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Talkininkai vai kivirčijasi Užgriebė pieninyčias.

Suomių kabinetas rezignavo
v

Tautų sąjunga valdys Albaniją
Talkininkai vėl nesusitaikoi Du kabinetai rezignavo.
Francija ir Anglija nesusitaiko 
apie Rusijos reikalais komisiją. 
Nori, kad Amerika dalyvautų.

nariai 
Gcnoa 
aniba- 
J ungt.

LONDONAS, geg. 14. — 
Gauta žinių, kad dvi šalįs per
gyvena min isterinius krizius. 
Iš Athcnų pranešama, kad re
zignavus kabinetui tapo palei
stas ir Graikijos parlamentas. 
Manoma, kad valdžią sudaryti 
bus ^įvesta buvusiam premje
rui Gounarip.

Taipjau rezignavo iriSuomi- 
jos kabinetas. Dabar dedama 
pastangų sudaryti naują mini
steriją. Kaltinama boilševikus 
už politinius kivirčius Suomi
joj.

(Suomijos kabinetas rezig
navo veikiausia ne dėl bolševi
kų ar kitų, bet delei padarymo 
sutarties su Lenkija. Suomijos 
susitarimui su Lenkija, aplen
kiant Lietuvą, pasipriešino ne 
tik Suomijos liaudis, bet ir 
parlamentas. „ Tas priešinima
sis Varšuvai ypač' padidėjo, 
kadai laike Genoa konferenci
jas pagerėjo santikiai su Šve
dija ir tapo išlyginti buvusie
ji su ja kivirčiai. Dabar Suo
mija veikiausia dėsis i>rie gimi
ningos jai Švedijos, prie kurios 
ji jau senai linksta ir pasi
trauks nuo Lenkijos).

BELFAST, geg. 14. — Pieno 
i sviesto kompanijos, kuri tu
ri savo dirbtuves Carridk-on- 
Suir ir keturiuose kituose mie
stuose, darbininkai užgriebė vi
sas tos kompanijos dirbtuves 
ir iškėlė ant jų raudoną vėlia
vą. Dirbtuvės tapo užgrieb
tos nesu šita ilk ius su kompani
ja algų klausime.

Tipperrary įdirbtu vės dartbi- 
ninklai išleido paaiškinimą,’ kad 
ta kompanija laike karo surin
ko daugiau kaip $5,000,000 
pelno, o dabar ji panorėjo dar
bininkų algas nukapoti visu 
trečdaliu. Todėl dabar -patįs I 
darbininkai kontroliuos tos 
kompanijos dirbtuves intere
suose darbininkų ir ūkininkų, 
taipjau ir visos bendruomenės. |

Karas Airijoj atsinaujino.

Tautų sąjungos prefekto 
ratas ant Albanijos.

GENEVA, gcg. 14. Tautų 
sąjungos taryba jau veik galu
tinai sutarė paskelbti tautų 
stjjupgos protektoratą ant AR 
banijos. Italija j sustojo tarti 
priešintis kada taryba prižadė
jo, kad nickurie finansinių, 
ekonominių ir legalinių eksper
tų, kurie bus paskirti pagelbė
ti Albanijos valdžiai sutvarky
ti šalį, bus paskirti Italijos.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad tautų sąjunga prisiima ei
ti tokias plačias pareigas ir

GENOA, gcg. 14. — Anglija 
ir Francija vėl nesusitaiko apie 
paskirimą komisijos studijavi
mui Rusijos finansinių pro
blemų ir tęsimui Genca konfe
rencijos.

Svarbiausia susitaikimui 
kliūtim yra Lloyd George pa
siūlymas, kad toje komisijoje 
dalyvautų ir Rusija. Francija 
gi laikosi tos nuomonės, kad 
visos šalįs, išėmus Rusijos, o 
gal ir Vokietijos, pačias vienos 
viską pilnai apsvarstytų (ir vis
kame susitartų, taip kad jos vi
sos kartu pastatytų bendrą 
frontą prieš Rusiją.

Rusai gi paskelbė, kad jei 
jie nebus įskaitomi lygiais viso
se tarybose ir sulig to su jais 
nebus elgialnąsi, tai jie apleis 
konferenciją?

Fnamnja pritaria užbaigimui 
Genoa nrfybų su Rusija, kurios 
darosi negalimomis delei Riv-, 
frijos nusistatymo ir paskui iš- 
naUjo pradėtų tarybas komisi
ja kurią tiesioginiai paskirtų 
talkininkai ir neutralinės šalįs, 
Barthou tikisi, kad tokiose ta
rybose dalyvautų ir Jungt. Val
stijos. ) •• )ru u

Francijos delegacijos 
jau pranešė sekančiam 
kon feijencij ą Ani erikos 
sandoriui Child, kad jei
Valstijų atstovai dalyvautų to
kioje komisijoje, tai ir Fran
cija sutiktų joje dalyvauti 
kad ir kartu su Rusijos atsto
vais.

Talkininkai laikė vakar savo 
susirinkimą, kurio pasekmėje 
tikimąsi, kad jie susitaikins 
tarp savęs. Viltį susitaikimo 
reiškia ir Francijos delegacija,

•kuri betgi sako, kad nežinanti prisidėti prie sutvarkymo vidu- 
kaip dar komisijos klausimas 
bus išrištas. Llod George no
ri, kad komisija butų kuo vei
kiausia paskirta; jis sakė, kad 
jei ne visi talkininkai bus ats
tovaujami komisijoje, delei td 
gali nukentėti jų interesai. 
Buvo siūloma, kad tia, komisija 
raportuotų bėgyje trijų mene
sių.

Lloyd George sako, ikaid Ru
sijos atsakymas paprastas, 
kaip ir visi bolševikų atsaky
mai. Jie esą argumentuoja, 
kada reikia rimtai svarstyti 
klausimus.. Bet jis saXp, kad 
delei to nereikia perdaug (kal
tinti Rusijos delegatus, ka
dangi jie turi pakakinti ir vie
šąją nuotmonę namie. Jis neno
ri pertraukti derybų su Rusi
ja, kadangi delei to rusai gali 
galutinai netekti vilties ir to 
pasekmėje gali alkanos Rusi
jos minios pulti savo (kaimy
nus. • ,

rinių šalies reikalų. Tokis nu
tarimais padarytas prašant pa
čiai Albanijai.

Manžurija dabar skelbia 
savo nepriklausomybę.

Chinija nepripažįstanti Čang 
paskelbtos nepriklausomybės.

pa-
Tso 

ban- 
ne- 

prie-
sutriuškintas.

CHICAGO. —‘ Apskaitoma, 
kad ce n t ratinėse vakarų val

stijose yra operuojama 225,(MM) 
bevielinių telcf on ų-pri einėj ų.

Tai tik apskaitymas, nes ofi- 
cialžnių žinių nėra, kadangi 
ddugelis patįs pasidaro apara
tus,^ ir turėti priėmėją nerei
kalinga jokio leidimo.

PEKINAS, geg. 14. — Peki
no vaikižios nariai šiandie 
skelbė, kad jei gen. čang 
Ling, kaip kad praneštai, 
dys ^skelbti Manžurijos 
priklausomybę, jis bus 
vartos pagelba
Tai paskelbta gavus žinių, kad 
sumuštasis generolas jau pas
kelbęs Mąnžurijos ir Mongoli
jos nq>riklausomybę.

Valdžia dar nėra gavusi ofi
cialiau) patvirtinimo * tos žinias, 
bet Anglijos administracija 
Kaiping kasyklų gavusi tele
gramą neva nuo paties čaifl!^ 
Tso Ling, kad jis tik vienais 
busiąs atsakomingas už Man
žurijos ir Mongolijos reikalus, 
bet esančias sutartis išlaiky
siąs. ,

Sakoma, kad čang renka 
naują armiją ir didina kariuo
menę ties Launčau.

Chicago, UI., Panedėlis, Gegužio-May 15 *d., 1922

Kvailas Kapitalistas
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Lietuvis užmuštas 
dirbtuvėj.

Prašo prailginimo.

Cold
St. ir 
šaifiton

Aukso fondo vajaus pradžia 
nukeliama į birželio 24 d.

CHICAGO. — Davis 
Storage dirbtuvėj, 14 
Union Avė., elevatorio 
nukrito 150 pėdų ir ant vietos
užsimušė lietuvis Walter Yuk- 
nis,.929 W. 33 St.

Tyrinės gasolino kainų kįlimą.

DUBLINAS, geg. 14. —- Pen
ki žmonės liko užmušti ir daug 
sužeista atsinaujinus civili
niam karui Airijoje. Mūšiai iš
tiko keliose vietose. (

Darbininkai 
sinius kiaušinius ir kiurią kapitalistai dabar 
nugalabinti. 

> » '» 4 . - > '

lAmalgametuRub- 
siuviu Konvencija

tai žąsįs ką deda kapitalistams auk? 
norėtų

WiASHiINGTON, geg. 14. — 
Senatas nutarė padaryti apie 
visoje šalyje pakėlimą ,gasoli
no kainų. Norima sužinoti ar 
buvo tarp kompanijų susitari
mas pakelti kainas, nes šiaip 
nevalyto gasolino dar yra dau
giau, negu kad pirma buvo, o 
ir Jo kainos dar yra daug že
mesnės.

(Telegrama Naujienoms)

WASHIiNGTON, gcg. 14. — 
Paskolos stotys prašo ]>rail- 
ginti aukso fondo vajaus prisi
rengimo laiką,, todėl vajaus 
pradžia nukeliama iš gegužės 
27 i r'28 d. į birželio 24 ir 25 d.

F |

— Lietuvos atstovas V. Čarne
ckis.

Prašys amerikiečio sutvarkyti 
Persijos finansus.

Rubsiuvių konvencija, 
užsibaigė.

jau

užsiCHICAGO. — Subatoj 
baigė penkta dvimetinė Amai-

Del pašto ir telegrafo fcS 
susisiekimo su Lenkija “ ~ - - - - - - - - - - - A~,‘

’l 1

WASHINGTON, gcg. 9 d. 
(Elta). — Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerija yra pasiun
tusi Lenkų Užsienių Reikalų 
Ministerijai telegramą: “Už
sienių Reikalų Ministerijai 
Varšuvoje: \ ,

Lietuvos Paštų ir Telegrafų 
Valdyba prašo Užsienių Reika*- 
lų Ministerijos pranešti Joji
kų Paštų ir Telegrafų Ministe
rijai sekamą atsakymą:

Lietuves Paštų ir Telegrafų 
Valdyba yra pas i ruošusi įsteig
ti betarpį arba tarpinį per ko
kią kitą valstybės paštų ir te
legrafų susisiekimą su Lenki
ja, kaip tik bus jiriciita tarp 
Lenkų ir Lietuvos vyriausybių 
prie (politinio susitaikymo”.

’Tš numirusių prisikėlė.”
> ■» ........4įr. . . «

COlRSIGANA, Tex., gcg. 14. 
■—Vietos teisme “iš numiru
sių” prisikėlė negras. Jis “mi
rė” šešios savaites atgal pavie
to liigonbutyj. Iš ton jis tapo 
atiduotas graboriui. Vėliau at
vyko jo giminės iš kito mieste
lio ir pareikalavo atiduoti lavo
ną. Graborius atsisakė tai pa
daryti iki nebus jam užmokė
ta už “balzamavilmą 
caščiai. Giminės 
jraborių teisman, 
teismą atgabenti
Baigiant bylą negras urnai atsi
sėda ir klausia kas čia darosi. 
Manydami, kad vaidenasi, 
žmonės iš teisino dūmė net per 
langus. ‘Negras bylą laimėjo.

ir kiti iš- 
patraukė

ir lavoną.

Juodlankiai nušovė du 
žmones.

'ClHUOAGO. — Pereitą subatą 
barzdask<u<tykloje ir biliardinč- 
jie prie Oak ir Larabee gatvių, 
du nežinomi žmonės, kurie 
paskui pabėgo, nušovė ant vie
tos du barzdasku tykioj e buvu
sius žmones — italus. Abu nu
jautieji, Gioigio ir Cascio, tik 
SI dienos kaip buvo atvykę į

neago iš Pittisburgo. Betgi 
jų namai yra New Orleans, La. 
Spėjama, kad juodrankiai 
jiems keršijo. Italai gi, kaip 
paprastai, tyli, neis Cammoros 
jie bijosi, ir kaltininkų, jei ir 
žino, niekad neišduodu.

I ja nominavimu naujos centrali
nės pildomosios tarybai;. Kon
vencija tik nominavo kandida
tus, bet taryba bus renkama 
visų narių referendumu. Prezi
dentu ir sekretoriu-iždininku 
nominuoti senieji Sidney 
HiBnan ir Joseph SchloissbcTg. 
Jie nominuoti vienbalsiai 
niekas prieš juos įsavo Ikandida- 

’ tu ros nestatė. Į generalinę ta
rybą nominuoti visi 13 senieji 
nariai ir dar 23 kiti kan<lidalai. 
Visi jie bus renltami referen- 
diupni.

Prieš užbaigiant konvenciją 
tapo padaryta kelios pataisos 
prie tinįjos jkoiistiitucijos, , ku
rios, inanoma, dar labiau sus
tiprins uniją ir leis jai dar ge
riau veikti.

1 ■ i ‘ ■J ■ ' ' 1 •• • •• »
Padarytas ir vienas labai 

svaigus nutarimas. Konvencija 
nutarė rūpintis įkurti bedarbės 
fondą. Iš 'to fondo bedarbiai ga 
lėtų gauti pašalpą. Į tą bedar
bės fondą tam tikrą sumą mo
kėtų patįs samdytojai, sulig 
skaičiaus jų saindopių darbi
ninkų. Turėdami mokėti to
kion fondan, pačių samdytojų 
interesuose butų rūpintis, kad 
rubsiuviai turėtų (nuolatinį dar
bą 'ir kad kuomažiausia butų 
bedarbių.

Konvencija pagirė chicagie- 
čius rubsiuvius už jų įkūrimą 
Amalgamėtų banko. Veik visos 
akcijos tam bankui ,'taipo išpir
ktos pačioje konvencijoje. 
Konvencija ragina ir kitų mie
stų rubsiuvius pasekti chicagie- 
čių pavyzdžiu ir kurti tokius 
batukus. Chicągiečių nibsiu- 
vių bankas įturės $200,000 ka
pitalo ir $100,(XX) perviršį.

Konvencija taipjau pritarė 
kūrimui darbininkų partijos. Ji 
įgaliojo valdybą viską sužinoti 
apie projektuojamąją „partiją 
ir paskui apie tai pranešti uni
jos nariams ir paraginti1 tokią 
partiją neimti visomis išgalė
mis.

Pėtnyčioj po piet konvenci
joje kalbėjo socialistas teisė
jas Puinken iš New Yoriko.

ISlekama Amalgamėtų kon
vencija bus laikoma New Yor- 
ke 1924 m. Ten buvo laikoma 
pirmoji Amalgamėtų konven
cija 1914 m. ir todiel manyta, 
tinkamu, kad šešta dvidešim
tinė konvencija, pažyminiti 10 
metų sukaktuves., butų laiko
ma unijos gimimo vietoje. Be

to New Yooiike gyvena apie 
40 nuoš. visų unijas narių. \Jž 

I konvencijos vietą varžėsi ir 
PhiladHphia.

Prieš pat užbaigiant konven
ciją, į konvenciją atėjo nešini 
vėliavą apie 500 Cbicagos dir
btuvių pirmininkų (shop chair- 
menų). CJiicagos Jungtinės 
Tarybos pirmininkas Samuel 
Levin pasveikino konvenciją 
už jos visos savaitės labai su
tartiną darbą ir apsireiškusią 
joje didelę vienybę tarp delega
tų. Visi svarbesnieji tarimai 
buvo priimti kaip vienu balsu 
ir visame unijos valdyba buvo 
paremta.

\ v i

Generalis sekr. Schlossberg, 
papasakojo ką matė Europoje, 
dalyvąudaimab internacionalia- 
mc adatos atmatų unijų kon
grese Copcnhagcne ir tyrinėda
mas darbininkų judėjimą ki
tose Europos šalyse, 
pasakė ir kiti unijos 
kai. 1

Vakąre Cbicagos
Tarypa Morrison viešbutyj su
rengi delegatams atsisveikini- 

(mo bahkietą, kurįalme dalyva
vo apie 1,000 delegatų ir sve
čių.

Pirma karščio auka.

kadCHICAGO. — Manoma, 
Lavvrence Wojcik, 37 m., 2919 
W. 40 St!, yra pinmoji šiemet 
karščio anka. Jis dirbo West- 
em Foundry Co. iiejikloj, nual
po nuo karščio ir mirė.

Vieną nušovė, du jaunuolius 
pašovė.

Tris 
go- 

- paimti 
Vienas

Prakalbų 
virsi n in-

Jungtinė

BELFAST, geg. 11. — 
katalikai jaunuoliai tapo 
vedos Baltymui Įdcrge 
iš lovos ir sušaudyti, 
brolių liko ant vietos nušau
tas, o kiti du sunkiai sužeisti. 
Vienas sužeistųjų peršautas 
kartų.

/o ŽMONES UŽMUŠTI.
HATAVIA, N- Y., gcg. 14.

Trįs žmonės liko užmušti, 22 
sunkiai sužeisti ir <1 augeli s len
gviau užgauta, greit bėgusiam 
Lehigb Valley traukiniui už- 
vąžiavus ant slinkaus automo
bilio ir nušokus nuo bėgių, su
daužant keletą vagonų.
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KONSTANTINOPOLIS, geg. 
14.;— Persijos parlamentas už/ 
gyrė valdžios projektą pasam
dyti Amerikos finansinį eksper 
tą sutvarkyti tos šalies finan-* 
sus.

Persijos ambasadoriui Wa^ 
shingtone tapo įsakyta papra
šyti Amerikos valdžią paskirti 
tokį specialistą.

Taipjau bus pasamdytas ir 
W. Morgan Schuster, tarnavęs 
kaipo finansinis ekspertas Per
sijoj dlar prieš karą, bet pas- 
kui apleidęs tą vietą delei Ru
sijos protesto. t

Persija taipjau siunčia dele
gaciją į Maskvą pasitarti alie
jaus ir prekybos klausimais ir 
taipjau kaip pritaikinti pereitą 
balandžio pasirašytą ekonomi
nę sutartį. Sulig tos sutarties 
Rusija ..turi suorganizuoti Per
sijos armiją.

Kandidatas į šerifus nušovė 
policistą.

OMAHA, Neb., gcg. 14. — 
Dcmofcratų kandidatas į šeri
fus grįždamas naktį iš susirin
kimo, pamatęs kelis polieistus, 
paskaitė juos už plėšikus ir 
pradėjo šaudyti. Pasekmėje jis 
liko užmuštas, o vienas poli- 
ciistų gal mirtinai liko sužeis
tas.

Minimom alga Australijoj I

SYDNEY, geg. 14. — Pre
kybos taryba, kurios pirminin
ku yra teisėjais Beeby, nustatė 
78 šilingus ('apie $17.61) kaipo 
pamatinę algą Australijoj. Au- 
gščiausia minimum 'alga buvo 
85 šilingai ($18.70), kfiri pe
reitą spąilį buvo sumažinta 3 
šilingais. Minimum algos nus
tatomos sulig pragyvenimo 
brangumu ir įvainiojiasi įvai
riose valstijose.

Tokios algų tarybos veikia 
Austirialijoj jau nuo 20 metų.

Išbučiavo pačios kojas.
CHICAGO. — Konstantinas 

Yodiils, 33 m., 4637 S. Paulina 
St., atsidūrė teisme. Atitempė 
jį į teismą ljo pati, kuri skun
dėsi, kad įjos , Koonstanftinas 
mnolatos girtuokliaująs ir pas
kui mušąs ar verčiąs ją bu
čiuoti jo kojas.

Teisėjas Haas be jokių cere
monijų įsakė Kobstan linui at
siprašyti įsavo pačią ir čia pat 
teisime, prie visų akių, atsiklau
pti ir pabučiuoji savo pačios 
kojas, kaip kadi jis vertė ją sa
vo kojas bučiuoti. Nors ir pa
siraivęs, bet Konstantinas 
pumui>tclėjo ant kelių ir pabu
čiavo nors pačios batus. Teisė
jas jį 'paleido, imgrumojęs, 
kad kitą kartą, nebeužteks ko
jų pabučiavimo, bet kad tėkš 
ir akmenis paskaidyti, jei ir 
toliau jis taip elgsis.'

WA|SIH1NGTON, gcg. 14. — 
Kongresam įnešta biliu-s išs
kirti $500,000} pataisymui Illi
nois upės dambų, kurias liko 
sunaikintos dabartiniame pot
vynyje. i

OTTAWA, geg. 14. — Kana
dos eksportas ir importas pe
reitą mėnesį siekė $80,513,(XX), 
arba $29,000,000 mažiau, negu 
balandžio mčn., pereitais me
tais.

100,000,000
7 * ■ '

auksinų
Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei

gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
’ Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško Saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu- 
Vos bankai tai pataria.

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

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St4 Tel. Pullman 0659



I, Panedėlie, Gegužio 1922

Spešelų gelbėtojas suimtas.
L J. Sinkulos h* kompanijos 

padėjėjas Oscar Rubin šešta
dienį ' tapo pargabentas Detroi- 
tan iŠ Plriladelplrijos. Teisjas. 
W. M. Heston atrado jį nekal
tu sąryŠyj su Sinkulbs sukty
bių Štabu, bet jis apkaltintas 
pardavinėjime^ nebūtų pasko
lų ir Šerų. Dabar j L yni pa*- 
liupsuotas po $3,(XX) laidu ir 
jo byla bus tyrinėjama drauge 
su Sinkulos ir JonesL

Fotografo “biznis”.
ScOtten nuovados policija il

gą laiką stebėjos, kodėl šį pa
vasari DetroAo žmončs taip la
bai nori savo paveikslus turėti. 
Daugybės žmonių tolydžio ėjo 
imis fotografą Frank Kush, 4657 
Michigan avė. (adų gale ji 
sumanė sužinoti to priežastį ir 
nuėjo minėtą fotografą ištirti. 
Pabiručio, kad jie negalėjo nu
siimta jokių paveikslų, nes visi 
nepastovėjo ant kojų ir griu
vinėjo. Pajieškoję pas “foto
grafą” rado du pusbačkius ge
rojo alaus ir pustrečio galioilo 
degtinės. “Fotografas”, žino
ma tapo nugabentas Šaltojon.

Neištikhnas svečias.
Emilija Fields, 626 Lafayette 

blvr. ramiai sau munšainę vi
rė, kada atėjo pas ją kažkoks 
nepažystamais svečias; ji malo
niai pavaišino jį ir darvė jam 
$20 pinigais. Žmona manė, 
kad viskas bus gerai, bet po 
valandos tas nedėkingasis sve
čias sugrįžo txis ją su dėdėmis 
kaip detektyvas Iliggins ir nu
gabeno ją su munšainę ir skaniu 
alučiu nuovadom Tą dieną to
kių “svečių” atsilankė pas nie
ko blogo nelaukiančius žmone- 
lius 153.

Netikri pinigai. •-

Federald valdžia atsiuntė j 
Michigand valstiją žvalgą J. 
A, Paima netikrų pinigų dir- 
U’jams susekti. Jau metai kaip 
vis patėmijiama ir sulaikoma 
žmonės «u netikrais pinigas. 
Dabar tų pinigų esą paleista

Kūdikiai
Buf- 
kitų

kad 
pra'-

IĮ — kuriems leidžiama 
į naudot ganėtinai pieno, 
' patirta, kad <eina ant 

naudos protiškam ir fi
ziškam stoviui.1 ...

, Bordeno pienas nepa
lyginamai yra puikus ir 

panaudojime pakabus.

pranešimas
Stefn & Co. kreditorių komi

tetas paskelbia sekamai:
Parankumo delei Stem & Co. 

kreditorių, kad ofisas bus atda
ras ųtarninkų ir ketvergų vaka
rais nuo 6 iki 8 vaL vakare ir 
subatomis po pietų iki 6 vai.

Kreditoriai kviečiami į .ofisą 
per šį pažymėtą laiką ir aukš
čiau pažymėtose valandose, kad 
gavus visokių informacijų.

Room. 1103, 79 W. Monroe St.
Komitetas.

PASAKOJIMAI APIE JEZĮI
Parašė Frank Harris

K. GUGIS
ADVOKATAS

kaltina-

vagilių.
Tvirto-

^apyvarton dešimtys tūkstančių, 
daugiausia Michigano valsti
joj; bet jie taipgi ešų plati na
rna Clevelande, ChiČagoj, 
faloj, Bostone ir daugely 
miestų.

J. A. Paima tvirtina, 
tarp suimtųjų Šitos rųšies
sikaltėlių didžiausią dalį su
daro bolševikų šalininkai, ar 
jų vadai. Suimta šitie žmonės 
(rusai): Tony Kulik, Fond Ci
ty, Ont, Beaie Kapusnik, 9467 
Mcfiogail avė., •Htaintramck, Koz
iri Romnilck, Canfiekl avė., Mi
ke Knlov, 692 Hancock avė., 
Filman Hrickoylch, 4516 Rio- 
pelle gat., John Petrovski, Ford 
City, Ont. Visi jie yra 
ini pinigų dirbime.
Kunigijos daugiausia

Vienas Leavenvvorth
vės viršininkų leitenantas pul
kininkas Emery Š. West Michi- 
gano spirituaHstų draugijos su
sirinkime pasakė, kad “Bažny
čia yra^didŽiausia visokių nau
dingų reformų prieše ir kad 
kunigijos t'aTpe vagių yra dau
giau negu kokioj kitoj profe
sijoj”. Jis ragino Spiritualistus 
studijuoti filosofiją ir patarė 
mažamoksliams ųesirodyti su
sirinkimuose.

Už tuziną pavogtų kiaušinių 
$100 baudos. 1

Dikola Giovaniti, 3019 
sėli gat ir Jos Bulzimas 
Oliver avc. Hamtraimck
jo užsimokėti po $100 baudos, 
ar eiti į kalėjimą 30 dienų už 
pavogimą 
kiaušinių Belle llsland saloj 
Paukščių prižiūrėtojas juos su
gavo su kiaušiniais kepurėse. 
Jiedu buvo kaltinam! paukščio 
lizdo apvogime. i

Pasimirė sunkiausia / moteris.
Blg Raplds, MichJA-' Kaimy

nai tik po Šermenų sužinojo, 
kad Miss Jane Motffitt • buvo 
stambiausia lėlė visam pasau
ly. IlgUs metus ji važinėjo su 
cirku ir svėrė 100 svarij.

—J. Dagia.

Farm Products Cb, frię,
Tel. Franklin 3110

PRAK.
1.(Temoje

Ou Pekloj Buvo ir Išėjo!! 
ir kur randas numirę?

Rus

turč-

fazanes

19

cigaretai

Geri!
h Pirk Šiuos Cigaretusir TaupykPinigus
••A , 9 .

Bus išaiškinta iš Sv. Basto
Gogužio-May 15tą dieną

Pradžia 7:30 vai.

LIETUVIŲ LIUOSYBES SV.
1401 So. 49 Ct, Cicero, III.

Rengia I. B. S. A.

Įžangą dovanai. 
Nėra'kolektų , * S..BTOCKAS

PRANEŠIMAS

Norinife pranešti daugybei tavo 
draugų ir rCmSjų, kad perslkėlSni nuo 
1415 So. Halsted St., į 1401 South 
Halsted St.

Dabar turime visiškai naujutj ata
ką, vyrams ir vaikinama drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už- 
kviečiame jus ir jauČiamCs, Jtad ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio 
18 d. Du liflmah 1401 S. Halsted 
St. ir 739 W. 14th St.

Atdara kasdieną iki 9 vai. vak.
Nedaliomis iki 6 vai. vak. ,

S. GORDON,
1401 So. Halsted W.

Baisioji karė, kuri pra
sidėjo 1914 m. net milijo
nus kareivių; padarė di
delius ir po jos sekančios 
epidemijos, nuvarė i ka
pus tūkstančius,pulkus na 
šlių ir našlaičių ir paliko 
visokių sužeistų žmonių; 
buvo priežastimi bado, 
maro, revoliucijos ir anar
chijos. Kada tie jauni vy
rai sugryš? Ar yra kokia 
viltis sulaukti juos parei
nančius — prisikeliančius 
iš numirusių? Kada 
sis šitie Vargai ir 
tas? Kada Ver-

A

Autoriui leidus Iš Anglų 
kalbos vertė

A. Lalis
Kurie m€gsta skaityti dailią

ją literatūrą, patartumėm per
skaityti šią knygelę.

žodis dei pasakojimų 
apie Jėzų.

Visame savo gyvenime aš ypa
tingai tesidomėjau dviem žmo
nėm, kurie raštijoj paliko savo 
žymių: Shakespearu ir Jėzumi. 
Per pastaruosius trisdešimts mo
tų aš visados kalbėjau apie Jė- 
tų, kaipo apie didžiausį j j žmo
gaus sūnų, ištikiu j ų pirmutinį, 
kurs atrado žmogaus sielą ir kal
bėjo iš jos ir dėl jos, kaipo vir
šesnio dalyko negu protas; kurs, 
ištiesų, prieš devynioliką šimtų 
metų jau Žinojo tą tiesą ir veikė 
dėl jos, dėl kurios pastebėjimo 
musų laikais taip garbinama 
Bergsonas.

Nesenai, paėmęs skaityt Na
poleono gyvenimą, radau, kad 
ištremtas šv. Elenos salon jis 
lygiai tą patį sakęs apie Jėzų, 
būtent: “Jis kalba Iš sielos taip, 
kaip niekados žmogus dar ne
kalbėjo; jam pakanka sielos, 
kaip kad sielai pakanka jo; pirm 
jo, Melą buvo niekas”.

Metai ar klek atgal George 
Bemard Shaw man rašė: “Ar ne 
nuostabus dalykas, kad tiek jus, 
tiek Moore, tiek kš nuolatos už- 
siimam Jėzumi? Kuo jus galė
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo 
aip amžinai prio savęs traukia ?”

Aš stengiaus išsiaiškinti tatai 
sakydamas, kad Jėzus daug 
augščiau iškilęs už kitus žmones; 
ir dėl naujo susidomėjimo Juo 
šiandie ne vien Angluose, bet 
Prancūzuose, kur dagi Julės La- 
maitre bando rašyt apie jį pasa
kojimus, taipjau Italuose ir Ru
suose, atrodo, kad ilgainiui pa
saulis teisingai apvertins jį ir 
žmonijos Panteone leis jam už
imt tikrąją vietą.

Jei šitie mano pasakojlmėiiai 
nors kiek pamasins žmones iš
mintingai mąstyti apie Jėzų, ir 
pasirodys, kad jie ne visai ne
verti temos, aš busiu daugiau 
negu patenkintas.

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

Tel. Central 4411. Vai. nūn 9-6
gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted
Valandos: nuo 8 !H 8 V. v. kiekvie
ną vakarą, iiskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioma nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St,, kerti Leavitt 81 
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Furmas ir Rizniua, 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvą Išlygų.

Tel. Randolph 2898
A, A. SLAKIS .

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj, 

ASSOCIATION BLDG.
" 19 So. La Šalie St. „

Room 1808
Valandos! 9 ryto iki 5 po pietų

Namą Tel.t Hyde Bark 8895

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARftJAI 

1305-7 127 N. Dearbom 8C.
Randolph 8899 ’ 

MAURTCE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 8676

,V. JV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 812, W. 83 SL, Chicago, 
Tel. Yards 4681

Tel. Haymaitet 8669
JOSEPH W. GRJGAE

Lietuvis Advokatas 
Kambariu 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mil\vaukee ir Ashland Avės

79

B. W.BANE3 ¥J.
.■‘•7 ADVOKATAS

TaM 9 A. M. iki 5 P, M.
1811 Recter Building

WesĮ Monroe Street, CMcafa..
Phone Central 2560

Rex. 8208 So. Halsted St 
Fards 1115. Vali 6 iki 9 vaL

Nam

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL1S

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:38; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.
2914 W. 43rd Street^ Tcl. I^afayeųc 263

Saule nudegus nosį
Vartok apščiai šaldančio

Ttlenmofa^n
Lengvai gydo, greita! ir 

antiseptiškai.

"The LiUlt NurM 
for Littlc UU"

Naujienų Town of 
Lake Skyrius

Jei Tamsta įtori siųsti pinigus į Lietuvį — perlaidoms, če
kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės j “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

Jei Tamsta norit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau-, 
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Tųwn <rf Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalinga —• tuoj kreipkitės j “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. .

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas’* arba ir kitį pirmei
viškų laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą — kreipkitės tuoj į “Naujienų” Skyrių Towrt of Lake.

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbų “Naujienoms” — 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake.

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o f Lake.

“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town of Lake 
tik todėl, kad Town o’f Lake Air ąpiėlinkių lietuviams geriau pa; * 
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės į 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

lame galima gauti tomų Knygų kokiu 
tuoj kreipkitės f “Naujieną” Skyrių

NAUJIEM
TOWN OF LAKE SKYRIUS 

1614 West 46th Street (Prie So. Ashland Avė.)

Telefonas Boulevard 0672.
Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro^" Nedėldieniais nuo 

10 vai. ryto iki 2 po piet.

Garsinkities “NAUJIENOSE”

Frank Harriš.
42 puslapiai; Kaina 20c

Naujieny Knygynas,
1739 Š. Halsted S t, Chicago, III.

PAVYDAS
—.— ------------------ I

Nauja, puiki, penkių veiksmų 
drama.

Parašė M. Arcibašev;
Verte P. K-as.

į Veikiantieji Asmenys:^ 
Petras Izmailovas, 
Elena, jo žmona, 
Andrius Bagdanovas, 
Vandžt, 
Juozas Kaminskis, jos vyras, 
Kunigaikštis Darbeljani, 
Jonas, studentas, 
Šone, gimnazistė, 
Ivanovas, poručikas, 
Kovalenko, karinis gydytojas, 
Mikas, tarnas, 
Gruzinai muzikantai.

Kaip matote šioje dramoje 
dalyvauja daug inteligentų. Už- 
taKix. kalba tarpe veikiančių as
menų yra graži. Netik lošimui, 
bet ir šiaip pasiskaitymui Pavy
das yra begalo žingeidi knyga. 
Patartina kiekvienam, o ypač 
scenos mylėtojams, įsigyti Pa
vydą. /Lošėjai, vasaros metu, 
jau galėtų pradėti mokintis šią 
dramą, kad sezonui atėjus, ‘ga
lėtų scenoje statyti Pavydą.

110 puslapių. Kaina 50c.

Naujieną Knygynas, 
< —p----------

1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Dr AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chininas

Ofisatf! 2816 So. Michigan Are.
Valandos t 

nuo 10 ryto iki 8 vai. po .piet. 
Telefonas Victory 9082

A. MASALSKIS 
Graborius 

Atliekamo dar 
bą kuopigiau 
šia!. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
8307 Aubum Avė!.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGE PORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džioiame pilnai su CEQ 
fixtures

Darbą gvafantuojame.
Elektriškam darbu!

Telefonai Boulevard |

1619 W. 47th Street
Ant ilnuokesčlų, jei pagei

daujama.

DR. W. YUSZKIEWICZ
■ 9

Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avc.
Tel. Humboldt 5849

------



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
OMAHA, NEB.

Kaip Geriausiai Skalbti Drabužius

Telefonai

Pirmutinis Dalykas Yra

SOAP

Lietuvon

P. Karneckas,

PERKELTAS NAUJON VIETON

Lietuvių Svetainės Name

3564 Dix Avenue
Detroit, Mich

Visus Lietuvius, visokiais reika
lais prašome kreiptis j tę Skyrių. 
Teisus ir nuoširdus patarnavimas

pagarsinimą Bor
land Pieno, kaipo

Mėgink sekamus nu
rodymus ir prirody
mus ką mes sakome.

Nariai pasvarstę ta dalyką 
nutarė, kad butų nuvažiuota į 
pastą ir konstitucijos parvežta.

Pinigai is 
Rockfordo

Pinigai Iš
Kenoshos

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
. Ned. 10 iki 12 pietų 

Tel. Boulevard 6437

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankręvas, kurios 
skelbiasi Naujienose,

HART, MICH

. Avižos pas mus jau pasėtos 
ir jau pradedam kukurūzus so
dinti

Borden Company, New York, o 
jie prisius veltui tą knygelę, ko
kios jų norėsite, su nurodymais 
jūsų Kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygą, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistą su Eagle Brand. Pą- 
minėkite žodžiais, kokios kny
gelės norite.

STOCKHOLM LAIVAS PRI 
BUS Į NEW YORKĄ.

Drabužiai Daug Kainuoja
Kamgi rizikuojate brangenybėmis, kad 

sutaupius kelis centus ant muilo?
9

Ic Sutaupysi —$100 Pražudysi
Kad sutaupius jūsų drabužius nuo pa

žeidimo ir tiktai švariai išskalbus.

Kuomet jos 'locnas pienas ne
atsakantis, nėra tokiuo, kokiuo 
turėtų būti, kad kūdikis butų 
galima gerai užlaikyti,“ sveiką ir 
tvirtą auginti, reikia tam tikro 
maisto. Bordeno Eagle Brand 
Pienas yra išrišęs šią užduotį 
tūkstančiams tūkstančių moti
nų per praėjusius šešesdešimts 
metų. Daugiau kūdikių tapo 
išauklėtų su Eagle Brand, negu 
kad visus prirengtus maistus 
sudėjus į krūvą. V

r, ar ne 
Mat streiko 

streikininkų laikytam 
š. m.

(Apgarsinimas)
KIEKVIENOS MOTINOS DI 

DŽIAUSIĄ UŽDUOTIS.
Švedijos Amerikoniškos lini

jos laivas Stockholm išplaukęs 
iš Gothenburg geg. 9 d., pribus į 
New Yorką su 944 keleiviais, 
paštu ir tavomis. Laukiame 
prabūvant geg. 19 ir išplauks 
vėl į Gothenburgą geg. 27 su 
keleiviais, kurie keliauja į Scan- 
dinavijos, Finlandijos ir pabalt- 
jurio provincijas.

Buvusio streiko komiteto su 
šauktas susirinkimas.

IŠ atžvilgio Eagle Brand savo 
aukštos vertybes ir vienodumo 
yra geras visokiam mieriui, kui 
tik vartojate pieną ir cukrų. 
Mėginkite dažalyi ir saldainiams.

Jei jūsų kūdikis sunkyn ne
eina- verkia, ar nenormalis arba 
erzus tai yra kas tokio su juo- 
mi.

šiame laikraštyj, laiks nuo 
laiko matoma 
deno Eagle i 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Išskirpkite pa
garsinimą ir pasiųskite jį The

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 4H 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. A. R. Blumtha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė, 
Kampas 47th St.

------- DU. BlEžffl-------
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 3.

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Dar 
tapo 
laukia 
Jiems reikalinga pagclba 
tiekų pinigų ne kiek pagelbGsi.

Tatai liko nutarta, kad šita 
komiiiijtt atsišauktų į vietos 
draugijas, prašydama pagelbėti 
jiems bylą laflmėt*. Vienas l<o- 
ųiiteto narys T. Zigmantas re
zignavo, o kiti du, susirinkimui 
prašant, tuo tarpu pasiliko.

tarp tų, kurie streikavo, 
juokai tenka mesti šalin, 
ir dabar yra tokių, kurie 
paleisti po k a arijomis ir 

bylos nagrinėjimo, 
o su

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

\ OFISO VALANDOS:
Nv»*> 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampaš 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir. 1—8 vak. 
Phone Canal 257

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- 
kąrais 6—9. Nedėl. pagal sutarimų 
3261 So. Halsted St., Chicago, III

Balandžio 27 d. buvo pir
mas susirinkimas sušauktas bu
vusio skerdyklų streiko komi
teto, lietuvių skyriaus. Į šną 
susirinkimą artėjo dvylika Žmo
nių. Komitetas sušaukė šitą 
susirinkimą, kad fpatdškinus vi
suomenei, ką jis puveikė, 
nuveikė ir delko. 
metu 
susirinkime sa/usio;12 d 
buvo išrinkta komitetais iš tri
jų žmonių, kad jis atsišauktų į 
visuomenę ir bandytų gauti pa- 
gelbą tiems streikuojantiems 
darbininkams, kurie neturi iš 
ko gyventi. Ir ve dabar jie 
pirmą kartą sušaukė susirinki
mą savo raportą išduoti.

Susirinkusieji iš savo tarpo 
išrinko A. Ūkelį pirmsėdžiu ir 
ėjo prie darbo. Vienas komi
teto narių, F. Zigmui) tas, duo
damas pareiškimą pasakė; kad 
komitetas surinko pašalpos tik 
$15 nuo vietos SjLA'.;#7 kuo
pos. ir iš tolimesnių kolonijų 
gavo apie $5. V. Sabaliauskas 
patvirtino jo pranešimą ir pa
sakė, kad pas jį yra tik $20 į- 
plaukusių tam tikslui. Bet A. 
Zalpis, taipgi to komiteto na
rys, daro jam apkaltinimą, kad 
komitetas buvęs nerangus, kad 
jis su kitais komiteto nariais 
negalėjęs susitaikyti ir, kad ir 
turėdamas norą darbuotis, ne
galėjęs. šitą jo ‘kaltinimą kal
tinamieji draugai priėmė tylė
jimu. *

Toltaus buvo svarstoma, kas 
reikia daryti su pinigais. Viehi 
ant juoko davė įnešimą išda-j 
linfi

reikalavo $50. Kovo 5 <1. S. L. 
U. savo laikytame susirinkime 
nu tarė pasiųst i jiaim $25, j ei j is 
apsiima atspausti 100 konstitu
cijų [Spaudinti 100 ar 200 egz. 
spaustuvėms didelio skirtumo 
nedaro. Sąskaiton eina visas 
prirengimas spaudai—N. Red.], 
o jei neapsdimtų to padaryti, 
tai kad pinigus sugrąžintų at
gal. Jam šitas pasiulymas bu
vo pasiųstas drauge su pinigais 
ir jis jį priėmė. Dabar, kada 
atėjo tos konstitucijos su rei
kalavimu dar $25.12, tai sekre
torius nepriėmė ir laiškanešiu 
nusinešė jas atgal.

Blunčiami Lietuvon grei 
člausiu budu ir ui pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Parduodamos ; laiva
kortės Lietuvon ir is 
Lietuvos.

Kreipkitės nitfU

! Telefonas: Boulevard 7642

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi 
mfnėmfl Lietuvoj mo- 
ney orderiais ar iraf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Kol buvo pas m ils kun. Olek- 
navičius, jis nedraudė savo pa
rapijoms gerti. Buvo ge
ras”. Bet dabartinis kle
bonas kun. Mikulskis jau ne
patinka, nes jis veda katą prieš 
girtybę. Geg. * 7 d. jis smar
kiai užgulė tuos, kurie be deg
tinės neapseina. Šitas jo ka
ras prieš girtuoklius labai man 
patinka, nes .pas mus žmonės 
visai pasileido; rotai rasi na
mą, kuriame munšainė nebūtų 
vertlama. Gatve eidamas girdi 
tik gar meškas traukiant ir gir
tų žhionių balsus. Tai didelis 
I>asi leidimas.

—Lietuviškas Detektyvas.

Liepos 4 d. S. L. N. rengia 
pikniką; tur būt, bus šaunes
nis negu pernai, 4aip anksti 
pradėtas rengti.

Susirinkime įsirašė du nauji 
nariai, kurie čia apsipirko 
ukius, atvykę iš Chicago®, Nu
tarta, kad visi akimirkai pri
klausą L S. U. pasistengtų iki 
rudeniui , užauginti augmenų 
tinkamų išstatyti parodoj, su 
kuriate galima butų lietuviams 
pasirodyti prieš svetimtaučius.

nius su American Family Muilu. Jis išvalys 
ir labiauHla dalikaktni, dirbiniai likn kaip ir 
pa4eit> jiiHij tuuLų odos.

Pigiau1 Pirkti Gerą Muilą 
begu. Naujus Drabužius

KIRK’S

AMERICAN

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, I^at- 
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal- 
tikos kraštus per Hamburgą.
SAXONIA............................. Geg. 25

CARONIA ....................... Birž. 17
Antra kJesa $130, 3 klesa $103.50

Taksų $5.00. (
Keliaujant per Cherbourga, 

Southampton, Liverpool ir Glasgov 
SCYTHE ........................... Geg. 24
COLUMBIA  ............... Geg. 27•

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va
žiąja j Danzigą, Pltiava ir Libavą. 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dąn- 

zlgą $106.50 i Liepojų $107. Tak- 
Vų $5.00.

^DR.HERZMAN^
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Sumerk suodinus drabužius į rėčką vandens, 
išimk juos atgąl, trink pamažėli AMERI
CAN FAMILY MUILĄ visur į drabužius ir 
sudėjus vandenyn mirkyk per 30 iki 50 mi- 
nutą, tuo tarpu American Family atliks dar- ♦ 
bą. Potam gerai išplaukyt, išlazurkuok, iš- 
gręžk ir išdžiovink.

I ' 9 / _• >1' > ’ '   .

Kaip nebūtų, jau yta žinoma faktas, kad no
rint turėt drabužius švelnius ir švarius, rei
kia virinti.: ., . » ri

galite skalbti geriausius jūsų lininius, leistis ir-vilno- 
perdiem, kad 
nauji ir ne-

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gst. 

Telefonas Yards 1119-J
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pria 
gimdymo. J^> 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Lietuvon
.Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. >

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

J.S.Petrauskas
‘ ; 809 So. Main Str.,

Rockford, III.

Geg. 7 d. Lietuvių Ūkininkų 
turėjo mėnesinį susirinkimą 
pas ūkininką D. Balčių. Apta
rus kitus susivienijimo reika
lus sekė įvairių komitetų pa
reiškimai. Svaigiausiais buvo 
konstitucijos komiteto pareiš
kimas. Jis yra toks. M. Palta- 
navčia prisiuntė atspaustas 
konstitucijas, reikalaudhmais, 
kad priimant butų jam užmo
kėta diar $25.1 Nariai negalė
jo suprasti, už ką jis jų rei
kalauja. Mat. Paltanavičius 
buvo apsiėmęs atspausti 200 
konstitucijų už $40, bet išlai-

’ DR. C. Z. VE2ELIS :
i' * - ■

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avė., 

arti 47-tos gatvšs

Waukegano 
Lietuviai—
HorSdami SIŲSTI PfrIGŲ 
tavo giminėms LIETUVON, 
kreipkite j J. E. Bruževi- 
jbM aptiek,:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1M6 Marton Street, 
Waokecaa, IH.

A. Pakšys
220 Mj!waukee Avė., 
Kenosha, WIb.

Jlche? ®
J-

Į Kuomet kenti 
■•tvos skaudėjimą 
| sirtną gkaudėjimf 
i dartą skaudėjimą 
[ neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėffiiih

Dr. MilcsAnti-Pain Pilis
Ona or two and the paln stops 

Contafn no hablt-formlng drugs 
Havo you trled Dr. Milės’ Nervine?

voAr Drutffftat

ANCHOR • DONALDSON
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Editai P. firigaltUi

CHICASO, ILLINOIS.

įi SdbėcriptioD Ratam
l >8.00 per year in Canuda.
; |7.t0 per year outside of ChleagOi
| 18.00 per year in Chicaga,

8c. per copy.

Entered m Second C1M« Mattar 
March 17th, 1014, rt thft Fort

ChlcagOj Ilk, nndttc um art rt 
March 2nd< 1879.
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Naujienos eina kasdien, liskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujianu Bao- 
drovi, 1739 Sc. Halsted St, Chkago, 
III. — Telefonas i Jtaosovelt 8 b DU.

'• JJ laimėkijimo kainai 
Chlcagoja — paltui ,

Metanui ----------- - ■> j ■ Ff’ĮJjj
Pusei metų------ , —i
Trims xrx uosiams .-r—« 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui —r 

Chlcagoje per valiotajam 
Viena kopija ,, 
Savaitei . , . ...
Mėnesiui . .......

Suvienytose Valstijose nt Ghfoaguf 
paštui m A

( Metams 1 , ... 1' -wj
t Pusei meta » i i i 4.90 
t Trims mėnesiams į , <...■■ J-jį) 
■ Dviem mėnesiams ■ „ į 
t Vienam mėnesiui , . , ....mh

I Lietuvon ir kitur ulaianiuoMi 
įAtpiginta/

Metams------- ,------ tfJJ
Pusei meta .......
Trims mėnesiams - „„ , u. E9o

Orderiu, kartu su užsakymu.

PROPAGANDAI PINIGŲ 
NESIGAILI,

Berline leidžiamas Rusų 
socialdemokratų organas 
Socialističesky Viestnik ra- 

“Niekam ne paslaptis, 
kad komunistinė propagan
da Europoj vedama didžiu- f rys galų gale nemenka su
moj Maskvos pinigais. Ką- 
tik paskelbtos skaitmeninės 
apyskaitos parodo, kad Vo
kiečių kęmunistai gauna iš 
bolševikų milijonus'-subsidi
jos.” \ • 1 i; d;

Trockis esąs genialingas 
žmogus. Bolševikų propa
gandai jis suranda įvairių 
kelių. Negavęs Anglų spau
doj vietos savo melams apie 
Gruzijos socialistinę respub
liką, —- kurią Rusų bolševi
kai užpuolę durtuvo pagalba

sutrempė ir pavergė, — jis 
kreipėsi į anglų laikraštj 
Daily Herald, siūlydamas 
gerai pamokėti už kiekvieną 
jo rašinių įdėtą eilutę. Daily 
Herald sutiko, bet čia jau 
savo skaitytojus persergėjo, 
kad tie rašiniai dedami kai
po apmokami skelbimai.

“Gudrus ir praktinki tie 
Anglų žmonės, sako Soc. 
Viestnik. Vienu kartu du 
kiškiu nušauja: prisižeria 
kišenius “komunistinio” 
aukso, ir komunistinę pro
pagandą išstato visiems an
glų darbininkahis pasijuok
ti.” ‘ . i •

Už pirmuosius tris straip- 
snius-skelbinius Maskva už
mokėjo Daily Heraldui apie 
tūkstantį svarų sterlingų —* 
nominaliai 5000 dolerių.

Rusijoj milijonai žmonių 
badu miršta. Visas^ pasaulis 
sujudintas stengiasi duoti 
įmanomos pagalbos, aukoja 
milijonus baduoliams šelpti. 
Tuo tarpu bolševikų valdžia 
pila milijonus aukso savo 
propagandai užsieniuose ve
sti

kalbama apie
♦ .!

AUKOS LIETUVOS SOCI
ALDEMOKRATAMS,

vis tai

Nuo kurio jau laiko be
veik kiekviename Naujienų 
numery matyt skelbimai au
kų Lietuvos socialdemokra

tams rinkimų j Seimų kam
panijai vesti 
nedidelės sumos, trumpi au
kotojų sąrašai, bet vis dėlto 
pradžia jau gera padaryta. 
Jei tik draugai turės gero 
noro ir energijos neatlai- 
džiai pasidarbuoti, tai ir iš 
tų nedidelių aukų susida-

ma, kuri, pasiųsta musų 
draugams socialdemokra
tams Lietuvoj, duos jiems 
galimybės tinkamai rinkimų 
į Seimą kampanijai išplėto
ti ir sėkmingai nugalėti kle
rikalų pavojų.

Reikalas, kad busimai! 
Lietuvos parlamentan butų 
kuodaugiausia pasiųsta dar
bo žmonių atstovų, socialde
mokratų, turi mums lygiai 
rūpėti, kaip kad ir Lietuvos 
darbininkams? Bet Lietu-

socialistų vadą Brantingą. To
dėl skaitytojams bus pravartu 
susipažinti arčiau su to darbuo
tojo gyvenimu ir darbais. Ži
nomas rašytojas Edwin Bio- 
erkman’as žurnale “Our Worfd” 
šiaip apibudina Brantingo as
menį.

Karas be pasigailėjimo žai- 
<IC ĮMitik 2a nonių repu-

tacijomia. Ir kad jis parbai
gė, tai tik trys ]x>litikai visoj 
Europoj nesugniužo nuo aud
ros. Taip rašė vienas anglų 
žurnalas. Kadangi tarp tų tri
jų politikų minima ir vardas 
Brantingo, kuris jau antru 
kartu sudarė Švedijos mlnaste- 
rių kabinėtą, tai čia apie jį ir 
kalbėsime. Po karo Brantin
go vardas pasidarė labai po- 
pulerus. Kur tik buvo svarsto
ma Europos atsteiguno klausi
mas, ten neapsieita be Brantin
go. Ir dabai*, Genoa’s konfe
rencijoj, Branting’as yra skai
tomas vyriausiu vadu tų tautų, 
kurių politinė padėtis .reikalau
ja, kad visos sutartys'butų da
romos teisingumo pamatais. Tai 
skaitoma vienintėliu budu įvy- 
kinimui taikos Europoj.

Branting’as yra socialistas. 
Bet jam per metų eiles teko 
būti tarp dviejų ugnių. Iš .vie
nos puses jį puolė antbsocia- 
listai, o iš kitos — ir tai ne
mažesniu uolumu nepatenkinti 
pačios Socialistų Partijos ele-

mui Lietuvoj stiprinti, žmo
nių laisvei smaugti. Mes, 
socialistai, tokių agitatorių 
čia neturime, Lietuvos soci
aldemokratai negalėjo jų 
atsiųsti Amerikon, bet mes 
galime ir be to apsieiti. Su
prasdami reikalą, bukime 
patys agitatoriais ir aukų 
rinkėjais, ir jei šimtų tūk
stančių ir nesurinksime, vis. 
dėlto Budėsime pakankamą 
sumą bent rinkimų kampa
nijai vesti.

vos darbininkai perdaug su
varginti, kad jie galėtų stip
riau materialiai remti soci
aldemokratų kampani j os 
darbą, surištą su didelėmis 
išlaidomis; dėlto yisa jų vil
tis dedama čia į draugus 
amerikiečius, j jų paramą. 
Rūpinkimės tat jų nesuvilti.

Klerikalai turi čia savo 
specialinius agitatorius, ku
rie važinėdami iš kolonijos j 
koloniją surenka šimtus tūk
stančių dolerių klerikaliz-

Hjalmar Branting’as

Paskutiniais metais 
buvo

nemaiža
Švedijos

3

mentai. Apie jį kalbėdavo su 
panieka, kaipo apie buržujų. 
Na, o bolševikuojantys socialis
tai nesigaili ir kartesnių kom
plimentų. Jie griežia danti
mis ir vadina jį “proletariato 
išdaviku”. Bet tik dėka Bran- 
tingui, kad Aleksandrui Berk- 
manui ir Emma Goldman 
leista pasilikti StockRolme. O 
reikia žinoti, kad tų dviejų po
litikos įsitikinimai yra priešin-, 
gi ne tik kapitalistams, bet ir 
socialistams. Kapitalistų spau
da dėl to dalyko bando viso
kiais budais diskredituoti 
Brantingą.

Branting’as yra kilęs iš bur- 
žutteinės šeimynos. Jis visuo
met atiduodavo pirmenybę 
evoliucijai, o ne revoliucijai. 
Savo veikime jis yfca nepapras
tai atsargus: kiekvieną naują 
žingsnį daro planingai ir ap
galvotai. Maža tesiras žffno- 

Įvairiuiisia;, 
(teorijas taip gerai, 

kaip kad pažįsta Branting’as^ 
Jo pamatinis socializmo dėsnis 
yra tas, kad musų industrinėj 
gadynėj draugija ir tautos ga
li gyvuoti tik koperativiais pa
grindais. Privatiniai kontro
liuojamas biznis, jo pareiški
mu, yra “valstybė valstybėj”, 
kuri užkerta kelią platesniam 
darbui. Tu6' budu demokra
tinimo procesas turi būti per
keltas iš politinės į industrinę 
dirvą. ’ n

Nors jo žinojimas yra nepa
prastai platus, tačiau jo nieku 
budu negalima priskaltyti prie 
teorininkų. Nuo Bismarko lai
kų vargu yra buvęs kitas poli
tikas, kuris mokėtų taip ge
rai orijentuotis gyvenimo tak
tuose kai Branting’as. Tos tai 
priežasties delei jo oponentai 
bijo jo ir kartais net gerbia jį. 
Jie gerai supranta, kad jo su
manymai yra praktingi ir įgy
vendinami prie esamų aplinky
bių. O kovoti prieš utopijas 
juk yra daug lengviau, negu 

prieš projektus, kurių praktin- 
gumą galima prirodyti kiekvie
nam, kuris tik vaduojas protu, 
o ne jausmais.

II1 '• » ’ ' • •

Branting’as da turi ir kitą 
savybę, kuri verčia jo priešus 
—kaip iš dešinės, taip ir kai
rės—susimąstyti. Nežiūrint jo 
šalto, aiškaus ir analizingo pro
tavimo, jis turi labai jautrią 
širdį, kuri negali kęsti žmonių 
priespaudos ir kentėjimų. Jau
nystėj jis studijavo' matemati
ką, p vėliau — astronomiją. 
Po kelių* metų mokinimosi jis 
parodė toj šakoj nepaprasto 
gabumo. Net ir dabar jis 
karts nuo karto lanko Stock- 
holmo Astronomijos Draugiją 
ir praleidžia, ten vakarus. Ma
tematikos ir astronomijos ino- 
kslų aiškumas, z kuriais domė
josi Branting’as, išlavino jo 
protą analizingai galvot. Mark
sistinis Socializmas, kurio mo
kslas yra irgi aiškus ir siste- 
matingas, patraukė Brantingą. 
Bet dar buvo ir kita priežas
tis, kodėl jis virto marksinin- 
ku. Jis turi gerai išlavintą 
vaizduotę. Tas davė jam ga
limybės .suprasti vargšų padė1- 
tį ir rūpintis jos pagerinimu^

žodžiu, Branting’as niekuo
met nedasileido ir nedasileis, 
kad žmogus jame butų nu
stelbtas politiku.

Be aiškaus proto ir geros šir
dies, jis turi nepaprastą drar 
sumą, kuris nesustoja prieš 
nieką, jei tik yra reikalas. Bet 
jis nieko nedaro ant greitųjų. 
Vienok, kada jis nutaria ką 
nors daryti, tąsyk jokios kliū
tys negali jo sulaikyti. O rei- 
Icia žinoti, savo veikimo
padarinius ir kliūtis jis iškal- 
no kuopuikiausia permato. 
Vienas ryškiausių to pa vyz
džių — tai jo virtimas socia- 
lįstu, - Tais laikais Švedijoj 
nebuvo jokios socialistų par
tijos — Markso sekėjų. Iš už
sienio, Danijos, atvyksta siu
vėjas skelbti marksistinį socia
lizmą. Jis buvo ateivis ir blo
gai kalbėjo švedų kalba. Prieg- 
tam jo elgimos ir išvaizda gim
dydavo . lik juoką. Jo žinoji
mas buvo labai apribotas. Vi
sa ką jis turėjo —• tai fanati
ko užsidegimą. Apie jį susi
spietė menkas būrelis tokių 
pat vahgšų, kaip ir jis pats.

Žmogui, paeinančiam iš ge
ros šeimos, iš tikrųjų reikėjo 
nemaža drąsos susidėti su tuo 
elementu. B^antipgo šeima 
turėjo ryšių su įžymiausiais 
Stockholmo žmonėmis, Jis ne
senai buvo baigęs u ni versi tą, ir 
visi žiurėjo į jį, kaipo į busi
mą mokslininką. Jis turėjo pa
kankamai lėšų, kad tęsus mo
kslą arba šiaip sau gyventi 

kultūringo žmogaus gyvenimu. 
Jis buvo susižiedavęs su mer
gina taip^pat iš ger^i pasilai
kančios šeimos. Jeigu socialis
tinės teorijos traukė jį, tai jis 
galėjo remti socializmo sekė
jus saugiu budu, nesusidėda- 
mas su jais. Bet Branting’as 
pasirinko kitą kelią. Jis atvi
rai prisidėjo prie socialistų ir 
pakėlė visus nesmagumus ir 
negarbę, surištus su tuo žings
niu. O reika žinoti, kad tais 
laikais net ir platesnių pa- 
žvalgų žmonės tokį žygį skai
tė kone {kriminaliniu dalyku. 
Vienok jau ir tada pas Bran
tingą pasireiškė tokis nepapras
tas žmoniškumas ir paprastu
mas, kad jo priešai rimtai susi
domėjo juo.

Jis atsidavė socializmui pil
nai darbu ir turtu. Jis tapo 
Švedijos socialistų vadas. Su
prantama, kad tai buvo di
džiausia intelektualinė spėka 
jų tarpe. Pagalios, jis nusto
jo studijavęs astronomiją o 
pašventė visą. laiką socialisti
nės minties skleidimui. Kada 
reikėjo steigti socialistų laik
raštis, tai tik dėka jo darbui] 
jo pinigams ir jo protui tai bu
vo galima padaryti. Kiekvie
ną savo skatiką jis sukišo į 
laikraštį. Ir jis, kuriam ne
buvo žinomas nedateklius, atsi
dūrė tokioj padėtyj, kur rei
kėjo sunkiai kovoti dėl pa
prasčiausių gyvenimo reikme
nų.

UI
Kaip ir visi didi žmonės, 

Branting’as turi nepaprastos 
ištvermės darbe. Tai nėra tik 
valios dalykas, nors, tiesa, jis 
turi geležiiię -valitį.

Darbas — tai jo natūrinė savy
bė. Ir maža tesiras žmonių, 
kurie butų nešę tokią sunkią 
naštą ir per tiek metų, kai 
Branting’as. Daug darbo jam 
vienam reikėjo pakelti dcl to, 
kad nebuvo atatinkamų padė- 
jųjų. Jo laikraštinis darbas 
užvėrė visiką — pradedant nuo 
vyriausio redaktoriaus ir bai
giant reporterio pareigomis. Ir 
tik dar pereitą metą kada jo 
premjerystei staiga atėjo galas, 
jis išsiuntė iš savo namų tar
nus, kad praleidus su savo 
žmona ?amų vakarą. Bet tai' 
nepavyko. Jis instinktyviai at
sisėdo prie stalo ir ėmė rašyti 
straipsnį, kurį jis pirm kelių 
mėnesių buvo prižadėjęs vie
nam Šveicarijos žurnalui, (bet 
dcl laiko stokos negalėjo para
šyti.

Visos jo savybės pasireiškia 
jo išvaizdoj. Jis yra pusėti
nai aukštas ir labai tvirto su
dėjimo. Kiekvienas jo judėji
mas turi savotiškos reikšmės. 
Jo veidas yra reikšmipgas ir 

atspindi kokį tai liūdesį, lyg 
Lincolno veidas. Jo bumą den
gia dideli kiek pražilę ūsai. 
Tai buvo mylimiausias karika- 
turininkų arkliukas. Iš po jo 
tankių antakių žiba plieniniai- 
mėlynos akys. Prie paprastų 
aplinkybių tos akys tokios ra
mios, kad tarytum jų ir ne
pastebi. Bet kai paeini nud 
jo, tai pasirodo, kati tos akys 
ir padarė žiūrėtojai daugiau
sia įspūdžio. Jos tokios perve- 
rianČios! Rodosi, stačiog nėra 
galima meluoti, kada tos akys 
žiuri į tave. Bet kada įžiurimh 
melas, tąsyk tose akyse suspin
di pyktis. Bet net ir tada jose 
yra kas tai malonaus, i>a trau
kiančio.

Oratorija, kaip mes ją čia 
suprantame, beveik nėra žino
ma Švedijoj. Nors, tiesa, kal
bėtojų netrūksta. Kalbėjimo 
manija ten beveik visi užsi
krėtę. Kalba kur reikia ir kur 
nereikia, Ne, nekalba, bet tanv 
kimusia skaito iš raščiukų. Be 
raščiukų neapseinama* net ir 
parlamente. Naudojimas juo
kų ir anekdotų kalboj atsi
liepia į kalbėtojo reputaciją. 
Branting’as irgi nėra Kuosas 
nuo los tautinės tradicijos. Bet 
nežiūrint to, jo kalba visuo
met yra Įdomi, Jis stengiasi 
kalbėti kuoprasčiausia kalba, 
nenaudojant jokių pagražini- 4 
mų. Ir dėka tam\ tūkstančiai 
žmonių, kurie susirenka jo 
klausyti, gaudo kiekvieną jo 
žodį.

Tokis tai maž-daug asmuo to 
žmogaus, kuris karo metu la- 

( biausia prisidėjo prie išlaiky
mo Švedijos neitraliteto. O 
vėliau parode iiei>a,i>r4istos 
sos ir sugebėjimo rišime pai

nių tarptautinių klausimų.
Karo metu jis rėmė talkinin

kus, nežiūrint to, kad opozici
jos spaudimas buvo nepapras
tai didelis. Bet kai karas pa
sibaigė liko užmesta nepaken
čiamos taikos sąlygos, Bran
ting’as visu\ uolumu ome ko
voti prieš tai. Jis deda pastan
gų, kad Vokietijos žmones ne
būtų baudžiami už kitų nusi
dėjimus. Ir čia jis vaduojasi 
ne tiek teorijomis, kiek paras
tais žmoniškumo ir teisingiir 
nio' dėsniais. Ir dabar, Genoa 
konferencijoj, jis deda visas 
|>as'tangas, kad išlyginus vals
tybių nesūsipratimus taikiu ir 
teisingu budu. Tai tik vienin
telis išganyme Euroį>ai. Jeigu 
Europos valstybės nekoperuos 
bendrame atstatymo darbe, tai, 
sako Branting’as, Europai grę- 
sia da blogesnis dalykas, negu 
pasaulinis karas.—K. Sėjikas.

JIE PADARĖ SAVO IR GIRTI 
BŪDAMI.

BALYS SRUOGA. v

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

(Tęsinys)'

Romain’o Rolland’o kūrybą sunku butų pri- 
skaityti kuriai nors literatūros ^nokyklai. Kaip 
lygiai liūdnos butų pastangos padaryti tą darbą 
dcl Homero, Dantės, Shakespeare’o, Goethes, 
arba bent jų kūrybą kuriuo nors nustatytu šab
lonu apibudinti! Kiekvienas jų pats sau mo
kykla, kiekvieno jų kūrybos plotis — amžinastis. 
Lygiai ir Rolland’as yra pats sijiu mokykla. Pa
čiuose pagrinduose jis, žinoma, yra tai, ką mes 
paprastai vadiname tea'listas, arba kaip Maer- 
keriis sako, jo kūryba yra pagilintas realizmas. Jis 

savo kuriniams medžiagą semia iš 
Rollancf’o gyvenimo, savo didžiaisiais veikalais 
herojai ir rašo gyvenimo, tolio gyvenimo, kaip 
jo veikalų jis kasdieniniuose rupesniuose Mėn
esinė . ka, istoriją, jo dainuojami karžygiai

• — gyvi žmonės, su nuosakiu psicho
loginiu issirutulojimu, su mums suprantamais, 
o gal ir ne svetimais mums pergyvenimais; ne vie
no dainuojamo karžygio prototipą ^net mes patys 
galime gyvenime suieškoti ir pažinti (Jaures ir 
tt.), nebekalbant jau apie tuos, kuriems apibu
dinti jis ėmė pripažintąją istorijos medžiagą. 
Tokiu budu, jo kūryba yra gyvenimo davinys. 
Tačiau ir ne gyvenimo. Jo dainuojamieji asmens, 
nežiūrint į visas jų žemiškas savybes, yra vis 
tiktai ne šios žemės žmonės; jie yra nelyginant 
tie Platono idealingojo pasaulio daiktai, kurių 
šios žemės daiktai tėra tįktai liūdnas. netikslus 

atvaizdas. Jie būdami tam tikros idėjos-reiškėjai, 
kuria gyvena ir kurią rutulo j a iki pašaknų, iki 
gelmių, jie patys nelyginant tėra tiktai idėja. 
Bet būdami idėja, jie niekuomet nėra ne tik ale
gorija, bet ir simbolis — jie niekuomet nėra ab- 
straktingi, niekuomet nėra gyvenimo atotrauka. 
Pavyzdžiui, pas Leonidą Andrejevą, ar pas daug 
galingesnį Maeterlinck’ą mes taip pat randame 
dainuojamus asmenis suidėjintus, kur pergyve
nimai ir žygiai yra psichologiniai suprantami ir 
pamatuoti, ir vis tiktai mums, paprastiems šios 
žemės našlaičiams, jie atrodo tiktai labai gražus 
‘abrozėliai’... Rolland’o karžygiai — gyvi ir ga
lingi, tokie, kaip mes žmonės, ir ne tokie... Ne
lyginant, kaip Kristus buvo žmogus, ir vis tiktai 
ne žmogus, ir vis tiktai daugiau, negu paprastas 
žmogus. Ir reiškiamoji jais idėja — nėra idėja, 
nėra tendencija, • kaip tai mes matome net pas 
tokį dvasios milžiną, daili ninką-geni jų, kaip 
Levas Tolstojus, — tai yra paties gyvenimo ku
riamasai procesas; net šitas procesas be tos idė
jos nebūtų suprantamas. O tuo tarpu jo veika
luose taip maža tų elementų^ kurie paprastai pas 
kitus rašytojus sudaro veikalo pagrindą, suku
ria jo akciją ir ją tam tikra spalva nudažo — 
romantinės “meilės elementų.” “Kiekvienas vei
kalas, kurį gali apčiuopti viena definicija, yra ne
gyvas veikalas,” — kartą yra pasakęs patsai 
Rolland’as, tarytum norėdamas patsai savo vei
kalus apibudinti. Jo veikalai yra gyvi ir į jokią 
definiciją nesutelpa. Jo romanai • U- • taikaž ko
kios enciklopedinės knygos, apimančios istoriją, 
laiką, visuomenę, ideologijas, pasauliožvalgų sis
temas, šiokiadienio gyvenimo apystovas ir pri
gimties peizažus, tai yra analizaš, sintezis, ku

riamoji kritika, žodžių simfonija, vaizdų ekstazė, 
paveikslų ruimybė. Ir vistiktai visa tai sudaro 
tokią vienumą, kur kiekvienas akordas, kiekvie
nas posmas gyvena to paties organinio, gyveni
mo sultimis, kur mažėlio organizmo sąnario opa 
yra viso organizmo opa. Ir šioj kpsmingoj poe
moj rutulojas pavienio asmens gyvenimas, 
skausmas, džiaugsmas, kuriama pavienio žmo
gaus laimė, į karštą jis .palydimą. Rolland’o 
dramatiniai veikalai, turintieji visus dramos 
elementus — puikią teatralinę techniką, drama- 
tingą užuomazgą, gyvus, žavinčius dialogus, ak
cijos feningą išsirutuldjimą, aiškius, stiprius 
veikėjus, su stipriais karakteriais, —- ir vistiktai 
nėra dramos, — tai yra daugiau, negu dramos, 
tai yra pagilintas gyvenimas, tai yra 
idealizmo nuskaidrintas pasaulis.

Jo taip vadinamos heroinės biografijos, kaip 
jis sako “vieš dės hommes illustres” (Beethoven, 
Mikei Angelo, Tolstoj), turinčios visus moksli
nių biografijų požymius, nėra vien tiktai biogra
fijos. Tai yra kaž kokios galios himnai visam 
tam, kas kenčia, kovoja, savo įsitikinimus sun
kiausių kančių kaina perką, kančiose naujas 
vertybes kuria. O tuė tarpu nei vienas tų trijų 
minėtų vyrų, berods, nėra turėjęs geresnio biog
rafo, kuris giliau jų individybės paslaptį butų 
nuspėjęs, negu Rolland’as!

Jo moksliniai, • istoriniai veikalai — greta 
mokslingumo daviniui eina įenialingo apysaki
ninko talentus, mokslo veikalą darąs trykštančios 
gyvybės šaltiniu. Pagaliau jo publicistiniai, vi
suomeninio pobūdžio veikalai — nebekalbant jau 
apie tas idėjas, kurias jis skelbia ir gina, — yra 
grynai literatūros dalykai, yra jos laimėjimai.

Stefan’as Zweig’as, savo veikale apie Rol

andą, apibudindamas jo poetinio ’ talento savy
bes, sako, kad Rolland’as turi genia- 

Stjliaus lingą gabumą prisitaikinti reiškinių 
paslaptis ritmui, kad jis yra jausmų rezonan

sas. Bet berods, Zweig’as savo bega
linėje Rolland’o meilėje bus nepastebėjęs to, kas 
pas Rolląnd ą yra visų svarbiausia ir giliausia. 
Man rodos, kad Rolland’as gyvena tą 'kultūros 
kūrėjo laipsnį, kada Mano artimo Aš yra lygiai 
mano Aš. Tariant Viačeslavo Ivanovo žodžiais, 
kuris tą mintį rutulojo dar 1917 metais Kauka
zo tyruose, nei Rolland’o asmens, nei jo gyveni
mo, nei jo ideologijos tiksliai nepažinęs: “Ateis 
toji gadynė, kada kiekvienas žmogus savo arti
me jaus patsai save; jeigu aš .tave brolau žudy
siu, smeigdamas kinžalą j tavo širdį, aš jausiu, 
kad aš pats save žudau, smeigdamas kinžalą į 
savo širdį. Tai bus baisu, gal tai bus žiauru, gal 
tai bus visai kita gyvenimo gadyne, — kitos 
sąlygos, kiti žmonės, bet žmogaus sąmonės ru- 
tulojimos tiktai ta kryptimi eina!...” Ir tai, ką 
senis Ivanovas tiktai dvidešimto amžiaus pra
džioj praregėjo. Kaukazo tyruose ir dar rengėsi 
rašyti naujos religijos teoriją, kuria pasauly 
gyvena tiktai vienas žmogus įvairiose formose, 
jaunas Rolland’as dar devynioliktam šimtmečiui 
besibaigiant žinojo, ir jo gyvenimas .buvo tos 
religijos apaštalavimas. Nes Rolland’as nėra 
jausmų rezonansas, bet jis yra patys jausmai, 
kurie gyvena jame, kaip lygiai jo artimo sieloje, 
kurie neniatoinais siūlais apčiuopia visą orga
nizmą ir neregimais spinduliais vieną organizmą 
su kitu jungia spinduliuodami. Ir Rolland’as 
turi ne genia'lingą gabumą prisitaikinti prie pa
saulio ritmo, bet jis patsai yra tasai pasaulio 
ritmas, tiksliau, tojo pasaulio ritmo akordas, 
sukaupiantis savy to ritmo visumos esmę,

Užvakar rytmety trys klerkai 
atidarė Edwardo Alberti graz
nų krautuvės* duris po nuin. 
1216 Mihvaukee avė. Netru
kus automobiliu privažiavo 
trys jauni vaikinai, visi girlu- 
tukaii, kaip klerkams rodės. Jie 
išlipo, įėjo krautuvei! ir išsi
traukę revolverius cine jais 
švaistytis. Tie, žinoma, turėjo 
iškelti rankas aukštyn. Į tą tar 
pą atėjo pats savininkas, ku
ris taipgi turėjo tą padaryti. 
Ant galo šitie girti vyrukai vi
sus suvalrė išeinamojo!! vieton, 
o patys ėmė šeimininkauti: ali- 
dafrč saugiąją šėpą išėmė iš jos 
$9()0i ir surinkęs nuo lango laik
rodėlius ir kitus graži ils daik
tus, kurių vertę Alberti skaito 
ant $1(),()(X), išėjo sau.

Išeidami jie išmetė tris laik
rodėlius ir juos paliko. Turimi 
iš tikro jie buvo girti. Bet sa
vo padarė.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

i.
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Iš Mokslo Srities
Proto tyrimas.
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VI
Meskime dubar žvilgį į vi

sos šalies gyventojus. Vaduo
jantis armijos tyrimo skai
čiais, galima išvesti tokių išva
dų: Jungtinėse Valstijose yra 
apie 25 milionai gyventojų, ku
rių proto išsivystymas ^nra gry
nai kūdikiškas. Ir tai gal ne
bus Įierdota. Suprantama, prie 
geresnių apystovų kaikurie jų 
galėtų pasiekti aukštesnio iš
silavinimo. Bet iš daugumos 
jų vargu kas nors geresnio bu
tų galima padaryti.

Mark Twaln savo knygoj 
‘Mį^httt is Man” sako, kad kų tik 
užėmęs žmogus atatinka ru
dai. Ruda, kaj7 žinia, turi me
talo. Bet tas’j metalas neleng
va gauti. Keikia nemaža dar
bo, kol pašalinama iš rudos vi
sokie prisišlieję pteparėtal. 
Žmogaus prigimtis ir-gi turi, 
taip sakantį “metalo”. Tačiau 
reikia daug darbo pridėti, kol 
tas metalas |>asidaro grynes
nis. Maža to, rudžių esama vi
sokių — auksinių, sidabrinių, 
geležinių, etc. Iš geležinės ru
dos mes jokiu budu negausime 
aukso, nežiūrint to, kiek męs 
jų n'eapilirbsime. Tas pats ir 
su žmogaus prigimtimi. Jeigu 
joj tėra tik pigus metalas, tai 
jokia lavinimas, jokios aplin
kybės nepavers tų metalų į 
auksų. Gcriausiaime atvėjuj, 

mes galime tikėtis tik grynes
nio metalo...

Paveldėjimo keliu pareina į 
mus visos silpnybes ir nedatek
ilai iš tėvų. IŠ silpnapročių 
tėvų gimsita silpnapročiai vai
kai. Ir kas liūdniausia, pas 
tuos elementus pasireiškia ten
dencijos turėti didedias šeimas. 
Štai kodėl pastaruoju laiku vi
sam pasauly pradėta kreipti di
delės domės . eugenikos mo
kslų. Eugenika — tai moks
lai apie žmonių padermės pa
gerinimų. Pereitų metų rug
sėjo mėnesį Ndvv Yo»rke įvy
ko eugenininkų kongresas, ku
riame dalyvavo Leoną rd Dar- 
win’as, paskilbusio Charles 
parwin’o sūnūs. Plačiai bu^o 
svarstoma karo padariniai. 
Kongrese vyravo ta mintis, 
kad žknonijai gręsia didelis pa
vojus, jeigu laiku nebus stver
iasi atatinkamų įmonių. O tais 
pavojus štai kame: kuomet an
traeiliai žmonijos elementai 
dauginasi labai sparčiai, tai 
gabiausi ir sveikiausi žmonės 
turi Mažas šeimas arba vengia 
jų visai. Eugcnininkaj turi ir 
tam tikrų programų, kaip tas 
piktas atitaisyti. Bet apie tai 
kitų kartų.

Kaip matote, armijos tyri
mas atidengė tokį vaizdų, ku
rio vargu kas laukė. Mokslinėj 
spaudoj dabar daug kalbama 
apie tai, kad proto tyrimas bu
tų naudojamas naujai Įvažiuo
jantiems ateiviams. (“Mums rei
kia ne tik raumenų, bet ir gal
vų”, stiko Amerikos psicholo
gai. “Bukapročių mes turime 
pakankamai ir savų; to gero 
mes nenorime (iš Europos”.

, i < , . (Tęsinys)

V
Gali kilti abejojimų, ar tas 

tyrimas ata tinka tikufenybei. 
Ištikrųjų, kokiu gi mastu ga
lima žmogaus- protai matuoti? 
Nuo senai pas žmones susidėjo 
ta nuomone, kad visų žmonių 
dantys balti, bet nėra galimy
bes sužinoti, kas randasi už 
dantų. Ir jeigu taip butų, tai 
Visi tie kareivių skirstymai į 
grupes neturėtų jokios prak
tinės vertės. Bet prftyrimas 
kų kilta parodė. Dėka taan su
skirstymui ir buvo galima ata
tinkamas žmogus pastatyti į 
atatinkamų vietų; Tiesa, mes 
jau senai Žinojome, kad šiau- 
čius negali kepti pyragų, o ko
pėjas siūti čeverykus. l’ečiau 
nežinojome, kaip atskirti, ku
ris jų šiaučius, o kuris jų ko
pėjas. Tai išpuolė padaryti 
psichologams. Ir reikia tiesų 
sakyti, jie savo užduotį atliko 
gerai. v

Čia nebandysime kalbėti apie 
proto tyrimo metodus. Tai už
imtų daug vietos. Priegtam 
gal mitas teks tuo klausimu 
da' ir kitų kartų kalbėti. Bet 
visgi nebus pro šalį tuo klau
simu ka<t ir paviršutinių žinių 
patiekti, kitaip vaizdas nebus 
pilnas. Juoba kad kaikurie ga
li manyti, jog ateiviai blogai 
pasirodė tik todėl, kad jie ne
pažino Anglų kalbos. Vienok 
tyrimuose kalbos žinojimas ne
lošė svarbios roles. Jie tirta 
taip vadinamu Beta tyrimu. Iš 
tyriamųjų buvo reikalaujama 
papildyti trihkstančdas paveiks
lui dalis, sustatyti kubus, ku
rie buvo Įvairiai kombinuojumi 
etc. Tuo budu buvo galima pa
tirti, kiek žmogus yra suma
nus, kiek pas jį yra iniciatyvos, 
ir kaip jis arijentuojasi nau
joj padėtyj.

Mokantiems kalbų buv<1 dud- 
damas Alfa tyrimas. Jiems 
buvo duodamas instrukcijos žei
džiu ir sulig tuo, kaip spren
džiama apie jų sumanumų, ini
ciatyvų,- etc.

Vadinasi, kaip lankiusiems 
mokyklas, taip lyginai ir ne- 
mokšams buvo lygios .progos 
pasirodyti savo proto gabu
mais. Ir pasirodė, kad 95% 
psichologų sprendi i; u atatiko 
tikrenybei. O patikrinti tai 
buvo nesunku: reikėjo tik pa
skirti žmogų tokion vieton, ku
rion sulig psichologų sprendi
mų jis netinka, — ir rezulta
tas su retomis išimtimis buvo 
neigiamas.

Tokiu tai budu proto tyri- 
mOy darbas buvo varomas ar
mijoj. Žinoma, buVo nemaža 
spragų, bet tos spragos nuo
lat papildomos. Ir * reikia vil
tis, kad netolimoj ateityj mes 
turėsime tikrai gerų mųstų. 
žmogaus proto matavimui. O 
to laukti yra gero pagrindo, 
kadangi nuo kai’o pabaigos tas 
darbas yra sparčiai varomas 
pirmyn.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku- 
riefe tutras arti $400,000.00.

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

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

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 10(N).
pašalpos Skyriai —

$6.00, 9.00 ir lfe.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUAN1AN ALLlANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, / New York, N. Y.

RALTIJOSAMERIKOCl 
U LINIJA 9Btoadvay,\ Neverk.NY.Ur I

S J LIETUVA
.fa y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja Į Piliavą 
ąplenkia Lenkų juostų (karidorių) 

2Į Visa trečia kląssa; padalin- 
TA Į KAMBARIUS ■' 

ifSj ANT $-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
įSš&Į POLONIA  ........... ...... ...................... Geg. 17
fflBESTONIA ........................................ Geg. 31 •

TREČIOS KLASOS KAINOS J:
SS# HAMBURGĄ $103.50 PILIAVA $106.50

— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
|1 Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

DRUSKA BE
Musų kūnas susideda iŠ dau

gelio deiuentų, pav. degio, an
glies ir kitų. Juos gauname 
su maistu ir iŠ oro. Maistas 
reikalingas kūno augimui, at
statymui, šilumai, energijai. Jo 
imajrna daug. Vięnok maiste 
turi bu't tokių medžiagų, kurios 
reguliuoja Įvairius organus 
veikti ir padaro jų veikime 
harmonijų. Tokiomis medžia
gomis yra nesenai surasta ir 
da mtilžai ištirti vitaminai. Vie
na tokių medžiagų, yra io- 
das (angliškai lodinę), kurio 
daug randasi jūrių vandenyj, 
jūrių gyvūnuose ir augmenyse. 
Kode! jis didžiumoj pateko J 
jūres, nesunku suprast, kada 
atsimename, jog jis pats ir iš 
jo i>asidariulsios druskos labai 
lengvai tirpsta. Ištirjjęs kalnų 
vandenyse, jis šaltiniais ir upė
mis? teka žemyn, iš ten Į di
desnes upes ir ežerus, iš kur 
galų galę patenka į juros. Juk 
'ir valgomoji druska, kuri nė
ra tiek tirpstanti, Visgi Į ju
ros patenka nemažai šitokiu 
keliu. Praėjo milionai metų, 
kol tiek daug valgomosios 
druskos, iodo ir panašių me
džiagų susirinko Į jūres.

Kadangi netoli visas lodąs 
randasi jūrėse, todėl tik jūrių 
vandenį geriant ir jūrių mais
tų valgant (galima jo gaut už
tektinai. Nėra ištirta, kiek 
kūnas jo reikalauja, vienok jo 
stoka veda prie sveikatos su
irimų. Taip vadinamoji gūžio 
liga (angliškai goitor), kiek iš
tirta, paeina nuo iodo stokos 
vandenyj bei maiste. Jo dau
giausiai serga tolimi puo Ju- 
rhj gyventojai, kalnų gyvento
jai ir civilizuotų šalių, gyven
tojai, kurteVartoj a išvalytų 
smulkių druskų, šitokių drus
kų gali vartoti pajūriniai gy
ventojai, kurie gauna vandenį 
su iod'u, kurie valgo oisterius, 
jūrių žuvis, vėžius, valgomas 
žoles ir t.t. Jie gauna iodo 
ir ne iš Iruskos. Lietuvoj gū
žio liga mažai žinoma, nes ša
lis arti jūrių, žmonės vartoja 
nevalytų draskų ir daug jos 
mėgsta sūriai vąjgyt 1 “dėl 
stip^uttno”, kaip jie sakos ir 
valgo jūrių maisto, pav., silkių 
ir kitko.

Amerikoj žmonės nevalgo 
sūriai, vienok apskaitliuojama, 
kad kiekvienas suvartoja 116 
svarų metuose. Žinoma, čia 
imama, kiek viso druskos yra 
parduodama ir išdalinama ant 
visų gyventojų. Nėra abejo
nes, kad dižioji druskos dalis 
yra suvartota prezervavimui 
maisto, kaipo vaistas, valgy
mui ir t.t., todėl į žmonių kū
nų jos nepatenka tiek- daug. 
Vienok su sviestu, ir su mėsa, 
ir kiaušiniais ir zupėse mes pa
imame jos gana daug. Ne apie 
tai aš čia kalbu, kiek jos rei
kia imti, kada sumažinti ir,pa
dauginti, o apie tai, kad musų 
vartojamoji civilizacijos išvaly
toji druska neturi* užtektinai 
iodo ir jo druskų. . Kas gyvena 
arčiau jūrių ir vartoja nemaža 
jūrių maisto, tam negręsia 

gaut gūžio liga, pas kitus gi ji 
vis dairosi lankesnė. Tiesa, <la 
nėra vit4>s priežastys gūžio li
gos ištirtos, vienok aiškiai liko 
Įrodyta, kad lodo stoka veda 
prie jos; taip' pat da nėra tik
rai žinoma, ar iodo veikmė 
reiškiasi tik pailgosiose kaklo 
gilėse, air jis ir daugiau da itŽ- 
(hioČių atlieka. Jis vartojamas 
daugely ligų ir kaipo 'geriau
sias antiseptikas su gerais davi
niais.

Toliau mio tylučių gyvenantie
ji žmonės \tūri vartot arba 
staimbių, “necivilizuotą” drus
ką, arba daugiau jūrių maisto 
arba! abu. Dėjimas | duonų 
šiek tiek lodo .di-uskos gal bu
tų geru daiktu, bet kiek dėt. 
Manoma, kad viena dalis sodi- 
duįm) Ir 5000 dalių valgomo
sios druskos butų geru miši
niu. Jei kas tokių druskų im
tų dairyti, ji liktų poinili^rė. 
Vienok iodo galima gaut jhrių 
maiste ir stambioj ciniškoj.

—Dr. A. Montvjdas.

Dr. A. Montvidas.

Klausimai Ir atsakymai.
Knarkimo prašallnimas. 

^..•,,,'.',■.-..1 ......... .
S. P. klausia: “Kas daryt, 

kad prašaljnus knarkimų? Ma
no vyras taip knarkia, kad aš 
negaliu pasilsėti.”

Atsakymas. —Pirma, ne
miegokite vienoj lovoj bei 
viename kambaryj, nes tai ne
etiška sveikatos žvilgsniu, ir 
jis jūsų nevargins savo knar
kimu. Antra, verskite vyrų eit 
pus gydytojų,, nes knarkimais 
paprastai reiškia nesveikumų 
nosyj: Jei žmogus miega užsi
čiaupęs* ir orų traukdamas švil
pia bei knarkia per nosis, tuo
met aišku, jog nosy] yni nege
rumas — stoka vietos orui Į- 
eiti. Jei miega išsižiojęs, tur- 
biit, irgi tik todėl orų traukia 
įmjt burnų, nes per nosį jis ne
telpa dėl ligos joje, vienok kar
tais tai yra paprotys. Nosies 
keblumus visuomet gali paša
linti nosies specialistas, todėl 
knarkiantieji neturi visų am
žių knarkt, ė turi gydytis.

J. B. rašo: “Man pataria var
tot bay rum (sauro uogų tink
tūrų bei skiedinės A. M.) dėl 
pleiskanų galvoj išnakinimo. 
Per kiek laiko vartojau, vienok 
negelbsti. Ar patariate vartot 
ilgiau?”

Atsakymas. — Pleiskanos 
greičiau nuvalys plaukus' nuo 
galvos, todėl iŠrodysite labiau 
“eivilizuotas”, todėl kartis dėl 
pleiskanų neverta. Kada var
tojate sauro uogų tinktūrų, Į- 
l^il'kite jos 4 uncijas, Įdėkite 
apie 40 aptickoriškų grudų re- 
sorcino, apie 20 grudų salicilk 
nės rūgšties arba glicerino. 
1 rinkit tai į galvos odų sykį 
kas dienų. Gal bus geriau.

Ė. T. klausia: “Kaįp žmogus 
gali numanyti, kada pas jĮ 
atsiranda džiova?”

Atsakymas. -— Numanyti ne
galima. Simptomų yra daug ir 
kartais vienas, kartias kitas 
yra žymesnis, o kartais ir džio

vai nesant tokių simptomų at- 
eSiranda. Paprastai kosėjimas, 
gcritas nuovargis, kraujo at- 
spiovimas, išblyškimas skaito
mi} džiovų rodančiais sympto- 
mais.

L. S. Sąjungoje
LSS. 33 KP. SUSIRINKIMAS.

Btnghamton, N. Y. — Geg.
7 d. pas.drg. J. M. Bichinskų 
Įvyko LSS. 33 kp. susirinki
mas. Sekretorius, išdavęs ra- 
pertų, pranešė, kad paskutiniu 
laiku kuopa surengė diskusijas 
ir prakalbas. Šitame susirin
ki nie ^augiausia laiko buvo 
pašvęsta ajisvarstynuu vietos 
reikalų, surištų su kuopos rei
kalais. Iš eiles buvo paiifttas 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos rėmimo klapsimas. Per
skaičius L. S. P. atsišaukimų Į 
Ajmerikos draugus ir trumpai 
jj apkalbėjus, ateita /prie išva- 
do, kad reikia kuogreičiausia 
imtis visais galimais tyudais 
aukas rinkti L. S. .partijos rei
kalams, kad musų draugai 'Lie
tuvoje pajėgtų kuo daugiau
sia nuveikti darbininkų klases 
laibu! ir tuoini patim užduotų 
mirtinų smūgį klerikalams Jr 
visai jų Šmugelio partijai.

Čia put susirinkę draugai 
padarė g6rų pradžių, sumuoda
mi ikeliolikų dolerių. Tolesniam 
aukų tiniSmfrf tapo išrinkta 
komisija, susidedanti iš dviejų 
narių, drgų P. Adomaičio ir B. 
Songailos. Kuopa tikisi, kad 
vietos lietuviai darbininkai pa-, 
rems musų pradėtų darbų ir 
kiek galėdami prisidės savo au
komis. Paremti Lietuvos So- 
cialdemokralus yra gyvas rei
kalas visiems, 'kurie nori maty
ti Lietuvą laisva ir demokratin- 
ga iir darbo žmonos liuesus nuo 
kuniginio ir kitokio jungo ir 
priespaudos. Kidkivenas ame
rikiečių doleris, paaukotas Lie
tuvos Socialdemokratų rėmimo 
tikslui,, , 'bus dvicenUmetrinė 
kulka Lietuvos • šmugelninin- 
kams klcrlkailams, pasikčsinu- 
sičims ilgam atsisėsti žmonėms 
ant slprando. Paverskim jų 
planus Į niekus! Aukokim L. 
S. P. kovai1 su klerikalais!

—B. Songaila, 
LSS. 33 kp. Sekretorius.

LAZURKOS

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

Puikiai

sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.BLILDOG BLUE

Prašyk savo groserninko Bull Dog 
lazurkų.

J. L PRESCOTT CO./
Now York

VAGIS
Paraše A. J. Karalius.

Apysaka paimta iš tikro gyvenimo. Ji atvaizdina, 
kaip blogos gyvenimo sųlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra.

Tuojau siųskit pinigus krasos ženkleliais, • gausite 
knygutę.

Puslapių 27.
Kaina tik 10c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

PRANEŠIMAS
kad perkėliau ofisą į naują vjetą, kur 
atliksiu savo darbą geriau, kaip pir
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

. DR. VAITUSH, O. D.
Lietavis Aldą Specialistas

Palėngvins aklų Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą ūkių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuim-a kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos© egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 Wcst 47th St. ♦ •

Reikalingi akiniai.
Jei kenti'galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raides susilieja,
Jd ii raides darosi dvi,
Jei turi uždegimą aktą,
Jd skaitant ar siuvant akis ska«- 

9a, tuomet reikalaukit akini*.

John J. Smotana
Akintą specialistą* 

1801 So. Ashland Ave«, 
Kampas 18-os gatves.

Ant trečio augito viri Platt'o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nediliomis nuo 0 r. iki 12 pietą.

5873.
& ALTSHUL 

Maltorfcti ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoŠi- 

ųud iš vidaus ir lauko. Dirba
mo naujų ir senų darbų viso
se miesto dalyse.

3259 Ogden Avė., Cliicago.

Tel.

Ashland
. Jewelry 

. & Music 
Store

Parduodame 
pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.

Dabar geriausios

ŠIANDIE PINIGŲ 
. KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pei mus 
40 cent. už 100 auka, 

arba 
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
. didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrinta# 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

T, Pullman 5432

A. SHUSHC 
AKUŠERIU
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę Ir kudi 
kį laike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

- Tel. Gana! 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto Iki 

8 vakaro
Reddencija: 2811 W. 68rd* SI.

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Si. 

CHICAGO, ILL
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte

Ir nuo 5 iki 8 vakaro

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rot h
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independenc© Blvd. Chicago

j Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

. Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—E
vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted SL 

Kampas 18 ir Halsted St
" 1 ............ 1

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834 i

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

ryto ir nuo 7 iki 9 y. vak.
3325 So. Halsted Ši., Chicago, UI.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, Ui.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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



NAUJIENOS, Chicago, III.
□ Panedėlis, Gegužio 15, 1922

CHICAGOS
ŽINIOS

DIENINĖS VAIKŲ DABOK
LĖS BUSIĄ POLICIJOS

STOTYSE.

APSIVEDIMAI. RAKANDAI NAMAI-2EME MORTGECIAl -PASKOLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

JIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės be vaikų, nuo 20 
iki 30 metų. Aš esu 30 m. vaiki
nas ir norėčia, kad sutiktų šliu- 
bą imti be bažnyčios. Taigi chi- 
cagietes, arba iš apielinkės Chi
cagos, kurios norite sueiti į pa
žintį, meldžiu su pirmu laišku 
prisiųsti savo^paveikslą.Daugiau 
žinių suteiksiu laišku, J. P. K. 
No. 4724 S. Throop St., Chica- 
go, III

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai sykiu ar atskirai; šią 
savaitę išvažiuoju Lietuvon. 
Viktoras Judis, 3021 Union Av. 
2-os lubos priekis. » i

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus notas ir 
kontraktus.

LOUfs STERN & CO.,
5 North La Šalie Street, 
kampas Madison St. Tel. Main 4845

FARMOS ARBA ŪKĖS
Musų gyvastį užlaiko farmos, kas 

jieškot farmų, ateikit prie musų, mes 
turim dauginus farmų negu kitas ko
kis ofisas Chicagoje, parduodam ar
ba mainom ant namų.

64 akras Illinois valstijoj, gera že
me, budinkai, mašinos, gyvuliai ir 
užsėti laukai. Kaina $6200.
• 60 akrų, budinkai, mhšinos ir gy
vuliai NVisconsino valstijoj, kaina 
$4500.

127 akru Wisconsino valstijoj, gera 
žemė, budinkai, gyvuliai, mašinos ir 

Į užsėti laukai, kaina $15000'.
80 akrų, Wisconsino valst., daug 

LEixtures” gyvulių, dvarski budinkai, gražus 
” rtitionsĮ sodas, netoli nuo ežero, užsėti laukai,

50 akrų Indina valst. gera žemė ir 
budinkai, kaina $5000.

Norėdami gauti gerą farmą ir tei
singą patarnavimą, kreipkitės po Ši
tuo antrašu. '

3342 So. Halsted St., Chicago 
Klauskit Bružo ar Jankausko

ILLINCHS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallaco 
St.; padėjėjas Vladas LIakis 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolė? 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Tdikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So.. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairia 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 

.Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.■i" __

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba'1922 metanas: —4 pirm. Wal- 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.: turtų raštį Vincentas Dargis 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

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

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAlZ 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėja? 
Aug. Martinavlčia, d 138 S. Eme- 

. iąld Av., nut. rašt. J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald Avė., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant. Grišius, 732 W. 
19th St., maršalka F r. Kuzminc- 

- kis, 910 W. 32rd Place.
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 

Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karoli? 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rąšt. Juo z., 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas MozuraitisJ 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K. MINDAUGTO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant, Svibalia 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
hv.: fin. rašt. Jos. Rlausdis 4414 S. 
Calif(.mia av.; iždin. Peter Riškų? 
2837 S Emerald av.: kasos globė
jai: Kast. Žilinsiąs 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalpoft 
avė. ' .

DRAUGYSTĖS MEltfiS LIETŲVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmįi. An-

uščiUB,

----- .------------- -—

PARDAVIMUI
Nauja pastanga vaikų maru

mo sumažinimui Chi’ta-goje tai 
steigimas dienių daboklių vai- 

• kalus policijos stotys^. Polici
jos viršininlkas,. nesurasdamas 
darbo trisdešimčiai miesto po- 
Hcisčių, žada pavesti joms vai
kus,1 daboti, kurių motinos, ei
damos dirbti paliks joms; joms 
tame darbe paigelbčsią (polici
jos matronos.

I\>licijos miegabučiai, nevar
tojami dieną, busią pa vesti'vai
kam s paguldyti, o didieji 
bartai jiems bėgioti.

Ar iš tų šiaudų bus

kam*

ki ek

AKTORĖ NORĖJO IŠTESĖTI 
MIRĖ.

I
Cort Teatro aktorė Miss. 

Blair, 50 m. amžiaus, vaidin
dama “Auna Christie” veikalo 
vaidmenį “Martha” pasijuto 
negerai pereitą šeštadienio va
karą. Vienok ji pasirįžo ište
sėti iki galui. Tečiaus vaidi
nant antrą veiksimą ji mirė 
už scenerijų. Nei vakiylos, nei 
publika nežinojo tos tragedijos:

Miss. Blair yra atsižimėjiis 
aktorė. , i <

NEAPSAKOMAS PLĖŠIKŲ 
DRĄSUMAS.

šeštadienyj du plėšikai susi
stabdė Benjaimlin Lupstein ant 
Washington bulvaro tarp Cau 
nail ir Ointon ir privertė jį 
juos vežti ten kur jie nori, ne
žiūrint to, kad poli'dstas stovė
jo'tik už 30 pėdų, nuo tos vie
tos. Išvažiavę saugiom vieton, 
plėšikai atėmė iš jo 925 
pinigais ir automobilių.

<lol.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS.
Kampe “47 ir Drexel blvd. 

automobilius suvažinėjo U. S. 
Public Hca'lth Service ligonbu- 
čio slaugę Miss. Ęiizabeth Kir- 
by. Tuo automobiliu važiavo 
T. E. Chaney 320 E. 48 gt. 
Chaney policijai jmisakęs ne
galėjęs suvaldyti savo automo- 
biliaūs.

AUKA GAL MIRTINAI pAšO- 
VĖ PLfiSIKĄ.

Anksti sekmadienio rytą du 
plėšikai a įginklavę įėjo į 
Bell Visvardes vaisių krautu
vę .‘1858 So. Wentworth avė. 
ir atėmė iš jo 70 dol. Plėši
kams einant lauk jis pasiėmė 
revolverį ir vieną plėšiką gal 
mirtinai pašovė.

Bell Visvaldas, 30 m., už 
nušovimą plėšiko nesuareštuo- 
tas.

Listuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Bolševikų prakalbos.
Praeitą penktadienio vaka

rą (geg.) 12) Mildos svetainėje 
Am. Darb. Part. surengė pra
kalbas, neva “kum. Gurinu i ir 
Socialistų .atstovatms atsaky
mą“, kaip (kad jie savo plaka
tuose skelbė. Žmonių,buvo su
sirinkę nedaug.

Pirmiausia buvo pristatytas 
koks tai Mizara kalbėti—atsa
kyti... Jis darė “mizemiškai” 
tinkinu “kiomplimentųi” kun. 
Gartnui už jo pliauškalus, pri
lygindamas jį prie 'Lietuvos 
kerdžiaus .ir 11. Pajskui papasa
kojo ajne pačią klerikalų poli
tiką, būtent kokią jie vcxiė se
niau ir kokią jie dar ir dabar 
tebeveda. (Tas jau buvo ne
kartą laiknašiuose rašyta). Pa
baigęs apie klerikalus, davė at
sakymą “Socialistų atsto
vams.” čia jie pasirodė tikru 
ignorantu Lietuvos politinių
partijų judėjime, nes jis, taip I 
pat kaip Garmus, 
kio skirtumo tarp

LX...

d.ninku, Valstiečių Sąjungos, 
ir Social-deimokratų; jam visi 
yra tie palys. Jis visus Soci
alistus sonerke užtai, kam jie 
rėmė klerikalus, ir kam jie no
rėjo ir “nori paimti į savo ran
kas vien tik valdžios vairą, o 
daugiau nieko.“ Mes, girdi, sa
kė jis, sakėm ir sakom, kad 
veikia paimti į savo rankas ne
tik Lietuvos valdžią, bet dva
rus, fabrikus, industriją, (fab
rikus, kiurio dar nepastatyti, ir 
industriją, kurids Lietuvoj be
veik nčfa). Reikią, girdi, taip 
padaryti, ^kaip kali ]>aidarė:Ru'si
jos draugai: “viską paėmė į j 
savo nmkas; paėnrSųr^ dvarus, 
ir fabrikus, ir industriją? ir 
valdžią ir, girdi, laiko tą viską 
savo rankose riki šiolei./Matyt, 
kad vargšas Mizara vis daf 
nežino ir gal žinoti nenori, 
kad bolševikai vienas po kito 
grąžina fabrikus kapitalistams 
ir suteikia jiems 'koncesijas y’ic-1 
na po kitos. Girdi, 1917 
motais musų draugai (burlio
kai, kazokai, kirgizai ir kiti) iš 
Rusijos norėjo pagelbėti Lietu
vos darbo žmonėms paimti į 
savų rankas dvarus, fabrikus, 
valdžią ir 11., bet tas išdavikas 
Sleževičius būdamas ministerių 
pirmininkų leido Lietuvos ka
riuomenei sutriuškinti musų 
draugus iš Rusijos, net dar ne- 
pasdekus jiems nei Kauno. To
kiu, girdi, budu sociališdavikai 
pagelbėjo klerikalams, todėl 
esą^ jiems ir gerai dabar, kad 
juos klerikalai spirią lauk iš 
valdžios ir kišą į kalėjimus. 
Esą, mes visuomet sakėm ir 
sakolm, kad (Lietuvoj darbinin
kai balsavimu nieko neatsieks 
(o kaip sakot Amerikoj?),juos 
esą reikią šviesti, bet šviesti tik 
taip, kad jie į trumpą laiką 
taip padarytų, kaip kad padarė 
darbininkai Rusijoj. (Čia tur
būt jis norėjo pasakyti, kaip 
“Čeką” smarkiai darbavosi ir 
darbuojasi, šaudydama ir kiš
dama į kalieji mus bei ištremda
ma į tolimas gubernijas social- 
dcmokratus; bei stKial-revOliu- 
cionierius). Pasakęs dar, kad 
Lietuvoj pilni kalėjimai pri
grūsti ’ pdliitinių kalinių papra
šė, kad susirinkusieji paaukau- r 
tų tų (kalinių naudai į tam tik
ra fondą. Atiku surinko, ro-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PROGA ĮSIGYTI GARADŽIŲ 

South Sidėje, prie pat bulvaro, gali
ma pirkti su namu arba biznis atski
rai, gera vieta, padarymui pinigų. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties nešt 
tikimo partnerių. Atsišaukite į Li
berty Land & Investment Co., Ed. 
Bakševič, 3301 So. Halsted St. ,

Išdirbu ir parduodu kanarkoms 
klėtkas, panašios į orlaivį su naujais 
įrengimais ir greitai išvaloma. Ne 
vien ką didelis parankumas, bet ir 
gražus kambario papuošimas. Gali
te matyt po 7 vai. vak., nedėlioms vi
są dieną.

J. S.,
2435 So. Leavitt St.

KAS NORI PARDUOT 
GREIT NAMĄ!

Jeigu turit išmokėję cash namą ta 
duokit mums, mes tamistoms parduo
sim į savaitę laiko. Pirkėjai laukia 
musu ofise. Kreipkitės tuoj. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33rd Place, arti Halsted 
Tel. Boulevard 1550

e_ •„ ...   l------------------- --------------- ■

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO, TIKRAI 

mokančio gerai lietuvišką ruginę duo
ną kepti. Noriu atidaryti naują 
duonos keptuvę su 75,000 gyventojų, 
o lietuvių apie 8,000. Tik 16 kitokių 
keptuvių yra, o lietuviškos visai nė
ra., Miestas randasi už 200 mylių 
nuo Chicagos. Pinigų reikia turėt 
$2,000.00. Turiu patylimą tame biz
nyje ir jo vedime.

Atsišaukite:
H. MOCKUS,,;. -/ 

1934 Racine St., • Ratine, Wisc.

REIKIA DARBININKO
dos, 25.16 dol.

Antras kalbėjo Amalgametų 
atstovas B. 
daliai' čia at-čemamslkas, kuris 

važiavęs tos unijos konferenci- 
jon. Jis sakėsi kalbėsiąs šių 
dienų klautsimu. Bet jo kalba 
sustidėj’o vien iš agitaivimo už 
Aim. Darb. Part. ir gyrymo 
sijos. Sakė, kad jų unija 
tarus sutverti korporaciją, 
ries Šerus čia pardavinės, 
už tuos pinigus statys

Ru- 
nu- 
ku- 

o
fabri

kus Rusijoj ir tokiu budu jie 
atbudavosią Rusiją, čia, 'girdi, 
labai geras pinigui i n vertini
mas: tie Šerai neš apie 10 nuo
šimčių. Girdi,f mes pasta ly
sini 1 fabrikus, tegul dirba musų 
draugai, o tie fabrikai bus 
musų. Ir prie to, mes, girdi, 
pardarvinedami Šerus, galėsime 
vesti didelę propagandą ir tuo 
budu ir kitas unijas patrauksi
me savo pusėn.

Trečias buvo pristatytais kal
bėti Dundulis. Jis kalbėjo apie 
Am. Darb. Part.,ją gyrė, už ją 
agtavo, o visas kitas peikė.

— Unijistas.

panešimai
Socialistų Partijos Press Pikniko 

tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.

S. A. L. Et Kareivių Centro susi 
rinkimas bus laikomas pirmadienį 
gegužio*15 d., pirmos kuopos skaity
kloje, 4603 So. Marshfield Av 
V. Visų kuopų pirmininkai,7,.Jdybų 
nariai ir pavieni nariai atsilankykite', 
nes yra labai svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

8 v.

JIEŠKAU JUOZO KARALIŪNO, 
paeina ii Subačiaus miest., Panevė
žio apskr., Kauno r8d. Karts laike 
tarnavo Amerikos kariuomenij Co. 
A. Slst Infantry Fort Wm. McKinley 
P. I. Jo brolį paėmė Lietuvos ka
riuomenėn. Paliko sena matuti ir 
viena sesutė, todėl meldžiu tuojaus 
atsišaukti pas namiškius, jeigu kas

nematė »jo- kitas apie Jį žinotų, meldžiu pranešt! 
Sneiftil linu šiuo antrašu: J. Januška, 5?4 South oociai-liau- Ghfcago, III. . , |

* • _ __ _

MOTERŲ

REIKIA moterų prie assemb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

r --------------
REIKIA MOTERŲ PRIE SORTA- 

vimo popierų. Patyrimas nereikalin
gas. Ateikit prisirengę dirbti.
REPUBLTC WASTE PAPER CO.,

1039 W. Congress St., 
arti Morgan St.

REIKALINGA MOTERŲ 
patyrusių skudurų skirstymui.

Atsišauki te<.
1461 Blue IsIAlH^ Avė.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA vyrų į wholesale 
skudurų shopą. Turi būti apsi- 
pažinę su elektrikiniu presu. 
Miller & Cohen, 1416 Blue Island 
Avė. Tel. Canal, 0857.

..'REIKIA DARBININKŲ
PAPRASTŲ , DARBININKŲ 

už pagelbininką prie mašisų.
Darbas nuo šmotų-.
Patyrimas nereikalingas.
ACME STEEL GOODS 

' 2840 Archer Avė.
co.

REIKIA paprastų darbininkų 
pastovus darbas, gera mokestis 
ir darbo sąlygos, pribukite ant 7 
vai. iš ryto. National Lead Co., 

1710 S. Peoria St.

REIKALINGAS APYSENIS ŽMO- 
gus prie janitoriaus darbo, geram 
žmogui darbas nuolatos. Turi būti 
pavienis, ruimas, valgis ir gera mo
kestis. Atsišaukite tuoj prie darbo, 
pas janitorių iš užpakalio, beismante.

735 W* 73rd St

ii

EXTRA! EX
Parsiduoda visi ofi 

kaip tai ofiso baras, dęska, ---------
— partvara ir kiti smulkus ofiso ra-$12000. 
kandai. Kaina gana prieinama. Tu
rime parduoti į gana trumpą laiką.

“NAUJIENŲ” BRIDGEPORTO 
SKYRIUS, 

. (32Ų) So. Halsted St. '
Phone Boulevard 9663 j

*(*■ I; Ima Va ’t* i
aWsį^ė pr6ga Tufe'lW 

cIAM $950
Pardavimui,! 14 * kehhbnriųi boarding 

HoįBie su visais įrengimais. Biznis 
per daug metų išdirbtas. \ 

P. GADEIKIS, 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI KRUTAMU

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ

PARDAVIMUI 
paveiksiu teatras.

Pigiai.
1638 W. 69-th St.

PARDAVIMUI BUCERNĖ ir 
groseme, lietuvių kolonijoj.

Biznis geras.
1447 S. Halsted St.

Už PUSDYKĮ FARMA
Pardavimui arba mainymui 90 ake

lių farma III. valstijoj, 70 akerių ge
rai išdirbtos, likusi geras m-iškas ir 
ganykla. Upelis bėga per ganyklą, 
geri budinkai, 5 kambarių stuba; 10 
karvių, 4 arkliai, 7 antys, 11 žąsų, 8 
avys, apie 100 vištų ir kitų mažes
nių paukščių. Visos mašinos geros, 
parduosiu tik už $9,000, arba mainy
siu ant namo. Pardavimo priežastis 
labai svarbi* Kreipkitės tuojaus pas 

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St. 

Tel. Boulevard 1550

RIAUČIŲ KLIUBO 
IĖS PAŠALPOS Val- 

metams: — Pirm. A. 
Švelnia 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrei ienė ir, J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 \Vabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

pirm. Wal

PARDAVIMUI BARBĖRNĖ, SE- 
na įstaiga, 3 baltos kėdės naujausios 
mados, ant labai praeinamo kampo. 
Puikiausia proga lietuviui. Parduo
du, kadangi turiu kitą biznį. Pašau
kite Boulevard 0893, 8—8 vaka
re arba klauskit Naujienų Bridge- 
porto Skyriuj, 3210 So. Halsted St. 
Num'. 110.
-------------------- 1-----------------------------

PARDAVIMUI dirbtuvė ir 
kvapsnių extraktų ir kostume- 
riai. Proga teisingam žmogui. 
Išmokysim biznio. Kreipkitės, 
4J32-34 W. 12th St.

PARSIDUODA RESTAURANAS 
vieta apgyvent visokių tautų, turiu 
greit parduoti, žadu išvažiuoti į N. 
Y., todėl parduosiu pigiai.

Kreipkitės: '
3343 Broadway

NAMAl-ZEME
Didelis lotų Išpardavimas

50 pėdu lotai, 33 minutes i vidur- 
miesti. prie C. B. & Q, geležinkelio; 
pervažiavimas mažiau 10c.

v ’ : $350. /■ ■■ •
$7.5 cash,, hkusihs pp;$i> į mėnesį/ 

teturiu kąmbariu ** 1 $l,5Qb. |

šis keturių kambarių namelis ant 
$250. loto, prirengta, $700 cash ir li
kusieji po $10 į mėn.

VELTUI NUVEŽAMU:.' Kreipkitės 
bile ryta nuo 10 vai. iki 12, arba su- 
batoj po pietų nuo 1 iki 6 vai. vak. 
o aš išaiškinsiu visą dalykų stovį ir 
suteiksiu tikietą veltui tamistai ir 
tamištos šeimynai, kad pamatytumėt 
šias stebėtinas prapertes. Jei negali 
ypatiškai atsilankyt, tad rašyk.

A. Kazlauskas, Manager’is,

OLIVER SALINGER & CO., 
628 — Ist National Bank Building 

68 W. Monroe Street.

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA- 
pertė, 2 mediniai namai su piltu pa
matu, naujai malevota, įeigų duoda 
$924.00 į metą laiko uŠ $8,200.00. 
Kreipkitės:

4619 So. Hermitaga Avė.

PARDAVIMUI BRIDGEPORTO 
apielinkėle 3 aukštų muro namas 3 
fl. po >{6 kambarius, elektra, gazas, 
cinventuot'as basementas ir garadžius 
dėl 3 karų, elektra ir vanduo gara- 
džiui. Rendos neša $95 i mėnesį, kai
na $7,900, galima pirkti su mažu 
įmokėjimu

3,ių aukštų muro namas 6šių pagy
venimų po 4 kamb., gazas ir toiletai. 
Rendos neša $93.00 i mėnesį. Kaina 
$7,700.00, galima pirkti su mažai pi
nigų.

2jų aukštų pusė inedžio pusė muro 
namas 4jų pagyvenimų po 4 kamba
rius, gazas ir toiletai. Rendos neša 
$42.00 į mėnesį. Kaina $3,250.00.

3-jų aukštų muro naircas ant 2j’ų lo- j 
tų 6 pagyvenimų po 4 kamb., elektra 
gazas ir toiletai ir maudynės, stove i 
heaf, labai geroj vietoj. 73 ir Elise 
Avė. Rendos nėša $180 | menesį, 
kaina $16,000.00. įmokėt $3,000.00, li
kusius rendos išmokės; atsišaukit į 
ofisų: I

LIBERTY LAND & INV. CO., j
3301 So. Halsted St, I

Klauskit Ed.‘ Bakševič į
ŠTAI KUR PINIGŲ DARYMAS 
2812 Union Avė., 2 aukštu su skle-| 

pu muro ir medžio namas; 5 pagyve
nimai; rendos neša $702.00 į metą. 
Kaina $3.750.00. Mažai reikia įnro- 
kėt, likusius lengvomis išlvcromis. I

WINT0N & NARTEN, •
i 6507 So. Halsted S t |

PARDAVIMUI KAIP NAUJAS 
namas, krautuvė ir 3 flatai: maudy
nė, elektra, cimentinis skiepas, karš
to vandenio šiluma, skalbykla. Kai
na tik $9.100. Dalį cash — bargenas.

Kreipkitės:
2932 Wallace Št.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ ME- 
dinis cottage, aukštas skiepas, gasas, 
ir toiletas, tik $1,400, vieną trečdalį 
įmokėti kitus ant išmokėjimo.

Kreipkitės pas savininką: ’ 
1057 W. 47th St.

PARDUODU ARBA MAINAU
40 akru Illinois valstijoj gera že

me, geri budinkai, visokios ūkės ma
šinos, 4 karvės. 1 telyčia, 3 arkliai, 10 
kiaulių. 3 paršingos kiaulės, 1501 viš
tų ir daug vištukų, 3 ^asys su žąsiu
kais, 3 antys ir daug ančiukų ir jau 
užsėti laukai, viskas gražu, gražus 
sodas ir upelis bėga per fariną. Kai
na tik $5000 arba mainysiu ant^ nedi
delio namo, mūrinio arba medinio. 
Atsišaukit 3342 So. Halsted St., Chi- 
cago, III. Klauskit A. Bružas.

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠERUS

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. * Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 m-etams: 
Pirm1. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich a626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Ba|iga 2951 West 
Pershing Kd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Rądišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Frar 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hcrmi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

Atpilk sime sekančių bendrovių, Še
rus;

Liet. Atstatymo Bendroves:
Mildos B-vės,
Naujienų B-vęs, . ’ 
Pioneer Fite Ins. f 
Vaisi jos; o taipgi:, 
Metropolitan Banko, 
Universal State IJanko, 
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

už sąvo Šerus* ,
. K. ;Si JURGELtyNIS <& CO., 

Stųck? & įBonds
25 N. Dearoorn St.

f ■7** —

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo —- Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės, klesos biz- 
niavoms, merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

PRIVATĖS' AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname. 1

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Molonamai angliškos ir lietuviško) 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, sta 
nografijos, typewritlng, pirklybos tol/ 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politikinėi 
ekonomijos, piUefrstis, dailiaralys 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo # 
iki 10 valandai.
Moe SO. flALSTED ST., CHICAGG

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak. t 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietusių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balaka?, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.: padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av.: 
put. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas: kasos glob. Ant. 
Arumlnas ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldienj, 
1 v. po P. Urbono salėj 3338 So.
Auburn Avė. _____

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 13Š7 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI » kasierius Kast. Shaulįtis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri pnuzikantai.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirnų St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ųuette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis, 8337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallace 
St.; maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
WalJace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.
LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS šv. 

MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallaco St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia,13309 So. Aubum Av., Protokolų 
Rašt. M. P. RamanUuckas, 816 W. 
18 St.. (Finansų rašt. F. Pdmputis, 
3140 So. Wa11ace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Em*e- 
rakl Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

DRAUGYSTĖS ATGTMTIES LTETU- 
VITT TAUTOS. Valdvba: Pirm. A. 
Geičiu*. 3439 S. Halsted St., padė
jėjas K. Steponaitis, 3542 S. Lowe 
Avė., fin. rašt. K. Ašmantas, 819 
84th PI., kontrolės yašt. T. Petraus
kas, kasos globėjas A. Balis, mar
šalka V. Bražinskas. — Laiko susi
rinkimus Fellowship House, 831 W. 
38-rd PI. kiekviena pirmą septynta- 
dienį, 1 vai. po pietų.

tanas Margevičia, padejčias Pr. Sa- 
daųskis ,nut. rašt. Tzid. ,
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė.-, cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
8327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka- 

, sier. Ant Urbonas; maršalka Ant.
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 .5. Aubum 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
*1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A.. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia: delegatai j Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nak. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų. ________

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA
REIVIU DRAUGYSTĖS Valdvba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
ja? Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lių* 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį menesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue. ______ _______

NOPTSTDF.S DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba 1922 
m.: Pirm. K. Rmris 1614 N. Win- 
rhe*ter av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 Gira^d st..:KaRierlus F. Her
manas 1645 Wabansia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno aHmsas: Liuosvhė? 
Svetainė. 1822 Wabansia av.. Chi
cago.




