.

Tariamąjį kalinių maištų 
tuojaus sekė didelis gaisras, 
kuris nušlavė dešimtį kalėjimo 
triobėsių-diribtuvių.

Tikrų žinių apie suįrutę kalė
jime tuo tarpu dar negauta. Tai 
dėlto, kad kalėjimo viršinin
kai nė vieno, išskiriant policis- 
tus ir šerifus, į kalėjimo kiemą 
neįsileido. Visa, kas laikraščių 
reporteriams j >»i siseke sužinoti, 
tai — pro vieną-kitų plyšelį. 
Vienas jų mate didelį būrį ka
linių, prispirtų prie sienos. Ka
lėjimo sargai, apsiginklavę re
volveriais ir šautuvais, grūmo
ję sušaudymu, jeigu jie (kali
niai) nenusilenks komandai ir 
tt. Kitas vėl girdėjo sielvartin
gus kalinių balsus ir šaudymą. 
Sako, kad kilus gaisrui dauge
lis kalinių buvo savo kamero
se. Tenai kilus dideliausia pa
nika. Kaliniai, sako, iškūlę dau
gybę langų, reikalaudami, kad 
juos išleistų į kiemą.

Taipjau žinoma, kad kalė
jimo viršininkas pareikalavo 
daugiau sargybos.

Gaisrui gesinti buvo pašauk
ta visi artimiausių stočių gais- 

, rininkai. Gaisras jau suvaldy
ta.

Prisaikintieji teisėjai rado juos 
esant kaltais dėl pirmo laipsnio 
žmogžudy bės; byla bus perkel

ta į augščiausį teismą*

[Iš Federuotosios Presos]

DENIIAM. — Ketverge, lie
pos 14, teisėjo Tbayers korte 
rasta esant kaltais dėl pirmo 
laipsnio žmožudybės du italai, 
Naujosios Anglijos darbininkų 
darbuotojai, Nicola Sacco ir 
Bartolomeo Vanzetti.

Prisaikintieji teisėjai tik pen
kias valandas tarėsi. Grįžus 
jiems į teismabuti, jų pirminin
kas perskaitė verdikty-nuosp- 
rendj — guilty!

Skaitant verdiktų vienas kal
tinamųjų, Sacco, neiškentė ir 
stipriai pareiškė:

“Mes nekalti; tamstos žudo
te du nekaltus žmones!“

Scena buvo labai drama t in- 
ga. Kada policija artinosi prie 
kaltinamųjų, kad antdėjus 
jiems ant rankų geležinius pan
čius, prie Sacco pripuolė jo 
moteris ir, verkdama, sielvar
tingai suriko: “Jie negali gtimt 
mano mylimų Nikų, negali...“

Kada, vis dėlto, moteris at
plėšta ir Sacco kartu su Van
zetti vesta atgal į kalėjimų, ji 
sukrito ant suolo ir dusdama 
godėsi — verkė.
Vanzetti visų laiką buvo ramus

Kitas nutelstasai, Vanzetti, 
visų laikų — ir skaitant verdik
tų ir vedant jį į kalėjimą—buvo 
nepaprastai * ramus. Matyt, ji; 
sai suprato, kad tiems, kur ap
kaltino juos ir ramiu šaltu 
krauju siunčia į elektros kėdę, 
rodyti savo sielos kančias nė
ra jokio reikalo. Jis, kartu su sa 
vo likimo darugu, grįžo į akieji 
mą ir ramiai lauks neišvengia
mo: mirties, arba, jeigu jų
dviejų advokatams pasiseks 
perkelti bylų kitan kortan ir 
tenai išteisinti juos — iš mir
ties nasrų ištraukti!
Prisaikintieji nedrįsę pažiūrėti 

į nuteistuosius.
Įdomus dalykas. Kada 'pri

saikintieji teisėjai grįžo į teis- 
mabutį •— grįžo jie nuleistomis 
akimis. Kų tai reikštų: grauži-; 
mų sąžinės ar tik paprastų kai
miečio nedrąsumą?

Bandys perkelti bylą.

Sacco ir Vanzetti advokatai 
bylų žada kelti — kadir į augš- 
čiausį (valstijos) teismą, S>p6- 
jama todėl, kad iki lapkričio 
mėnesio t i k rasa i nuteistųjų li
kimas dar nebus žinomas. Jei
gu tečiaus ir tenai nuosprendis 
bus toks, kaip kad Dedhame— 
kas teks daryti tuomet, negali
ma numatyti.

Advokatai sako, kad jie da
rys visa, ką galės daryti. Jie 
ir vėl rinks atatinkamus liudy- 
mus — iš pačios bylos rekordų 
ir abiejų nuteistųjų žmonių 
gyvenimo ir žiūrės, kad Dedha* 
mo nusprendis butų atmainy
tas. Ar tatai jiems pavyks —* 
matysime. Aišku tik viena: pik- 
tosios-tamsiosios jėgos savo au
kų paleisti nesutiks. Jos seks 
jas ir į augščiausį teismą ir da
rys visa, kad savo piktus gei
dimus pravedu®.

* Cldcggo, BETUtaminkas, Liepos (Jiily), 19 d^~1921

dar nepaskelbta. Vis dėlto, 
teko patirti, ji esanti to- 
apie pustrečio šimto kali-* 
kurie čia atsiųsta iš kitų

Tikroji kalinių maišto prie
žastis iki šio1! dar nežinoma. 
Oficialinis tuo reikalu praneši
mas 
kiek 
kia: 
nių, 
kalėjimų, sako, pareikalavę to
kių teisių, kaip kad jie turėję 
ten, iš kur jie buvo atsiųsti. Jų 
ta ir pasekmėje to — kaliniai 
reikalavimas, matyt, ncišpildy- 
pasipriešinę savo viršininkams.

Kokiu budu kilo gaisras, taip
jau dar nepatirta.

as

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., July 19, 1921 

reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Visa Turky armija 
esanti pavojuj.

Graikai vedą apsupamąjį judė
jimą, kuriuo jie gal laimės 

stiprias priešo pozicijas.
, . ■ . ■ --------- -

ATĖNAI, Graikija, liepos 18. 
—šiandie čia paskelbta oficia
linis pranešimas apie karines 
graikų armijos operacijas. Ji
sai rodo, kad Kutaiti srity, į ry
tus nuo Brusos, graikų karei
viai turkų nacionalistus pri
vertė pasitraukti. Turkų trau
ki mąsi-bėgšta yra tokia, kad 
esama vilties pilno laimėjimo 
atsiekti.

(Kiek ankščiau gautieji grai
kų pranešimai rodė, jogei jų 
kariuomenė pradėjus taip va
dinamą apsupamąjį judėjimą, 
matyt, tuo pačiu tikslu).

HAYW00DAS LAIMĖJĘS 
“FATPĄ.“

Maskviškio Internacionalo kon
gresas nutaręs “tuo tarpu“ pra

moniečių organizaciją 
nelikviduoti.

RYGA, liepos 18.— čia gau
ta viena Maskvos laikraščio, 
Izvestijos, kopija. Sako, kad 
Trečiojo Internacionalo kon
gresas didžiuma balsų atmetęs 
siūlymą tuojaus likviduoti •pra
moniečių organizaciją (I. W. 
W.) Jungtinėse Valstijose. Vis 
dėlto, Trečiojo Internacionalo; 
kongresas nutaręs reikaahiti, 
kad pramoniečių organizacija 
kaip galima greičiau susivieny
tų su kitomis radikalingomis 
Amerikos darbininkų organiza
cijomis.

Prieš likvidavimą pramonie
čių unijos griežtai stojęs tos 
unijos vadas, William D. Hay- 
woodas* Vis dėlto, viename da
lyke Amerikos pramoniečių va
das prąlošęs. O tai komunisti
nių profesinių sąjungų kongre
se. Tenai jis pareikalavęs, kad 
tam tikri Jungtinių Valstijų 
delegatai, atstovaujantys “revo
liucines mažumas“ ir tas uni
jas, kur nėra prisidėjusios į 
Amerikos Darbo Federaciją, 
nebūtų prileidžiami prie balsa
vimo. Jo siulymas-reikalavimas 
ahnesta. '

Komunistinių profesinių są
jungų kongresas nutarė veikti 
kuodidžiausioj harmonijoj su 
komunistų Internacionalu.

PIKTADARIAI UŽPUOLĖ 
WILSON “BEACHTŲ.“

Pasišlavę tris tūkstančius 
doleriu, v

CHICAGO, liepos 18. — Trys 
nepažįstami piktadariai šiandie 
užpuolė vieną Wilson maudy
nės (paežery) savininką ir at
ėmė daugiau kaip tris tūkstan
čius dolerių. Tuos pinigus mau
dynės savininkai buvo surinkę 
nuo savo “kostumerių“ — pra
eitą subatą. Pinigai vežta į 
banką.

Piktadariai pabėgo.

“Od morza do morza” didvyris Lietuvos žinios

Smaugia darbininką 
judėjimą.

Kažinkas nužudė du žmones; 
sako, kad tai pramoniečių 

darbas.

OMAHA, Nebr., liepos 18.— 
Gautomis žiniomis, kone visų 
South Dakotos apskričių šeri
fai kreipėsi į tos valstijos gu- 
bernatorį reikalaudami, kad 
valdžia darytų atatinkamų žing- 

valstijoje netvarką. Toji net
varka — žemės ūkio daibinin- 
kų judėjimas.

Netvarką nugniaužti reika
laujama vadovauj anties tuo, 
kad bėgiu keturiasdešim|ts aš- 
tuonių valandų kažinkas nužu
dė du žmogų. Tikrinama, kad 
tai pramoniečių dalbas,

Chicagietė - Internacio
nalinės Motery Lygos 

prezidentė.
Moterų kongresas nutarė skelb

ti karą karui.

VIENN1A', liepos 18. — Inter
nacionalines Moterų Lygos 
kongresas, kurio paskutinė se
sija užsibaigė vakar, kaip vie
nu balsu lygos prezidente išrin
ko paskelbusią chicagietę, Jane 
Addams.

Beto, paskutinėje sesijoje 
priimta rezoliucija, kuri rei
kalauja daryti visa, kad nelei
dus įvykti karams. Atsiekimui 
šito tikslo siūloma panaudoti 
visos galimos ir tinkamos prie
mones.

PARYŽIUS, liepos 18. — 
Šiandie čia prasidėjo vienos 
specialinės tautų lygos komisi
jos posėdis. Tariamasi dėl nu
siginklavimo.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, liepos 17 d., užsienio nini- 

a kaina, perkant jų ne mažiau kaip
25,000 dolerių, banką buvo skai

toma Amerikos plngais ilaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.61
Austrijos 100 kronų ............... 14c
Belgijos 100 frankų ........... $7.60
Danijos 100 kronų ........... $15.45
Finų 100 markių ............... $1.65
Francijos 100 frankų ........... $7.76
Italijos 100 lirų ................... $4.50

Lietuvos 100 auksinų ........... $1.35
Lenkų 100 markių ..................  5c
Olandų 100 guldenų ........... $31.77
Norvegų 100 kronų ........... $13.20
Šveicarų 100 kronų ........... $16.49
švedų 100 kronų ............... $21.05
Vokiečių 100 markių ........... $1.35

h-

Kas kaltas dėl kilusio 
Meksikoj maišto? 

Maištininkai turėję tikslo
raukti ir Jungtines Valstijas.
MEXIC0 CITY, liepos 18. — 

Generolo Martinez Herrerra 
maištas susmuko. Paties maiš
tininkų vado dabar laukia ka
ro teismas.

Matydamas, kad jo suplenuo- 
tasai sukilimas neturi pasise
kimo, kad anksčiau ar vėliau 
tas maištas vistiek turės sus- 

nugniaužti kilusią toje ■mukti, generolas Herrerra pats 
pasi-pasisiūlė jį likviduoti ir 

duoti valdžiai.
Ęeje, jau sužinota, kad Her- 

rerro sukilimas-maištas ■ buvo 
pienuotas iššaukti tuo pačiu 
kartu, kaip į Tamico prieplau
ką atvyks Jungtinių Valstijų 
karo laivai. Tuo, mat, norėta 
ir Jungtines Valstijas įvelti: 
kilus maištui Jungtinių Valsti
jų valdžia butų turėjus siųsti į 
neramumu apimtąsias vietas 
savo jūreivius — “savų pilie
čių interesams ginti.“

Meksikos spauda dabar stato 
-tokį klausimą: kas yra tikra- 
sai kaltininkas delei kilusio 
maišto?

O’Hares puolkai pasodinti 
kalėjimai).

Kiti irgi bus patraukti tieson.
GIRARD, Kan., liepos 18.- 

Du piktadariai, kur dalyvavo 
puolime ant Socialistų Partijos 
darbuotojos, dr-ges Kate Ri
chardą O’Hare, jau pasodinti 
kalėjimam. Jie abudu iš Twin 
Falls’o — Carl de Long ir 
daktaras Snook. Jie dabar lau
kia teismo.

Tieson bus patraukta ir visi 
kiti tame puolime dalyvavusieji 

asmens. Jų esą vienuolika.

True translation nieu with the post- 
master at Chicago, Ill.,*July 19, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SAKO, JAPONIJA PASIT
RAUKSIANTI Iš KYNIJOS.
TOKIO, liepos 18. — Vietos 

laikraštis Niči-tNimi spėja, kad 
neužilgio Japonija padarysian
ti atatinkamą sutartį dėlei eva- 
kuavimo Siberijos ir Šantungo. 
Laikraštis tikis, kad padėtis 
busianti išspręsta pirma, nei 
įvyks konferencija tolimųjų 
rytų klausimui spręsti.

Vienas užsienio reikalų ofi
so valdininkas, D. M. Mačuši- 
ma, vakar išvažiavo Kynijon, 
kad tenai pradėjus derybas su 
tolimųjų rytų (Siberijos) res
publika.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro i 
Washingtone]

Melaginga žinia.

, “Elta“ įgaliota pareikšti: 
“Associated Press“ 1921 m. ba
landžio mėn. 15 d. pranešė 
laikraščiams (žiur. “New York 
Times” š. m. balandžio 17 d.), 
buk Lietuvos ministeris pirmi
ninkas d-ras Grinius jų kores
pondentui pareiškęs, kuo į 
Brinkselį keliaujantieji musų 
delegatai pasiūlys sudaryti ne
priklausomą valdžią Vilniaus 
teritorijoje iš inlinisterių ir 
parlamento pačių žmonių iš
rinkto; šis parlamentas vėliau 
teisingai nuspręstų ar Vilnius 
priderės prie Lietuvos ar Len
kijos. Bile išrišimas mus užga
nėdins, jeigu tiktai bus tikras 
žmonių pareiškimas.”

D-ras Grinius niekam ir nie
kad taip nesakė. Koresponden
tas, matyt, d-ro Griniaus ne
suprato, nes buvo kalbėtasi per 
vertėją. Nurodytas čia tikslas 
yra priešoingas ir ministerių 
kabineto ir D-ro Griniaus as
meniniam nusistatymui.
Pabaltijo® valstybių ministerių 

konferencij’a.
Kaunas, vii. 15 d. (Kita). 

Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
užsienių reikalų ministerių kon 
ferencija Bygoje tęsėsi dvi die
ni. Nustatyta Pabaltjurio Val
stybių Sąjungos pamatai. Visų 
trijų valstybių pasirašyta eilė 
konvencijų. Be to yra pasira
šyta tarp betarpių kaimynų ir 
atstovų konvencijų, liečiančių 
vietos reikalus. Sąjungos pa
matai apima: politinę, ekono
minę ir apsigynimo sritį.

Sekantis užsienių reikalų mi
nisterių suvažiavimas bus už 
dviejų mėnesių. Už savaitės 
nustatyta Pabaltjurio valstybių 
finansų ir pramonės ministe
rių suvažiavimas.

Atidarymas Pasvalio-Biržų 
gelžkelio.

Biržuose, š. m. birželio 21 d. 
įvyko iškilmės dėl atidarymo 
pirmojo jau savomis spėkomis 
pastatyto gelžkelio tarp Pasva
lio ir Biržų. Iškilmėse dalyvavo 
ministeris pirmininkas ir da
bar einąs Susisiekimo ministe- 
rio pareigas d-ras Grinius, vi
daus reikalų ministeris p. Ski
pitis ir finansų, prekybos ir

Dabar laikas 
siųsti pinigai Lietuvon

Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu 
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už 
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis nepfu kokią 
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant, 
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

♦

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

i66
I .1 ■!!■■■ I—  ■» 

pramonės viceministeris p. 
Dobkevičių®, šitas gelžkelis jun
gia vieną turtingiausiųjų Lie
tuvoje Biržų apylinkę su Šiau
liais ir per Šiaulius su visa Lie
tuva.

Rinkimai į Kauno miesto 
tarybą.

Jau paaiškėjo rinkimai į 
Kauno miesto Tarybą rezulta
tai. Sulig tautybės paskirstoma 
taip:

•Lietuvių .......... 19 atstovų
,Lenkų ............. 17
Žydų ......... 14 “
Vokiečių .......... 3
Bušų <............ 2 “
Per pereitų metų rinkimus 

lietuviai tebuvo gavę tiktai 9 
atstovus.

Gelžkeliii konferencija.
Kaunas, vii, 15 d. (Elta). 

Gelžkelių Konferencija jau pa
sibaigė. Bezultat.e ipasirašyta 
Kaune š. m. liqx)s 14 d. vago
nų transporto konvencija. Su
tartis pasirašyta trijų valsty
bių: Lietuvos, Latvijos ir Vo
kietijos.

Tokios konvencijos sudary
mas žymiai pagerins ir pag
reitins prekybinius pantikius 
tarp pasirašiusių valstybių. Iki 
spalio mėn. rengiama yra šio
je srityje pilnesnė konvencija.

Audra North Dakotoj.
Sugriovė daug triobėsių.

GALCHUTT, liepos 18. - 
Subatos naktį čia siautė didelė 
audra. Daugelio ūkininkų trio- 
bėsiai sugriauta rtr labai ap
gadinta. Gautomis žiniomis, 
penki žmonės sužeista.

Ar daug nuostolių bus prida
riusi audra, dar nepatirta.

f

GIRIŲ GAISRAS ŠVEDIJOJE.

Nuostoliai busią dideli.

STOCKHOLM, Švedija, lie
pos 18. —• Gautomis žiniomis, 
Oskaršamen apskrity kilo dide
lis girių gaisras. Gaisras siau
čia plačią dešimties mylių plo
tu*

Daroma visa, kad gaisrą su
valdžius, bet kol kas be pasise
kimo. Nuostoliai busią labai 
dideli.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

MOKSLO PRIEMONIŲ 
PARODA.

Lietuvos mokyklos po karo 
kiek ištuštėjusius, tiek netur
tingos mokslo priemonėmis, 
kad mažai kuo skiriasi nuo pa
prastų kaimo “daraktorių“ mo
kyklų. Ir ne tik plačioji visuo
menė, bet ir jauni musų moky
tojai nėra nuatę tų visų mokslo 
priemonių, ką Vakarų Europoj 
skaitoma būtimi mokyklos in
ventorių. Kad supažindinus 
mokytojus su įvairiomis prie
menėmis, pasinaudojant vasa
ros mokytojų kursais ir suma
nytąją per Šiaulius mokytojų 
ekskursiją, Mokytojų Prof. Są
jungos Šiaulių skyriaus kartu 
šią vasarą rengia Šiauliuose 
mokslo priemonių parodą- Pa
roda manoma atidaryti liepos

BIRŽAI.

dėl 
dar

BirzųnPas valio ginčas 
apskrities centro, matyti 
nepasibaigęs. Del jo spaudoje 
(“Laisvėje”) vėl prasidėjo po
lemika. B. M. čia paduoda į- 
domių žinių apie Biržų ūkio ir 
kultūros padėtį, čią veikianti 
6 klasių gimnazija su 300 mo
kinių, 1 komplekų liaudies mo
kykla, 3 žydų mokyklos (?), 
spaustuvė, knygynas, skaitykla, 
teatras, muzikos-dramos d ra u- O
gijos; gerai suorganizuota iš 
150 narių dr-ja su 6 mašino
mis ir kitais įrankiais. Kaipo 
prekybos ir pramonės centras, 
Biržai pasižymi savo mugė
mis (2 sykiu per savaitę); jų 
metinė apyvarta siekianti iki 12 
mil. auksinų. Prekybos įstai
gų esą čia: I rųšies — 23, ant
ros — 80, trečios —* 50 su jų 
metine apyvarta daugiau negu 
10 mil. auks. Pramonės įstai
gų: du gariniu malunu su vai
rais, 2 karštinės su vilnų ver- 
pJdcldffiK/ T linų vVrpykla, 2 
dirbtuves vilnonių audeklų, 
vėlimo, dažymo ir spaudimo,
1 garinė lentpiuvė, 1 gontų 
dirbtuvų, 3 odų “garbarinės”,
2 vėjo malunu- Metinė jų apy
varta sudaranti ligi 30 milijonų 
auks. i.

PAPILS.

Šiaulių apsk. “Vcrpųjos” pa
sitikėjimo bendrovė taiso čia 
ant Ventos vandens malūną, 
elektros šviesą miesteliui ir 
apielinkės kaimams linų vcr- 
pyklę. ‘, t j

GIRTYBES VAISIAI.
Sauginių kaime, Kurtavčnų 

vai. keli kaimynai bevarydami 
degtinę savo miškely susimušė 
ir vieną negyvai pritvokė. Du 
kaltininku suimtu (Petrauskas 
ir Ulinskis). — Gruzdžiuose 
vienas latvis Graudulis prisi
gėręs degtinės, mirė — šiais 
metais Šiaulių apsk. dėl degti
nės mirties atsitikimų, išėjusių 
eikštėn jau yra buvę 20, dar 
daugiau jų nuslėpta.

Karininko laiškas
[Pastaba. — Žemiau dedamas 

laiškas yra lietuvio karininko, 
baigusio augštąją karo mokyk
lą Rusuose ir prievarta*tarnau
jančio Rusų Raudonojoj armi
joj, rašytas savo jaunesniajam 
broliui, taipjau karininkui, tar
naujančiam Lietuvos armijoj. 
Del suprantamų priežasčių laiš
ko autoriaus pavardė tenka nu
tylėti. — Red.].

Brangus Broli! I^įžnai at
lankydavo mane juodos min
tys, kad jus visi užmiršot ma
ne, bet aš visokiais budais 
stengiaus atsikratyti jų. šian
dien betgi gavau pirmą tavo 
laišką, siųstą man 17—IV— 21 
m., kuris galutinai išsklaidė 
visas mano abejones ir sunkų 
lūkesį. Jeigu tu įsivaizdinsi 
save mano vietoj, tai galbūt su
prasi ir atjausi kiek džiaugsmo 
ir laimes suteikė man tavo laiš
kas. Aš džiaugiaus kaip kū
dikis, dar daugiau: eidamas 
namo gatve šokinėjau ir kiek
vienam praeiviui šypsojaus ir

glosčiau jį. Kažin kokia nesu
čiuopiama jėga pagavo, atnau
jino mane, paaiškino sielą, su
kėlė manyje energiją! Lig 
sunkus akmuo nusirito nuo ma
nęs pamąsčius, kaU gal greit 
rasiu progos ir vietos trauki
ny] ir vėjo greitumu lėksiu 
brangion numylėton Tėvynėn 
mano, Lietuvon 1 Ten kur aš 
gimiau, kur gyvena mano 
brangus tlraugai, giminės — 
“Kur šalelė daug geresnė, juo
da duona daug gardesnė“. At
mink, broli, ir užjausk, jog 
ten tolimoj Rusijoj, Masikvoj', 
esu aš pagautas klėtkon, su su
rištom rankom ir kojom, ir 
visomis savo dvasios jėgomis, 
visa savo esybe veržiuos stot 
su kardu rankoj į eiles SAVO 
(lietuvių) armijos ir drąsiai, be 
atlaidos kovot su tais, kurie 
išdrįs pasikosint ant musų 
brangios Tėvynės- Aš begalo 
džiaugiuos, mano broli, kad tu 
tarnauji armijoj — savo Tė
vynės armijoj, —* aš visas vir
pu iš laimės šiuos žodžius tar-1 
damas. O, kodėl ir aš ne esu 
ten, kartu su savo broliais, Lie
tuvą ginti, kovoti dėl jos lais
vės! 
tėt 
mos šalies, dėl svetimų nesu
prantamu idealų! 'širdingai 
sveikinu tave ir linkiu geriau
sios kloties karinėj srityj. Su
prask, broli, kad likimas ir lai
mė, musų Tėvynės jūsų ranko
se! Ant musų laisvos, nesenai 
atgimusios, jaunutės (Lietuvos 
iš visų pusių slenka prieŠai-gro- 
bikai, kad vėl pavergus jos 
žmonės, vi grąžinus jiems 
priespaudos, bado ir skurdo 
laikus. Reikia gintis, kovot!

Prakeiktas likimas ken- 
baisius vargus dėl sveti-

Užtat
Visi
Naujienicčiai

Naujienietis
Dideli

Maži
Seni

Tu ir stojai armijon, kad iš- 
Jiuosuot, apgint savo Tėvynę, 
ar žūt dėl jos! Tu, žinoma, 
mokėsi už ją numirt! Mažu 
numirt, reikia laimjet, iškovot 
jai gerovę, o kad to atsiekus 
tu turi mokėt kautis. Tu turi 
gerai, gilidi išsimokint, išsila
vini karinuose dalykuose. Tu 
privalai visas savo dvasios ir 
kūno jogas įtempt, kad supras
tum, persiimtum visais kariš
kais gudrumais ir žiniomis, kad 
galėtum drąsiai vest savo ka
reivius kovon ne kaipo mėsą 
priešo kanuolems, bet kad prie
šas sutiktų jumyse geležį, uo
lą ir kad į tas uolas jis pats 
subyrėtų! Tu turi pats to iš
mokt ir išmokini savo karei
vius. Tu oficierius, o tas reiš
kia, kad tu privalai būt auto
ritetingas vadovas, auklėtojas,

Šalin Klerikališkos Budelių Rankos 
Nuo Lietuvos Darbo Žmonių

Šitie obalsiai bus paskelbti —

“KARDO” PIKNIKELZ™
Ned. 24 Liepos-July, ’21

Chernausko darže, Lyons, III.
Pradžia 11 valandą ryto Inžanga 35 centai

Šitame piknike ir protesto mitinge bus pareiškimus pilno salidarutno su kovojančiais Lietuvos 
darbininkais prieš kruviną kunigų Valdžią ir prieš tuos baisius mušimus, kankinimus, audimus tų dar
bininkų, kurie trokšta laimingesnes ateities dėl Lietuvos darbo žmonių.

šitame “Kardo” piknike ir protesto mitinge kalbSs drg. T. Kučinskas, autorius knygos 16 Kristų 
advokatas Frederick Mains, Kun. M. X. Mockaus ir kiti.

Chicagos ir apielinkių lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šitą pikniką ir sykiu protesto 
mitingą prieš kruviną Lietuvos klerikalų valdžią. Kviečia KOMITETAS.

PIKNIKAS

Įvairių įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias

NAUJIENŲ

Nedelioj, Rugpiučio-Aug. 7, 1921 
Gardners Grove Darže 

123 St. ir Michigan Avenue, Roseland, III.

Atsilankę 
Bus
Maloniai

Jauni,
Bukit
Prisirengę 
Iš
Anksto
Dalyvauti 
Metiniame 
Naujienų 
Piknike.
Rengėjai 
Tikrina, 
Kad 
Visi

Draugiškai 
Priimti. 
Iki - 
Pasimatymo 
Naujienų 
Piknike, 
šjmetinis 
Naujienų 
Piknikas 
Bus 
Įvairiausias
Ir Puikiausias

• Nes 
šiame 
Piknike 
Jau
Pasižadėjo 
Dalyvauti

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga ypatai tik 40c

So. State St. karai, num. 119, daveža netoli nuo da 
ržo. Automobilistams paranki kelionė bulvarais.

viršininkas, ir atsakomingas už 
pavestus tau kareivius. Mo
kink, auklėk juos taip, kad jie 
butų tikri, narsus Tėvynės sū
nus. Napoleonas I sukę: “Did
vyriai neišauklčjanii — jie ge
nia’’. Tai tiesa, karžygiai ge
ma, bet visgi (aš patyriau) ga
lima išauklėti žmoguje narsu
mas, mokėjimas valdyt save ir 
be drebėjimo eit dideliausin pa
vojui!. Reikia įkvėpt ir su- 
tvirtint kareiviuose mintis: 
“Jei aš žūsiu, tai savo įnirčiu 
aš atnešiu naudos dideliam rei
kalui; ką reiškia mano gyvas
tis, palyginus su garbingu lai
mėjimu didžios kovos už iš- 
liuosavimą, ir argi neverta su 
džiaugsmu atiduot už tai savo 
gyvastį!” Nepyk ant manęs, 
broli, kad aš tave mokinu; ra
šau tai, ką jaučiu, ką pergyve

*» ■>•

Trjs Chorai
Kalbėtojas
Drg. Grigaitis
Ir galų-gale .
Žaislai.

Tie žaislai
Bus

. Nepaprasti, 
Nes
Vadovaus
Drg. Uktveris.
Beto
Geresniems 
Juokdariams 
žaismėse
Bus
Duodamos

; Dovanos.
Dovanų 
Yra
Devynuolika

nau ir kuo giliai Įsitikinau.
Man baisiai liūdna ir įsunk u 

vienam, atskiram nuo gyveni
mo musų kūdikystes. Ką da
ryt, tokia > mano nelcmita žiau
ri dalis.. . Tu pradui kad a& tau 
dažnai ir smulkiau apie save 
rašyčiau. Pirmų aš džiiauks- 
mingai išpildysiu; antrojo — 
negaliu. Pats supranti mdisų 
laisvę. Apsiginkluokim kantry
be, kai pasimatysim, pasipasa
kosi m. Nei valandėlei nesiski
riu su minčia, kad greit galė
siu sugrįžti Tėvynėn, — taip 
baisiai įkyrėjo rusų valdžios 
retežiai. Man labai nemalonu, 
stačiai koktu rašyti tau laiškas 
rusiškai, bet atleisk man, per 
tuos šešerius metus gerokai at
silikau nuo gimtosios 
(ypatingai 
m'an,

kalbos, 
rašybos. Prisiųsk 

susimildamas, lietuvių

kalbos gramatiką, sintaksę ir 
šiaip kokių knygų. Retkarčiais 
pagaunu kokį nors lietuvių 
laikraštį, — jie paprastai esti 
seni, bet ir tais džiaugiuos. Su
simildamas, ragink Mamą, kad 
kuogreičiausia atsiųstų tuos 
dokumentus, kurie liudytų ma
no lietuvišką kilmę, nes be jų 
aš jokiu budu negalėsiu pasi- 
liuosuoti iš Raudonosios armi
jos. Jeigu galėtumėt atsiust 
ką nors valgomo, labai labui 
prašyčiau, nes... bijau, kad 
visai neužmirščiau, kas tai yra 
valgyt, tuo labiau Maskvoj. 
Tik pinigų nesiųskit, nes man 
jų labai užtenka, tik pirkt nė
ra ko... Aš labai rūpinuos kad 
neradau tavo laiške žinių apie 
sesutę Unęf'ir brolį Pierrą, — 
ar jie sugrįžo? Nekantriai 
lauksiu, rašyk.

Tavo brolis Vytautas.

Drg. T. J. Kučinskas autorius knygos 
16 Kristų kalbės šitame protesto mitin
ge — Liepos 24 d.

Eoropean American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Būvą A. Petratis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laiva- 

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARIJU1AS

Real Katate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

8D9 W. 35th St, Kamp. Halsted SL 
Tel.: Boslevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 
Ned.! iki 8 po pietą.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 6390

V ak.: 812 W. 88rd St„ Ckieago
Tel. Yarda 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St, kerti Leavitt St.
Tėlephone Canal 2552.

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

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 3214 S. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

J. P. WAITCttES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4601 S. Hermitage Avė.

Tel.: Boulevard 6080.
11005 S. Michigan Avė., 

Roseland, III.
--------- 4--------------------- - ■ t.................................  ■ . ■ - -

Pinigai Iš
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Iš Čia pinigai yra pa- 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaokee Ave^ 

Kenosha, Wis.
IBM

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
< PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

JSSSSnffiffiMut»»aS
-h- ,■ ------r--------' --i ■■■ ■ ■ i
SKAITYKIT IR PLATINKIT 
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t KORESPONOENCIJOS
JIEšKO JONO ALEKSOS 

GIMINIŲ.

Mirdamas palikęs geroku turtą

Mums atsiųsta iš Seat tie, 
VVash,. šitoks pa j ieškojimas gi
minių vieno lietuvio, kurs mir
damas palikęs jiems nemažų 
turtų: x

Gegužio 5-tą dienų, š. m. štai 
ga pasimirė čia Seattle, Wash., 
Jonas Aleksa, palikdamas tur
to apie dešimts tūkstančių do
lerių ($10,000). Artimų drau
gų velionis čia neturėjo, dėlto 
negalima sužinot, iš kokio kai
mo jis paėjo; bet tie, kurie j;, 
šiek tiek pažino, sako, jogei jis 
paėjęs iš Kalvarijos parapijos, 
netoli nuo Kalvarijos miesto. 
Kalbama taipgi, jogei jis turė
jęs tikrų seserį Amerikoj, bet 
kur, tai nežinia. Taipgi turė
jęs brolių ir seserų Lietuvoj. 
Amžiaus buvo suviršum 50 me
tų. Amerikoj buvo pragyvenęs 
suviršum 30 metų. Jeigu gi
minių neatsiras iki š. m. gruo
džio mėnesio, tai tas turtas ga
li giminėms ant visados pražūt. 
Tat jeigu kas žino Jono Alek
so gimines, praneškit šitų ži
nių arba jiems tiesiok, arba 
praneškit kų apie juos žino 
šiuo adresu:

Kazys Kraučunas, Advok., 
103 Lyon Building,

Seattle, Wash.

S. L. A. II Apskritis 
Kelia Protestus.

S. L. A. II Apskritis laiky- 
toj savo konerencijoj liepos 1( 
dieną Chicagoj, Mildos salėj, 
be kita priėmė porų smarkių 
protesto rezoliucijų. Viena jų 
smerkia Lietuvos valdžių, kad 
ji tik “buožių” reikalus gina, o 
smaugia darbininkus; antroj gi 
rezoliucijoj protestuojama prieš 
rinkimų pinigų paminklui pa
statyti amerikiečiui karininkui 
Harris kurs, tarnaudamas 
Lietuvos armijoj, pernai buvo 
Kaune maištininkų užmuštas.

Po rezoliucijomis pasirašius 
Rezoliucijų Komisija: P. J. 
Petronis. A. Karaliūnas ir J. 
Tylia.

“Protesto rezoliucija prieš 
dabartinę Lietuvos valdžių” 
skamba:

“Kadangi dabartine Lietuvos 
valdžia yra paremta biednuo- 
menės išnauddjiimui; Kadangi 

ji gina tik dvarininkų, buržu
jų ir stambiųjų buožių reika
lus, duoda jiems sauvalę 
skriausti vargšus dari) intakus 
ir neturtingus valstiečius; Ka
dangi dabartinė (Lietuvos val
džia nors ji skelbiasi esanti de- 
mokratinga, ‘bet žiauriai per
sekioja susipratusius, kovojan
čius už savo teises darbinin
kus; ardo jų organizacijas ir 
neleidžia joms gyvuoti, užda
ro jų laikraščius, kemša į ka
lėjimus ir mirtim baudžia jųjų 
darbuotoj uAt

“Todėl mes S. L. A. II Apskr. 
k on fe ren ei j o j diallyva u j a n t i
kuopų delegatai skaičiuje 23 
ypatų, atstovaudami 850 narių, 
pasmerkiame dabartinę Lietu
vos valdžių ir griežtai protes
tuojame prieš jos reakcionuiną. 
Mes taipgi kviečiame visus lie
tuvius darbininkus gyvenačius 
šioj šalyj ir kitur neremti da
bartinės Lietuvos valdžios ma
terialiai nei moraliai, nepirkti 
paskolos bonų, kad privertus 
buožių valdžią nusileisti. I>ar- 
bininkai! Nei vieno cento, nei 
vieno žmogaus rėmimui dabar
tinės Lietuvos valdžios, nes ji' 
skriaudžia ir persekioja Lietu
vos vargdienius. šalin Lietu
vos išgamų-budelių valdžiai 
Lai gyvuoja darbininkų ir ne
turtingų valstiečių valdžia Lie
tuvoj!” • .

Antroji “protesto rezoliucija 
prieš rinkimą pinigų paminklui 
leitenantui S. Harris” dar bol- 
ševikesnė:

“ ‘Tėvynės* No. 27 š. m. rašo 
kapitonas L Bronušas, M. K. 

C. kad Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje iniciativa tapo su
šauktas Baltimorės ir Wash- 
ingtono šviesuomenės susirin
kimas 8 d. liep. 1920 m. šv. 
Alfonso salėje. Šitas susirin
kimas turėjo ui garbę suda
ryti komitetų pastatymui pa
minklo ant Įeit. S. Harris ka
po’. Tolinus yra sakoma: Leit. 
S Harris garbingai žuvo Kau
ne kovoje už Lietuvos nepri
klausomybę. Pagerbimui at
minties Įeit. S. Harris, kurb 
padėjo savo gyvastį ant Lietu
vos laisvės aukuro, reikalauja 
kuoplačiausios užuojautos ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš Ame
rikos lietuvių, todėl atsikreipia
me į visuomenę sudėjimui pi
nigų pastatymui priderančio 
paminklo Leit. S. Harris, A^r- 
lingtone.*

“Kadangi šis atsišaukimas 
yra neteisingas ir aipgaudinė- 
jantis visuomenę, ir kadangi 
jis tilpo musų organe ‘Tėvy
nėj’, todėl mes jaučiam sau už 
priedermę |>erspeti visuomenę 
ir išnešti protestų prieš to dar
bo sumanytojus ir vykintojus. 
1) Kadangi Leit. S. Harris nė
ra žuvęs už Lietuvos nepri- 
klusomybę, bet žuvo malšinda
mas Kaune lietuvius kareivius 
sukilusius prieš kunigų ir po
nų valdžių, reikalaujančius sau 
geresnių sąlygų; 2) Kadangi 
dėl pastatymo minimo pamink
lo kreipiamasi prie tokių pat 
vargšų darbininkų, kokius jis 
(Harris) paplukdė jų pačių 
kraujuose Kaime: 3) Kadangi 
toj pačioj ‘Tėvynėj’ pranešama, 
kad Lietuvos kareiviai karia
vusieji fronte ir likę be rankų, 
be kojų palikti ‘dievo’ valiai, 
nieks jais nesirūpina, o to
kiems lietuvių kareivių ir dar
bininkų žudytojams nojrima 
statyti paminklai;

“Todėl mes SLA. H Apskr. 
fconerenčijon kiršininkę kuopų 
delegatai skaičiuje 23 ypatų 
atstovaudami 850 narių, netik 
priešinamės tokiam sumany
mui, bet tiesiok smerkiame to 
darbo sumanytojus. Taipgi ir 
kitų kolonijų lietuvius darbi
ninkus kviečiame prisidėti prie 
musų protesto ir patariam ne
duoti nei vieno cento minimo t , i
paminklo įvykinimui”.

(Atsiųsta)

Atsišaukimas į Lie
tuviu Visuomenę.

Kas gyvas stokite Lietuvai 
gelbėti.

Mes žemiau pasirašę Liepos 
27 d. š m. sudarytas Ameri
kos Lietuvių visuomenės Komi
tetas, Lietuvos Laisvės Pasko
lai kelti, šiuomi atsišaukiame 
į įvairias kolonijas, draugijas, 
kuopas,* ir į pavienius, kviesda
mi darban Lietuvai gelbėti.

Mes šiuomi norime juhis 
priminti Jūsų pakartotinus pa
reiškimus jog nenuleisite ran
kų iki Vilnius nebus paliuo- 
suotas ir iki Jūsų parama Lie
tuvai toliaus bus reikalinga. 
Taigi Vilnius kol kas dar prie
šo rankose tdbėra, dau musų 
amžini priešai tebetsilankirija 
Lietuvos pasieniais todėl aiš
kiai galite matyti, jog Jūsų pa
rama Lietuvai dar yra reika
linga. Apie Vilniaus atvadavi
mo mažiausios abejonės nėra 
ir būti pas lietuvį negali, vien 
tik laiko klausimas tėra. Tą 
laiką galime paskubinti ener- 
gingiaus Lietuvai pagelbon 
stodami.

Liepos 27 d. įvykusiame Pa
skolos Komiteto organizaty- 
viame posėdy, svarstom kuomi 
šiuo tarpu butų galim'a geriau
sia ir greičiausia (Lietuvai pa
gelbėti. Pasitari^ su Lietu
vos atstovu gerb. Čarneckio ir 
su Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerijos įgaliotiniu 
gerb. Dr. J. Bielskio, ir paaiš
kėjus, jog Lietuvos valdžios 
noru yra, kad Laisvės Paskolą 
k i dviejų milionų dolerių da- 

varyti, priėjom prie išvados, 
og sukėlimas dauginus pasko- 
os šiuo tarpu yra vienas iš 
geriausių priemonių Lietuvai

pagelbėti ir savo pilietiškas pa
reigas atlikti. Nusprendėm 
padaryti trumpą 'bet smarkų 
paskolos pajų, pradedant rug
pjūčio pirma diena š. m. Užsi
brėžęs sukelti bent tris šimltus 
tūkstančių dolerių; Taigi kvie
čiame ir raginame visas pasko
los stotis, visas organizacijas 
ir pavienius kuoveikiausia -prie 
vajaus rengtis. Daugelis drau
gijų dabar laiko savo metinius 
arba pusmetinius susirinkimus, 
prie tos progos prašome pa
svarstyti apie įsigyimą dauginus 
Laisvės Paskolos bonų ir taipgi 
kuomi (langiaus galėtume vie
tinei paskolos stočiai laike va
jaus pagelbėti. Paskolos sto
čių valdybos privalo į draugi
jų posėdžius atsilankyti ir dė
ti visas pastangas, kad draugi
ją darban prikvėtus. Kur -nėra 
paskolos stotes, ten tuoj pri
valo būti sudaryta. Tokioje 
kolionijoje esanti draugija ar
ba draugijos, arba artimiausio
je kolionijoje esančios pasko
los stotes priedermė yra tokio
je kolionijoje paskolos stotį su
daryti. ►

Nors tris šimtus tūkstančių 
padalinus ant visų stočių, la
bai maža kvota kiekvienai pri- 
puls ,bet pakartojame, jog prie 
darbo reikia gerai prisirengti, 
nes tik prisirengę savo parei
gas tinkamai atlikti tegalėsimi.

Broliai ir sesers Lietuviai, 
suprantame, jog smarkių ragi
nimų jums nereikia, nes tai yra 
kvietimas prie Lietuvos vals^ 
lybės darbo, prie pilietiškų par
eigų pildymo. Vienok tas par
eigas jums primindami, nori
me jums aiškiai perstatyti, jog 
nežiūrint į Amerikos lietuvių 
alsi nešimą, Lietuvos teisės bus 
apgintos, Vilnius bus atvaduo
tas. Lietuvos kariuomenė yra 
pasirengusi prie didžiausio pa- 
siauka vinto, laikui priėjus stos 
žūtbūtinėm kovon ir uoduos 
priešui mirtiną smftigį. Su
prantama, tuomet prisieitų 
sunkią auką padėti — daugelis 
Lietuvos jaunikaičių paguldy
tų savo galvas už Lietuvos 
laisvę... Tokios aukos yra iš
vengt inos — Amerikos lietu
viai tą gali padaryti remdami 
laisvės paskolą. Kiekvienas 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nas yra stipriu smūgiu Lietu
vos priešui. Juo daugiams iš
platinama Laisvės Paskolos 
Bonų, tuo dauginus smūgių 
Lietuvos priešams užduodama. 
Juo (langiaus tokių smūgių bus 
priešams užduodama, tuo dau
giams Lietuvos jaunikaičių gy
vybių bus išgelbėta ir tuo grei
čiaus pavergtos Lietuvos dalis 
bus atvaduotos.

Tad kuoveilkiausia strikite 
darban. Kur paskolos stotis 
yra pakrikusios arba kur jų nė
ra, tokiose kol ioni jose esanti 
draugija arba draugijos, arba 
net ir šiaip veiklesni pavieni 
žmonis privalo tuojaus susi
žinoti su Misijos raštine, iš kur 
bus pagelbėta paskolos stotį su
daryti. Visais reikalais reikia 
kreiptis adresuoajnt:

-------------------------------------------- ------------------- ----------------- --------------------------------------------------------------—■................................................ ........................................................ ........................... ...  ̂

Turi Nedirbančių Dolerių?
Neduok savo doleriams valkiotis! Padėk kad dirbtų! 
Tu dirbi, kodėl tavo pinigai nedirba?
Mes priversime jūsų pinigus dirbti, kur jie bus visiš
kai apsaugoti ir neš nemažiau $8.00 į metus už kiek
vieną $100.00, kuriuos padėsite pas mus. i
Jei neturi užtektinai pinigų, gali dalimis mokėti. Jei 
negali pats ateiti ir pasimatyti su mumis, išpildyk 
žemiau esantį kuponą.
Mes parodysime ir pertikrinsime tamista.

HENRY L. DOHERTY and COMPANY, 
Foreign Language Investor Department, 

HANS RIEG, manager. x
12 PearI St., New York.

Pasiųsk šj KUPONĄ šiądien

Henry L. Doherty & Co., Foreign Language 
Investors Department

12 Pearl Street, New York.
Be jokių lėšų ar kitų atsakomybių pasiuskit smulkmeniškai nuro
dymus apie jūsų investmentą.

VARDAS ......................................................!....................................

GATVĖ ...............................................................................................

MIESTAS .......  i
(NAUJIENOS) J

Representative of Lilhuania, 
370 Seventli Avė., New York, 
N. Y.

Lietuvos Paskolos Komitetas:
Kun. J. Kaitinkis, J. Tareila, 

A. Staknys, J. Grinius, J. Ša
itanas, A. B. Strimaitis, J. P. 
Mačiulis, Adv. F. J. Bagočius, 
J. Viskantas.

Dar vieną narį A. L. R« K. 
Federacija paskirs.

Lietuvos Finansų Mi
sijos pranešimas.

Delei pavogtų arba kitaip 
dingusių bonų.

Nuo pradžios bonų pardavi
nėjimo iki šiam laikui kai ku
riems bonų savininkams yra 
pasitaikę nelaimių — iš namų 
arba neatsargiai kišeniuje lai
komą bonų kas nors pavogė, 
arba kitaip kaip bonas yra din
gęs'. 'Tokie nelaimės ištikti 
žmonės, po prisiega pas notarą 
sudarytu ir paskolos stoties 
valdybos paliudytu raštu atsi
šaukė Lietuvos Misijon praneš
dami apie savo nelaimę. Taigi 
čia paduodama sąrašą ir nu
merius dingusių arba neteisėtai 
įgytų bonų ir šiuomi skelbia
me, jog už šiuos pavogtus ar
ba neteisėtai įgytus bonus nuo
šimčiai nebus išmokami. Tokie 
bonai bus konfiskuojami, o to
kį boną turintis žmogus bus 
traukiamas atsakomybėn, ne
bent. tokie žmonės arba toksai 
žmogus pasiskubins su Lietu

Cigarette
It’s Toasted

CANAOIAN .oj PACIFIC
■ ortAN ‘•(.pvitrs.

Į IR Iš LIETUVOS 
du Ir daugiau išplaukimų kas eavaiti 
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovele* 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St, Chicago, III.

vos Misija arba per Misijos tar- 
pininkystę su bono savininku 
atsiteisti.

Pavogti L. L. P. bonai yra 
sekančiais numeriais:

Po šimtą dolerių bonai:
B01072 B04434.
Po penkiasdešimts dol.:
A00769 — A02892—A00291 

—A02205-A04244 — A10544 
A18361 A14164— A18927 — 
A01335-A16522- Al 1701 — 
A18919-A17051 -A17052.

Sekanti yra neteisėtai įgyti 
bonai:

Po penkiasdešimt dob:
AO1O87 -A05719 A05720— 

A08418.
Pamesti bonai yra šie:
Po šimtą dolerių:

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujiemi Pinigą Siuntimo Skyrius gavo

pranešimą iši Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun-
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
3664—M. Jurenieriė 7825—A. Ignotavičiutč
5584—J. Jutelis 7831—J. Juška
6568—J. Diekontas 7833—0. Jankauskienė
6993—J. Stašaitis 7838—V. J. Valintinui
6997—J. Ramašauskas 7853—J. Jareckas
6999—N. IlgauckaLS 7859—A. Trijonas
7005—J. čeknis 7861—0. Kvedaravičienė
7007—S. Juknienė 7865—J. Masilionis
7015—P. Daugirdienė 7867—A. Aleksiunas
7018—S. Jucius 7872—Z. Kazlauskas
7019—A. Tamošiūnaitė 7882—A. Vaiksnorienė
7020—I. Mišeikien ė 7884—A. Petravičia
7023—P. Lapenas 7887—B. Bžeskis
7024—M. Bertaškienė 7892—J. Ravutienė
7025—P. Ječius 7901—J. Velutis
7037—A. Ginaitis 7903—O. Naugzemienė
7046—A. Skupaitė 7904—J. Pakviečius
^7054—D. Preskenis 7912—P. Radnis
7057—0. Aleknautienė 7914—S. Gladinaitė
7060—R. Kliauga 7915—K. Vaičiulis
7065—B. Urbučiujį 7916—A. šumienas
7066—M. Alebius 7934—P. Šidlauskas
7074—A. Bočkieni5 7935—J. Steponaitis
7077—O. Ulberkiene 7970—B. Balsaitė
7085—V. Milaitė’ w 7989—J. Kisielius
7086—P. Morkaučiene 7990—O. Karvelienė
7088—J. Urbonas 8106—P. Vėlius 

' 1
7093—V. Dabravičius * 8131—A. Valiulienė
7101—Z. Matulaitienė 8162—M. čepauskaitei
7102—K. Vitartaitė 8165—S. Naravaitė
7107—P. Tamšauckas 8166—S. Daugirdas
7112—U. Jaraminaitė 8167—M. Ausmaniutė
7123—A. Bagdonytė 8168—M. Pisockienė
7124—L. Kleiva 8169—B. Daugirdas
7125—B. Belskienė 8170—O. Jaseliunienė
7130—A. Guzevičienė 8173—E. Valionis
7134—V. Dukauskis 8178—M. Alekas
7136—T. Gecionienė 8181—P. Norbuntas
7142—J. Laurinavičienė 8184—B. Jocius
7145—P. Bačiulis 8189—S. Juknienė.
7148—E. Gelžinienė 8187—J. Leskauskienė
7160—P. Nezinskas 8191—K. Simaitis
7161—A. Karpavičiūtė 8198—A. Povilaitienė
7163—V. Jurgaitis 8226—A. Šilkimas
7179—M. Zenkevičius 8246—M. Burkauskas
7180—V. Pupiniukas 8249—Ipolit. Šilinskas
7295—F. Brazauckienė 8257—Tamošiūnas K.
7315—M. Laucvienė 8258—Sutkus J.
7333—A. Samolytė 8288—K. Jurėnas
7340—V. Navickienė 8291—J. Urbonas
7345—M. Katenas 8318—Bironaitė J.
7346—M. Latušinskienė 8330—B. Virbickas
7348—M. Sakelis 8351—A. Bliudžienė
7352—M. Povilaitis čekiai:
7359—A. Kazlauckienė 1073—A. Ch. Spolveris
7366—P. Diliunas 1605—S. Kurpaitis
7380—J. Pečiulis 1685—A. švartz
7383—0. Valiulienė 1701—“Sočiai Demokratas”
7Š85—0. Stankevičienė 1763—M. Gutauskas
7387—M. Vidikaitė / 1787—J. Daubaras
7392—M. Bubnius 1816—P. Ličkus
7408—M. Arštikaitė 1817—J. Rimkienė
7416—L. Butkevičienė 1849—M. Daunius
7425—M. Kavaliauskienė 1839 — J. Gricius
7432—J. Zukauskis 1864—P. G^ažinskas
7446—J. Akelaitis 1868—J. Gražinskis
7448—A. Dūda 1870—O. Drangimienė
7600—A. Vitauskienė 1929—S. Strockienė
7627—S. Beizis 1977—S. Micevičienė
7632—M. Sakelis 1982—V. Malžinskas
7634—M. Serapinienė 1999—“Sočiai Demokratas”
7642—K. Nefas 2002—V. Šilkunas
7665—P. Kelpšis ' 2003—A. Giedraitis
7678—F. Radavičius 2006—“Sočiai Demokratas”
7693—P. Krikščiūnas 2007—K. Umbras
7712—M. Barkauskienė 2034—J. Malinauskas,
7822—J. Jankauskis 2035—P. Grizevičienė
7823—A. Jankauskas 2063—K. Gugis

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Telephono Y arda 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vak.
8325 So. Halsted SU Chicago, I1L

B01870 - B00042—B01600 — 
B0563L

Po penkiasdešimts dol.:
A15114 AO7765 A07766 — 

A00236—A10541.
Šis sąrašas yra pasiųstas Lie

tuvos valdžiai ir bus visur te- 
myta, kad nei nuošimčių, nei 
sumą už šiuos bonus niekas ne
gautų.

Pakartojame, 'jog čia surašy
ti L. L .P. Bonai yra bevertės ir 
bus konfiskuoti, nebent juos 
arba bent kurį iš jų turintis su 
Lietuvos Misija pilnai atsiskai
tys.

Lietuvos Finansų Misija, Pa
skolos skyrius,

370’ 7tli Avė., New York.

T. Pullroan MM

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimų 

moterų ligose; rū
pestingai pridu
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State 8L

Chicago, UI.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

i

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų, 

t
Tel. Boulevard 6487

MHR.HERZMAN^t 

IŠ RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Talephonaii

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 9—9 vai. vak.

»________________ ____________________—J

( Dienomis: Canal
1 3110 arba 857
) Naktimis: Drexel
( 950 - Drover 4186

DR. CHARLES SEGAL' 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai.

valandos ryto iki 1- vai. po pie>»~' ’
Telefonas Drexel 2880

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgai 
VALANDOS: £—12 ryto 

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

Chicago, UI.
L —.....

Telefonas Pullruan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvy* Dentistas 
10801 So. Michigan Avn Roselaad. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dienų 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvis gydytojas, Chirurgą* 

Akuširas
8203 So. Halsted St., Chicago. 

Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
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The Llthuanian Daily News

Edlter P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, IU., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienhis. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

lietuvių partijų atstovai su
darė apie 15 nuošimtį visos 
tarybos ,o Šįme sudaro apie 
28%. Tai reiškia, kad Lie
tuvos sostinė Kaunas "lietu- 
vėja”.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

Metams . - $8.00
Pusei metų - -- ............ , 4.50
Trims mėnesiams L - 2.25
Dviem minėdama , -r - - t 1.75
Vienam minėsiu! - , , , j , t 1.00

Chicagoje — per neiiotojnsl
Viena kopija , , — 08
Savaitei_____ r , - - 18
Mėnesiui......................   75

Suvienytose Valstijnse M Chicagoj, 
paštui

Metams -- ~ - - - ■ - $7.00
Pusei metų ------ . —■ 4.00
Trims mėnesiams - -..........— - 2.00
Dviem mėnesiams..................... , 1.50
.Vienam mSneaiul - ■

Lietuvon ir kitur už slėniuose l 
(Atpiginta)

Metams______  - --

Brooklyno "Laisvė” su pa
sipiktinimu rašo: "Meksikos 
valdžia pasiduoda sveti
miems kapitalistams”. Ta 
valdžia, mat, kaip buvo pra
nešta laikraščiuose, sutiko 
atlyginti svetimų kraštų pi
liečiams, nukentėjusiems dėl 
revoliucijų Meksikoje, ir pa
darė nusileidimą aliejaus 
kampanijoms, kurias kont
roliuoja užsienių kapitalas.! 
Na, o kaip yra su Rusijos 
bolševikų valdžia: ar ji ne
pasiduoda svetimiems kapi
talistams? Ar ji neprižadė
jo Anglijai atsižadėt revo
liucinės propagandos Azijo
je? Ar ji nesiūlo milžiniš
kų koncesijų užsienių trus- 
tams?

.75

$8.00
4.50Pusei metų_____

Trims mėnesiams 2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Ant senųjų imperijų griu
vėsių tveriasi naujos valsty
bės ir nauji valstybių 'susi
jungimai. Kuo šiandie pa
virto buvusi kitąsyk galinga 
Austrų-Vengrų imperija ar
ba milžiniškoji Rusija!

Tos naujosios valstybės, 
kurios įsikūrė Pabaltjurip 
plote ,tolyn vis labiaus susi
artina tarp savęs, ir galima 
laukti, kad ateityje jos sueis 
į federaciją. Taip, šiomis 
dienomis įvyko Rygoje Lie
tuvos ir Estonijos užsienių 
reikalų ministerių konferen
cija, kuri nustatė pamatus 
Pabaltjurio Valstybių są
jungai.

Tas pats komunistų orga
nas paduoda sekančius žo
džius, pasakytus vieno tos 
netikusios Meksikos valdžios 
Šulų. “Vienatinis dalykas, 
kurį mums reikia atlikti, tai 
sukriušinti radikalinius agi
tatorius, kurie skiepina sa
vo ‘blogas” idėjas nedirban
čių alginių vergtj širdysna.” 

Į Tai yra, be abejonės, žiaurus 
žodžiai. Bet, deja, tokius 
pat ir dar žiauresnius žo
džius nuolatos mes girdime 
ir iš Rusijos valdžios šulų. 
Leninas, Trockis, Zinovje- 
vas ir Radekas nesiliauja 
kalbėję ir rašę apie tai, kad 
reikią naikint be pasigailėji
mo socialdemokratus (men
ševikus) ir social-revoliucior 
nierius, kurie “kursto” dar
bininkų ir valstiečių minias 
prieš bolševikų valdžią .

Rygos konferencijoje, ku
rioje dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos užsie
nių reikalų ministeriai, nu
tarta, kad šios valstybės tu
ri suderinti savo reikalus 
politikos, ekonomijos ir apsi
gynimo srityje. Neužilgio 
ketina suvažiuoti ir pasikal
bėti tų valstybių finansų ir 
pramonės ministeriai.

Lietuvos vietinių savival
dybių (miestų tarybų ir val
sčių tarybų) rinkimuose, ku
rie įvyko 19-20 dd. birželio 
mėnesio, dalyvavo daugiaus,

turinčių balsą. Vietomis 
balsuotojų nuošimtis siekė 
70 ir net 80 nuošimčių. Tai 
rodo, kad Lietuvos žmonės 
gana gyvai interesuojasi 
politika. . '

Pernai savivaldybių rinki
mai praėjo labai negyvai. 
Kaune, pav. balsavo tiktai 
25 nuošimčiai rinkikų. Ko
munistai tuomet rašė, kad 
Lietuvoje jau artinasi revo
liucija: žmonės, girdi, jau 
suprato ,kad visuotinas bal
savimas yra humbugas, ir 
ėmė rengtis prie "tiesioginio 
veikimo”, šįmet? tame "hum- 
buge” dalyvavo ir patys Lie
tuvos komunistai!

Bet ką reiškia kalbėjimas 
ir rašymas, palyginant su 
tuo, kas yra daroma Rusijo
je! Juk visiems priešin
giems bolševikų valdžiai ele
mentams tenai yra uždraus
ta leisti laikraščius ir rengti 
viešas prakalbas; jų organi
zacijos yra persekiojamos; 
bolševikų valdžios priešais 
yra prigrūsti Rusijos kalė
jimai. Apie dvejatas mėne
sių atgal viename didžiau
siųjų tų kalėjimų, po patim 
Lenino ir Trockio šonu, 
Maskvos Butyrkuose, tapo 
žvėriškai sumušta 300 social
demokratų, social-revoliu- 
cionierių ir anarchistų, vyrų 
ir moterų. Šitokio energin
go "radikalinių agitatorių 
kriušinimo” nėra ne tiktai 
Meksikoje, o ir jokioje kito
je šalyje (išskiriant gal tik
tai Vengriją); net ir nabaš- 
ninko caro valdžia retai pa
siekdavo tokio laipsnio "kru- 
šinimo”. Bet bolševikišką 
Rusiją "Laisvė” kelia į pa
danges !

Žinių apie neužderėjimą 
Rusijoje ir apie grūmojantį 
bado pavojų mes esame pas
tebėję jau koks dvejetas mė
nesių atgal Europos laikraš
čiuose ir esame nurodę tai 
"Naujienose”. Bet bolševi
kų informacijų organai už
sieniuose tas žinias iki §iol 
nuolatos užginčydavo. Vien- 
noje leidžiamas bolševikų 
buletinas "Rosta-Wien” be
veik kiekvienami savo nume
ryje spausdino pranešimus 
apie javų užderėjimą įvai
riose Rusijos dalyse, ir tie 

[paprastai skambėdavo: "der
lius geras”, "augščiaus vi
dutinio”, "senai nebuvo to^ 
kio derliaus” ir tt. Dabar- 
gi matome, kad tai buvo me
las.

Bet kodėl bolševikai sten
gėsi suklaidinti užsienių 
žmones sulig javų užderėji- 
mo? Kam reikėjo slėpti 
tiesą tokiame dalyke, kuris, 
rodos, neturi nieko bendra 
su politika? (Kad bolševi
kai apgaudinėja publiką po
litikos klausimuose, tai jau 
tas yra niekam ne naujie
na). Vienok taip tiktai ro
dosi, kad blogi metai Rusi
jos neturi nieko bendra su 
politika. Javai Rusijoje blo- 

I gai užderėjo ne tiktai dėlto, 
kad buvo permaža lietaus, o 
ir dėlto ,kad žemė buvo la
bai menkai įdirbta. Del pi
lietinio karo, kurį iššaukė 
bolševikų viešpatavimas Ru
sijoje, dideliuose plotuose 
tapo visai sunaikinta gyven
tojų trobos, gyvuliai ir ūkio 
padargai. Be to, bolševikai, 
jiega atimdami iš ūkininkų 
maisto produktus, prisidėjo 
prie to, kad ūkininkai nete
ko noro dirbti daugiaus že
mės, negu būtinai reikalinga 
jų gyvenimui: dirbamos že
mės plotas Rusijoje šiandie 
vietomis sudaro tiktai apie 
trečdalį to, kas bhvo dirba
ma prieš karą.

Nesenai bolševikų valdžia 
jau panaikino rekvizicijas 
sodžiuje ir įvedė "mokesčius 
natūra” (produktais) ūki
ninkams. Bet vienu užsimo
jimu negalima atitaisyt to, 
kas buvo griaunama per ke
letą metų. '

i

Dabar, kada musų organiza
cija yra silpna, mes ir S. Par
tijai menkai tereiškiam; men
kai reiškiam moraliniam jos 
stiprinimui kaip ir finansiniam 
stoviui. Tečiaus ant musų pa
čių , organizacijos tas daug 
reiškia. Su tais pinigais, kurie 
nueina į Soc. Partijos iždą, mes 
galėtume atlikt didelį, palygi
nus su mus organizacija, darbą. 
Mokėdami nario mokesčius 
į S. P. iždą, mes paliekam tuš
čią L. S. S. iždą. O ar mum 
nereikia turėt kelį centai kad 
ir propagandos reikalams? Ar 
mes apseinam be žmonių, ku
rie turi atlikt darbą L. S. S- 
gai? O juk už dyką nieks ne
nori dirbt. Anglai, kurie tar
naują S. P-jai, taip pat nedirba 
už dyką. Dėdami narių mo
kestis į S. P. iždą, mes pade
dame jiem menkai, o save 
skriaudžiam milžiniškai. Mes 
turim pirkt “convention 
stamps*’, kad padengus Soc. 
Partijos suvažiavimo 'lėšas, o 
ar anglai socidlistai pirks mu
sų “convention stamjps”, kad 
padengus L. S. S. suvažiavimo 
lėšas? Ne! Kad taip, tai už 
koius griekus mes turim paku- 
tavol dvigubai? Ką mes už- 
gyvenoan nuo persiorganizavi
mo iki šiam laikui, mokėda
mi duokles Soc. Partijai? Nagi 
nė vieno atsišaukimo net neiš- 
leidom į* lietuvius darbininkus! 
O ką kita mes nuveikėm? Gal 
pinigais L. S. S. iždą? Taip, 
tik tas iždininkas jų nekontro-

Draugai, mes Soc. Partijos 
savo duoklėmis neužlaikysini. 
Šimtas, du, penki, net tūks
tantis dolerių S. Partijai ne 
pinigas. O pagalvokit, ką ta 
suma reikštų musų organizaci
jai? Ji reikštų daug!

Ir mfes, lietuviai socialistai, 
turim daryt vieną iš dviejų: 
ar apleist Socialistų Partiją, ar 
L. S. Sąjungą. O jeigit mes ir 
toliau pasiliksmi prie S. Par
tijos, tai L. S. S. pati savai
me išnyks. Todėl aš laikausi 
ir pasirengęs ėsu laikytis pir
mutinio, t. y. apleist Socialis
tų Partiją ir visai galimais bu
dais padėt L. S. S. organizuot 
lietuvius darbininkus į (L. S. 
Sąjungą.

Draugai, pagalvokit.
—Kaušius.

KĖDAINIAI.

L. S. Sąjungoje
L. S. S. IR SOCIALISTŲ 

PARTIJA.

KOŠT. AUGUST:

(Tęsinys)

Maistas.

Pernai į Kauno miesto ta
rybą, kuri susideda, rodos, 
iš 55 narių, buvo išrinkta lie
tuvių sąrašais tiktai 9 at
stovai, ’o šįmet 19. Pernai

Ateina žinių, kad Rusijoje 
baisus badas. Kad Rusijos 
miestai miršta badu, tą jau 
senai žino visas svietas; bet 
pasirodo, jogei badauja ir 
sodžiaus gyventojai. De
šimtis milionų ūkininkų pie- 
tų-rytų gubernijose gali 
pražūti, jeigu jie negaus pa- 
gelbos. Bado priežastis 
esanti javų neužderėjimas. 
Sovietų valdžia išleido atsi
šaukimą į visus krašto gy
ventojus, ragindama juos 
padėt badaujantiems.

Kadangi L. S. S. suvažiavi
mas ketina įvykti ateinančią 
žiemą, tai laikas butų pradčlt 
gvildent tuos klausimus, kas 
bus svarstomi tame suvažia
vime.

Vieną tokių klausimų suva
žiavimas turėtų išspręst, tai L. 
S. S-gos prekiausimą Cocialis- 
tų Partijai. Socialistų Partijos 
suvažiavimas laikytas birželio 
25—30 d.d. š. m. nutarė susiau- 
Irint teises pačių federacijų 
kontroliuot savo narius bei 
kuopas, ir tas nutarimas be 
abejonės bus priimtas Parti
jos narių referendumu: (nes 
žydų ir italų delegatai tam pri
tarė). Tas nutarimas galutinai 
suardo discipliną viduje sve- 
timkalbių federacijų; o tas at
silieps ir į L. S. Sąjungą.

Tečiaus tas Soc. Partijos kon
ferencijos nutarimas tai ne vi
sa priežastis, dėl kurios IL. S. 
S. turėtų Ipasitrairkt (iš Socia
listų Partijos. Mes norim or
ganizuot lietuvius darbininkus 
į L. S. S-gą, ir kad pasėkiu i n- 
giau otiganizavuĮs, regiš, 
kito išėjimo kaip tik
traukti iš Soc. Partijos bent 
iki sąlygos leis mum vėl dėtis 
prie draugų anglų.

Vietos darbininkų koperaci- 
jds bendrovė “Bitė” rūpinasi 

lengvesnėmis sąlygomis suteik
ti savo nariams žemės bulvėms 
pasisodinti, javams augint ir tt. 
“Talkos” žiniomis ji 1920 m. 
nusamdė iš valdžios (karo tre
jiems metams 37 deš., kuri bu
vo išnuomavusi ir metų gale 
derlius buvo visuot. susirin
kimo nutarimu išparduotas na
riams papigintomis kainomis. 
Tais pačiais mietais nusamdžiu- 
si iš miesto valdybos 4 
“margų”, pigiai pasodino
vo nariams -bulvių. Šiais me
tais b-ve pasodino savo 
riams bulvių po 2 puru, imda
ma nuo pūro po 13—20 auks., 
kuomet ūkininkai ima po 30 
auk. B-ve turi dar savo krau-

dcŠ.
sa-

PASVALYS.

na-

Ūkininkų Sąjungos įkyrius 
savo paskutiniame susirnkime 
nutarė susižinoti su vartot. 
bendrove dėl parsisiųsdinimo 

•žemes ūkio įrankių ir sėklų, 
taipgi kreiptis į apskrities ko
misiją veisliniams eržilams pa
tikrinti; tuo budu tikimasi jie 
busiant apsaugoti nuo mobili
zacijos.

AUSTRALIJA.

nėra
pasi-

[Iš Federuotosios Presos]

Sydney. — Ncfw South Wa- 
les darbininkų valdžia dabar 
svarsto nedarbo klausimą. Reiš
kiama nuomonių, kad būtinai 
reikia priimti nedarbo apdraii- 
dos bilių. Tokia bilius neužilgo 
bus Įneštas parlamentui. Kad 
jis bus priimtas, apie tai čia 
nėra mažiausios abejones.

Kas reikia žinoti apie maistą.
Maistas yra vienas svarbiau

sių klausimų žmonijai. Bet į 
tai iki šiol buvo kreipiama labai 
maža domės. Lietuvoj žmonės 
sakydavo: “Kam lepinti savo 
kūną. Valgyk bile ką, kad pil
vą apgavus, — tai ir visa.” Bet 
apgaudinėjimas ne visuomet iš
eina ant naudos. Draugija už 
apgaudinėjimą paprastai bau
džia kalėjimu. ~Na, o jeigu žmo
gus “apgaudinėja” savo pilvą, 
jis irgi lieka nubaustas — pra
randa sveikatą ir dažnai miršta 
dėl to.

Įdomu pastebėti ir tas fak
tas, kad žmonės nuosenai do
mėjosi tuo, kaip tinkamiau mai
tinti gyvulius. Tuo tikslu buvo 
daroma įvairiausių bandymų . Ir 
štai šiandien mes žinome daug 
daugiau apie gyvulių maistą, 
negu apie žmonių mfai- 
stą. Vienok paskutiniais me
tais padaryta nemaža tyrinėji
mų ir žmonių maisto srity j. Apie 
kai-kuriuos tų tyrinėjimų davi
nius ir bandysime šiamt rašinyj 
kalbėti. - .

Kad tinkamai išsprendus klau-s 
simas, kokis maistas mums yra 
naudingas, o kokis ne — reikia 
turėti atatinkamų Žinių . Pir- 
mon galvon, mes privalome ži
noti kalbamojo maisto cheminę 
sudėti. Biologinės ir matemati
nes žinios apie maistą ir-gi yra 
reikalingos. Pagalios, labai 
svarbu yra turėti toksikologinių 
(toksikologija yra mokslas apie 
nuodus) žinių.

Geras maistas neprivalo turė- 
;i nieko tokio kas kenkia musų 
sveikatai. Kitais žodžiais sa
kant, maistas privalo turėti tik 
tokių eltmentų, iš kokių yra su- 
danptas musų kūnas. Iš to nuo- 
manu, kad žinoti musų kūno che
minę sudėtį yra būtinai reika
linga.
Žmogaus kūno cheminė sudėtis.

Iš kokių elementų yra suda
rytas žmogaus kūnas ? Kiek 
kurio elemento jame randasi? 
šie ir panašus jiems klausimai 
yra nepaprastai svarbus.

Bet kas tai yra “elementas”? 
Tas žodis gal kai-kuriems visai 
nieko nepasako. Todėl kad ne
kalbėjus, taip sakant, virš galvų, 
mes bandysime apibrėžti to žo
džio sąvoką.

Pasaulyj randasi įvairių-įtai- 
riausių daiktų. Jie labai skiria
si nuo vieni kitų. Sakysime, 
kas gali būti bendra tarp oro ir 
vandens, arba gyvulio ir me
džio? O vienok yra tarp jų žįs
tas ir bendra. Štai rašydami šį 
straipsnį mes naudojame apie 
terjetą dešimčių raidžių. Tų 
raidžių pagalba mes sudedame 
įvairiausių žodžių. Tie žodžiai 
(žinomą, jei mes nekarto jame 
jų) turi skirtingą prasmę. Ele
mentai ir-gi yra savo rųšies rai
dės. Sudedami, kombinuodami 
tuos elementus mes gauname 
skirtingas sudėtis. Sakysime, 
vanduo yra sudėtas iš dviejų 
elementų — vandendario ir de- 

Igio; alkoholis — iš anglies, van
dendario ir degio, etc. Vadinar 
si, vandenį mes galime sunai
kinti, tai yra sunaikinti toj 
prasmėj, kad vanduo nustoja 
buvęs vandeniu, o virsta vanden- 
dariu ir degiu. Tatai chemikai 
padaro labai lengvu budu. Bet 
degio mes nebegalime padalinti 
į nieką daugiau, kaip lyginai 
mes nieką negalim t daryti su 
raide: žodį galime skirstyti skie
menines, kamienais, galūnėmis, 
ir priesągomis, bet raidė pasilie
ka raidė. Vadinasi, elementas 
yra nedalomas. Viso elementų 
yra 92, ■— 87 jau žinomi, o liku
siųjų kol kas da nepasisekė su
rasti. Iš tų eltmentų yra suda
rytas visas pasaulis — gyvi iri 
negyvi daiktai. Taigi ir žmogus.

Prancūzų chemikas, Gabriel 
Bertrand, nelabai senai paskel
bė naujus žmogaus kūno anali- 
zo davinius. Jo analizo daviniai 
tokie. Jeigu žmogus sveria' 100 
kilogramų (tai geras penukšlys, 
nes kilogramas turi daugiau kai 
pustrečio svaro), tai jo kūno 
hceininė sudėtis yra toki: 
Degio ........... 62.810 kilogramų
Anglies .... 19.370 likogramų
Vandendario .... 9.310 kilogramų 
Azoto...............5.148 kilogramų
Kalkio...... ,...... 1.138 kilogramų
Sieros..............  0.640 kilogramų
Fosforo............ 0.630 kilogramų
Natro .......... 0.260 kilogramų
Kalio .............., 0.220 kilogramų
Chloro.............. 0.180 kilogramų
Magnio ........... 0.040 kilogramų
Floro..... ......... 0.007 kilogramų
Geležies...........  0.005 kilogramų

Be to, randame j odos, švino 
ir kitų elementų pėdsakų.

Kūno chemines sudėtys.
Tie šešiolika elementų, kurie 

sudaro žmogaus kūną, nėra liuo- 
si. Jie yra susijungę į atatin
kamas chemines sudėtis. Taip, 
degis ir vandendaris susijungęs 
padaro vandenį. Jeigu žmogus 
sveria 100 kilogramų, tai jo kū
ne randasi 60 kilogramų van
dens. Jeigu mes pašalintume iš 
žmogaus kūno visą vandenį, tai 
jau tuo pačiu mes pa verstume jį 
į mumiją arba į “gyvenantį la
voną”, apie kurį kalba Ed. 
Abant savo garsiame romane 
Žmogus su nutraukta ausimi.

' Likusioji degio ir vandeųda- 
rio dalis, susijungusi su azotu 
ir anglimi sudaro organinę žmo
gaus kūno dalį—amino-rugštis. 
Iki šiol skirtingų amino-rugščių 
jau surasta 20. Tos rūgštys su
daro musų kūno įvairius audi
nius. Geležies randama. hemo
globine, raudonuose kraujo kū
neliuose. Kiti mineraliniai ele
mentai — kalkis, fosforas, fos
forinė rūgštis, etc., sudaro kau
lus. Į sniegenų sudėtį ir-gi įeina 
fosforas lecitino pavidale. Ne- 
bereikalo vokiečiai sakydavo: 
“Be fosforo nėra mąstymo”. 
Chlovis jungiasi su mitru ir pa
daro druską, kurios tiek daug 
yra musų prakaite.

Kitų elementų kūne pastebia- 

 

ma tik pėdsakas. Nežinant to, 
jie yra būtinai reikalingi sveika
tos palaikymui. Jie, labai 
ma, akstiną ląstelių metaboliz
mą. Strbų chemikas Gyaya, 
bedarydamas tyrinėjimus Pary
žiaus toksikologijos laboratori
joj, nesenai surado, kad cinko 
kiekybė žmogaus kūne didinasi 
su amžių: jauno žmogaus kūne 
cinko yra mažai, sename — 
daug daugiau. Paprastai cinko 
žmogaus kūne randame nuo 60 
iki 350 miligramų. Jo tyrinė
jimai parodė taip-gi, kad kūne 
yra poros centigramų vario, keli 
miligramai titnago, pėdsakai 
alumino ir vienas ar du miligra
mų j odos ir bramo. Pagalios, 
bandymai, parodė, kad kūne da 
esama menkutė daleleė švino, 
manganesio ir arseniko. Arse
nikas sudaro vieną dvidešimti 
milioninę dalį viso kusų kimo. 
Tai toki maža kiekybę, kurią 
sunku ir įsivaizduoti.

“Geras maistas”.
Akyvaizdoj nurodytųjų 

tų, mums turi būti aišku, 
maistas privalo turėti tokių ele-

mentų, iš kokių yra sudarytas 
musų kūnas. Jeigu trūksta ko
kio nors elemento, tai žmogus 
pradeda eiti silpnyn. Bet vieno 
tokio maisto, kuris talpintų vi
sus kunui reikalingus elementus, 
nėra. Pienas yra idealingiau- 
sias maistas, bet ir tai suaugu- 
sis žmogus negali vien tik juo 
maitintis. Tos tai priežasties 
delei ir reikia naudoti įvairų 
maistą. Jeigu vienos rųšies 
maistui trūksta kokių nors ele
mentų, tai mes papildome tą 
trukumą naudodami kitokį mais
tą.

Maistas ir dantys.
Pas amerikiečius labai retai 

tegalima pastebėti gerų dantų. 
Statistika rodo, kad 90 su vir
šum nuoš. mokyklas lankančių 
vaikų turi sugedusius dantis. 
Bostone net 95 vaikai iš kiekvie
no šitnto turi nesveikus dantis. 
Kuo tas reiškinys išaiškinti? 
Lietuviai paprastai sako: “Ame
rikoj dantys genda, nes čia jau 
tokia maistas”. Ir jie tiesą sa
ko.

Kelioliką metų atgal V. Vere- 
saevas savo “Daktaro Užrašuo-. 
se” (Zapiski vrača) tą reiškinį 
bandė išaiškinti sekamu budu. 
Jeigu mes nenaudojame kokį 
nors sąnarį, tai ilgainiui tas 
sąnarys pradeda eiti menkyn ir, 
pagalios, atrofijos keliu visai 
sunyksta . Civilizuotos tautos 
vis mažiau ir mažiau benaudoja 
dantis. Jų maistas yra minkš: 
tas, todėl dantims tenka visai 
mažai dirbti. O nenaudojami 
dantys pradeda silpnėti ir gesti. 
Vienok vėlesnį tyrinėjimai rado 
visai ką kita. Ar šiaip ar taip 
mes dantis visgi naudojame 
(nors, tiesa, nebegraužiame jau 
kieto sūrio — nes jo neturime 
—ir nebekremtame riešutų). Da
lykas čia ne dantų naudojime, o 
tų dantų cheminėj sudėty j.

(Bus daugiau).

fak- 
kad

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. Tąka
rt. Nedaliomis pagal sutarimo.

8261 So. Halsted St., Chicago, IR

Musų Moterims
Suknia No. 9979.

93T9
ir labai patogi suknia pil-' Gluotni 

nom moterim su madingu kalnierium 
ir siaurais kvoldukais.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 9979 
yra sukirptas mieros nuo 42 iki 52 
colių per krutinę. Mierai 46 reikia 
4% jardo 36 colių pločio materijos 
su % jardo kitoniškos dėl kalnie- 
riaus.

Norint gauti tokią suknią su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, {dėjus j 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattorn Dep.
17.39 S. Halstod St., Chicago, III, 
, čia Įdedu 15 centą, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9979.

Mieros................. ........... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Vaisi.)
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Plieno baronai slopina 
visos šalies industriją.

[II Federuo tosios Presos]

John R. Dunlap, Industrini 
Management žurnalo redakto
rius ’,rašo, kad plieno industrija 
daro stačiog pasakingų pelnų, 
kad tuksančiai darbininkų liko 
išmesti iŠ darbo tuo tikslu, kad 
palaikius nepaprastai aukštas 
kainas plienui, ir kad toki padė
tis darosi pavojinga visai šaliai. 
New Yorko laikraštyj kokis tai 

asmuo, kuris nepadėjo savo pa
vardės po straipsniu, “atsakė” į 
Dunlapo kaltinimus. Bet tas at
sakymas da labiau {tikino p. 
Dunlapą, jog jo išvadžiojimai 
yra teisingi.

Antru kartu rašydamas tuo 
klausimu p. Dunlap, be kita ko, 
sako:

“Per . paskutinius dvidešimtį 
metų plieno baronai klaidino pu
bliką savo nepaliaujamomis pa
sakomis apie “aukštas darbinin
kų algas”. Dabar jie bando
įpusti žmonėms miglą į akis sa
vo pasakomis apie įvestuotą ka
pitalą. Kiekvienas verteiva ge
rai žino, kad Plieno Korporacijai 
įsikūrus jos šėrai buvo labai 
praskiesti ir neturėjo didelės 
vertės. > Hines tatai matė, kuo
met jis du metai atgal užprote-

stavo prieš tokį nesvietišką lup 
mą. Plieno bėgių tonui tąsyk 
buvo imama $47. Dabar kiek- 
kienas plieno naudotojas taip 
sakant, “streikuoja” prieš plie
no aukštas kainas ir toki padė
tis tęsis tol, kol kainos nenu- 
puls”.

Kitame savo straipsnyj p. 
Dunlap pažymi tą faktą, kad 
plieno baronų nusistatymas pa
laikyti aukštas kainas neša ža
los visai šaliai. Jisai sako:

“1916 m. Plieno korporacijos 
pelnas pašoko iki $333,000,000, 
t. y. korporacija jiadarg du kartu 

daugiau pelno, negu bile kokiais 
kitais metais. 1917 m. tas pel
nas jau pasiekė $528,000,000, iš 
tos sumos valdžiai teko $233,000- 
000 karo mokesčiais; 1918 m. 
uždirbta $473,000,000, iš kurių 
valdžiai teko $274,000,000 — ir 
panašiai ta istorija kartojosi iki 
pat 1920 m., kuomet plieno in
dustrijoj prasidėjo blogi laikai.

“Tuo budu mes matome, kad 
paskuitniai penki metai atnešė 
plieno baronams tokių pelnų, 
apie kuriuos jie pirma ir svajo
ti nesvajojo. Ir tik todėl, kad 
plieno naudotojai, pagalios, nu-

Sacco-Vanzetti byla.

Sevcros Gyduoles užlaiko 
s itnynos sveiaa y.

Pranešimas ' 
Dėl Moterių.

I
Ne niekniekiaukit su savą sveikatą 
nesirūpinant ape tą neregularisku- 
mus netvarką, kurias būna prežai- 
Čiu daugumo jusu kentejimu. Qau» 
kitę pas sava Aptiekoriaus

tarė pasipriešinti nesvietiškoms 
kainoms ,plieno fabrikininkai 
nutarė sumažinti plieno išdirbi- 
mą ir paliuosuoti desėtkus tūk
stančių darbininkų . Tokis jų 
elgėsis žymiai atsiliepia į indus
trijos suirimą ir didina žmonių 
kentėjimus.”

Ant rytojaus po pasirodymo 
p. Dunlapo straipsnių laikraš
čiai paskelbė, kad plieno indus
trija vėl sumažino produkciją. 
Tuo budu išdirbimas nupuolė 80 
nuoš. Kelioms dienoms prabė
gus Plieno korporacija paskelbė, 
kad kainos plieno tonui numuša
ma ant $4, $5 ir net $10, atsi
žvelgiant į plieno rūšį.

Kiek vėliau New Yorko laik
raštis pranešė, kad nežiūrint 
tų numušimų, kainos plienui 

! esančios 50 nuoš. aukštesnės, ne
gu jos buvo prieš karą.

EVERA’S
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dšl 
pataisymo tu ypatingu silpnumu, 
netvarkų ir nereguląriskumu, kan
kinančiu moteres.

Prekė $1.25.
Pardavinėtas Aplinkose visur.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
VUsbaienklia uireg. S. V. Pat. Ofisą.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tčmyk (kuro (Anchor) Vaizbaženklį.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuvišlu naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Beveik tuo pačiu laiku plieno 
baronai paskelbė naują algų nu- 

. kapojimą, tai jau ketvirtas dar- 
! bininkų algų kapojimas nuo 
11918 m. pabaigos. Algos numa
žinta 15 nuoš. tiems darbinin- 
kama, kurie dirba 12 valandų 
deinoj. Be to, pasiūlyta panai
kinti viršlaikio mokestį. Vadi
nasi, dirbantiems viršlaikį bus 
mokama reguliarinė alga.

Darbininkai dirbantys 12 va
landų dienoj, gaudavo $5.32 die
nai. Po liepos 16 d. jiems bus 
mokama tik $4.56 dienai.

$4.56 nepakanka žmoniškam 
pragyvenimui. Bet “korporaci
ja su siela” nepaiso to. Taip 
Gary pavadino plieno korporaci
ja. Nesenai liko išleista peržval
ga 1919 m. streiko. Ant knygu
tės parašyta, kad tai tarpubaž- 
nytinės komisijos raportas. Te- 
čiau jokių pavardžių ten nesi
mato. Ir tarpubažnytinęs komi-' 
sijos nariai pareiškė, kad tai yra 
pačios kompanijos raportas. Ki
tų vardu kompanija skleidžia 
melus apie streiką, tuo norėda
ma apgauti publiką.

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

3!]47 Emerald Avė., j 729 W. 18-ta gatvė
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare I 

Telefonas: Boulevard 9397 I 2 iki 8 vakare

Ginamosios pusės advoka
tas savo klausimais privertė 
Vanzettį papasakoti daugiau 
apie Salsedos atsitikimą.

“Kada jus areštavo, jus sakė
te proikurorui, 'kad bijotės,” kai 
bėjo McAnarney. “Kuo jus pa
matavote savo baimę?”

“Mes girdėjome, jog Salsedo 
nupuolė nuo keturoliktų lubų. 
Laikraščiai rašė, kad jis pats 
nušoko, bet mes nežinome.” 
“Kodėl jus manote, kuri jūsų 
įkalinimas surišta su jūsų poli

tiniais įsitikinimais?”
“Todėl kad manęs nuolat klau

siama, ar aš esu socialistas, ai- 
doblistas, komunistas, anarchis
tas, juodrankis.”

Vanzetti pasakė, kad jis bu
vęs pasiųstas New Yorkan išti- 
rimui Salsedo’s mirties ir patik
rinimui žinių apie puolimus sve
timšalių ir jų deportavimą. Kal
tintojų nuolatiniai pasipriešini
mai paslėpė nuo teisėjų tą faktą, 
kad Teisingumo departamentas 
neteisėtu budu areštavo ir išlai
kė Salsedo New Yorke du mėne
siu, kol jis nušoko, nupuolė ar
ba buvo nustumtas nuo keturio
liktų lubų.

Vyriausiam gynėjui Moore’ui 
klausinėjant Sacco papasakojo 
savo gyvenimo istoriją. Jis gi
mė Torre Maggiore, Italijoj. Sa
vo šalį apelidęs todėl, kad nemė
gęs ūkininko gyvenimo.

“Aš labai norėjau atvažiuoti 
Amerikon, kadangi tai buvo lai
sva”, jis paaiškino. “Aš norė
jau gyventi laisvoj šalyj.”

1908 m. jis išplaukė iš Naples 
į Bostoną. Tada jis buvo tik 17 
metų amžiaus. Milfade, Mass., 
jis dirbo už $1.15 dienai. Po 
šešių mėnesių jis atsidūrė Ilope- 
dale’o liejyklose, kur mokama 
)uvo ir-gi labai mažai. Paskui 
jis pramoko kiek kurpio amato 
r dirbo čeverykų dirbtuvėj sep

tynis metus. Karui prasidėjus 
jis ir Vanzetti išvažiavo trims 
mėnesiams Meksikon.

Meksikoj jis vartojęs savo 
motinos mergišką * pavardę. 
Grižęs atgal todėl, kad išsiilgęs 
savo žmonos ir vaiko.

Visa tai jis papasakojo deta- 
I ingai ir atvirai. Jo kalboj buvo 
pastebiama įsitikinimas, kad 
viešpataujanti socialinė sistema 
gali būti pagerinta. Tuo tarpu 
gynėjai savo klausimais bandė 
pristatyti teisėjams tikrąjį Ni- 
cola Sacco’s paveikslą — žmo
gaus, kuris nepakenčia jokių ka
rų ir žmogžudysčių, žmogaus, 
kuris šaltu krauju nežudo dar
bininkų ir neišplėšia jų turtą.

Kalėjime Sacco man pasirodė 
karšto budo žmogus: kalbėjo 
greit, nuolat moteguodamas ran
komis. < Bet teisme jis buvo vi
sai ramus, kalbėjo išlengvo, ne- 
sisikubindamos.

Jis griežtai pareiškė, kad ba
landžio 15 d. 1920 m., tai yra 
apiplėšimo dienoj, jis nebuvęs 
Braintree. Didesnę tos dienos 
dalį jis praleidęs Bostone pas- 
porto išgavimo reikalais.

Gynamos pusės advokatas 
Moore parodė Sacco kepurę, ku
ri buvo rasta piktadarystės vie
toj. Sacco griežtai užgynė, kad 
tai ne jo kepure. Esą jis nie
kuomet tokių kepurių nenešio
jęs.

“Užsidėk ją”, paprašė Moore.
Sacco padarė tai. Kepurė 

jam buvo visai maža. Jis at
rodė lyg vaikas, kuris žaidžia 
patinkamą jam žaislą.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivalcor- 
tęs ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

CG NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rci- 
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
q taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St., Chicago

AR MANAI APIE NAMUS?
1

Ar nori gaut už prieš 
karinę kainą?

Bungalows, dviejų flatų, 
ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir 
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO? •
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

ąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rutey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikifnas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headquartera,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Sųuare Bldg.

139 N. Clark St.
k 4. i. -f.t >■ * / \ 4 ii I f J 4 I / I t

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz 

701 W. »at St 
Tel.i Yards 8854

Du blokai nuo Halsted St. i rytus. 
Kampas Union Avė.

AKIMERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; Ugal prak
tikavusi Penn- 
eilvanijos hos- 
pitaiiM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
giro lymo. Du o 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

DR. M. T. STRIK0L1S'
Lietorys Gydytojas ir Chinurgaa

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boal. 160

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedel. 10 iki 12 ryto 

Bes. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263 

v—------------------- --------------------------/

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į 

dirbtuves. Cash arba ant išmokė j-----
Pirmutini Lietuvių Elektroe Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
A. BARTKUS, Pre«.

1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

senus ir naujus namus, taipgi 
iimo.

ISPANIJA.

Teroras prieš darbininkus.

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
S pečiai urnai: Moterą ligos ir Chirurgija*

1145 MILWAUKEB AVĖ. CHICAGO.

[Iš Federuotosios Presos]

—| Bareelona.
... yni vyriausias Ispanijos indus- 

trini® centras. Čia visu uolu
mu dabar vėl pradedama per
sekioti organizuoti darbininkai 
ir pažangus žmonės. Stveria- 

Iniasi grynai inkvizicinių jino-
£ nių. Nesenai liko nugalabyti

Tas miestas

generalinis sekretorius, gene
ralinis iždininkas ir kitas Sin- 
dikallisti| Nacionalinės Darini 
Kom f ederuci j os da ribuo toj as.

Dabar tos konfederacijos ko
mitetas vėl praneša, kad liko 
nužudyti keli darbuotojai. Įdo
mu pabrėžti tas faktas, kad 
Arlegni, Barcelonos policijos 
viršininkas, pareiškė inkalin- 
tiems sindi'kaliistanis ir ki
tiems, kad už kiekvienų kapita
listo arba “laisvo unisto” puo
limų trys sindikalistai bus kuo- 
aš Iriausi a nubausti. j

Birželio 30 d. liko nužudy
tas sindikalistų darbuotojas,1 
Bandeliu. Jis buvo areštuotas 
ir palydovai nukovė jį, pareikš- 
dami, kad esu Bandeliu ban
dęs pasprukti, todėl ir liko nu
kautas. Tas kovos būdas* Is
panijoj nuo pereito gruodžio 
liko labai populiaria.

Liepos 1 d. Barcelonos gat
vėse buvo rasta dviejų žymių 
sindikalistų lavonai žmogžu
dy, kaip ir paprastai, nesuras
ta. Susipratusieji darbininkai 
spėja, kas yra tie kaltininkai, 
ict nedrįsta viešai reikšti savo 
n u om oni ų. Gu berna t oria us
Martinez Anido’s žiaurus dar- 
jininkų persekiojimlas daro ne
galimų suvaldyti žmogžudas.

, Liepos 5 d. da trys darbinin
kai liko nukauti. Žinoma, žmog- 
žudos nepagauta. Nukautųjų 
arpe nulosi Francisco Jordan, 

radikalinių pamfletų ir straips
nių autorius. Geltonoji spauda 
j į buvo apšaukusi “pavojingu 
anarchistu”. Jordan liko su
badytas peiliu. Jo kūnų egza
minuojant rasta šešios žaizdos. 
Yra žinoma, kad darbininkų 
darbuotojų žudymui naudoja
ma kriminalistai. Jie paleidžia
ma iš kalėjimų tuo tikėju, kad 
skerdžius yeiklosniuosius dar
bininkus. '

Nuo to laiko, kada vidaus rei
kalų ministeris, Dato, paskyrė 
Martinei Anido militariniu gu
bernatorium, tūkstančiai dar-

Jlre you.
servuotas?
irzinantis?
negali susilaikyti?

2>o you
iš miego prikelia naktyj? 
turi “dieglius” ir priepuolį? 
pradeda ūmas užimąs?

TAMISTAI REIKIA

Dr. Milės’ Nervine
ASK YOUR DRU0GIST

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

tremta Arba tiesiog nukauta. 
Kada premieras Dato liko nu
kautas ir susitvėrė naujas mi- 
nisterių kabinetas, tai naujasai 
vidaus reikalų ministeris, Gu- 
gallol, pareiškė, jog sindikalis
tai daugiau nebėra persekioja
mi. Tai padaryta tuo tikslu, 
kad nuraminus bent kiek dar
bininkus. Vienok dabar vėl 
pranešama, kad nežiūrint to 
pareiškimo, teroras prieš darbi
ninkus tebenaudojama. Ypač 
jiems daug tenka dėl varinėji
mo iš vienos vietos į kitų.“ Ka
dangi didžiuma darbininkų pa
eina iš miestų ir nėra pratę 
prie ilgo vaikščioijmo, o taipgi 
oro atmainų, tai daugel jų su
serga hevarinėjant 'ir miršta. 
Tuo labiau kad jie maitinami 
nepaprastai blogai ir varinėja
mi pusnuogiai.

Ispanijos valdžios elgęsis yra 
stačiog inkvizicinis. Ten prieš 
darbininkus naudojama tokis 
terorąs, kuris nei kiek nesiski
ria nuo viduramžių inkvizici- 
jęs. Akyvaizdoje tų faktų, Is
panijos darbininkai žada pra
šyti kitų šalių darbininkų pa
ramos. Parama turėtų pasi
reikšti paskelbimu Ispanijos

to sugrusta į kalėjimus, iš- despotams boikoto.

PONIA HAYDOCK
IŠSIGELBĖJO NUO

^OPERACIJOS
Sekė patarimą savo vaisti

ninko pačios ir naudojo 
Lydia E. Pinkham Ve- 

getable Compoundą.
• •

Chjcago, III. — “Gulėjau lovoje 
moteriškomis ligomis ir uždegimu; 

turėjau keturis gy
dytojus, bet nei 
vienas nepagelbė
jo. Visi sakė, kad 
turiu eiti ant ope
racijos. Vaistininko 
moteris patarė im
ti Lydia E. Pink
ham Vegetable 
Compoundą ir su
naudojau 22 bute
liu nepraleisdama 
nei vienos mieros

ir pačiame gale, jaučiausi visiškai
sveika. Niekad nebuvo reikalo dau
giau imti, nes jaučiausi visiškai ge
rai. Turiu šešių kambarių flatą ir 
pati atlieku visą darbą. Mano dvi se
serys irgi naudoja Compoundą ma
no rekomenduotą ir jus galite pa
skelbti šį mano laišką.” — Mrs. E. 
H. HAYDOCK, 6824 So. Lavvrence 
Avė., Chicago, Illinois.

Kadangi Lydia E. Pinkliam Vege
table Compound išgelbėjo nuo ope
racijos ponią Haydock, negalime 
skelbt, kad visos operacijos galima 
vengti, — bet daugelis moterų išsi
gelbėjo nuo operacijos, kadangi laike 
vartojo šią senovinę žolių ir šakniį 
gyduolę.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413 

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dra- 

tus ir sudedame 
fixtures į 6 kam
barių namą už 
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite, 
o mes suteiksi
me apkainavimą. 
Darbą visuomet 
gvarantuojame.

Taipgi, laiko
me elektr. įran
kių krautuvę ir

taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”

: DR. J. KDLIS
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
m Gydo visokias ligas moterų, vai- 
H kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
g pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
m 3259 So. Halsted St., Chicago.■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Telephone Yards 6332

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan SL. 

Chicago, lik 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chroniškų ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

[
■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS ĮĮLietavis Dentistas
4712 Soath Ashland Artų 

arti 47-toc gatvie 
?■■■■■■■■■■■■■■■■■>■

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 8a H.tated St. Ckle.ro, UI 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canai 257

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis (
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Būdavo jame ir taikome.

1401 W. 47th St, Chicago.

i

Ckle.ro
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Bandė nusižudyti NAMAI-ZEME.PARDAVIMUIAPSIVEDIMAI.

Gimimai viršiju mirusius.
Užmirškit karštį

ne-

Kudikis nutroško lovoj.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲNelaimės

Nelaimės su automobiliais.

iki

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

sicija kviečia paskelbti visoj

Ir vėl karštis. FARMA

RAKANDAI

visiškai nudraskytos. ĮVAIRUS SKELBIMAI

J LIETUVĄ

gi
Vv RED STAR LINE laukusi taxi cabo NAMAI-ZEME431

PASARGA
AUTOMOBILIAI

Kroonl.nd) New York (Rugp. 1S beibg .)ačn^ juos iš krepšelio
Zeeland) j (Rugp. 6 . * J

KiŠelninkai veikia. MOKYKLOS
PARDAVIMUI

SIDABRINIAI PINIGAI.

□

JIESKO DARBO

Pavogė 9 automobilius. tu-

I

atlankys□

mėnesio

vie- 
Di- 
pa-

Q The perton with a bad įtomach 

should be latisfied with oothing leu 
than permanent, laaling relief.
<) The right remedy will act upoa the 
Lniaga of the įtomach, enrich the blood, 
aid ia caiting out the catanhal poiioni 
and strengthen every botlily function.
Q The large number of people who 

have luccesafully u*ed Dr. Hartmao’i 
lamom medicine, recommeoded for all 
catanhal conditioni, otfer the įtrongot

[FjFlOU CANT ENJOY LIFE 
LgJj wiih a tore, sour, bloated itom> 

ach. Food doei not nouruh.
Iiutead it it a lource of mūery, cauting 

paini, balching, dūlinėti and head-

Arčiausia pasiekimui Lietuvos 
ta. Geras maistas, ir užtektinai, 
dėlė pasivaikščiojimui vieta. Visi 
rankumai, modemiško laivo.

Norintieji pasigarsint į sekamos die- 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

MUTUAL CASUALTY 
CO.,

S. Dearbom St.
Room 911-912.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Areštavo “oratoriuj*

Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York

Samland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1
Gothland) “ “

Tik 3-čia klesa

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
nt.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj. Biznis garai išdirbtas per 24 me
tus. Pardavimo priežastis—nesutiki- 
bas partnerių. Atsišaukite: 

3791 Archer Avė.

PARDAVIMUI bizniavas, dviejų 
aukštų namas. Rendos $55.00 į me
nesį. Tinka čeverykų krautuvei. Da
bar užimta čeverykų taisymo šapa. 
Kaina $4,40Q. Turi būt parduota 
mėnesį.

8738 Buffalo Avė.,
So. Chicago, III.

(Liepos 20: ir nudėjo kur nors.
(Liepos 23

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

4 
> ti

Cbicaga yra vienas sveikiau
sių didmiesčių Amerikoje, sa
ko sveikatos

Miesto ir privatinėse maudy
nėse susirinko virš miliono 
žmonių maudytis ir pažiopsoti 
į besimaudančius. Pavėsiai par
kuose buvo užimti žmonių nuo 
ryto iki vakarui. Daug žmonių 
pavakarieniavę sugrįžo iperleis- 

naktį po atviru dangumi.

Profesorius Henry J. Cox, 
komisionierius, 1 viišininkas oro biuro, sakę, vi- 

dr. Roberston. Mažiau žmonių sai nejautęs nedėldienio karš- 
mirštą ir daugiau beibių gims-(čio. Mat jis buvo labai bizi. 
tą dabar, negu kada {rirmiau • Sveikatos komisionierius Ro- 
miesto istorijoj. i beraton irgi nei kiek nesušilęs.

Dr M. O. Heckard, viršinin-'J!8 Paleidęs visų popietį Mimi
kas statistikų biuro, paduoda . Piere.

.—Užmirškite karštį ir jis 
' nustos varginęs jus — sako 
komisionierius. — Nevalgyki- 
te’daug ir visai nemąstykit apie 
termometrą. 1

šių ir praeitų metų gimimų ir 
mirimų ■statistikas. Sulig tų 
statistikų pernai nuo sausio 1 
iki birželio 30 Chicagoj buvo | 
25,326 gimimų ir 20,876 miri
mų. Tuo pačiu laiku šiais me
tais buvo 30,404 gimimų ir 
16,(M>3 mirimų.

Taigi giminių skaičius pa
šoko 5,078, mirusių gi — su
mažėjo 4,813.

Kviečia boikotuoti Anglijos 
prekes.

Praeitą nedėldienį Joseph’ 
į Fatigapo, 7 metų amžiaus vai
kėzas, 1637 So. Aberdeen gat- Į 
vės, tapo suvažinėtas pikniko 
t roku ant Harrison ir Aberdeen 
gatvių. Buvusieji troke visi iš
bėgiojo. Miclmel Kiškelio, pa
ėmęs negyvėlį savo automobi
liu, nuvežė pavieto ligoninėn.

Poni Joseph D. Annenberg 
neteko kairės rankos susidūrus

Užvakar Musicians* svetainėj I 
įvyko Chicagos Darbininkų 
Federacijos pusmetinis susirin- <]viem automobiliam ant Wil-
kimas. Susirinkimas išreišlkė 
užuojautos kovojantiems ai- 
riams ir kvietė boikotuoti vi- gjieidj unt Madison 
sus Britanijos išdirbinius iki pnrk gatvių. Vienas automobi- 
respublikos. Boikoto klausimu lis važiuodamas 40 mylių į va- 
tapo pagaminta rezoliucija, ku- - 
ri bus perduota Amerikos Dar- ; 
bininkų Federacijai. Rezoliu- j a . v. a .. . •

son ir Roibey gatvių.
Penki žmonės pavojingai su- 

i ir Central

landą susidūrė su kitu auto- 
mobilium.

Solomon Elias, 7 metų, 1035 
į Polk gatvės, likosi sunkiai su
žeistu automobiliu, kuriuo va
žiavo Daniel Paladma. Vaikas 
važinėjosi dviračiu.

Sarah Sherman, 11 metų*, 
1314 So. Peoria gatvės, suvaži- 

s*e“ | nėta automobiliu ant Halsted 
ir xMaxwell gatvių. Pasveiks.

į Stella Žiūko, 6 metų, -tapo 
i perblokšta automoibiliaus jai

Ncdėlioj Chicagoj buvo 
bėtinai karšta. Termometras 
pasiekė augščiausio laipsnio 
šiais metais. Nedčlia buvo vie
na iš karščiausių dienų .laike bežaidžiant ant gatvės prie sa- 
pastarųjų dvidešimties dviejų vo namų jos abi ausi liko be
metu. Trečią valandą po pie-1 vejj< 
tų termometras oficialiame 
kioske rodė 100.80. Oro prana
šai sako, “giedra ir karštis tę
sis ir ant toliau.”

Pametė $2,000 vertės 
brangakmeny.

Poni John C. Ryan, buvusi 
Isubelle Randolph ir artistė Chi 
cagoj, vakar netikėtai prarado 
savo brangakmenius, siekian
čius tarpe $2,000 ir $2.500 ver
tės.

Ji su savo 13 mėnesių beibe 
► koridory. 

Skaitydama laikraštį ji neat
kreipusi mažiausios domės į 

(Liepos 30 ėdantį beibę. Auksiniai daig- 
i tai buvę krepšely. Sako, turbut

Lapland) Hamburgą
Finland) .......... -..... .....

American Line
Manchuria) New York (Rugp. 25
Mongolia) į (Liepos 28
Minnekahda) Hamburgą (Rugp. 11

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO„

116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chicago: F. C. Brown, West. Paas.

Agent, 14 North Dearbom St.,
Arba prie vietinio agento.

CATARRH
OF THE STOMACH

Praeitą nedėldienį kišelnin- 
kai, nepaisydami karščio, išsi- 
josę darbavosi. Dešimtis jų 
netikėtai patiko nelaimę —• pa
puolė į policijos rankas. Ser- 

I žentas Frank Johnston paga
vo iškarto jų šešis ir uždarė 
klėtkon. Vėliau keturi policis- 
tai pačiupo kitus du. Ant galo 
dar viena pora netikėtai įstri
go į policijos kilpas.

Dabar jiems reikės pasiaiš
kinti teisme, kodėl jie užsiima 
tokiu nepadoriu bizniu.

Laike .pastarųjų 24 valandų 
Chicagoj pavogta viso devyni 
automobiliai. Policistams 

■ nepasisekė nė vieno 
pagauti.

dar 
vagiliaus

IIIIH

TABLKTS OR LIQUID 
SOLD CVKRYWHKRK

e-ru-nA
IN SERVICE FIFTY YEARS

Prezidentas Harding 
Chicagą.

Apie pabaigą liepos 
prezidentas Hardingas rruano at
lankyti Chicagą. International 
Association of Printing House 
Craftsmen rengia didelį ban
ketą. Harding kalbėsiąs banke-

David C. Davidson, 34 melų 
amžiaus, 3338 Osgood gatvės, 

norėjo papildyti saužudystę. 
Užrakinęs duris nuėjo savo 
kambarin ir atsisuko gazą. Bet 
jo moteris parėjo laiku ir, ne
galėdama įeiti vidun, pašaukė 
policijų. Ji rado jau uždususį, 
bet pasisekė atgaivinti.

Priežastis šeimyniški 
sutikimai.

JIEŠKAU gyvenimui drauges, mer
ginos ar našlės, meilaus budo ir gero 
karakterio katrai galėčiau pasitikėti.

Esu našlys, amžiaus 82 vasarų; pa
mokintas: linksmo meilaus budo ir 
geros širdies; mylints dorą gyveni
mą. Rašydamos, įdėkite paveikslėl , 
katrą turite. Atsakymą duosiu kiek
vienai teisingai moteriškei ir viską už
laikysiu slaptybėj. Naujienos 842.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos 

vienam arba dviems. Elek
tros šviesa. Atsišaukite:

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Dorothy Miller, 4 mėnesių 
amžiaus, 710 So. Kedzie gat., 
netikėtai nutroško lovoj. Jos 
motina, išeidama laukan, pali
ko jų lovoj tarpe dviejų vaikų 
ir parėjus rado nebegyvų.

Praeitas nedeldieniis 
karščiause šių metų 
Tūkstančiai žmonių bėgo eže
ran apsigynimui nuo karščio. 
Išviso penki žmonės prigėrė.

Michael Swanek, 407 Wal- 
ton gat., nebeišlaikydamas kar
ščio, iššokęs iš automobiliaus 
Lincoln parke, puolė vandenin 
ir prigėrė.

Benny Westerman, 7 metų, 
į 918 Marsbalfield gat., prigėrė 
besimaudydamas Micliigano e- 
žcre.

Adolph Pejunnia, 37 metų, 
516 So. Sangamon gat., prigė
rė Dės Plaines upėj. Jis plau
kiodamas laiveliu perkaito ir 
netekęs lygsvaros išvirto upėn, 
kur jis ir nuskendo.

Joseph Tichy, 14 nietų, besi
maudydamas tvenkiny prigėrė.

Walter Schuppert, Chicago 
ir North\vestern geležinkelio 
darbininkas, smarkiai įšokęs j 
vandenį pasinėrė ir sutrenkė 
galvą į uolą. Ištrauktas iš ežero 
nebegyvas.

Ibuvo 
diena.

Užvakar susirinkusieji Wa- 
shington parke turėjo puikios 
progos išgirsti prakalbų “orato
riaus” pono W. D. Couper. Bet 
ant nelaimės jis negalėjo už
baigti savo prakalbas. Kuomet 
“oratorius” buvo pilnai įsidrą
sinęs, pasipainiojo policistas 
Edward Dunne, ir areštavo jį.

Policistas kaltino jį už nieki
nimų valdžios. Vienok Couper 
teisinosi, kad jis nieko pana
šaus nesakęs. Jis tik norėjęs 
sudainuoti “My country ’Tis of 
Thee,” bet policistas pertrau-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Adolfo Čeponio. Iki 1913 

gyveno New Castle, Pa. Meldžiu at
sišaukti, arba kas jį žino teiksis at
sišaukti, nes turiu svarbių žinių iš 
Lietuvos. , y

S. LAPINSKI x
Box 1011, Melrose Park, III. j

KAM REIKALINGAS barbe
ns 7 mėnesių patyrimu. Norėčia 
gauti darbą Chicagoj arba ir 
toliaus. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą laišku pažymėdami No. 841

APSIVEDIMAI.
JIEšKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės; našlė kad ir butų su vai
kais, tai niekis, tik kad butų nejau- 
nesnė kaip 25 metų ir nesenesnė kaip 
40 metų. Esu pasiturintis vaikinas, 
nes bankoje turiu pinigų, norėčiau 
pirkti savo ukj, bet kad pavienis ir 
čia neturiu giminių, tai norėčiau gau
ti tokią gyvenimo draugę, kuri my
lėtų gyventi ant ūkės. Mylinčios ra
mų ir gerą gyvenimą, atsišaukit, o 
suteiksiu visas jus reikalaujančias in
formacijas.

CHAS. BALNOR,
P. O. Box 72, McNaughton, Wis.

3108 S. Halsted St. 
3rd fl. iš fronto.

REIKIA guzikams skylučių 
siuvėjų; nuolatinis darbas, augš- 
čiausia alga. Atsišaukite:

COHEN & RISSMAN, 
418 So. Wells St.

7 floor

REIKALINGA mergina 
prie namų darbo. Gera už
mokestis, pastovus darbas.

A. BURBA, 
3343 S. Halsted St.»« L \

REIKIA off preserių, nuola
tinis darbas, augščiausia alga.

COHEN & RISSMAN, 
418 So. Wells St.

7 floor

REIKIA aptiekoriaus, kuris mokė
tų lenkų ir rusų kalbą ir norėtų išva
žiuoti iš Chicagos. Gera mokestis. Jei 
norės galės tą vietą ir nupirkti.

D. KLIMAS, 
5803 Lake Avė.,

St. Joseph, Mo.

REIKIA patyrusio vyro į 
junk jardą, kuris galėtų sortuot 
ir kapot geležį taipgi abelnam 
darbui jarde. Informacijų rašy
kit:

DIX0N IRON METAL CO., 
Dixon, III.

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- 
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi 
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.
CHICAGO

FORDAI FORDAI FORDAI
48 touring ir roadsters 1917—1921 

modelių, su arba be starterių; tikras 
bargenas, cash ar išmokėjinvai. Im
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 vai.

2560 So. Halsted St. 
priešais 26th St.

PARDUODU studio labai ge
roj vietoj, gerai įrengta. Labai 
gera proga dėl gero fotografo. 
Savininkas išeina iš biznio. At
sišaukite Naujienos 314.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
greitu laiku. Biznis gerai eina, pada
roma nuo $75 iki $100 ir daugiau. Vi
sokių tautų apgyventa, kito tokio biz
nio nėra per bloką. Parduosiu pigiai 
už teisingą pasiūlymą. Renda pigi, 
kreditorių nėra.

5159 So. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas lietu- 
vių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj, netoli šv. Jurgio bažny
čios. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

943 W. 33rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė greitu laiku, 
his gerai išdirbtas ir 
venta visokių tautų, 
vieta.

886 W. 20th St.

Biz- 
apgy- 
gera

PARDAVIMUI saliunas, gro- 
semė ir vaisių krautuvė. Lietu
vių kolonijoj. Biznis senas ir ne
ša gerų pelną. Ateikit tuojau ir 
pamatysit. Priežastis pardavimo 
—liga. 9342-44 Cottage Grove av

PARDAVIMUI trijų pagyvenimų 
medinis namas 6-6 ir 4 kambarių; 
krautuvė, grosernė, cigarų, cigaretų, 
ice cream ir kitų daiktų, visokių tau
tų apgyventoj vietoj, biznis gerai ei
na. Kaina už viską $4,500. Pardavi
mo priežastis — moteries susižeidi- 
mas. Namas yra Brighton Parke. 

2815 W. 38th St.
JEI KAS NORĖTŲ važiuoti iš lie

tuvių, kuris moka gerai lenkų ir lie
tuvių kalbą, tai St. Joseph, Mo. yra 
puiki proga nusipirkti bekernę. Del 
platesnių žinių, atsišaukit pas:

D. KLIMAS,
5803 Lake Avė., St. Joseph, Mo.

PARDAVIMUI grosernė 
ir delicatesen; elektro švie
sa, garo šiluma, 5 kamba
riai užpakalyj. Kaina $850.

2245 W. 22nd St.

PARDAVIMUI du mediniai namai, 
ant vieno loto—pirmas iš fronto ant 
dviejų pagyvenimų, po 6 kambarius 
ir antras užpakalyj ant vieno pagy
venimo, 4 kambarių; abudu namai iš
taisyti pagal naujausios mados; elek
tra, gasas ir vanos, netoli bažnyčios, 
mokyklos ir vienas blokas iki Western 
Avė. gatvekarių. Atsišaukit prie sa
vininko vakarais ir nedėlioms 4422 
S. Artesian Avė.

DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 928 W. 33rd St.; 
padėjėjas Ant. A. JuŠčius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
£ort Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 

is, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
Ir Petras Vėstelia; maršalkos: I. 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stato. Romanas.

PARDAVIMUI KARČIA- 
MA, VAŽIUOJAME Į 
MILWAUKEE, WIS.

3432 S. Morgan St.
PARDAVIMUI saliunas, 

lietuvių kolonijoj. Geroj vie
toj, geras biznis. Priežastis 
pardavimo — liga.

3404 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas, 
lietuvių kolonijoj. Parduo
siu su visais įrengimais. 
Priežastis pardavimo — einu 
į kitą biznį. J. S., 

10500 Michigan Avė.

PARDAVIMUI 
SALIUNAS LABAI 
GEROJ VIETOJ.

1857 W. 13th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, kartu ir namas, 
arti bažnyčios.

2746 W. 47th St.

PARDAVIMUI 
GROSERNĖ 
TUOJAUS.

KREIPKITĖS:
3759 So. Halsted St/

RAKANDAI.
3 kaurai, odos ii velouro gyvena

mam kambariui setas, pastatoma ant 
grindų lempa, valgomojo kambario 
setas, ir 2 miegkambariu setai; sta- 
as, phonographas etc. Visai pigiai, 

,ei pirks tuojau.
1644 S. Lawndale Avė., 

Apt. 2.
Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI rakandai; 
Gruntinės setas, kaurai, sta
bas, 4 krėslai, ir veidrodis, 
rigiai.
4240 So. California Avė., 

2-os lubos.

PARDAVIMUI mūiinis namas, 4 
pagyvenimų, po 4 kambarius. Skiepas 
augštas ir viškai. Gasas. Namas švie
sus. Rendos neša $55.00.

3543 S. Wallace St.
Savininkas gyvena 559 W. 37th St.

PARDAVIMUI mūrinis namas dvie
jų pagyvenimų 5-6 kambarių. Aržuo- 
linis trimingas: elektros šviesa, va
nos, landrės ir visi intaisymai. Atsi
šaukite pas:

TONY LITVINAS,
4444 S. Washtenaw Avė.

Namas randasi 5808 S. Green St.

Sumažėjus sidabriniams pinigams, 
o norint jų turėti, pirk vieną iš pi
giausių ir geriausių farmą, o tuomet 
lengvai įsigysi sidabrinių pinigų.

Parduodu arba mainau 103 akerių 
farmą ant prapertės. Ant šios far- 
mos randasi sekami daiktai: 10 ake
rių užsėta avižomis, 8 akeriai kvie
čiais, 2 akeriai bulvėms, 2 akeriai 
kručkais, 1 akeris žirniais, 25 akeriai 
puikios pievos; likusi puiki giria; 5. 
melžiamos karvės, 5 priaugančios, 2 
arkliai, 9 kiaulės, 100 vištų; 7 kam
barių namas ir gera bamė. Parduoti 
verčia liga. Kaina $9,000.00. Pusę 
įmokėti. Paėmęs šią farmą sėsk ir 
valgyk,, tada nerūpės bedarbė nei bo
sas. Jei turi namą, priimsiu į mainus 
ir, žinoma reikia kiek nors cash 
rėt. Atsišaukite greitai:

J. BARULIS, 
180 Wooster Avė., 

Akron, Ohio.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
pagyvenimų po 6 kambarius: elek
tros šviesa, maudynės, augštas skie
pas ir visi naujos mados įtaisymai. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio name arba groserio. Atsi
šaukite tuojaus.

SHEMET & LUCAS, 
. 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI lotas prie 
71st St. netoli Talman Avė. 
Taipgi pianas ir kiti rakau-, 
dai. A. McLAUGHLIN, 1 

314 So. Richmond St.
Kedzie 1939.

AR NORI LINKSMO 
GYVENIMO?

Gyvenk lietuviškoj kolonijoj 
netoli nuo šv. Kazimiero kapi
nių, ypatingai puiki vieta ant 
gražaus kalno, nuošaliai nuo 
dirbtuvių, netoli nuo gatvekarių 
ir galima parankiai važinėt į 
miestą dirbti. Ten turime 26 
namus ant pardavimo arba iš
mainymo ant miesto properčių. 
Namų kainos nuo $1,600.00 
$12,000.00.

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

Chicago, III.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas, 
8328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 81 st St.; nu
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W. 
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas, 
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz. 
Paulauskas, 2334 W. 28rd St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinę subatą Valen- 
čiaus salėj, 1782 S. Union Avė., 
7:80 vai. vak.
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LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508'N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sls pirmą pėtnyčią, 7:80 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

PARDAVIMUI bizųiavas namas 
geroj vietoj, arti šv. Jurgio bažny
čios prie 8221 Lime St. Rendos ne
ša $40.00 į mėnesį. Parduodu labai 
pigiai; už $2,900. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. Kreipki v 
tės prie savininko.

M. MATULIAUSKAS, 
3856 So. Halsted St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STE: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 28rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 8338 S. 
Auburn Avė.

40 akerių, pusė dirbamos su gerais 
budinkais, prie gero kelio, arti mar- 
keto, 70 mylių nuo Chicagos. Mainy
siu ant mažo namo Chicagoj arba 
parduosiu ant lengvų išlygų. Kaina 
$4.800.

J. J. STRAVINSKAS, savininkas 
704 W. 81st St.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken- 
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 841 E. Kensington 
Avė.

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų j Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 

‘ 7:30 vai. vak.

TAJERIAI.
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti, 

pardavimui labai žema kaina. Taip- 
senus sutaisau.

J. ZAKES, 
Western Tire Retreading 

and Vulcanizing, 
2514 S. Halsted St.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. či- 
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557 
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt. 
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.; 
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.; 
kasos globėjai: T. Kubelius ir F. 
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont- 
vid, 2121 Western Avė.

Nuolatinis rėmėjų skait- 
liaus augimas parodo, kad LIBERTY 
LAND & INVESTMENT CO. ofise 
visi reikalai yra atliekami teisingai, 
gerai ir greitai. Pasakysiu kodėl.

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
8801 So. Halsted Str., Chicago, III.

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠALPOS: pir
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood 
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414 
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
kus, 1557 Girard St.; turto rašt. 
N: Briedis, 1049 Marshfield Avė.; 
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charles
ton St.; kasier. J. Degutis, 8913 
Division St.; kasos globėjai: J. Ra
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.; 
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121 
N. Western Avė.
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CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester 
Avė.

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia, čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktualiŠKai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. tlšmokinam i trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAšEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 8388 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifornia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designinpr bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SAKA PATEK, pirminiakJ.

DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 

, W. 88rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
tonas, 8809 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
8827 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakarį Jono Maziliausko 
salėj, 8259 So. Union Avenue.


