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TEISIA DARBININKŲ VADOVUS
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Francija nusileido Anglijai
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Kapoja algas gatvekarių 
darbininkarhs
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Teisia darbiuinliy vadovus. Francija nusileido Anglijai.
Prasidėjo rinkimas jury namą 
budavotoją tarybos viršinin
kams ir kitiems darbininką 

vadovams teisti.

CHICAGO. — Vakar .prasi
dėjo teismas^ namų budavoto- 
jų tarybos prezidento Fred 
Mader, gaso darbininkų prezi
dento “Big Tini” Murphy, te
atrų janitorių unijos preziden
to “Con” Shea, plumberių uni
jos biznio agento Daniel Mc- 
Carthy ir John Miller. Jie kal
tinami yni suokalby] nužudyti 
policistą Terrcnce. Miller buk 
prisipažinęs, kad jis valdęs tuo 
automobiliu, kuriuo z važiavo 
nušovusieji policistą. 1

Fred Mader buvo teisiamas 
kitame dalyke ir tik užvakar 
užsibaigė byla jo nuteisimu, 
kaip prisiėjo vėl stoti teis
man.

- Kaltinamųjų advokatai pa
reikalavo bylos nagrinėjimą ati 
dėti ir taipjah permainyti teis
mą, bet teisėjas Tayjor atsisa
kė tai padaryti. Jis pasakė, kad 
bylos nagrinėjimas ims labai 
daug laiko ir todėl nesą reika
lo tą laiką gaišuoti.

Kad byla bus ilga1 rodo ir 
prokuroro paskelbimas, kad jis 
pašauks byloje liudyti 172 
žmones. Kaltinamieji veikiau- 

♦ šia irgi daug liudytojų pasta
tys. Be to ims daug laiko, iš
rinkti jury, kadangi apie šią 
bylą buvo daug rašoma kapita
listiniuose laikraščiuose ir to
dėl ji pasidarė visiems žinoma. 
Bešališką jury tuo budu bus 
labai sunku išrinkti. Ir vakar 
iš per visą dieną rinkimo jury 
tapo išrinktas tik vienas kandi
datas, kurį laikinai priėmė abi 
puses. Nors daug kitų kandi
datų'- išklausinėta, bet visi ta
po atmesti.

Nuteisė namą budavotojy 
tarybos prezidentą.

CHICAGO. — Namų buda- 
votojų unijų tarybos preziden
tas Fred Mader užpereitą nak
tį taj>o rastas kaltu kliudime 
budavoti Drake viešbutį. Jury 
patarė nuteisti jį vieniems me
tams kalėjiman ir užsimokėti 
$1,(XX) pabaudos. Jis pareika
lavo naujo bylos nagrinėjimo.

Vakar Mader turėjo stoti 
kitąn teisman, kur jis bus tei
siamas kartu su kitais darbi
ninkų vadovais dėl nežinia ke- 
no užmušimo parko policisto.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkci pranašauja 
šiiio:

šiandie — Giedra; nedidelė 
permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:14 vai., leidžia
si 8:28 v. Mėnuo teka 2:51 v. 
nakty.

Dalyvaus tarybose su rusais, 
viena nepūs Vokietijos.

LONDONAS, birž. 20.
Francija dalyvaus Haagos kon 
f esencijoje kartu su sovietų 
delegatais ir bendrai riš Rusi
jos klausimą.

Francija taipjau nedarys jo
kio karinio žygio prieš Vokie
tiją viena iki nebus ištirta Vo
kietijos finansinė padėtis ir 
iki kontrbucijos komisija ne
paduos talkininkams savo re
komendacijų.

Tokius svarbius nusileidimus 
padarė Franci jos premieras 
Poincare laike dviejų valandų 
pasikalbėjimo su Lloyd Geor
ge. Pasikalbėjime buvo ban
doma sutaikinti Francijos ir 
Anglijos užsienio politiką.

Bet stokavo laiko apsvarsty
ti dar Anglijos-*Francijos gva- 
rantijų sutartį, Tanžiro ir Mo- 
roko klausinius ir taipjau rytų 
klausimus} liečiančius Graiki
jos ir Turkijos taiką. -

Reikalauja priimti algy 
nukapojimą.j

Jau paduotas gatve karių dar
bininkams reikalavimas pri
imti $6,000,000 algų nukapoji- 

mą.

CHICAGO. — ' Gatvekarių 
kompanija vakar įteikė gatve
karių .darbininkams formalinį 
reikalavimą, kad jie priimtų 
$6,0(X),000 algų nukapdjimą, 
pradedant nuo liepos 2 d.»

Nors kompanijos viršininkai 
dar nesako smulkmenų savo 
reikalavimo iki neįvyks, vei
kiausia sekamų nedeldienL 
gatvekarių darbininkų susi
rinkimas, manoma, kad algų 
nukapojimas siekia apie po 15 
centų į valandą.

Kompanijos viršininkai taip
jau davė suprasti, kad jei gat
vekarių darbininkai atmes tą 
reikalavimą ir pasiūlys paduo
ti jį arbitracijai, tai kompani
ja pareikalaus, kad arbitrato- 
rius spręstų ir apie “open 
shop” įvedimą ant Chicagos 
gatvekarių.

Kompanija tvirtina, kad į- 
vedus 7c karferį jos metinės 
įplaukos sumažės $9,000,000. 
Du trečdaliu tų nuostolių turį 
padengti darbininkai, o likusi 
suma bus padengta ekonomijo
mis kituose departamentuose, 
taip kad tada kompanijos pel
nas nė kiek nesumažės.

Kunigas žmogžudys,
AUGUSTA, Ga., birž. 20. — 

Kunigas Elliott Padriek tupi 
kalėjime h* yra kaitinamas, 
kad jis pareitą nakt/ užmušė 
savo jaunutę pačią ir jos moti
ną. Kunigas jau prisipažinęs 
prie žmogžudystės. Jis nušovė 
jas automobilyj ant kelio iš 
užvydo, kad jo pati prielankiai 
žiuri ir į kitus.

Padriek yra sūnūs kunigo. 
Kiti jo du broliai irgi yra ku
nigais.

Tariasi su angliakasiais.
GINCIiNNATI, birž. 20. — 

šiandie prasideda pasitarimai 
tarp angliakasių ir geležinke
lių dirbtuvių darbininkų apie 
bendrą veikimą, jei kiltų gele
žinkeliečių streikas.

Amerikos Darbo Federacijos 
geležinkeliečių departamento 
prezidentas JcavcII jau tarėsi 
su angliakasių prezidentu Le- 
wis apie tų pasitarimų dieno- 
tvaukį.

Nemanoma, kad tuose pasi
tarimuose' dalyvautų keturių 
didžiųjų geležinkeliečių brolijų 
atstovai, ncu tų brolijų na
riams dar nėra nukapotos al
gos, negi permainytos darbo 
sąlygos. X

Mašinistų unijos prezidentas 
Johnson sako, kad ,1,000,000 
geležinkeliečių streiko galima 
butų išvengti tik tada, jei val
džia suspenduotų geležinkelių 
darbo tarybos nuosprendžius 
apie algų nukapojimą ir vykin
tų tarybos uždraudimą gele
žinkeliams duoti savo darbus 
kitoms dirbtuvėms, aplenkiant 
savąsias dirbtuves.

Teiraujasi apie Haagos 
konferenciją.

IIAAGA, birž. 20. — Ameri
kos legacijos sekretorius Sues- 
dorf apsilankė šiandie pas 
laagos konferencijos pirmi

ninką Vau Karnebeck ir paaiš
kino \im, kad Jungt. Valstijos 
nors ii\ nedalyvauja konferen
cijoje i\ jis neturi specialiųjų 
instrukcijų, bet jis turi rapor
tuoti savo valdžiai apie konfe
rencijos bėgį, kaip kad jis ra
portuotų apie kiekvieną inter
nacionalinį įvykį, todėl jis
prašo konferencijos prezidento 
suteikti jam visas galimas ži
nias. Minis toris prižadėjo tai 
padaryti.

Ekspertų konferencija pra
nešė Maskvai, kad jau tapo 
sudarytos subkomisijOS, kurios 
tarsis su sovietų delegacija Bu
si jos reikalais.

Prezidentas vyriausio komi
teto ir pirmininkai trijų su li
ko misi jų bus išrinkti sere- 
doj.' Tie keturi žmonės suda
rys kaip ir centralinį komite
tą, kad užtikrinus vienodumą 
veikimo.

Savivaldybininkai laimėjo.
DUBLINAS, birž. 20.-- 

Kaip rodo dąr nepilni rinkimų 
į Airijos parlamentą daviniai, 
didelėj didžiumoj laimėjo tie 
kandidatai, kurie stoja už Ai
ri jos-Anglijos sutartį ir savi
valdybę. Dublinas balsavo 7 
prieš 1 balsą už sutartį, Cork 
4 prieš 1, o Cork darbininkai 
stojo 10 prieš 1 b. už sutartį.

Kiek žinoma, išrinkta par- 
lamentan 47 atstovai iš sto
jančiosios už sutartį koalicijos, 
26 respublikonai, 10 darbinin
kų ir 12 nepriklausomųjų.

Delei tokio sutarties šalinin
kų laimėjimo, manoma, kad 
santaika su respublikonais bus 
panaikinta ir kad respublikonai 
vėl atnaujins ginkluotą kovą 
su savivaldybininkais.

14 žuvo ant laivo.
LONDONAS, birž. 19. — 

Ad m i raitija paskelbė, kad lai
vas Blue Sky, plaukęs iš Port- 
smoulh į Invergordon, Škoti
joj, žuvo su visais ant jo bu
vusiais žmonėmis. Laivo lau
žai tapd išplauti. Ant laivo vi
so buvo 14 žmonių.

S. LA. SEIMAS.
Detrcit, Mich., fyirž. 19. —
Išrodo, kad SLA. 32-ras ir 

5-tas Dvimfetinis Seimas apseis 
be didelių triukšmų ir gal įves 
Susivienijimą į naują laikotar
pį kreipiantį jį ar geresnėn 
pusėn ar blogesnėm

Delegatai, žinoma, kai'ba 
apie politiką, ar tokią ar kito
kią. Tarp delegatų yra nema
žas skaičius bolševikų ar jienl^ 
pritariančių žmonių. Kaikurie 
jų gal yra linkę prie ypatiškų 
jiems ' triukšmingų kalbų ir 
protestų dėl nieko. Vienok tai 
yra toks jų būdas. Susivieniji
mo reikaluose jie neturi jokių 
ypatingų sumanymų ir' jokio 
skirtingo nusistatymo. Ir jie 
turi svarstyti Susivienijimo rei
kalus tik kaipo tokius.

Iškilmingoj vakarienėje prieš 
Seimui prasidedant kalbėto
jams rods pasisekė sukelti pa
lankų Susivienijimo gerovei 
ūpą. Buvo pabrėžiama Susi
vienijimo kultūrinė reikšmė 
lietuvių gyvenime, vienok iš į- 
vairių pasikalbėjimų buvo ma
tyt, kad daugeliui Susivieniji
mas yra pirmiausioj vietoj ap
sidraudimo draugija, kurios 
pats jau apsaugos darbas yra 
didelis kultūrinis veiksnys.

Be abejo pačiame Susi vieni j i- 
ijie tarp jo kuopų ir srovių yra 
visuomet eilėje reikalų kon
trolės klausimas. Bet tą klau
simą Seime rišama tik iš dalies. 
Svarbiausioji tam klausimui 
išrišti įstaiga yra visuotinas 
balsavimas renkant Susivieniji
mo viršininkus. Tas 'balsavi
mas* visuomet esti atliekamas 
kuopose prieš Seimą ir Seimui 
lieka tik užtvirtinti išrinktuo
sius viršininkus.

Galima neabejoti, kad išrink-
tieji viršininkai bus Seimo už
tvirtinti, nors ir girdėti apie tai 
įvairių kalbų. Seimas be abe
jo nelaužys S.L.A. demokrati
nių principų, kurie per ilgūs 
metus įsigyveno ir buvo apsau
goti nuo įvairių pasikėsinimų.'

Pirmoji Sesija.
Pirmoji S.L.A. 32-ro Seimo 

sesija prasidėjo apie 11 vai. ry
to, birželio 19 d. 1922 -ČTuIlcr 
hotelio salėje.

Sesija praėjo peržiūrint dele
gatų mandatus ir patvirtinant 
juos.

Seimą pasveikino trumpomis 
kalbomis atstovai iš Lietuvos 
kapt. Natkevičius iri mokytojas 
Žygelis. Kap. Natkevičius svei
kino nuo Social-liaudininkų 
partijos ir valstiečių Sąjungos 
Lietuvoje, pageidaudamas, kad 
S.L.A. labiau sustiprėtų ir savi
tarpės pagelbos^ ir kultūros 
žvilgsniu ir palaikytų ryšius su 
Lietuvos respublikos tvėrimo 
darbu. Mokytojas Žygelis pa
sakojo apie pavojų, kokiame 
randasi Lietuvoje laisvoji mo
kykla, ir sveikino Seimą nuo 
Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos ir nuo Lietuvos jau
nimo Sąjungos.

V. K. Račkauskas savo svei
kinamoje kalboje, kurią pasa
kė prezidento prašomas, nu
žymėjo svarbiausius Susivieni
jimo reikalus, kuriuos reiktų 
šiam seimui apsvarstyti. Svar
biausiais klausimais butų šie: 
1) Susivienijimo praĮpletimas 
ir tame sąryšyje gėneralio or
ganizatoriaus klausimas; 2) 
Nauji apdraudos skyriai; 3) 
Naujas centras. V. K. Račkaus
ko nuomone toks centras kaip 
Chicago butų geresnis organi
zacijai, kadangi tokie miestai 
kaip New Yorkas, Bostonas yra 
tik pereinamoji vieta, vakarai—

(Seka ant 2-ro pusi.)

Lenkai atsisako tartis.
I ■ —------ ,--------

HAACA, birž. 20. — Rusai, 
vokiečiui tarpininkaujant, atsi
kreipė prie lenkų paklausdami 
dr jie sutiktų padalyti ginkla
vimus aprubež^avimo -sutartį 
tarp sovietų Rusijos iš vienos 
pusės ir Lenkijos, Latvijos ir 
Estonijos iš kitos puses.

Lenkai atsakė, ka-d rusai tu
ri pasiteirauti apie tai Varšu
voje, nes visi tokie klausimai 
negali būti svarstomi Haagos 
konferencijoje. *

Lenkai turi čia vieną iš stip
riausių delegacijų. Jie užima 
stiprią strateginę poziciją, ka
dangi jie turi savo įtakoje ma
žąją ententę ir Pabaltijos šalis. 
Tos dvi grupės susivienijo ke
letą dienų atgal, kad parei
kalavus 7 vietas subkomisijose.
Ir jos gavo.

Pietinės Chinijos valdžia 
pabėgo.

Sun Yat Šen pasislėpė ant ka
rinio laivo. Priešininkai užėmė

Kantoną, kuris dabar yra
* apšaudomas.

LONDONAS, birž. 19. — Iš 
Hong Kong pranešama, kad 
pietines Chinijos valdžia tapo • 
nuversta. Pats Kantono prezi
dentas Dr. Sun Yat Šen pabė
go ir pasislėpė ant karinio lai
vo. Jo gi sostinę užėmė gen. 
Čen Čiung Min kareiviai, kurie ’ 
dabar miestą plėšia.

Sun Yat Šen dar turi nema
žai karinių laivų ir jais nuola
tos bombarduoja savo sostinę 
Kantoną. j kalingas, jau vien dėl to, kad 

Bombardavimui kiek apsis- ’ upė savo vandeningais prieu- 
tojus gen. čen kareiviai prade- piais siekia Bialoviežo miškus, 
jo plėšti praeivius gatvėse, ne- o netoli žfibęių kaip tik stovi 
vA jįeškodami ginklų. Kada ‘Karaliaučiaus, vienas svarbiau 
gyventojai sustojo rodytis gat- i’iųjų malkų prekybos punktas.
vėse, pradėta plėšti sankrovas.
Dabar gyventojai skubiai bėga iš 
Kantono, nors traukinių vaigš- 
čiojimas ir yra sustabdytas. 
Bet upių laivai vaigšto.

Slys laivus į Kantoną.
PEKINAS, birž. 20. Ame

rikos konsulas Kantone prane
šė Amerikos ambasadai Peki
ne, kad pietinės Chinijos . pre
zidentui Dr. Sun Yat Šen bom
barduojant Kantoną kariniais 
laivais 3 amerikiečių namai li
ko užgauti granatų. Delei to 
jis padavė protestą prezidentui 
Sun. Jis taipjau prašo prisiųsti 
į Kantoną karinių laivų, kad 
apsaugojus amerikiečių ir kilų 
svetimšalių gyvastis. Manoma, 
kad keli Amerikos ikanuoliniai 
laivai bus tuojAus į ten išsiųs
ti. ■ |

I -------! 
Keli žmonės žuvo ekspliozijoj.

LISBONA, birž. 19. — Keli 
žmonės, liko užmušti ir apie 30 
sužeista ekspliodavus laivui. 
Tagus upėj nuo kurio buvo 
laidoma ugnįs, švenčiant Por
tugalijos aviatorių užbaigimą 
keliones į Rio Dc Janeiro.

PINIGŲ KURSAS |
Vakar, birželio 20 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ...........  $8.18
Danijos 100 frankų ........... $21.15
Finų 100 markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $8.59
Italijos 100 lirų ......  $4.88
Lietuvos 100 auksinų ............... 32c
Lenkų 100 markių ............... 2%c
Norvegijos 100 kronų...........$16.55
Olandų 100 guldėnų ......... $38.32
Švedų 100 guldenų ............... $25.50
šveicarų 100 markių ........... $18.92
Vokietijos 100 markių................ 32c

Lietuvos žinios /
. ‘ - f

Apie Vilniaus atgavimą.
E. VARŠUVA. — “Kurjer 

VarszaAvski” stalo klausini}., ar 
gali lietuviai tikėtis sugrąžinti 
sau Gedimino miestą, ir į tą 
klausimą atsako taip:

‘‘Grąžinti Vilnių galima bd- 
tų dvejopu budu: karo jėga ir 
diplomatijos keliu, bet abudu 
atgavimo budu negelbės lietu
vių.

Jei bolševikai padėdami pa
imtų Vilnių — tai sau jį pali
ktų: Vokiečiai irgi nepagel
bės, nes 1). jų karo pajėgos 
anuoliuotos, o 2). jei Vokiečiai 
ir sugebėtų suteikti pagelbos 
lietuviams, tai tuomet Francu- 
zų armija į 2 savaiti atsidurtų 
Berlyne (?!).

Lieka dar diplomatijos keliai 
Vilniui atgauti. Vienintelė Lie-, 
tuvos viltis^— Anglijos val
dančiųjų sferų parama. Ta
čiau dpsiriks lietuviai pasitikė
dami ja, nes norint Anglijai 
diplomatijos keliu priversti 
Lenkiją nusileisti, ši pastaroji 
nenusileis, o kištis į Lietuvių 
ir Lenkų ginčą karo j ego m iš
reikštų kovoti su Prancūzija.”

Lenkams Nemunas parupo.
E. VARŠUVA. “Gazeta Var- 

szrjwska” apie ^Thnrną taip 
rašo: — Laisvi^ medžių pluk
dymais Nemunu, kuris jau iš 
senovės yra labai svarbi tos. 
rūšies transporto arterija, da
bar ’Lcnkdjai neišpasakytai rei

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

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

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

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
4 užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 

kitus svieto kraštus.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.,  » \
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

RRIDGEPORTO 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. Pulįman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pnllman 9659

Lenkų mobilizacija Seinų ir 
Punsko srityse.

MOCKAVA. — Neitralėje 
juostoje Punsko apylinkėje .vi
suose kaimuose gauta griežti 
įsakymai — visiems vyrams, 
kurie iki šioj buvo įtraukti i 
naujokų sąrašus (nuo 18 iki 37 
m. amžiąus) ir buvo gavę tam 
tikras šaukimo kortas, stoti 
dabač gegužės m. 11 ir 12 d./ 
Suvalkus mobilizacijos punkrą. 
Įsakoma pasiimti iš namų 
trims dienoms maisto i/ visas 
reikalingas kareiviui drapanas, 
taigi po 3 poras skalbinių koji
nių ir tt. Nestojusieji busią 
baudžiami ir gaudomi... Atė
jus šaukimo dienoms, Punske 
tapo sugauti keli , vyrai (šau
kiamieji) ir nuvalyti į Suval
kus. Savo valia (niekas iš šios 
apylinkės nestoja ir pulkais bė
ga į šią pusę; LinijąSąiko užs
toję Čaikovskio gauja ir gaudo.

Didelis potvinis Texas=
SAN ANTONIO, Tex.ybTrž. 

19. — Delei debesio pratruki- 
ino ir smarkių lietų Terrell 
įmyicte pasidarė potvinis, ko
kio ten nebuvo per 25 metus. 
Potvinis palietė ir Meksiką.

Apie 3,000 žmonių bėga iš 
Eagle Pass. Gyventojai bėga ir 
iš kilų miestų ir miestelių. 
Vanduo nepaprastai augštai 
pakįlęs, kad vietomis jis siekia 
65 pėdas gilumo užlietame dis- 
trikte. Daugelyj vietų Grande 
upe niekad taip nebuvo pakilu
si.

Apskaitoma, kad apie. 1.8,000 
žmonių liko be pastogės.

. v , *
. \ —................. ........ ......... .

LOUISiVILLE, Ky., birž. 18. 
— Du aviatoriai sudegė nukri
tus jų aeroplanui.
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TEISIA DARBININKŲ VADOVUS 
i > » a a > a ,, į

•Francija nusileido Anglijai
Kapoja algas gatvekarių 

darbininkams
Teisia darbininką vadovus. Francija nusileido Anglijai.
Prasidėjo rinkimas jury namų 
budavotojų tarybos viršinin
kams ir kitiems darbininkų 

vadovams teisti.

CHICAGO. — Vakar prasi
dėjo teisinas namų budavoto- 
jų tarybos prezidento Fred 
Mader, gaso darbininkų prezi
dento “Big Tini” Murphy, te
atrų jaiiitorių unijos preziden
to “Con” Shea, plumberių uni
jos biznio agento Daniel Mc- 
Carthy ir John Miller. Jie kal
tinami yra suokalbyj nužudyti 
policistą Tcrrence. Miller buk 
prisipažinęs, kad jis valdęs tuo 
automobiliu, kuriuo važiavo 
nušovusieji policistą.

Fred Mader buvo teisiamas 
kitame dalyke ir tik užvakar 
užsibaigė byla jo nuteisimu, 
kaip prisiėjo vėl stoti teis
man.

Kaltinamųjų advokatai pa
reikalavo bylos nagrinėjimą ati 
dėti ir taipjau permainyti teis
mų, bet teisėjas Taylor atsisa
kė tai padaryti. Jis pasakė, kad 
bylos nagrinėjimas ims labai 
daug laiko ir todėl nesą reika
lo tą laiką gaišuoti. /

Kad byla bus ilga rodo ir 
prokuroro paskelbimas, kad jis 
pašauks byloje liudyti 172 
žmones. Kaltinamieji veikiau
sia irgi <laux? liudytojų pasta
tys. Be to ims daug laiko, iš-y 

rinkti jury, kadangi apie šią 
bylą buvo daug rašoma kapita
listiniuose laikraščiuose ir to
dėl ji pasidarė visiems žinoma. 
Bešališką jury tuo budu bus 
labai sunku išrinkti. Ir vakar 
iš per visą dieną rinkimo jury 
tapo išrinktas tik vienas kandi
datas, kurį laikinai priėmė abi 
pusės. Nors daug kitų kandi
datų išklausinėta, bet v įs i ta
po atmesti.

Nuteisė namy budavotojy 
tarybos prezidentą.

CHICAGO. — Namų buda- 
votojų unijų tarybos preziden
tas Fred Mader užpereitą nak
tį tapo rastas kaltu kliudime 
budavoti Orake viešbutį. Jury 
patarė nuteisti jį vieniems me
tanus kalėj i man ir užsimokėti 
$1,(XX) pabaudos. Jis pareika
lavo naujo bylos nagrinėjimo.

Vakar Mader turėjo stoti 
kitan teisman, kur jis bus tei
siamas kartu su kitais darbi
ninkų vadovais dėl nežinia ke- 
no užmušimo parko policisto.

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

šiandie — Giedra; nedidelė 
permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:14 vai., leidžia
si 8:28 v. Mėnuo teka 2:51 v. 
nakty.

Dalyvaus tarybose su rusais, 
viena nepūs Vokietijos.

LONDONAS, birž. 20. —
Francija dalyvaus Haagos kon 
ferencijoje kariu su sovietų 
delegatais ir bendrai riš Rusi
jos klausimą.

Francija taipjau nedarys jo
kio karinio žygio, prieš Vokie
tiją viena iki nebus ištirta Vo
kietijos finansinė padėtis ir 
iki kontrbucijos komisija ne
paduos talkininkaiys savo re
komendacijų.

Tokius svarbius nusileidimus 
padarė Francijos premieras 
Poincare laike dviejų valandų 
pasikalbėjimo su Lloyd Geor
ge. Pasikalbėjime buvo ban
doma sutaikinti Francijos ir 
Anglijos užsienio politiką. '

Bet stoka vo laiko apsvarsty
ti dar Anglijos-Francijos gva- 
rauti jų sutartį, Tanžiro ir M o-/ 
roko klausimus ir taipjau rytų 
klausimus, liečiąnčius Graiki
jos ir Turkijos taiką.

-------------------- V

feMlatija priimti algy 
/ nukapojimą.

Jau paduotas gatvekarių dar
bininkams reikalavimas pri
imti $6,000,000 algų nukapoji- 

mų. I ' ' ..... . .■ n——

CHICAGO. — ' GatvekariŲ 
kompanija vakar įteikė gatve
karių darbininkams formalinį 
reikalavimą, kad jie priimtų 
$6,000,000 algų nukapijimą, 
pradedant nuo liepos 2 d.

Nors kompanijos viršininkai 
dar nesako smulkmenų savo 
reikalavimo iki neįvyks, vei
kiausia sekamą nedėldienį, 
gatvekarių darbininkų susi
rinkimas, manoma, kad algų 
nukaposimas siekia apiA po 15 
centų į valandą.

Kompanijos viršininkai taip
jau davė suprasti, \ka<Ljei gat
vekarių darbininkai atmes tą 
reikalavimą ir pasiūlys paduo
ti jį arbitracijai, tai kompani
ja pareikalaus, kad arbitrato- 
rius spręstų ir apie “open 
shop” įvjMiiųą ant Chicagos 
gatvekarių.

Kompanija tvirtina, kad į- 
vedus 7c karterį jos metinės 
įplaukos sumažės $9,000,000. 
Du trečdaliu tų nuostolių turį 
padengti darbininkai, o likusi 
suma bus padengta ekonomijo
mis kituose departamentuose, 
taip kad tada kompanijos pel
nas nė kiek nesumažės.

Kunigas žmogžudys.
. -------------

AUGUSTA, Ga„ birž. 20. — 
Kunigas Eilioti Padriek tupi 
kalėjime ir yra kaltinamas, 
kad jis pereitą naktį užmušė 
savo jaunutę pačią ir jos moti
ną. Kunigas jau prisipažinęs 
prie žmogžudystės. Jis nušovė 
jas automobilyj ant kelio iš 
užvydo, kad jo pati prielankiai 
žiuri ir į kitus.

Padriek yra sūnūs kunigo. 
Kiti jo du broliai irgi yra ku
nigais.

Chicago, III., Sereda, Birželio-June 21 d., 1922
■M

Darbo Federactjea^pf kreipiantį jį ar geresnei)

Tariasi su angliakasiais.
CINCINNATI, birž. ' 20. — 

Šiandie prasideda pasitarimai 
tarp angliakasių ir geležinke
lių dirbtuvių darbininkų apie 
bendrą veikimą, jei kiltų gele
žinkeliečių streikas.

Amerikos
geležinkeliečių departamento 
prezidentas Jcwell jau tarėsi 
su angliakasių prezidentu Lc- 
wis apie tų pasitarimų dieno- 
tva.uk į. A \

Nemanoma, kad tuose pasi
tarimuose' dalyvautų keturių 
didžiųjų geležinkeliečių brolijų 
atstovai, nfti tų brolijų na
riams dar nėra nukapotos al
gos, negi permainytos darbo 
sąlygos.

Mašinistų unijos prezidentas 
Johnson sako, kad 1,(KM),000 
geležinkeliečių streiko galima 
butų išvengti tik tada, jei val
džia suspenduotų geležinkelių 
darbo tarybos • nuosprendžius 
apie algų nukapojimą ir vykin
tų tarybos uždraudimą gele
žinkeliams duoti savo darbus 
kitoms dirbtuvėms, aplenkiant 
savąsias dirbtuves.

* Teiraujasi apie Haagos^ 
konferenciją.'

\ HA AG A, birž. 20. — Ameri
kos legacijos sekretorius Sues- 
dorf apsilankė šiandie pas 
Haagos konferencijos pirmi- 
liraką Vau Karnebeck ir paaiš
kino jam, kad Jungt. Valstijos 
nors ir nedalyvauja konferen
cijoje ir jis neturi speciali n ių 
instrukcijų, bet jis turi rapor
tuoti savo valdžiai apie konfe
rencijos bėgį, kaip kad jis ra
portuotų apie kiekvieną inter
nacionalinį įvykį, todėl jis 
prašo konferencijos prezidento 
suteikti jam visas galimas ži
nias. Minis toris prižadėjo tai 
padaryti.

Ekspertų konferencija pra
nešė Maskvai, kad jau tapo 
sudarytos subkomisijos, kurios 
tarsis su sovietų delegacija Ru
sijos reikalais.

Prezidentas vyriausio komi
teto ir pirmininkai trijų sub- 
komisijų bus išrinkti sere- 
doj.' Tie keturi žmonės suda
rys kaip ir centralinį komite
tą, kad užtikrinus vienodumą 
veikimo.

Savivaldybininkai laimėjo.
DUBLINAS, birž. 20. — 

Kaip rodo dar nepilni rinkimų 
į Airijos parlamentą daviniai, 
didelėj didžiumoj laimėjo tie 
kandidatai, kurie stoja už Ai
ri jos-Anglijos sutartį ir savi
valdybę. Dublinas balsavo 7 
prieš 1 balsą už sutartį, Cork 
4 prieš 1, o Cork darbininkai 
stojo 10 prieš 1 b. už sutartį.

Kiek žinoma, išrinkta par
lamenta n 47 atstovai iŠ/- sto
jančiosios už sutartį koalicijos, 
26 respublikonai, 10 darbinin
kų ir 12* nepriklausomųjų.

Delei tokio sutarties šalinin
kų laimėjimo, manoma, kad 
santaika su respublikonais bus 
panaikinta ir kad ^respublikonai 
vėl atnaujins ginkluotą kovą 
su savivaldybininkais.

14 žuvo ant laivo.
LONDONAS, birž. 19. — 

Admiraltija paskelbė, kad lai
vas Blue Sky, plaukęs iš Port- 
smouth į Invergordon, Škoti
joj, žuvo su visais ant jo bu
vusiais žmonėmis. Laivo lau
žai tapė išplauti. Ant laivo vi
so buvo 14 žmonių.

S. L A. SEIMAS.
Detroit, Mich., birž. 19. —
Išrodo, kad SL.A. 32-ras ir 

5-tas Dvimetinis Seimas apseis 
be didelių triukšmų ir gal įves 

‘Susivienijimą j naują laikotar- 

pusėn ar blogesnėm
Delegatai, žinoma, kai’ba 

apie politiką, ar tokią ar kito
kią. Tarp delegatų tyra nema
žas skaičius bolševikų ar jiems 
pritariančių žmonių. Kaikurie 
jų gal yra linkę prie ypatiškų 
jiems triukšmingų kalbų ir 
protestų dėl nieko. Vienok tai 
yra toks jų būdas. Susivieniji
mo reikaluose jie neturi jokių 
ypatingų sumanymų ir jokio 
skirtingo nusistatymo. Ir jie 

Aturi svarstyti Susivienijimo rei
kalus tik kaipo tokius.

Iškpmingoj vakarienėje prieš 
Seiimii prasidedant kalbėto
jams rods pasisekė sukelti pa
lankų Susivienijimo gerovei 
ūpą. Buvo pabrėžiama Susi
vienijimo kultūrinė reikšmė 
lietuvių gyvenime, vienok iš į- 
vairių pasikalbėjimų buvo ma
tyt, kad daugeliui Susivieniji
mas yra pirmiausioj vietoj ap
sidraudimo draugija, kurios 
pats jau apsaugos darbas yra 
didelis kulturibis veiksnys.

Be abejo pačiame Susivieniji
me tari) jo kuopų ir srovių yra 
visuomet eilėje reikalų kon
trolės klausimas. Bet tą klau
simą Seime rišama tik iš dalies. 
Svarbiausioji tam klausimui 
išrišti įstaiga yra visuotinas 
balsavimas renkant Susivieniji
mo viršininkus,. Tas balsavi
mas visuomet esti atliekamas 
kuopose prieš Seimą'ir Seimui 
lieka tik užtvirtinti išrinktuo
sius viršininkus.

Galima neabejoti, kad. išrink
tieji viršminkai /bus SeiiAo už
tvirtinti, nors ir girdėti apie tai 
Įvairiu kalbų. Seimas be abe
jo nelaužys S.I^.A.. clciiiokrtvtj- 

nių principų, kurie per ilgus 
metus įsigyveno ir buvo apsau
goti nuo įvairių pasikėsinimų.

Pirmoji Sesija.
Pirmoji S.L.A. 32-ro Seimo 

sesija prasidėjo apie 11 vai. ry
to, birželio 19 d. 1922 Tuller 
hotelio salėje.

Sesija praėjo peržiūrint dele
gatų mandatus ir patvirtinant 
juos.

Seimą pasveikino trumpomis 
kalbomis atstovai iš Lietuvos 
kapt. Natkevičius ir mokytojas 
Žygelis. Kap. Natkevičius svei
kino nuo Social-liaudininkų 
partijos ir valstiečių Sąjungos 
Lietuvoje, pageidaudamas, kad 
S.L.A. labiau sustiprėtų ir savi
tarpės pagelbos ir kultūros 
žvilgsniu ir palaikytų ryšius su 
Lietuvos respublikok tvėrimo 
darbu. Mokytojas Žygelis pa
sakojo apie pavojų, kokiame 
randasi Lietuvoje laisvoji mo
kykla, ir sveikino Seimą nuo 
Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos ir nuo Lietuvos jau
nimo Sąjungos.

V. K. Račkauskas savo svei
kinamoje kalboje, kurią pasa
kė prezidento prašomas, nu
žymėjo svarbiausius Susivieni
jimo reikalus, kuriuos reiktų 
šiam seimui apsvarstyti. Svar
biausiais klausiniais butų šie: 
1) Susivienijimo praĮplėtimas 
ir tame sąryšyje gėneralio or
ganizatoriaus klausimas; 2) 
Nauji apdraudos skyriai; 3) 
Naujas centras. V. K. Račkaus
ko nuomone toks centras kaip 
^Chicago butų geresnis organi
zacijai, kadangi tokie miestai 
kaip New Yorkas, Bostonas yra 
tik pereinamoji vieta, vakarai—

(Seka ant 2-ro pusi.)

Lenkai atsisako tartis. Lietuvos žinios 
z

f HAACA, birž. 20. — Rusai, 
vokiečiui tarpininkaujant, atsi
kreipė. prie lenkų paklausdaini 
ar jie sutiktų padaryti ginkla
vimus aprubežiavimo sutartį 
tarp sovietų Rusijos iš vienos 
pusės ir Lenkijos, Latvijos ir 
Estonijos iš kitos pusės.

Lenkai atsakė, kad rusai tu
ri pasiteirauti apie tai Varšu
voje, nes visi tokie klausiniai 
negali imti svarstomi Haagos 
konferencijoje.

Lenkai turi čia vieną iš stip
riausių delegacijų. Jie užima 
stiprią strateginę poziciją, ka
dangi jie turi savo įtakoje ma
žąją cntentę ir Pabaltijos šalis. 
Tos dvi grupės susivienijo ke
letą dienų atgal, kad parei
kalavus 7 vielas subkomisijose. 
Ir jos gavo. >

Pietinės Chinijos valdžia 
pabėgo.

___________ <•
Sun Yat Šen pasislėpė ant ka
rinio laivo. Priešininkai užėmė

Kantoną, kuris dabar yra 
apšaudomas.

LONDONAS, birž. 19. — Iš 
Hong Kong pranešama, kad 
pietinės Chinijos valdžia tapo 
nuversta. Pats tyfantono prezi
dentas Dr. Sun Yat Šen pabė
go ir pasislėpė ant karinio lai
vo. Jo gi sostinę užėmė gen. 
Čen Čiung Min kareiviai, kufije 
dabar miestą plėšia. (

Sun Yat Šen dar turi nema
žai karinių laivų ir jais nuola
tos bombarduoja savo sostinę 
Kantoną.

Bombardavimui kiek apsis
tojus gen. Čen kareiviai pradė
jo plėšti praeivius gatvėse, ne
va jieško<lami ginklų. Kada 
gyventojai sustojo rodytis gat- oiųjų malkų prekybos punktas.
vėse, pradėta plėšti sankrovas.

gyventojui ‘.skuinui bėga iš 
Kantono, nors traukinių vaigš- 
čiojimas ir yra sustabdytas. 
Bet upių laivai vaigšto.

Slys laivus j Kantoną.
PEKINAS, birž. 20. — Ame-1 

rikos konsulas Kantone prane- ? 
šė Amerikos ambasadai Peki
ne, kad pietinės Chinijos . pre
zidentui Dr. Sun Yat Šen bom
barduojant Kantoną kariniais 
laivais 3 amerikiečių namai li
ko užgauti granatų. Delei to 
jis padavė protestą prezidentui 
Sun. Jis taipjau prašo prisiųsti 
į Kantoną karinių laivų, kad 
apsaugojus amerikiečių ir kilų 
svetimšalių gyvastis. Manoma, 
kad keli Amerikos kanuoliniai 
laivai bus tuojaus į ten išsiųs
ti. i

----- , 
Keli žmonės žuvo ekspliozijoj.

LISBONA, birž. 19. — Keli 
žmonės, liko užmušti ir apie 30 
sužeista ekspliodavus laivui. 
Tagus u^)ėj nuo kurio buvo 
laidoma ugnįs, švenčiant Por
tugalijos aviatorių užbaigimą 
kelionėjs į Rio De Janeiro.

PINIGŲ KURSAS i
Vakar, birželio 20 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ...........  $8.18
Danijos 1QO frankų ........... $21.15
Finų 100 markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $8.59
Italijos 100 lirų........................ $4.88
Lietuvos 100 auksinų .... ..........  32c
Trenku 100 markių ............... 2%c
Norvegijos 100 kronų ..............  $16.55
Olandų 100 guldėnų ........... $38.32
Švedų 100 guldenų ............... $25.50
šveicarų 100 markių .............. $18.92
Vokietijos 100 markių..................32c

Apie Vilniaus atgavimą.
E. VARŠUVA. — “Kurjer 

Varszawski“ stato klausini}, ar 
gali lietuviai tikėtis sugrąžinti 
sau Gedimino miestą, ii” į tą 
klausimą atsako taip:

“Grąžinti Vilnių galima bu
tų dvejopu budu: karo jėga ir 
diplomatijos keliu, bet abudu 
atgavimo budu negelbės lietu
vių.

Jei bolševikai padėdami pa
imtų Vilnių -t- tai sau jį pali
ktų: Vokiečiai irgi nepagel
bės, nes 1). jų karo pajėgos 
anuoliuotos, o 2). jei Vokiečiai 
ir sugebėtų suteikti pagelbos 
lietuvėms, tai tuomet Prancū
zų armija į 2 savaiti atsidurtų 
Berlyne (?!).

Lieka dar diplomatijos^ keliai 
Vilniui atgauti. Vienintelė Lie-. 
tuvos viltis — Anglijos val
dančiųjų sferų parama. Ta
čiau apsiriks lietuviai pasitikė
dami ja, nes norint Anglijai 
diplomatijos keliu priversti 
Lenkiją nusileisti, ši pastaroji 
nenusileis, o kištis į Lietuvių 
ir Lenkų ginčą karo jėgomis— 
reikštų kovoti su Prancūzija.”

Lenkams Nemunas parupo.
E. VARŠUVA. “Gazeta Var- 

sz?iwska” apie Nemuną taip 
rašo: — Laisvas medžių pluk
dymai) Nemunu, kuris jau iš 
senovės yra labai svarbi tos 
rusieJ transporto arterija, da
bar Lenkijai neišpasakytai rei
kalingas, jau vien <Iel to, kad 
upė savo vandeningais prieu- 
piais siekia Bialoviežo miškus, 
o netoli žiočių kaip tik stovi 

‘Karaliaučiaus, vienas svarbiau
tus jų aeroplanui.

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,
* 1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

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

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

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie

'mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėias at
siliepia j Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si j banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

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

ų t

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS /
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevafd 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 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 9659

No. 145
J*

Lenkų mobilizacija Seinų ir 
Punsko srityse.

'i, -----------
MOCKAVA. — Neitralėje 

juostoje Punsko apylinkėje vi
suose kaimuose gauta griežti 
įsakymai visiems vyrams^ 
kurie iki šiol buvo įtraukti } 
naujokų sąrašus (nuo 18 iki 37 
m. amžiaus) ir buvo gavę tam 
tikras šaukimo kortas, • stoti 
dabar gegužės m. 11 ir 12 d. f 
Suvalkus mobilizacijos punktą. 
Įsakoma pasiimti iš namų 
trims dienoms maisto ir visas 
reikalingas kareiviui drapanas, 
taigi po 3 poras skalbinių koji
nių ir tt. Nestojusieji busią 
baudžiaini ir gaudomi... Atė
jus šaukimo dienoms, Punske 
tapo sugauti keli vyra į (šau
kiamieji) ir nuvaryti į Suval
kus. Savo valia niekas iš šios 
apylinkės nestoja ir pulkais bė
ga į šią pusę. Liniją laiko užs
toję Čaikovskio gauja ir gaudo.

Didelis polviuis Texas.
SAN ANTONiO, Tex., birž. 

19. — Delei debesio pratruki
me ir smarkių libtų. Terrell 
paviete pasidarė potvinis, ko
kio ten nebuvo per 25 metus. 
Potvinis palietė ir Meksiką.

, Apie 3,(XX) žmonių bėga iš 
Eagle Pass. Gyventojai bėga ir 
iš kitų miestų ir miestelių. 
Vanduo nepaiirastai augštai 
pakįlęs, kad vietomis jis siekia 
65 pėdas gilumo užlietame dis- 
trikte. Daugclyj vietų Grande 
upė niekad taip nebuvo pakilu
si.

Apskaitoma, kad apie 18,000 
žmonių liko be pastogės.

LOUBVILUE, Ky., birž. 18. 
— Du aviatoriai sudegė nukri-

tva.uk


W. Frankfort, III. 58. K

Jis linksmas, nes turi

Tel. Randolph 4758

Viso $355.106.05

VVestville,
ORDEN

Conn. 18. B

kp., Springfield, III. 47. P. Jur

Jei yra daroma su
Karščiu

CONDENSED MILFL
Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

Gas Adresas

1920 m,
1921 m,

Savic 
živat

Scranton, Pa 
A. Kubilius,

$30,000.00 
70,000.00 

115,000.00 
63,836.50 
14,845.60 
76,288.29 
21,643.64 

... 500,00
1,450.00

BRIDGEPORT 
ELECTRIC 00.

The Peopl 
Light &Coke Co#

Penėjimui 

Instrukcijos 
Vardas .....

Viso ....................... .
Lieka .........................
1 sausio 192(f buvo . 
Inventorius padidėjo

stovį.
Iš jos raporto paniškoj 

karnas S. L. A. stovis:

185 kp., Indiana Harbor, Ind. 56. P.
S. Hindokas.

188 kp., Koyalton, III. 57. V. Kala 
saitis.

191 kp

35c. aptiekose arba už 40c 
prisiunčiamo tiesiai iš labara 
tori jos.

F. AD. RICHTER & CO, 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

136 kp., Cleveland, (Ihio. 41 J. J. Ži

kp., Benki, UI. 
45. "V. Mičiulis, 
kp., Benton, III. 46 A. Monkevi

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas .ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Borden’s Eagle Pienas yra sveikas, maistingas val- 
3. Vaikai jį mėgsta. Jis labai skdnus užtepus ant

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicat 
< Phone Central 2560 

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

Liko ............................ $20,962.93
Visas SLA. turtas bal. 1, 1922 m. 

sieke  ...............  $393,064.03

Viso ............................ $372,101.10

Įeigos 1-ino bertainio 1922 m.:
Įplaukė ...........   $51,162.67
Išmokėta............................ 30,199.74

Jus galite geriau 
padaryti su

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARftJAT 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 

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

Seeley 8676

Namuose, Sapoj 
ar Dirbtuvėj

kūdikius užpuola. Tavo kūdikis gali gauti valgyti tiek, 
dėl, kad jis gal, valgo maistą, kuris neina jam į kūną, 
nėja, jei jo akys įdubę ir tamsios 
bus, kad jam stinga maistingumo valgiuose. Tik gerai penimas vaikas yra liuosas nuo ligų 
geriausią pažangą. (į

Tūkstančiams ir tūkstančiams vaikų tarpe keturių 
ir šešiolikos metų reikalinga speciales atydos. Jiems 
reikia, maisto, kurs ypatingai1 maistingas. Jiems rei
kia maisto, kuris išaugins juos iki normaiio ir pada
rys juos stipriais, vikriais, galinčiais atsistembti prieš

$240.501.94 
$114,604.11 
260,318.95 

.... 1,178.04

Įsižiūrėk gerai į keno paveikslą ir neimk 
jokio kito.

Ant ifimokesčių, jei pagtd 
daujam*.

Viso ............................ $393(064.03

Iš sekretores raporte/ taip
jau patyrėme, kad SjL.A. tapo 
įregistruotas be Mass. valstijos 
dar NeSv Yorko ir Michigano 
valstijos. Dabar S.L.A. yra į- 
rogistruotas viso šiose valstijo
se: Pennsylvania, Conn., III., 
Indiana, Maryland, New Jersey, 
Mass., Oliio, N.ew Yorke ir Mi- 
chigan.

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmaestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. _____

Room 1803 ~ 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Tel. Lafayette 4223
Piumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

GERAI PENIMI KŪDIKIAI
" NETAIP GREITAI PAGAUNA LIGĄ

Tiktai nedapenėtas kūdikis dažniausid labiau linkęs prie pagavimo bile vienos iš daugelio ligų, 
kiek jis gali, ir vis būti nedapenėtas.

Jei jis negauna taip greitai kaip reikia -
jei jis mokykloje nedaro pažangos, kokią turėtų daryti

JOHN KUCHINSKAS 
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canai 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, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus, ant pirmo mor^e- 
čiaus ant lengvų išlygų.

\ W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53fl 
Tel.: Central 6890'

Vak. 812 W. 33 St., Cbicafca
Tel. Yards 4681 X.

Prezidento raportas.
Prez. St. Gegužis savo ra

porte trumpai nupiešė svarbes
niuosius įvykius S.L.A, gyveni
me paskutiniais metais. Iš jo 
raporto pasirodė, jog per 
dvejus" metus Susivienijimas 
padidėjo 755 nariais ir dabar 
turi išviso 12,733 pilnai užsi
mokėjusių narių. Susivieniji
mo turtas per dviejus metus 
padidėjo $132,740 ir dabar sie
kia $393,064.03.

Gali pirkti Borden’s Eagle Pieno nuo savo kr autu v 
ninko

Sekretorės raportas.
Sekretorės P. Jurgelutės ra

tingai prirengtas su pilna S. (L. 
A. finansine apyskaita už dvie
jus. metus, padengia čia visas 
pajytaias, išlaidas ir finansinį

5 kambarių namui d ratu a išva 
džiojame pilnai sta ffEf] 
fixtures gluJ-U

Darbą gvarantuojame
Elektriikam darbui 

7101 
1892

gi pastovesni. 4) Įsteigimas S. 
L.A. skyriaus (Lietuvoje.

Sulig vieno delegato prašy
mu buvo taipgi pakviestas pa
kalbėti T. Dundulis. Jis kalbė
jo apie ištautėjimą ir pabrėžė, 
kad jo įsitikinimu Amerikos 
lietuviai neturi jokio pavojaus 
ištautėti, kaip tą buvo nurodęs 
savo kalboj vakarienės laiku 
adv. K. Gugis. Susivienijimo 
reikaluose p. Dundulis išreiškė 
pasitikėjimą, kad visi eis prie 
‘“bendresnio darbo”.

Po kalbų ir delebatų patvir
tinimo išiklo ginčų kam duot 
ar neduot patariamą balsą. Nu
tarta duoti visiems, kurie už
siregistruos.

Antroji Sesija.
Antroji S.L.A. sesija prasi

dėjo panedėly po piet toj pa
čioj vietoj. ; 1 x

Buvo įvairių komisijų rinki
mas. Tapo išrinktos sekamos 
komisijos:
Įnešimų komisija:

J. Ukanis iš Herin, III. .
L. Savickas iš Scranton, Pa.
B. Liutkauskas iš New Yorko.

Skundų ir apeliacijų komisija:
L. Lastauskas iš Zeigler, III.
K. Skuržinskas iš Herrin, III.
A. Apanaitis iš VVestville, III.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

---------------------- K ŪPONAS —*----------- :--------------------

Pažymėk Kryželiu Katrą Nori
Kūdikių Pamokinimų

Knyga , Knyga

duonos a.r džiovimų. Iš jo padaroma tinkamiausį gė
ralą, sumaišius ji su atatinkamu kiekiu vandenio. Vie
ni mėgsta jį šiitą, kiti mėgsta jį šaltą. Treti mėgsta 
jį sumaišytą su Lupučiu koko ar šokolado. Su juo 
padaroma tinkamiausi pyragaičiai ir šaltakošė. Gali
ma jį prirengti daugeliu, daugelių pavydalų, ir visi 
pagelbės jums atgražinti jūsų vaiką iki pilniausio 
maistingumo stovio.

Per tris gentkartes Borden’s Eagle Pienas buvo vie
nas didysis Amerikos pienas. Jis visados yra tyras 
ir sveikas. Jis ypač pritaikintas kūdikių maitinimui 
ir išvystymui nepapeninlto vaiko. Iškirpkit šio pa
skelbimo kuponą ir pabuskit jį į The Borden Com- 
pany, ir jie prisius jums dykai ko norėsi, ar pamoki
nimų jūsų kalboje kaip penėti vaiką, kūdikių knygutę, 
arba virimo knygą, kuri pasako kaip pagaminti ska
nius valgius su Eagle Pienu. Įvardinkite ko norit. 
Šitas patarnavimas yra jums vien tik paprašius.

102 kp., Herrin, III. 33. J. Ukanis.
105 kp., Dayton, Ohlo. 34 T. Ba

kaitis.
109 kp., Chicago, III. 35. M. Juška
110 kp., Plains, Pa. 36. J. Derins..
126 kp., New York, N. Y. 37. A. B, 

Strimaitis, 38. S. E. Vitaitis, 39. V. 
K. Račkauskas.

129 kp., Chicago, III. 40. T. Dundu-

Tėvams šitų vaikų mes būtinai rękonfendpojame 
Borden’s Eagle Pieną. čia moksliškai sumaišyta, ir 
prirengsią geriausias pienas su geriausiu cukrum, ir 
jis duoda galę nedapenimam vaikui greitai atgauti 
sverį, kurį reikia turėti, kad būti normalia ir sveikas 
vaikas. Visiems tėvams tikra ekonomija yra prižiū
rėti, "kad jų vaikai tinkamai butų susibudavoję nugar 
Įėjimui ligų, kadangi pigiau yra palaikyti vaiką sveri 
ku, negu jį gydyti.

Išpardavimas
Mes dabar pirkome bankrutijusiojs 

firmos st.aką, 400 vyrų siutų ir over- 
kotų, vėliausių madų ir galime ati
duoti jums už 40% mažiau, negu pa
prastai. Ateikite anksti ir pasirinki
te sau patinkamų siutą. Vyrų ir jau 
nų vyrų siutai ir overkotai už $10.50 
ir daugiau. Vyrų kelnės už $2.50 ir 
daugiau. Siutkeįsai ir skryneles.

S. GČRDON,
14th ir Halsted St., 2 įėjimai: 

1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 
atdara vakarais iki 8:30 vai. vakare.

kurios 
Taip būna to- 

- jei jis ne pil- 
— greičiausia 

įstengia daryti

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborr. St., Room 1111-13
TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
1 8823 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką Ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

Išmokėjimų buvo: 
........ .................... $117,750.11
............. 2............. 122,751.83

146 kp., Minden 
laitis.

152 kp., Braddock*, Pa. 43. J. Ur-1 
bonas

155
čienė,

156 
čius.

158
kūnas. 48. J. Bulota, 49. M. Lagunie-
nė, 50. M. Navickas, 51. A. Tamulis.

159 kp., Collinsville, III. 52. A. Me-
telionis, 53. J. čebanauskas.

160 kp., Donorą, Pa. 54. J. Limins- 
kas.

$181 kp., Herrin, III. 55. K. Skužins-

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. 8. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau 1 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau-

raltauskas.
197 kp., Monessen, Pa. 61. M. Ba

cevičiene.
208 kp., Chicago, III. 62. P. Petrai- 

tiėne.
211 kp., Mahanoy City, Pa. 63. M.

Pašukinienė, 64. Z. Karkauskas.
212 kp., Kenosha, Wis. 65. J. Mar

cinkevičius.
223 kp., Westville, III. 66. T. Lu

košius, 67. P. Paulis.
224 kp., Bulpitt, III. 68. S. Kanstan- 

tinavičius.
245 kp., Newark, N. J* 69. V. Am

brazevičius.
282 kp., Freemanspur, III. 70. S. 

Juodsnukis.
286 kp., McKees Rock, Pa. 71. A, 

B. šatkus.
303 kp., Shenandoah, Pa. 72. A. K. 

Klimas.
304 kp., Buffalo, hL Y. 73. P. Ba

nevičius, 74. M. Garisbnas.
308 kp., Acigler, III. 75. L. Lastaus- 

kas, 76. J. Bernotas, 77. J. Tilendis.
Pildomosios Tarybos nariai. 78. S. 

Gegužis, 79. P. Jurgeliutė, 80. J. M. 
Danielius, 81. Dr. F. Matulaitis.

Viso ............................ $376,101.10

Namo vertės numušta........ 4,000.00
SLA. turtas sausio 1 d. 1922 m.

buvo .....................   $372,101.10

SLA. pinigai priklauso šiems 
fondams:

Apsaugos?fondui ....... $300,698.95
Pašalpos fondui ................  36,508.13
Inventoriaus fondui ........ 14,845;60
Prieglaudos Namo ............ 6,602.66
SLA. lėšų fondui ............ 2,073.96.
Tėvynės fondui ............ ;... 2,941.66
Tautiškų Centų1 ................ 2,225.85
Našlių ir Našlaičių ............ 1,778.90
Vaikų skyriaus fondui ....' 2,798.15 
Emigrantų fondui ..............  564.42
Moksleivių fondui ................ 54.10
Literatūros fondui ............ 1,008.72

SLA. “turtas yra investuotas 
sekančiai:

SLA. namas ................
Mortgages ....................
Liberty Bonds .............
Kiti bonds .......... ..........
Inventorius ..... ..
Pinigai bankuose .......
Pinigai pas iždininką 
Pas SLA. Admin.........
Paskirta moksleiviams

Įeigų buvo:
1920 m............................ $175,435.75
1921 m............................ 179,670.30

19 J.Stan-Į Rezoliuciją ir presos: 
Dundulis iš Chicagos

K. Račkauskas iš New

A. MASALSKIS 
Graboriua 

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide- 
Jiems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
me gerus au- 
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės

3307 Anburn Avė.
Tel.: Boulevard 4139

* Delegatą surašąs,
1 kp., Edwardsville, Pa. 1. S. Urba

navičius, 2. V. Kamarauskas.
6 kp., Plymouth, Pa. 3. M. A. Ra- 

ginskas.
7 kpų Pittston, Pa. 4. T. Paukštis,

5. A. Galinskas.
14 kp., Cleveland, Ohio. 6. A. Praš

kevičius, 7. J. Katkauskas.
21 kp., Detroit, Mich. 8. K. šnuolis,

9. F. Matuzas, 10. A. Trimirka, 11. J.
Overaitis, 12. P. šlapelis.

23 kp., Shenandoah, Pa. 13. M. Va
laitienė.

29 k p.
naitis.

30 kp.
kas, 16 
kauskas.

34 kp., New Britain 
Salaveičikas.

35 kp., Wilkes-Barre, Pa 
kevičius.

36 kp., Chicago, III. 20. J. Balčiu 
nas, 21. J. Kundraška, 22. E. Mačins 
kienė, 23. Dr. A. L. Graičiunas.

40 kp., Pittsburgh, Pa. 24. P. Sa 
viekas.

46 kp., Terre Hautc, Ind. 25. A. Va- Finansų 
siliauskas.

57 kp., Worcester, Mass. 26. J. K 
šaloviejus.

60 kp., Grand Rapids, Mich. 27. J.
Kirvelis, 28. A. Daukša.

68 kp., Lee Park 
kus.

83 kp., Brookjyn, N. Y. 30. A. Au 
gunas.

86 kp., Allegheny, Pa. 31. J. K. Ma- 
žiukna.

90 kp., Bridgeville, Pa. 32. T. Gel

Kubilius iš Scranton, Pa. 
laiškų:

F. Matuzas iš Detroit /
P. Petraitiene iš Cliicagos
Dr. A. L. Graičunas iš Chi- 

Suc- ‘ cagos.
I Telegrama Liet. St. Seimui

Po komisijų rinkimo V. K. 
Račkauskas netikėtai davė įne- 

i Šimą pasiųsti kokią-nors tele- 
; gramą Lietuvos Seimui. Kaip 
i tik V. K. Račkauskas padavė 
šį įnešimą, ku4’s buvo parem- 

■ tas, tuojau Dr. Graičunas už
klausė: “O už ką tam, Seimui 
siųsti telegramą? * Ar už tai, 
kad atiduoda Lietuvą klerika
lų globai?”

D-ro Graičuno klausimui 
Va. 42. P. Va- tuojau karštai pritarė delegatas 

Bulota iš Springfield, III., o 
taip-jau T. Dundulis ir kiti. 

Guzevi-1 Vienok Liutkausko ir kitų bu- 
Į vo paaiškinta, kad toj telegra- 
į moj galfnia pasakyti Lietuvos 
Seimui, ką šis Seimas Ameri
koj apie jį mano ir kokiems 
dalykams pritaria ar nepritaria.

1 Todėl kada įnešimas buvo pa- 
: duotas balštivimui, jis buvo 
priimtas dauguma balsų.

fe,-1 ifi
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I KORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICH.

S.L.A. Seimo prakalbos.

Birželio 19 d. įvyko Seimo 
prakalbos. Salė, pilna žmonių. 
Pirmas kalba SlLA. prezidentas 
S. Gegužis • apie organizaci
jos reikalus./ Susivienijimas 
turįs dabar, ^uviršum 13 tūks
tančių nartų V— toli pralenkęs 
rymiečių (S.L.R.-K.S.) kaip na- 

• rių skaičium taip finansiniu 
stoviu. — Baigė kalbą agrtaci-

Antras kalbėtojas — Dr. 
Graičunas. Pagyrė D-rą J šliu
pą, pakedeno klerikalus ir pa
baigė agitacija už “Gydytoją” 
ir gydytojų organizaciją.

Trečias, adv. K.' •'(ingis, kal
bėjo apie savo lankymosi Lie
tuvoj įspūdžius, atkreipė domės 
į Lietuvos mokyklas kaipo

remti laisvės judėjimą Lietu
voj.

Svetys kap. L. Natkevičius 
kalbėjo apie Lietuvos politinę 
ir- ekonominę padėtį. Vaizdin
ga kalba agituoja remti Lietu
vą visais galimais budais.

A. B. Strimaitis pasakojo- 
apie laikus prieš spaudos atga
vimą Lietuvoj, bet publikos sa
lėj jau maža belieka.

Buvo renkamos aukos Lietu
vos našlaičiams; surinkta 
16 dolerių. — J. Dagis.

apie

i Lietuvių' Muzikos Konservatori
ja šiuomi pareiškia, kad šiame 
koncerte dalyvaus dar vienas 
iš baigusiųjų šią Alma Matei* ir 
vienas baigęs dabar su laipsniu 
Muzikos Mokytojas. -

Šis koncertas šaukiasi uolios 
visuomenes paramos, nes jį 
rengia L. M. Konservą tori jos 
direktoriui, gerb. Mikui Pe
trauskui sutikus, Konservatori- 
jęs mokiniai, naudai atsišauku
sių našlaičių iš Lietuvos.

Bilietai po 75c. ir 50c. ypatai. 
Galima gauti pas L. M. Kon
servatorijos mokinius, “Gabif 
jos” narius, “Sandaroje”, “Ke
leivyje”, Baltic Finance Corpr 
ir K. šįdlausko Aptiekoje.

Koncertas įvyks liepos 3 d., 
8 vai. vakaro, Lietuvių Svetai
nėj, kampas E ir Silver St

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji prieŽstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas swo kostumeriams teikia, 
čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostum-eriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir yors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį bankų savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

r-...' 'f:Reikalingi akiniai.
Jei kent! galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidė* susilieja,
Jei iš raidės darųįi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skal

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

MRS. A. MTCHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampa* 31 gal 
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai pra k 
tikavusi Penn- 
eilyanijoa ho®- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
Šitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer-

KUM

Pa-

prie
Duo

^uR.iiEBZMAN^K
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinęmas per lt' 
metų kaipo patyręs gydytojas, clii-

SO. BOSTON, MASS.

Telefonai:

BINGOL

Savo AUTOMOBI
LIŲ RAKANDUS, 
GRINDIS

gerinusiuoju blyzgylu

M. Konservatorijos Mokinių 
koncertas.

Gerbiamai visuomenei, kuri 
seka ir nori suprasti musų pa
grindinį kultūrinį besivystynią, 
bus įdomu klausyti koncertą 
nevien paidagoginiu žvilgsniu,

svarbiausi Lietuvos jaunimo kaipo muzikos mokinių koncer 
auklėjimo faktorių ir agitavo tą bet ir žvilgsniu aistetiniu.

4.

OšVEISK

lt/- *
________

X°

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

■ a .... v.

___________________________________________ ;___________________________________________’■
■’t

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8. 

Leavitt St. Tek Canal 6222.
Re^dencija 3114 W. 42nd St.

Tek Lafayette 4988.
Vai. 1-4 ir 7—9 Ned. 10—12

Bingol Chemical Co
2816 So. Michigan Avė., Chicago, III

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

DR, C. Z, VEŽELIS
Lietuvis Dentista* f? 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvė*

Gaukit Faktus Tuojau

SENSACIJA
DIDELI

f

30 PĖDŲ LOTAI

. rurgas ir akušeris.
Gydo aštrais ir chroniška® ligas, 

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

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 951 
Boulevard 4136

to 3 So. Halsted St 
Vai.: 9\10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois.
n SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Prauskite veidą ir ma 
okite rankas Lif ebuoy —
Pamatysite švarumą ir 

minkštumą ir naujumą, 
kurį jausite visą dieną. -

Maudynėn vartokit Li- 
febuoy.

Patirta jo priimnufe ir 
linksmai sužadinąs visą 
odą prie sveikatos ir ener
gijos.

Nėra kito panašaus mui 
lo Lifebuoy

Pažadink savo odą!

LIFEBUO
SVEIKAS MUILAS

Šitas ^lyzgylas valo, išima 
plemps, ir nušveičia, ši

tas bližgylas taipjau už
muša blogą kvapą, užmu
ša ligų perus, dizinfek- 
tuoja. Nėra kito tokio. 
Reikalauk krautuvėse ir 
garadžiuose, o jei neturės, 
išsirašyk prabos bonkutę 
už 30c. iš dirbtuvės: Bin- 
gol Chemical Co., 2816 So. 
Michigan Avė., Chicago, 
Illinois.

TAIP
PIGIAI PIGIAI
KAIP KAIP

DR. CHARLES SEGAJL 
x Praktikuoja 15 metai 

0fisa*
4729 So. Ashland Ave^ 2 lube* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriški Ir 
Vaikų lin

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 ik! 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dresel 2880

SĄLYGOS 15% PINIGAIS $5 MĖNESIUI

OREST VIEW GARDENS
Tiktai 8| Mylios į Vakarus nuo State Gat

Štai išsidirba naujas takas Didėles Chicagos greito augimo, 8!4 mylios į 
vakarus nuo State gatvės, jys galite pirkti šmotą labai brangios žemės už $75 
30 pėdy pločio lotą. Real Estate turi tokią pat vertę augime kainose kur pa
tyrę inyestoriai praktikavo Woodland ir Rogers Parke. Per mėty eiles jys 
negausite progds pirkti taip arti nuo Chicagos tokiomis žemomis kainomis. 
Tik per musy dideli pardavimą lotu duoda mums progą parduoti taip pigiai. 
Gaukite iškalno informacijas tuojau. 4

FOREST VIEW GARDENS yra tiesioginiame kelyj Chicagos augimo ir musų žemo
mis kainomis tie lotai yra tikra metinė sensacija. Kiekvienas Chicagietis, pradedant nuo 
klerko ir baigiant viršininku*, turi nepraleisti tos nepaprastos progos. Jus4 galite gauti iš 
kalno pilnas informacijas dykai. Tik atplėškite kuponų, pasirašykite ir atsiųskite mums.

PUIKUS FOREST PRESERVE yra šalę 
Forest View Gardens.

PERSHING ROAD ir OGDEN AVĖ kur 
milijonai dolerių yra paskirta pagerinimui 
tos apielinkėš, yra netoli Forest View Gar
dens. »

Tik kelios minutės ėjimo iki didžiausių 
pasaulyj ZOOLOGINIŲ SODNŲ nuo For- 
est View Gardens.

HARLEM (72nd Avė.) ir OAK PARK 
(68th Avė.) dvi didžiausios gatvės yra abie
jose pusėse prie Forest Vie^y Gardens.

JUMS NEKAINUOS NIEKO GAVIMAS FAKTŲ
TIK PASIRAŠYKITE IR PASIŲSKITE ŽEMIAU PADUOTĄ KUPONĄ.

Walter G. Mclntošh & Co
/

Skyriaus Ofisas

1404 W. 18th Street <■ C®’1
e>v o*’”*

E Telefonas: Boulevard 7042

T. Pullman 5432 

A. SHUSHZ 
AKUŠERKA 
Turiu patyrin’ 

moterų ligose; ru 
pestingai prižh 
rųj ligonę ir kud* 
kf laike ligos. 
10929 S. Stato Si 

Chicapro. III.
MRS. M. VVA1TKIEWICZ 

(Banienė)
Akušerka

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

§Per 15 metų pa
sekmingo prak

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
vpatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

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

Optometriat 
Tel. BOU levand 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 4 7-tos gat. 

2-ros lubos.

CHICAGO
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po‘ paskirti trys asmens: 
Stalin, Kamenev ir Rykov. 
Jie visi yra „naujos ekono
minės politikos” šalininkai, 
tos politikos, kuri prasidėjo 
po Kronštadto sukilimo, pa
rodžiusio sovietų valdžiai, 
kad savo komunizmu ji ke
lia prieš jsave minias. Nuo 
to laiko lįomunizmas Rusijo
je yra laidojamas, o jo vie
toje yra gaivinamas kapita
lizmas. . i

MATERIALISTINĖ SILOSO 
) FIJA.

Amerikos darbininkai 
prasčiausiai apmokami

apie
Visi

Entered as Second Claaa Matter 
March 17th, 1914, at tha Poat Office 
?f Chicago, Ilk, andai thi act pf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i ^ioosevalt 8590.

Uiaimokijimo kaimu
Chicagoja — paitu <

Metama □ ,L * ■ $8.00
Puaai matą ..... ■.. —f^.pO 
Trims minaaiama , ■■
ĮTviem mžuesiama L - j * ’ l»7o 
Vienam mėnesiui ■ . «■ <«— 1'^0

Chlcagoja per neiiotajuai 
Viena kopija . ...  ....... .
Savaitei ---------------------- >■»— 18c.
Mėnesiui ~ .. ..... ......—— 75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
pustui

Metams __ ...»...... i ■ $7.00
Pusei meta ............ ■ ■ ■■■■■—
Trims mėnesiams ■... . . » 2.00
Dviem mėnesiams _ ....... l>50
Vienam mėnesiui ........................... >75

Lietuvon ir kitur uisianituuei 
^Atpiginta)

Matams , ................ .. 18.00
Pusei metų--------------------------- 4.60
Trims mėnesiams 2.25 

Pinigus reikia siųsti paito Moncy
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lenino pavaduotojai ves 
tą politiką toliau, nes kito
kios išeities jiems nėra. Ka
pitalistinės valdžios buvo ne
mažai susirūpinusios dėl 
Lenino pasitraukimo, nes bi
jojo, kad sovietu valdžioje 
gali paimti viršų raštuti- 
niai kairieji elementai, kurie 

 

atsisakys eiti į kompromisus 
su jomis. Bet ta baimė bu
vo be pamato. “Nenuolai- 
di„ valdžia Rusijoje nepasi
laikytų, kadangi visa Rusija 
šiandie gyveną viltim, jogei 
užsienių kapitalas išgelbės 
ją nuo bado ir ekonominės 
suirutės.

^Chicagos l “Draugas” įdėjo 
straipsnį apie naftos (kerosino), 
biznį pasaulyje ir apie konku
rencijų, kuri eina tame biznyje 
tarp Amerikos ir Anglijos. 
Tarp kitko jisai sako:

“’Ka ukazc, Mezopotami jo j, 
Persijoj, anot žinovų, yra 
turtingiausi naftos šaltiniai 
pasauly. Ištikrųjų, kova už 
tų šaltinių kontrolę, šių va
landų yra visos politikos 
ašis.”
Tai yra Čfesa. Varžytinės 

dėl naftos šaltinių šiandie yra 
svarbiausias dalykas, nustotus 
tarptautinę politikų.

Bet šita teisinga mintis yra 
materialistinė. “Draugas”, iš
reikšdamas jų, nepasijuto, kaip 
nusilenkė tam filosofijos kryps
niui, kurį jisai nuolatos nieki
na.

NORI KAIRIŲJŲ BLOKO.

Unijos svarsto 
koaliciją. £

—ę--------y------------

“Laisvė”, rašydama apie S. 
L. A. seimų, sako:

“(Seime bus musų žmonių.
Jie turi sudaryti kairiųjų

aukų padalinimo, taip kad 
joks, susi pratusiu darbininko 
centas nenueitų ‘tautos’ rė
mimui.”
Ima juokas, kai skaitai tų 

“Laisvės” tarškėjimų 
“principus” ir “linijų”,
juk puikiai žino, kad jos “lini
ja” yra nuolatinis,šokinėjimas 
iš vienos pusės į kitų. Keletas 
metų atgal jos “linija” buvo so
cialistinei Paskui ji pasitrau
kė iš tos “linijos” ir ėmė nie
kinti socialistus už >tai, kad. jie 
ragina darbininkus kovoti dėl 
kasdieninių savo reikalų, ren
ka atstovus į parlamentus ir 
stengiasi iškovoti \ įstatyminių 
pagerinimų (reformų). Paga
lios, ji ir šitos “linijos” atsi
žadėjo ir ėmė aiškinti, kad dėl 
kasdieninių savo reikalų darbi
ninkai būtinai turį kovoti ir 
tuo tikslu turį eiti į parlamen
tus, reikalaut įstatymų pageri
nimo ir t.t.

Kuomet “Laisvė” ir jos vien
minčiai šitaip maino savo “prin 
cipus” kiekvienų sezonų, tai 
nejaugi ji mano, kad bent vie
nas protaujus žmogus gali pai
syti jos “linijų”?

Tautininkai nuo senų laikų 
yra priešinga mums partija. 
Pas juos irgi buvo daug svyra
vimų tai į vienų, tai į kitų pusę. 
Bet reikia visgi pripažinti, kad 
pamatiniuose savo prinepuose 
jie yra daug pastovesni už Dir
vinės rųšies elementus,
rint nugarkaulio, negalima 
dovauti kitais.

Lietuva 
Haagoįe.

s___________________

Li’etuva ne tiktai gavo pa
kvietimą dalyvauti Haagos 
konferencijoje, bet ir turi 
galimybes aktingai dalyvau
ti josios darbuose. Lietuvos 
atstovas tapo paskirtas na
riu į vieną josios koąiisiją, 
būtent, skolų komisiją.

' I i

Keistas tečiaus dalykas, 
'kad valstybės, kurios skaito
si su ja, kaipo su pilnateise 
respublika, atsisako 
žinti ją de jure.

pripa-

Triumviratas
Rusijoje.

Leninui dėl ligos pasitrau
kus iš politikos, jo vieton ta-

i

Angliakasių unijos virši
ninkai pakvietė gelžkelių 
darbininkų atstovus pasitar
ti, ar jie negali susivienyti, 
kad lengviaus laimėjus kovą. 
Angliakasiai, mat, jau strei
kuoja apie trejetą mėnesių, 
o geležinkeliečiai rengiasi 
išeiti^ streiką liepos 1 d! 
Toks susivienijimas, be abe
jo, sustiprintų vienus ir ant
rus.

darbininkų unijos susitartų 
tarp savęs ir kovotų bendrai, 
buvo išmėgintas Anglijoje, 
ir davė gerų pasekmių. Bet 
Anglijos darbininkai mokė
jo paremti savo ekonominę 
kovų politiniu veikimu. Jų 

pėdomis turėtų eiti ir ame
rikiečiai.

frakcijų ir visais klausimais 
veikti savystoviai, ant 'kiek
vieno žingsnio kritikuoti tau
tininkų pozicijų. Nereikia 
nusiminti, kad frakcija bu
tų neskaitlinga, bilc tik ji iš
laikys savo principialę lini
jų”. ♦
Kokia gi yra ta piuncipialė li

nija, kurios “kairiųjnj blokas” 
turėtų laikytis. Ve kokia:

“Visais tautiniais klausi
mais reikia griežčiau
siu budu i 
tik prieš buožių valdžių, 
ir prieš visas šeimines par
tijas. Reikia įneš t rezoliuci- 
jų užuojautos kbvojanciaiii 
Lietuvos proletarui, 
kurio 
galima

<

nusistatyti ncy 
i valdžia, bet/

prie.
ne- 

nienše- 
skirs-

nieku bud u
pridėti

eigų bus 
lomos aukos, tai statyti savo
lozungus (aukaut unijoms, 
aukaut kaliniams per Lietu
vos Draugų. Atstovybę). Jei? 
gu didžiuma seimo tam ne
pritars, tuomet reikalaut 
proporcionalio (? “N.” Red.)

ŽEMĖS KURMIS.

Lietuvos Kartagenas
(Feljetonėlis)

“Senai, labai senai ant Viduržemių juros kran
to stovėjo garsi ir turtinga pilis, Kartagenu vadi
nama. Miklus buvo jos gyventojai. Jio važinėjo lai
vais Į visas pasaulio šalis ir keisdami vienų prekę 
į kitą, sėmė į savo ilgus krepšius auksą, sidabrą ir 
įvairias kitas brangenybes.

Sale Kartageno' buvo nemažiau garsi pilis—Rp- 
ma. Romos gyventojai negalėjo pasigirti ’nei savo 
turtais, nei apsukrumu. Ir paėmė romiečius didelis 
pavydas, kam jie tokie nuskurę, o jų kaimynai tur
tuose skėsta. Surinko jie didelę kariuomenę ir ėjo 
Kartageną griauti bei šio gyventojų turto pasiplėš
ti. Atkakliai gynėsi kartagėniečiai, bet netesėjo: 
įsigriovė romiečiai į Kartageną ir tol viską griovė, 
naikino, piešė, kol akmens ant akmens nepaliko.” 

(Iš istorijos).
Važiuoju iš išsipuošusio užsienio į prisiplo

jusių prie žemės skurdžių ir tylių Lietuvą. Dar 
nematyt Lietuvos šiaudinių stogų, bet jau iš ten 
girdėtis kaž koįs triukšmas.

Iš kur galėtų atsirasti tokioje ramioje ša
lyje toks griausmas? — galvoju.

Įvažiuoju į Lietuvą. Trenksmas ir riksmas 
dar aiškiau girdėti. Skubiu prie pirmo pasisu
kusio piliečio ir klausiu:

Pasakyk, meldžamasis, kas čia tų nepa
prastų triukšmų' kelia? Gal Lietuvų užpuolė 
kuris nors nelabasis kaimynas?

— Tamsta iš kur esi, — atrėžia man, — 
ar iš dangaus nukritai? j

--Matai gi, iš svetimų žemių parvažiuoju, 
—atsakiau.

—Ir svetur turėjai girdėti, kad narsus kar
žygiai puolė Lietuvos* Karta genųjį r štįay jau ku
ris menuo iš kailio lenda, kad jį sugriovus.

Kartagcnų?! — nustebau: — juk Kartage
nas jau prieš du tuksiančiu metų sugriautas?

Vienų Afrikoj sugriovė, kitas išdygo Lie
tuvoje, atrėžė man pilietis ir nusisukęs nuėjo. 

* Vos kyapą atgaudamas skubiu į tų vietų, iš 
"'paplūstas triukšmas.kur girde

KURSTO TAUTINIUS 
VIRCUS.

Netu- 
va-

KI-

“Vienybėje” vienas Ne 
, as rašo apie “žydiškų 
gamcilų unijų ir 
Griaučius”. Jisai klausia:

“Ar ne verta mums, lietu
viams, pagalvoti ir surasti 
būdų, kaip pasiliuosuoti iš 
po kapitalistinės sykiu ir iš 
po žydiškos unijos vergi
jos?
Kaipo “pusiliuosavimo” bū

dų, jisai siūlo steigti koopera- 
tyves kriaučių dirbtuves.

Su kooperacijomis kaip de
dama (Amerikoje jos, deja, ne
labai sekasi); bet kam kursty
ti liautų prieš tautų? Amalga- 
meitų unija yra viena geria u- 
uiųjų darbininkų organizacijų 
šoje šalyje. Kelti joje kivirčus, 
reiškia kenkti 
lams.

Siuvė- 
ulmal- 

■ lietuvius

Amerikos’ darbininkas paly
ginti yra mažiausiai apmokamas 
darbininkas pasauly, šita šalis 
augščiausiomis nominalėmis ir 
augščiausiomis tikromis algomis 
už algas mokamas kiekvienoj ki 
toj pasaulio šaly, moka aiigas 
palyginti žemiausias už moka
mas kiekvienoj kitoj pasaulio 
šaly. Amerikos darbininkas 
gauna mažesnę jo pagamintos 
vertės dalį, negu darbininkas 
kokioj kitoj šaly. Todėl ameri- 
kins kapitalistų klasės skyrius 
yra turtingiausias. Jis yra toks 
turtingas, kad dabar įsigeidė ap
rėpti likusių pasaulio dalį, norė
damas išnaudoti darbininkus ki
tose šalyse. Jei tarp Amerikos 
ir Japonijos karas įvyks, tai jis 
bus ne dėl japonų Californijoj, 
odei japonų indėlių Chinijoj, 
Korėjoj, ar Sibirk, ar kur kitur, 
kur jiems teks susidurti su 
Amerikos kapitalistų indėliais.

Mintis, kad musų kapitalistai 
daro pelnų taip savęs, ar besi- 
varžydmai su užsienio kapitalis
tais, yra klaidinga. Tik iš dar
bininko algqs galima pelnas tu
rėti. f

Sakysime penki vyrai, sėsda
mi kazyromis lošti, turi kiekvie
nas po $10,000. Per naktį vie
nas “apdirbo” kitus keturis. Pas 
juos neliko nieko, o jis turi $50,- 
000, bet jų turėta suma nepadi
dėjo ne vienu doleriu. Jei šitie 
lošikai butų stoję darbo dirbti 
kokioj pramonėj, tai jų pakaitai 
pasibaigus turto butų buvę dau
giau negu jo buvo jiems stojant 
dirbti ir todėl butų buvę dau
giau pelno. Dalykas ne tame, 
kad kapitalistas praleidžia, pra
randa besiverždamas verslu, ar 
įdeda savo antviršį kaipo naujų 
kapitalų — dalykas yra tame, 
kad pelnas pareina tik iš ant- 
viršinės vertės, kuri yra išver
kiama iš darbininlco algos, iš tos 
antviršinės vertės, kuri yža nau- 
joviniu naujo kapitalo šaltiniu.

Kada Jungtinė Vario kompar 
nija pakilo, tai buvo pasakoja
ma, kad viena nakčia pelno ji 
padarė $36,000,000. Atsitiko gi 
tas taip, kad tie, kurie dėjo pi
nigus nupirkimui, tikėjo, kad 
nuosavybėms buvo gera proga 
užmokėti dtlugiau negu neša 
gaunamas pelnas nuo jų inde-

siuvėjų reika- (lio—kad vario nuosavybės su- 
' teiks jiems galimybės išnaudoti

darbininkus iki tos kapitalizuo- 
los sumos. $36,000,000 nebuvo 
pelnas; tai buvo dalis kainos mo
kamos už vergų naudojimo pri
vilegijų tose nuosavybėse, kurios 
tapo nupirktos.—Ind. Solidarity.

Sostinės politikoj kas kuo 
sukas aplink dovanojimą 

, Morse’uj
Wa,shinglon. — Jei kuris po

litikos vadų šių metų vajui im
tų rašyti istorijų, kas kuo yra 
Washingtone, tai jam greičiau
sia norėtųs, apsilenkiant su 
abėcėline tvarka, pradėti nuo 
d^yanojimo Morse’ui. Ji apim
tų šitokius davinius: v

Morse, C. W., New Yorko 
laivų statytojas ir buvusia le
do trusto magnatas, nuteistas 
15 metų kalėti Atlantos kalėji
me Taftui prezidentaujant ir 
paliuosuotas patariant vyriau
siam prokurorui Wickersha- 
mui, John R. McLean’ui, Ira 
Bennett’ui, Harry M, Daugher- 
ty’ui, Thomas B.. Fclderui ir 
kitiems, busiu jis sorgus inkstų 
liga po to, kaip taryba iš trijų 
medikų • tyrinėtojų pareiškė, 
kad pas jį nėra tokios ligos. 
Paliuosuotas jam pasižadėjus 
užmokėti Daugherty’ui $100,- 
000 už karo meto suktybes. Ne
senai vėl Daugherty’o traukia
mas tieson už karo meto suk
tybes.
I Daugherty, Harry M., vyriau
sia Jungtinių Valstijų prokuro
ras, prezidento Hardingo poli
tinių laimių autorius, politinis 
Tafto rėmėjas ir draugas. Sus
tabdė karo suktybių bylų tyri
nėjimų po to, kada su juo pa
simatė Wickersham, dabarti
nis gynėjas japonų valdžios fi
nansinio agento Mitsui ir 
komp., kuris skolingas Jungti
nėms Valstijoms $6,500,000 
permokėtų pinigų einant oro 
laivyno kontraktais.

Felder, Thomas *B., advoka
tas, padariusia kontraktų su 
Morse’u ir Daugherty ir savim 
ir parašiusis ilgų laiškų, papa-, 
šakodamas, kaip jie ne tik iš
ėmė Morse’ų, bet ir vėliaus, už
bėgo tam, kad -nepasodintų at
gal į kalėjimų už apgavingų 
darbų išgaunant medikų ‘,‘įrodi- 
mų” jo sveikatos stovio jam 
kalėj i (ne esant. Kuris paraše: 
“Mums pranešė, kad skyrius 
turi įrodymų, parodantį, kad 
po paskyrimui gydytojų Mo-

rsc’ui išegziminuoti *ir dar 
jiems nenuėjus pas jį muile- 
nų, ar chemikalijų, ar ko kita 
jam žadėta duoti išgerti ir kad 
tuojaus po išegzaminavimui li
gonis tuoj aus vėl pasveiksiąs.”

Wickersham, James W., bu- 
vusis vyriausis prokuroras. Pa
sitaręs su Daugherty ir Felde- 
ru ir Washingtono Posto redak
torium Ira Benncttt, sutiko 
paprašyti pas prezidentą Taf
tų dovanojimo. Dabartis at
stovauja karo kontraklinin- 
kains jų bylose ,su teisingumo 
skyrium. '

McLean, Edward B., Wa- 
shingtono Posto savininkas. 
Jis yra paveldėtojas savo tė
vo nabašninko, John R. Mc- 
Lean, kurio pagalba Daugherty 
pasinaudojo. Jis yra artimas 
draugas ir kasdieninis svečiais 
prezidento Hardingo ir drau
gas Daugherty’o. Jis yra at
kaklus priešininkas draustinės 

^blaivybės, polieisčių, pažangių
jų ^royrų, amnestijos 'politi- \ 
niams kaliniams ir organizuo
tų darbininkų.
\ Taft, Williams Howard, vy
riausias Jungtinių 

^tugščiausio teismo 
Dovanojo Morse’ui, 
MdlJean’ui, Daugherly^ų, Wic- 
kersham’ui ir kitiems, nežiū
rint stipraus žmonių pasiprie
šinimo ir suktybės prikišimo. 
Paskyrė jį augščiausio teismo 
teisėju Hardingas, Daugherty’o 
patariamas, po to kaip rinki
muose į antrąę prezidentinę 
tm'nybą jis tapo atmestas kiek
vienos valstijos, išskyrus Ver- 
montų ir Utahų. Ji‘s panaikino 
vaikų darbo įstatymą.

Burns, Williani J., Burnso 
žvalgų ^agentūros įkūrėjas; da
bartinis ištyrinėjimų biuro 
perdetinis prie/Daugherty’o. Jis 
nesugebėjo surasti įrodymų 
prieš karo meto sukčius, nors 
atstovų rūmo Graham’o komi-' 
tetas surado jų daugiau negu 
reikia turėti tieson patraukti. 
Jis neatsako už sakomų didelį 
Burnso Žvalgų agentūros vers
lo ir pelnų padidėjimų, kada' 
žmonės pasiskundžiantieji sky
riui atranda, kad jiems reikia 
turėti pijivatinė žvalgų tarnyba. 
Jis nieko nežino apie dovanoji
mų Morse’ui.

Caraway, Thaddeus, senato
rius iš Arkansaso. Įtraukė į 
kongresinius' rekordus Fcltic- 
ro, Daugherty’o ir Morse’o 
laiškus ir pareikalavo, kad 
Daugherty rezignuotų, jis klau
sia, ar Daugherty ir Fedder ne

Valstijų

Neilgai trukus pamatau kalnelį, o ant jo 
muro pilį. Apie jų sukinėjasi vienas, antras 
žmogus. Supratau, kad čia esama to atsikėlusio 
iš niųnirusių Kartageno, apie kurį man sakę pi
lietis. Prieinu arčiau ir pamatau ligi tol nere
gėtų man vaizdų. Stovi aukšta pilis, ęįant jos 
parašai: “Lietuvos Steigiamass Seimą?*; Lie
tuvos Vyriausybė”. Iš apačios matyt vėliau ki
tų pridurta: ‘Lietuvos Kartagenas. Griaukit jį, 
nes jis yra viso pikto šaltinis!”

Iš vienos pilies pusės kaž kokių žmogelių 
nusilyginta vieta. Kai kurie jų ramiai toliau 
stovi, bet du rodo ypatingo veiklumo: išsibėgę- 
ję iš tolo jie kiek tik turi spėkų drožia galva ir 
kumštimis į pilies sienų, grįžta atgal, įsismagina, 
vėl drožia ir t.t. , •

Prisižiūrėjau arčiau prie vikriausiai besita- 
balavusios žmogystos. Koks buvo nusistebėji
mas, kada jame aš pažinau garsų profesorių ir 
diplomatų' Kubą Baltimarą. Išsimėtęs iš Pary
žiuje pirktų bačiukų, pasiraitojęs kelnaites, nu
sivilkęs savo puikų prisiekusio diplomato fra
kų, pasiraitojęs rankoves, jis taip kerta galva 
į mūrų, kad net kibirkštys šoka.

Garsusis gi p. Baltimaro cilindmg, kuris 
prieš kelis menesius p lašt ingai kilo į viršų, ir 
stengės susilyginti su p. Millerand’o, Lloydes 
George’o ir Poincarė’s cil indeliais, dabar kabo 
ant paprasto Lietuvos miškuose užaugusio kuo
lo. Apie jį sukasi varna, norėdama, matyt, iš
naudoti jį saviems tikslams. ‘ *"

Už pusvarsmo nuo Baltimaro tų patį darbų 
dirba Raidas Varškė, šio užsitarnavusio dar
buotojo esama jau senyvo, todėl jam'sunku su
silyginti vikrumu su savo mažuoju kolega. Lėtu 
žingsniu paėjėjęs nuo pilies, pasipustęs delnus, 
jis įsiūbuoja\ savo jau sunkokų kūnų ir šeria 
kakta į mūrų, kad šis net sudreba.

—O, jus komunistai, bolševikai, cicilistai, 
anarkistai! — vos kvapų atgaudamas šaukia 
Baltimaras; — jau dreba jūsų tvirtoves sienos, 
visas kraštas jau suprato, kad viso pikto šaltinis 
jus esate; gana jums jūsų sostuose tupėti!

—Cicilistai, anarkistai, komunistai! — lėtai 
pritaria jam Raidas Varškė: — neilgai jau jus, 
šimtas ir dvylika karalių, karaliausite; neiktai 
jus nuo musų garbingų žemvaldžių locnų l$c- 
nastį atiminėsite; grius jūsų sostai, ir jus patys 
numarmėsite į nežinybės bedugnę. Visa šalis 
su mumis prieš jusi

Apsidairau, kur čia butų toji “visa šalis”.
Už varšnų nuo pilies, matyt, “naminės” 

“prošką” išėmęs, garsiai galvoja žemvaldys, 100 
dešimtinių savininkas:

—O to, psiamac, stipria makaule Dievas 
apdovanojo .tą Baltimarą! Kad drožia į akmenį 
galva,> net kibirkštys rodosi. Gerai, psiamac, 
tiems nevidonams! Pasivaidino save garsiu var
du “valdžia” ir šerk juos! Andai iš manęs vie
nų vištų ir pelų maišų išrekvizavojo. Norėjo 
dar rugių gauti. Įsukau pūdų dirsių, itesprings- 
ta kad nori!

—Dobžc, bydlo, dobže ! -iš užkrumės iški
šęs bailių galvų turavojo prošepanas.— O ilo bus 
jums, bolševikai, musų locnastį kibinti, musų 
žemes driskiams dalinti!

Lyg atsipusti po sunkių darbų išėjęs, pasi
painiojo šioje kompanijoje taip pat vakar su 
patrintom kelnaitėm vaikščiojęs, o šiandien ne 
be pamato šio krašto Rotšildu vadinamas p. 
Šamausis, įbruko p. Baltimarui į delnų tūkstan
tinių pluoštų ir nužingsniavo savais keliais. 
Pikti liežuviui pasakoja, kad šis ponas turi ne 

visai ramių sąžinę, todėl nori gerais darbais sa
vo griešnų dūšių iš peklos išsipirkti: prieš keletą 
metų jis nukniaukęs apskritų sumų išgautiems 
iš savų lizdų skirtų pinigų ir nuo tos dienos ne
paprastai praturtėjęs. Bet kas čia gali supaisyti 
•to svieto plepalų!)

Po 'gerbs valandėlės (lafbo, sustojo atsipus
ti ir kvapą atgauti ponas Baltimafas; aprimo ir 
Varškė. Atsirėmęs prie tvoros ir nubraukęs 
rankove nuo kaktos gausų prakaitų, ip. prapeso- 
rius kreipėsi į Varškę:

Ar atsimeni, Raulai, kokie laimingi buvo 
laikai, kSda mes anoje pilyje sėdėjome? Niekas 
mums tiidmet nerūpėjo. Skambučių buvo kiek

nori; uliavojom sau po margų svietų, ir nė lapė 
ant musų'nesulodavo!

—Kur neatsiminsi, Kubel, tų aukso dienų! 
Gražiuose rūmuose gyvenau, skanius valgius 
valgiau. Taisiau balius valstybės lėšomis, kur 
vynelis upeliais tekėjo! Visus giminaičius į šil
tas vieteles sutupdžiau. O dabar kas aš esu?.. 
—sunkiai atsiduso Varšk,ė...

—Taip, geri buvo anuomet laikai, tęsė jis 
toliau. —^Pinigėliai neprašomi į kišenių plauk
davo. Atsirasdavo neišmanėlių, kurie man kai
po pirmai šiame krašte galvai net iš užumarių 
atsiųsdavo pinigų, prašydami \ sunaudoti juos 
valstybės reikalams savo nuožiūra. Žinodavau 
aš, kur juos padėti. Na, kaip, Kubai tie mul
kiai vadinasi

—Gal indflĮ-kontai?—spėliojo Baltimaras.
—Ogi ogi, tie palys nierikontai. Turbūt, 

jiems pinigas lengvai gaunamas, kad jie palys 
nežino kam juos siųsti.

—Gerai, kad tu dar, Raulai, esi visuomeniš
kas žmogus. Juk tu nemaža tokio paklydusio 
pinigo paskyrei “Pavarytųjų Riksmui” leisti. 
Aš gi didžiumą pristvertų pinigėlių apt sijonų 
paleidau... 'Tiesa, gana apskritų sumų pasidėjau 
sunkiems laikams viename tvirtame banke. Tie 
nevidonai užsimapč iš manęs apyskaitų reika
lauti! Ant mano su tokia baime nukniaukto 
turto areštų uždėti! — sušuko įtūžęs Baltimaras 
ir įsibėgėjęs visomis jėgomis drožė galva į pilies 
sienų.

—^Cicilistai, komunistai, anarkistai! —< už
dainavo paskui Balti marų Varškė ir vėl abu 
ėmėsi pertraukto darbo.

Pažiurėjau kurį laikų į
darbuotojus. Gaila man jų visų pasidarė. Tvir
tomis makaulėmis juos Dievas apdovanojo, bet 
vis dėlto be reikalo nereikėtų jų taip daužyti.

Nieko pasauly nėra amžino. Neamžinas ir 
“Lietuvos Kartagenas”. Grius jis kada nors, bet 

jau sukompromi ta vu-
siems, atgyvenusio savo amžių buržuazinio biu
rokratizmo pakalikams, pirmiems įžengti į pa-

jei jie ilgus metus s

pavardžių,

Fawler, Dr. A. L., Atlantos ka 
Įėjimo gydytojas dabar ir kada 
Morse jame sėdėjo. Buvo at
statytas nuo vietas keliems me
lams po jo suteikimui nuomo
nės pagelbingos Morse’ui, bet 
vėl tapo pastatytas atgal Dau- 
gherty’ui paėmus vesti teisin
gumo skyrių.

Yra daug kitų
kurios galėtų tikti šitam sky
riui. Susirašinėjimas išeina į 
tiikštę palengva. Kaikurie žmo
nes mena, kad skyriaus doku- 
meiliai yra išduodami Dau
gherty’o priešams, tiems prie
šams, kurie moka didelius pi
nigus už suteikiamas žinias. 
Bet sunku yra tikėti, kad Dau
gherty’o parinktieji davinėtų 
žinias dėl kokių žemų tikslų. 
Prezklentas reikalaujamas at
statyti Daugherty 
padaryti. Jis sako, 
gherty yra vienas 
pasaulyje
Daugherty’o žodžiu.

atsisakė- tų 
kad Dau- 
puikiausių 

žmonių ir jis tiki

šiuos, savotiškus

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

t

ne šiems, užtenkamai

DUODA TEISIŲ PATARIMUS



t

CHICAGOS
ŽINIOS

i

DETROIT, MIGHIGAN

T

IEITER STORESHemstitcbing Yard 9c
Patyrusių operatorių dirbama, atlie- . 
karna belaukiant, Balkonas, jardas.

Sereda. Birželio 21 d., 1922
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Nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

's

CANADIAN PACIFIC

nepagabumų.

r

E3 ,
iki

hS.: ■

vų.
$25

KI.KSO9
iki Piliavai
iki Memelio
iki I.ibavo

ir

27
30.

VISAS KELIAS VANDENIU PER SOUTHAMPTONA

lavimo bei

KAINOS
$135.71

135.21
136.21
$5.00

kreipki-
arba

Scottland į Cherbourg 
Birželio

Birželio
Iaepos
Liepos 3.

SEKANTI IŠPLAUKIMAI

KMPRESS oi

MONTCALM

Keleiviai gali apleisti Chicago pora dienų 
pirma laivo išplaukimo.

NEI

Visi keliauninkai turi te

Nuo

bile

St.
CKICA ILLINOIS

Nauja Bischoffo auka
LIETUVĖ NUSITROŠKINO 

DEL PINIGŲ ŽUVUSIŲ PAS 
BISCHOFFĄ.

Margarieta Petrošiene, 558 
W. 13 gal. negalėdama nusira
minti dėl $5,(KM) žuvusių tyas 
Bischoffą užvakar antru kartu 
bandė nusižudyti ir šį kartą jai 
tas pavyko. Ji nu troško gazu. -

teisė
di cną 

Jie

4 NAl’.II TEISĖJAI VAKAR 
UŽĖMĖ VIETAS.

Keturi miesto teismo 
jai, išrinkti birželio 5 
vakar rytą užėmė vietas,
yra: Tbomas E. J. Peden, Em- 
auuel Ehler, Alberto N. Guola- 
no ir Peter HwSchwaba. Teisė
jas Theodore 'Ehler užėmė tei
sėjo John Hičhardsono vietą 
miesto teisine, kuris , paėmė 
atostogų iki rugpi ličio 1 d.

PLIENO TRUSTd GALVA 
GAVO GARBES LAIPSNĮ.

Northvvestern > Uni versi t y 
universitas pradėdamas 64 sa-i 
vo gyvavimo melus vakar ap
dovanojo garbės laipsniais Jun
gtinių Valstijų Plieno Korpo
racijos galvą, teisėją Elbertą 
H. Gary, buvusį Micliigano go- 
vernorą Chase S. Osborną ir 
penkis asmenis; be to 970 uni- 
versito auklėtinių gavo diplo
mus. /

PILIAVĄ — LIBAVĄ — MEMELĮ

Keleiviai turi šalini susijungimą prie Southamptono be suvė

EMFKESS w SKOTUOS (Montrealo) Biri. 23
CORS1CIAN ■ —j Gldsgowų Birželio 24

MRTEGAMA
8COT1AN i

Hamburg 
j Liverpolj 

Glasgową
Southamptona

Keleiviai plaukianti iš QUEBEC, pribūva 
iŠ ryto ir plaukia tiesiai prie laivo nuo
šaliai stovinčio. NEI PAVELUOSIT, NEI 
VIEŠBUČIŲ IŠLAIDOS.

trečios klesos
uždarytuose kambariuose.

TRECIOS
Nuo Chicagos

Chicagos
Chicatros

Karės taksų 
Laivakorčių

reikia pridėti

tča prie
prie R.

kitais reikalais.
laivakorčių agento.

ELWORTHY, 40 N. Dearborn

RALTIJOS-AMERIKOS 
SeILIETUX&j , 

,! . PĘR bVNMniJPGA.PlUAVV
/ ARBA, UEPO JH
y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliayą _ •’ 
aplenkia Ixmkų juostų (karidorių) 
visa TREČIA KLASSA PADALIN

TA f KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ 

POLONIA ....................................  Birželio 28
LATVI A .................................................. July 5

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
lt HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—L1EPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

SPECIALES LIGOS 
Kraujo ir Odos Ligos 

v

Pasekmingai gydo labai pigiai patyrę specialis
tai per daugelį metu praktikos. Ypatiškas prižiū
rėjimas kiekvienos ligos atsitikime.

Peoples Health Institute
40 No. VVells St., Kampas Wells ir Washington St.

Nedėldieniais nuotl'O iki 1 vai. no pietų. Ateikite bile kada.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

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

4601 South Ashland Avenue, ♦ CHICAGO, ILL.
fl Nam.: 2914 W/43rd Street, Tel. Lafayette 263

LIAUKOS SKIEPINIMA3
McCORMICKUI SUKĖLĖ 

GINČŲ GYDYTOJŲ TARPE.
Apie McGomiicką, kuriam 

tapo įskiepyta liauka, vakar 
nedaug buvo girdėti, bet sk le
pinimas liaukos sukėlė ginčų 
tarpe, medicinos žinovų stiva-

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPN1GKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, 111.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedčlioms ofisas «yra 

uždarytas

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagclbininkaa 
(arba asistentas) 

graborius
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526

(Seka ant (i pust.)

Sirloin Steak
šviežiai atpjautas, svaro dydžio;-švie
žiai atpjautas pork chop, skiepe, sva
ras.

Rubber Beeis 39c
Uždedant belaukiant — arba, kada 
darbas užbaigta, čeverykus pristatom 
į namus. Vyrams ar moterims pora. 
11 « ■■■       S 1 ■ 1 —. .. 

Vaikams plaukų nukirpimas 20c 
Moterims ir merginoms plaukus nu
kerpant ar aptaisorrr. — AOf 
Antros luljos — už KrU w

Pratuštinimas Moterišku Drabužiu už Liepos Kainas
Štai kur proga įsigyti aukštos rūšies tavorą, už labai numažintą kainą, dabar birželio mėnesyj — dyfcms sa
vaitėms anksčiau negu tokia proga ateina savame laike •

Vasarinės
Dresės

$4f75 - 
$9.95

Materijolas yra 
importuoto ging 
ham, kvietkuoto 
voiles, gingham 
audimo ii’ ratine.

desėt-■ ' V gražiausių
tailų ir visos 
aujausios. ' Ap- 
rimuotos su lei- 

sais organdy, pi- 
que, guzikais, dir
želiais etę. Pui
kiausia spalvų pa 
rinkimas kombi
nacijoms. Mote
rų ir merginų 
miera.

Sportiški Ža- 
kietai Veldy- 

cyne

Kotai ir * apsiautalai arabella, spohgeen, shavvsheen, 
normndy, bolivia, tricotine, poiret twill, polaire, ca- 
mel’s plaukų, double-faced polo ir importuoto įvai
rių mišrių; lygiai pasiųti ir gražių modelių pagei
daujamų spalvų; puikiu šilku pamušta; moterų ir 
merginų mieros. Pratuštinimo išpardavime

Canton' Crepe Keipai
Vertes iki $29.75 po $18.75

Papuošimui keipai juodo Canton crepe, šilku pamuš
ta ir gražaus baigimo caracul kalnierium; lygiai ar 
stulpuotai aptrimuoti. Moterų ir merginų m'ieros; 
vertės iki $29.75; parsiduoda 8 75

Ilgi siuto tvvccds Siutai
Vertes iki $25 po $12.75

Siūti, čysto vilnono tvveeds labjau pageidaujamose 
spalvose; dezainininio ilgi ir šiaip gražus su 36 c. 
kotu; peau de cygne šilko pamušalu; .motci-ų ir 
merginų mieros, vertės $25, $12.75

Pulkiausio pasi
rinkimo žakietai 
nupiginti grei
tam išpardavi
mui. Pasiūti čys- 
to vilnono veldy- 
cyne popoliaria- 
me 30 colių ilgio, 
visas pamuštas M 
radiumo šilku, j 
Dezainininio Tu- m 
xedo su guzikais. S 
ir šiauru dirželiu. 
Rudi, reindęer, 
arba copen spal-

Vertės 
po 

$10 M

MANDIE PINIGŲ 1
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mun:!
36 cent. už 100 auks.

*rb*
280 už $1.00 i

Pigesnis kursu siunčiant
didesnes mimu

Pristatyams Užtikrintu
Trumpame laike

Central Manufacturing
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35tli Street
Turtas $6,000,000.00

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avef.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet 
Telefonas Victory 9082 

..... ............ .. i

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califojnijos Ir 

vėl'tęs savo praktikavijhą po No.
52108 W. Harrisori Št. j 

Valandos 8—12 kasdieną ir 6-4 
vakare išskiriant nedėldieniu*.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr.‘A.A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku,Ų 
\Vaikų ir visų chroniškų ligų^"- 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: lt—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak'. Nedeliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Tndependenca Blvd. Chicag*

DR, P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted Št. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reeidencija: 2811 W. 63rd 84. 

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kaba
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.! Yards 994

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

TeJ. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL

a

Canal 0257
Naktiniu Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 3 
po piet, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 5884

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

lyto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St„ Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 So. Halsted St. 
Chicago) 111.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS 
(Geras tonikas) 

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumu 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba manę PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiama 
paštu — už butelį.

v HELEN SCHYMANSKI
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitago 4913

„ Chicago, 111.
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Geresniems 
Piliečiams, 
Geresnis 
Patarnavimas ?

Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

mery Chicagos Žiniose, žinioje 
apie MdCorniicką klaidingai 
pustatyta: “MoCorniickas pasi
žadėjęs gydytojui užmokėti 
$5,000.” Turi būti: $50,000.

RĘIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
VYRŲ

PADIDINIMUI saugumo, pirmą veikmę 
yra sutvėrusi Standard Oil Company 

(Indiana) įsteigdama organizaciją iš 24 skir
tingų, nelaimingų atsitikimų tirinėjimui ir 
išpildymui įstaigų, priskaitant ir kompanijos 
motorų, aprūpinimu.
šios įstaigos vadinama “Safety Courts”.
Šių kourtų-teismų pirmieji mieriai yra, tai, sumaži
nimas nelaimingų atsitikimų ant viešų kelių. Šis 
yra tiesioginiu kompanijos veikimu ir užduočia, ku
riuo norima pagelbėt darbininkui; geriau suprasti sa
vo ir kito piliečio pereigas.
Teismai susirenka kas savaite, .prieš kurį turi stoti 
nusikaltęs darbininkus, nepaisant kuom jis yra, ma- 
nageris, ar troko draiveris, kuris nusikalto pastaro
sios savaites bėgyj. Darbininkas ateina ■'/teisman 
save apsiginti ir vedasi visai neužinteresuotą ypatą, 
kaipo advokatą. Saugumo posėdžio pirmininkas yra 
teisėju. Kiti posėdžio nariai, kaipo prisiekusieji 
teisėjai.
Kuomet prirodymai yra, kad darbininkas neatsargu
me prisilaikymo trafiko tiesų yra kaltar, tada baus
mę paskiria teisėjai ir nubaudžia. Bausmės tankiau
siai naujos ir įvairios, pa-gal prasižengimą, pav. tro
ko draiveris dažniausiai baudžiamas už neatsargu
mą, atimant nuo jo paprastą darbą ir padedant ant 
kokios poros savaičių į kompanijos sankrovą diibti 
už paprastą darbininką.

-i {staiga operuoja viso 11 Vidurinėse Vakarų Valsti
jose, kurią yra Standard Oil Company (Indiana) ir 
yra atsakomingume sumažinimo automobiliaus ne
laimingų atsitikimų, apskaitant iki 50 nuošimčių. 
Nuomonė, kuri įsteigė “Safety Court” yra ta, kad 
išmokinus darbininkus visuomenėj atsakoiningumo. 
Atsitikime pensijinė.4\ sistemos, tas suteikia darbi
ninkui saugumo ateities jausmą ir atsitikime Stock 
Investment Plan pagerinti pageidaujamą saugumą, 
todėl, “Safety Court” 
tvarkyti ir daug atsakomiųgiau piliečiams patarnau
ti, kurie labjau godos ir bus patenkyti.
Standard Oil Company (Indiana) nuolatos studijuo
ja > patarnavimo pagerinimui metodą, nustatant savo 
organizaciją iki pastovumo žmonių besikeičiantiems 
reikalams Viduj Vakarų.

Standard Oil Company

i sau už inierį geriau pa-

910 So. Michigan Avė., Chicago
2800

BULLDOG BLUE
Geriausios lazurkos namų 

darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULLDOG BLUI
Prašyk savo groseminko Bull^Dog 

lazurkų.

J. L PRESCOTT C0.,
New York

Dabar geriausios

puu Doį

Atidarymas Naujo Lietuviško 
Daržo “Righland Grove”

Arti Šv. Kazimiero kapinių įvyks Subatoj, Bir
želio 24 d., 7 vai. vakare. Puiki muzika, visą naktį 
iki nedėlios rytuj. Nedėlioj Basket piknikas ir viš
tienos pietus.

Įžanga dykai
Pasarga kaip nuvažiuoti: Pro Šv. Kazimiero 

kapines apie 3 mylios į vakarus Righland Avė., pa
eikite vieną mylią į pietus, prie miško, kur pamaty
site didelę toblyčią su užrašu 

“RIGHLAND GROVE”.
Joseph Vaičius.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

l'cl, Kedzie 8«Q2

CBICASO, ILK

Talephona Yards 1582

DR. J. KULIS
Lictnvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

8259 So. Halsted SU Chicago.
H ■■■■I ■■n.4 iii-i ' aii ■ I I imlia....... ..

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS .
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III. ]

žiavusių Cliicagoje Amerikos 
Homeopatijos Įstaigos suva
žiavimam

Vienas gydytojas, kuris darė 
mėginimus su liaukos skiepiji
mu, pasakė, kad McCormickas 
negali tikėtis greito atjaunėji- 
mo. Tas į vyksiąs lik palengva.

Dr. A. F. Chirstian, iš Bos
tono, kuris plačiai studijavo 
atjauni jinio galimybes su 
šviežių audinių pagalba, pasa
kė, kad po šešių mėnesių 
lioninkas galįs pajausti 
ves atkritimą, 
dėl skiepijimo

Lietuviu Rateliuose

Jis saiko,

įtuojaūs

mi- 
senat- 

kad 
įskię- 

praras
sav<

Dr. lŲ>yal S. Copeland, New- 
Yorko miesto‘komisininkas pa
sakė, kad jis abejoja, ar opera
cija bus bent kiek sėkminga.

persptlinti liaukos iš vieno gy
vuly) į kitą ir palaikyti jos 
fui 
būti paakstinimo, bet 
liaukos 
sems X 
bus.

ir palaikyti 
cijas. Trumpą laiką 

•naujos
sudėtis tuojaus išsi- 
lolesnės veikmės nc-ir

CICERO, ILL.
Naujienų skai loto jai dažnai 

gauna skaityti žinių apie vietos 
lietuvių darbuotę ir valdžios 
savavaliavimą, šituo sauvalia
vimu piktinasi ne tik vietos, 
bet ir apylinkės piliečiai. Gal 
kam a t rodis, kad tas netiesa; 
bet tai yra šventa tiesa. Rei
kia lik įtėmyti spaudą toliau, o 
bus aišku, kad musų “geroji“ 
valdžia yra patraukta teisman. 
Chicagc'3 policija' reikalauja iš 
jos atlyginimo $100,000. Ar 
ji gaus tą, pamatysime ateityj. 
Tuo tarpu musų valdžios padė
tis yrą labai sunki. Vietos kle
bonas liepia savo parapijo- 
nams melstis už Cicerofi vald
žią; gjlrdi, jix'santi labai gera 
mums, nes ko tik mes pareika
laujame, tą jii mums padaro.

Suprantaųia, reikia gelbėti 
(įrangai, jef ne kuo daugiau, 
tai bent užuojauta. —Teisingas

Reikia stipraus vyro prie di
delio kūjo. Mokestis ko1! išmoksi- 
site. Valandos nuo 7 iki 5 v. v. 
Subatoj iki pietų.

Cassady-^airbanks Mfg. Co., 
6126 S. La Šalie St. ,

i PARSIDUODA saliunas iš 
priežasties važiavimo į Lietuvą, 
biznis gerds. Parduosiu už pri
einamą kainą.

558 W. 37th St.,

PARDAVIMUI

DAR 5 RINKIMŲ ŽIŪRĖTO
JAI TAPO NUTEISTI IR 

PALIUOSUOTI.

ranesimaš

REIKIA darbinikų. Atsišau
kite į dirbtuvę.

1319 W. 32nd Place a

TURIU apleisti Chicagą par
duodu minkštų gėrimų krautu
vę su gerais įtaisymais, biznis 
daromas geras; parduosiu pigiai.

537 W. 26th St.

REIKIA darbininkų. Nuolat 
vidui darbas. 45c. į yalandą. At
sišaukite.

E. F. IIOUGIITON & CO., ' 
3534 So. Shield Avė.

GERA PROGA
Pardavimui bučernes ir grosernes 

įrankiai. Lentynos, barai, kalados, 
registeris, trokas, mėsos malimo ma
šina, sliceris ir tt.

10742 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

REIKIA vyrų į Insurance company. 
Gera alga, patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės nuo^ ikl\10, arba nuo 4 
iki 6. ' \

KAPLAN & ADLER AGENCY
8 So. Dearbon St., 

Room 1300.

PARSIDUODA- Barber Shop ge
riausio vietoj ant Town of Lake. »Visi 
įtaisai pirmos klesos ir 3 krėslai dėl 
skutimo. Parsiduoda labai pigiai už 
$350.00. Pardavimo priežastis — tu
riu kitą biznį. Pasinaudokite proga.

4600 So. Marshfield Avė.

3814 ir 3816 Emerald Avė., 2 namai, 
2 augštų, mūriniai, po G kabarius 
kiekvienas. Priimsime $1000, ki
tus išmokėjimais. Kaina...  $2500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2552 Emerald Avę., 2 augštų frame 
narnas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais.
Kaina .....................................  $2400 z
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
^hone Yards 1148

2553 Emėrald Avė., 6 kambarių mu-,K 
rinis cottage, gerame stovyje. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais.
Kaina .......     $2200
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yardk 1148

2570 Emerald Avė., 2 augštų mūrinis 
ir frame, krautvė ir flatas augštai. 
Friiimsime $1000. Kitus išmokėji-

$2450

REIKIA barb 
subatomis.

Atsišaukite:
PAUL J

2209 W. 23rd Place.

b\vakarais

ILPA,

ir

REIKIA vyrų ' dirbti į scrap 
iro n yard, $4.00 į dieną.
PRICE IRON & STEEL CO., 

67th St. and 48th Avė.

Kami t ės teisėjau Frank Ri- 
gheimer užvakar vėlai paliuo-1 reikalų’ 
savo pasiteisinimui penkis 
d veiktos vvardos pirmo pry- 
sinkto rinkimų teisėjus, nutei
stus kalėjimai! įvairiam laiko 
ilgiui, už teismo paniekinimą 
Paliuosuoti yra: James Kazba, 
James Martinek, John Koukol, 
Charles Vasty ir Valteris Tu
ma. • Pastarasis nuteista 30 
dienų, kiti visi 90 dienų.

Sandaros 75 kuopos mėnesinis‘susi
rinkimas bus laikomas seredoj, birž. 
21, 8 v. v. šemaičio salėj, Union ir 
18ta g-vė. Bus rinkimas pastovios 
valdybos ir svarstymas kitų svarbių 

' Visi nariai privalo susirinkti 
laiku. — V. Andrulis, rašt.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
ATEIKIT “NAUJIENŲ” ’OFISAN.
ANTANAS POCEVIČIA, gyvenan

tis 2732 N. Mobile Avė., Chicdgo, III. 
Malonėkite užeiti į “Naujienų” ofisą 
reikale atvažiavimo savo- šeimynos iš 
IJetuvos. Yra svarbus reikalas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų.
Atsišaukite:

NAT’L. RAG & METAL CO
5300 Federal St.,

Tel. Kenwood 9120

PARSIDUODA pianaij, registeris, 
pečius ir dauginus daiktų, kurie rei
kalingi prie saliuno biznio, taipgi ir 
barus ir automobilius 1921 metų. Par
siduoda atskirai ar viskas sykiu par
duosiu pigiai. Kreipkitės prie savi
ninko, užpakalyj saliuno.

3159 So. Halsted St.
'4------------------------------------- ----------------------------------- -------------.

PARDAVIMUI labai pigiai bučer
nė ir grosernė lietuvių kolonijoj. Biz
nis cash, 3-jos sesti es, 4 benčiai, 2 ka
ladės, Ice Box, 2 'oojpierų holderiai, 
shaw case’i, mėsai malt mašina, kli
very ir kiti daiktai — notions. Vis
kas už $1.375.00. . Šia savaite turiu 
parduoti. Pasiskubinkite, 10253 Com- 
mercial Avė. So Chicago. Tel. So. 
Chicago 6752.

PARSIDUODA
“GRAND CENTRAL BUFFET” 

7469 So. Chicago Avė?
Tefephone įlydė Park 1330 

Klausti savininko.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Vakarykščiame Naujienų nu-

JIEŠKAU Vincento Paukščio. Du 
metu atgal gyveno Chicagoje po nu
meriu 5131 So. Halsted St. Meldžiu 
pačiam atsišaukti arba kiti jo pažįs
tami praneškite apie jį. Turiu svar
bių reikalą su juom .

Adresuokite:
3210 So. Halsted St., No. 125

JIEŠKAU brolio Zenono Bernoto, 
Kauno rėd., Telšių apskr., Iląkių par., 
Šulpetrių kaimo. Girdėjau, buk gy
vena apie Bostoną ir dirba ant farmų. 
Jis pats malones atsišaukti arba jį ži
nanti teiksis pranerti, už ką busiu dė
kingas, Uršulė Bernotaitė, 1446 So. 
51st Avė., Cicero, III.
...... .......... ■ n ■

RASTA-PAMESTA

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ už
ėmimui gerų vietų, kaipo pašto klęr- 
kų, laiškanešių, ant geležkelio pašto 
kleikų. Moterys, kaipo prie rašomos 
mašinėlės ir tt.

O’BRIEN SCHOOL,
219 So. Dearbom St., 

Room* 209.

PARKAVIMUI “

PARDAVIMUI pirmos klesos 
bučernė ir grosernė, visokių tau
tų apgyventa vieta, biznis gerai 
išdirbtas. Atsišaukite į Naujie
nų ofisą num. 57.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Geras biznis, geroj

59 W. 22nd PI.

PARĮ)AVIMUI salunas, gera 
biznio vieta, visokių tautų ap
gyventa. Važiuoju j seną kraš
tą.

AUTOMOBILIAI

900 W. 14-ht St.

PARDAVIMUI Jordon 1919 metų 
Sedan 7 pasažierų automobilius, 
rame stovyje. Parsiduoda pigiai, 
įima matyti visada.

3222 So. Halsted St. 
Geras dėl “Taxi Cab”

ge-
Ga-

mais. Kaina.......................
, .Klauskite savininko,
* 2603 So. Halsted St'.,

Phone Yards 1148
654 W. 31st St., 1 augšto mūrinis su 

kratuve namas, didelis lotas. Pri
imsime $750. Kitus išmokėjimais. 
Kaina .................................. $3500
Klauskite savininko, #

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2717 Emerald Avė., 3 augštų ^nuriiis 
namas, 3 flatai po 6 kambąrius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo
kėjimais. Kaina ............... $7800
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

PARDAVIMUI namas su saliunu 
ir visais įtaisymais, elektra, gesas, 
didelė salė mitingams, 2 gyvenimai po 
4 kambarius. Biznis senas apgyven
ta visokių tautų. Parduosiu pigiai.

J. KAWARSKAS, v 
24^ So. Western Ayej

\ ANT MAINYMO
Turiu'gerą namą, puikioj apielinkėj 

ir pigiai. Mainysiu ant bučernės, 
grosemės ar kito kokio biznio, nepai
sant kokioj apielinkėj, atsišaukit tuoj 

808 W. 33 Place, 
Phone Boulevard 1550

•EXTRA geras investmentas, 
2812 Union Av., pardavimui 5 
flatų mūrinis frame namas. 
Rendos $57. Kaina $37!lt). Gali
ma mokėti mažais išmokėji
mais. yVintbn & Narten, 6507 
So. lĮalsted. St.

PARSIDUODA mūrinis namas, 6 
motų senas,) 4 pagyvenimų, neša ran- 
dos $180.00 į mėnesį. Tuščias lotas 
prie namo. Garadžįus dėl 2-jų auto
mobilių. Parsiduoda pigiai — išva
žiuoju į Lietuvą.

6228 So. Aberdeen St.

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kuino juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

l^uffles 
pleiskanų mirtinąjį priešų. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rullles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina Gac. aptiekose, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai j labaratorijn.

F. AD. RICHTEft & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

UŽMIRŠAU černaucko darže kaili
nį moterišką kalnierių, kas radot, mel
džiu sugrąžinti, už ką gerai atnagra- 
dysiu.

E. VALAITIS,
2938 So. Union Avė.

-y--........ .. .....— --------------
GROSERNĖ saldainių ir vi

sokių smulkmenų storas par
davimui. Biznis yra daromas 
geras, turi būti parduotas grei 
tu laiku nes išvažiuoju Lietu
von. 505 W. 32-nd St.

RAKANDAI MOKYKLOS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.Q0. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai {rengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Upios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

PARDAVIMUI Saliunas vi
sokių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis daromas geras. Priežas
tis pardavimo važiuoju Lietu
von. Parduosiu pigia kaina.

3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI rakandai dėl 8 
kambarių flato. Riešuto medžio mie
gamas kambarys, parlioro rakandai 
apsiūti skūra. Kaurai, fonofrafas, 
grojiklis pianas, lempa pastatoma ant 
žemės ir tt.

4643 So. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Parsiduoda didžiausia bučernė ir 

grosernė už visai mažai pinigų, di
delis ice box, 5 skėlos, safe, registeris, 
daug stako ir visas naujas, renda pigi,; 
lysas ilgas, 4 kambariai pragyvenimui, 
biznio daroma $700 į savaitę, verta 
4 tūkstančių dolerių; parduosiu uždu
sę to. '

S. J. MITCHELL 
3214 So. Halsted St.

2 lubos

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, galima ir renduoti 
kambarius pigiai. -Priežastis 
pardavimo, važiuoju į kitą mie
stą, 2908 W. 38th Place.

PARDAVIMUI rakandai: sek
lyčios 3 šmotų setas, komoda, 
stalas ir bresinė lova.. Parduosiu 
pigiai, nes esu priversta. Atsišau 
kitę 916 W. 59 St. Bar/bershop.

NAMAI-ZE
DR. VAITUSH. O. D

Liet..i. Aki. H*erlahata.

1 a engVijis akių {tempimą, Kuriu 
esti, nežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaugumą akių karštį, atitaiso 
kreivas ’Oklh nuima katiiraktą, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka te «dnH».i akinius. Visuose at
sitikimuos f- aczaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speeialė atyda atkreipiamą j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

P- P

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas h’

sų

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St
Chicago, III.

REIKIA merginų lengvam dirbtu
ves darbui Į saldainių dirbtuvę; die
nomis ar naktimis, nuolatinis dalbas, 
patyrimas nereikalingas.

DE LUX MALLOW CO., 
166 No. May St.

REIKIA moterų prie skudu
rų sortavimo.

1457 Blue Island Avė.

REIKIA patyrusių ir nepaty
rusių moterų rinkti vilnonius 
skudurus. Gera mokestis.

B. COHEN & SONS
1100 W. 22 St.

PARDAVIMUI GRAŽUS GROSE- 
RIS, per 18 metų išdirbtas biznis gra 
žioje apielinkėj, aiti Jackson ir 'Wa- 
shington Parkų. Norinti švaraus ir 
cash biznio, tai čia vieta darbščiai po
rai. Moters nesveikatos deliai, esu 
priverstas parduoti už sąžinišką pa- 
siulinimą, 1212 E. Fifty-fifth Street, 
Chicago.

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvė ir pool-room. Parduodu la
bai pigiai. Pardavimo priežas
tis — liga.

2562 S. Halsted St.

12
10
4
4
2
2
2

SO. S1DE BARGENAI

renda 
renda 
renda 
renda 
renda 
renda 
repda

$9,300,
$7,000,
$1,700,
$1,600,
$1,680,
$1,080,

$960, kaina , $8,000

kaina $52,000 
kaina 
kaina
kaina. $17,000
kaina $9,500 
kaina -> $9,500

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyrų į darbą. * 
Kreipkitės:

GREAT NORTHERN CHAIR 
COMPANY, 

2500 Ogden Avė.

REIKIA 4 patyrusių vyrų 
prie darbo į geležies atmatų 
yardą.

COHEN IRON & STEEL CO.
2034 Southport Avė.

KAS turite pardavimui gro- 
sernes fixtures (rakandus) turi 
būt gerame padėjime. Praneški
te M. Spplds, 5043 S. Wood St., 
Tel Prospect 9477.

flatų, 
flatų, 
flatų, 
flatų, 
flatų, 
flatų, 
flatų,

Daugybes turime visokių namų pui
kiausiose vietose — pardavimui ir 
mainymui. Turime namų So. Side, 
Morgan Park, Bridgeport ir kitur. 
Kreipkitės prie musų, o rasite 
džiausį pasirinkimą.

S. SLONKSNIS, 
•3437 VVallace St.,
Tel. Yards 2242

$33,500
$15,000

di-

PARDAVIMUI du saliunai, 
bučernė ir grosernė. Gera vieta 
bizniui. z

722 W. 120th St.,
W. Pullman, III .

PARDUODU 19 vištų. 2 gaidžiai, 7 
ančiukai, 9 viščiukai. Parduoti turiu 
greitu laiku, nes išsikeltu i kitą vietą 
gyventi. Meldžiu tuoi atsišaukti. > 

VINCENTAS ŠIMKUS
3808 Emerald Avė., 

1-os lubos, užpakalis.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinė rezidencija. Naujai de
koruota. Garadžius. Paaukausiu 
už $6,600.

6437 So. Talman Avė/

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos blz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.*

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedy^tės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuviu gramatikos.

3301 So. Halstea St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madlson St.




