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Japonija apleis Siberiją spalių 30

Vokietijos užsienio rei
kalu ministoris nužudytas.
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turbut monarchistai pabėgo.
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Visi Japonijos kareiviai ■' 
šią ištraukti iš Siberijos 
spalių 30 d. Laike cvakavimo 
busią pastatyti Vladivostoke 
Japonijos kariniai laivai, kurie 
saugGG japonų gyvastį ir turtą 
Sibcrijojc.

M iŠ S. L. A. SEIMO

Uždarė visas kasyklas.

Lietuvos žinios

nių, galva elektros Irusio. Jis 
stojo už susitaikintą su talki
ninkais ir dėjo visas pastangas 
neprileisti naujo Francijos 
puolimo ant Vokietijos Visam 
tam priešinosi Vokietijos in
dustrinis karulius liūgo Stin- 
nes. Todėl tarp tų dviejų ka
pitalistų įvykdavo didelių susi
rėmimų. Stinncs vadovauja 
nacionalistais, kuriuos ir kalti
nama Rathenau užmušime).

Gubernatorius Len Small 
išteisintas.

Triukšmas teisme jį išteisinus. 
Buvęs padarytas pasikėsinimas 

ant jo gyvasties.

WAUKEGAN, III., birž. 25. 
— Illinois gub. Len Small va
kar tapo išteisintas vietiniame 
.teisme. Jury išnešė nekaltumo 
mo nuosprendį po pusantros 
valandos tarimoii. Jury balsa
vo tris sykius. Pirmus du sy
kius 11 prieš 1 stojo už išteisi
nimą, o trečiu kartu visi vien
balsiai. Kaip žinia, gubernato
rius buvo teisiamas už tą, kad* 
jis būdamas valstijos iždinin
ku 1917 m. padaręs suokalbį 
su kitais apgauti valstiją ir 
pasiglemžti sau palūkanas. Bu
vo įrodinėjama, kad jis dėjęs 
pinigus nešaučiau Grant Park 
bankai!, kur gaudavo mažas 
palu-kayas. Tuo tarpu tas ban
kas paskui skolindavęs tuos pi
nigus fabrikantams už daug di
desnes palūkanas. Tuo likusi 
valstija nuskriausta. Bet visgi 
nebuvo įrodyta, kad guberna
torius butų gavęs tų palūkanų

BERLINAS, birž. 25. — Ka
ro ir apgulimo stovis tapo pa
skelbtas Berline vakar 
mušimo Vokietijos 
reikalų ministerio 
Rathenau, žinomo
finansisto ir fabrikanto. Prisi- 
bijoma, kad dabar menarehis- 
tai bandys padaryti perversmą, 
kati vėl sugrąžinus 
kaizerį.

Užmušėjai laukė 
prie jo namų durų
sekė jo automobilių kitame au- 
tomobiliuje. Kryžkelėj jie pasi
tiko jo automobilių, paleido 
aštuonius šūvius iš revolverio 
ir metę rankinę granatą pabė
go savo automobiliu. Puolikų 
buvo trįs, jų tarpe buvusi ir 
viena moteris.

Rathenau mirė ant vietos. 
Jis susmuko automobilyj nuo 
pirmųjų šūvių, o granata viską 
pribaigė.

Žinia apie užmiršimą Rathe
nau greitai prasiplėtė visame 
Berline ir pagimdė , visuotiną 
sujudimą. Minios renkasi gat
vėse ir svarsto reikalą paskelb
ti visuotiną streiką. Unijos 
tam pritaria. Streikas butų 
skelbiamas, kad sutriuškinus 
reakcionierių galią, kurie ren
giasi skelbti sukilimą.

Visi keliai į Berliną saugomi 
policiją^. Traukiniai ir auto
mobiliai apžiūrimi, kad nega
lėtų įvažiuoti sostinėn demon
strantai. ♦

Visi yra susidomėję klausi
mu: “Kas bus sekamas?“ Visi i 
prisiminė nesenai nepriklauso
mųjų socialistų dienraščio 
Frieheit padarytą baisų prana- [ 
šavimą, kad į pabaigą šios sa- i 
vaitės reakcionieriai rengiasi 
padalyti “šv. Baltramiejaus 
naktį“ ir išskersti visus Vokie
tijos respublikos vadovus.

Kada apie ministerio užmu
šimą tapo paskelbta reichsta
ge, kairieji atstovai atsigrįžo į 
nacionalistus ir sušuko jiems: 
“Jus esate dvasiniai užmušė
jai“. Ištiko muštynės, kuriose 
nacionalistai, Vokietijos liau
dies partijos nariai, gen. 
Schoch ir Kari Helfferich liko 
skaudžiai sumušti. I. . . . .¥.c . v . . i i. - i , .. (kad nepadarius suimsimo Socialistai paskelbė, kad jie , . .
neleis nacionalistai^ laikyti gal *“ pa'rlmo- 
didelį susirinkimą švenčiant!
Jonines. Policija irgi paskelbė, 
kad ji neleis rengti demonstra
cijos.

I Berliną pastaruoju laiku 
atvyko daug Bavarijos reakci
onierių vadovų. Atvykusi ir ta 
šaika, kuri suorganizavo Mato 
Erzberger užmušimą.

'Kancleris Wi»4th reichstage 
pasakė, kad Rathenau . gyvas
čiai buvo jau pirmiau grąsina- 
ma ir savaitę atgal jis buvo 
įspėtas, bet neatkreipė į tai do
mės. Wirth tikisi, kad ir jo 
eilė ateis.

(Rathenau buvo vienas iš 
turtingiausių Vokietijos žmo-

Išnešus nuosprendį kįlo did
žiausias triukšmas. Visi grūdo
si prie -gubernatoriaus jį svei
kinti. Tik po pusvalandžiui vis- 

• kas kiek nurimo ir teisėjas ga
lėjo paliuosuoti jury. Prokuro
rai gi pasinaudodami triukšmu 
spruko per duris, nelaukdami 
nė teisėjo nuosprendžio patvir
tinimo.

Tik pasibaigus bylai tapo pa : 
skelbta, kad buvo susektas pa • 
sikėsinimas ant gubernato
riaus gyvasties. Pereitos savai
tės pradžioj viename viešbuty
je, kur pietavo gubernatorius, 
buvo rasta prie gubernatoriui 
paduoto valgio primaišyto grū
sto stiklo. Nors vyrėjus/ tapo 
paskui pašalintas iš vietbs, bet 
kaltininko vistiek nesurasta. 
Apie tai nebuvo skelbiama, 

ir

Japonija apeisianti Sibe

Padarysianti tai iki spaliii 30 d.

TOKIO, birž. 25. — Japoni
ja paskelbė, kad ji išpildysianti 
jos duotą Washingtono konfe
rencijoje prižadą apleisti Sibe- 
riją ir laikytis nepuolimo poli
tikos ir yra galutinai nutarusi 
ištraukti iš Siberijos visus sa
vo kareivius. Tai busią pada
ryta “'palaikymui pasaulyj tai
kos“.

inj unctiono 
federaliniam

Indianapo-

Paskutinė Seimo diena Pilda- 
moji Taryba patvirtinta.

(“Naujienų“ koresp.)
DETROIT, birž. 23. — šian

dieninė SLA. seimo VIII sesi
ja bene buvo triukšmingiausia 
už visas. Jau perskaičius pro
tokolą prasidėjo susikirtimai. 
Po to buvo skaitomi laiškai ir 
pasveikinimai. Jų buvo nuo 
SLA. 90 kp. su $2 našlių ir na
šlaičių fondan; nuo SLA. 187 
kp. su $2.50 Liet. Mokyt. Prof. 
S-gai ir $2.50 Liet. Politiniu 
iždan; nuo F. Užupio iš Wor- 
cėster, Mass., su $1 Liet. Žibu
rėliui, nuo ‘“šventakuprių par
tijos“ $9.29 svarbiems reika
lams; pasveikinimas nuo Liet. 
Politinio Iždo per K. S. Karpa
vičių;' nuo Šarmočių kliubo, 
Brooklyų, N. Y., su $4.50 Lie
tuvos
nuo Baka no $2 Liet. 
Prof. S-gai; nuo J. 
$5, P. Marmoko $1, E 
zo $1 ir V. Plušino 
$9 nuo Pilthsburghiečių.

Skaitoma toliau kuopų įneši
mus. įvyksta tankių susikirti
mų. Didelių susikirtimų ir 
daug triukšmo buvo svarstant 
įnešimą, kad “'Pildomąjai Ta
rybai uždrausti daryti žings
nius svarbiuose finansiškuose 

važinėji

Graičiuno ir Ant. Kubiliaus, — 
paskirstimui Tautiškų Centų.

Padaroma 20 min. pertrau
ka. Po pertraukos skaitoma 
laiškai ir pasveikinimai: nuo 
Onos Paukštienės, su $5 Liet. 
Poli t. Iždan; nuo P. Mikolai- 
nio, Brooklyn, kuriame prane
šama, kad pasiųsta 1,090 auks. 
Liet. Universitetui.

Renkama) komisiją, kuri no
minuotų pastovias SLA. komi
sijas. Išrenkama V. K. Rač
kauskas, B. Soloveičikas ir J. 
Urbonas.

Skaitoma pranešimas nuo

Pakvietimas Haagon.

Socialdemokratams; 
Mokyt. 

Kazlausko 
. Paura- 
$2, viso

Šernas ir kad negalima jo rasti. 
Nutariama, kad jei jį butų pa
tikusi nelaimė, tai kad SLA. 
prezidentas nuvyktų suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
varde SLA.

Nutarta, kad Pildomoji Ta
ryba paragintų kuopas užsira
šyti “Gydytoją“. Taipjau para
ginti, kad kuopos žiemos sezo
nu renetu "pramogas Lietuvos

CANTON, 111., birž. 25. — 
Aplankydami visas mažas pa
viešio (pit) kasyklas Fulton 
paviete, būrys angliakasių jas 
visas uždarė ir įsakė daugiau 
jų neoperuoti. Pamatę anglia
kasius dirbantįs tose kasyklo
se vietomis nusigando ir pabė
go, bet kitur ramiai sudėjo sa
vo įrankius ir kasyklėles ap
leido. f

Tokios kasyklėles tapo užda
rytos ir Iowa valstijoje. Visur 
kur tik angliakasiai įsakė jas 
uždaryti, jos užsidarė be ma
žiausio prieštaravimo.

Priešinasi užilarymui tik In
dianos kasykleles. Ten jas už
darius, jų savininkai atsikrei
pė į teismą ir vietomis gavo 
injunctionus ir jais apsisaugo
ję bando tas kasykleles ir to
liau operuoti. Viena tokia byla 
ir reikalavimas 
yra paduotas ir 
teisėjui Anderson,
lis, kuris laike pereito anglia
kasių streiko išdavė savo pas- 
kilbusj injunetioną prieš visus' reikaluose, kaip tai 
angliakasius ir ne kartą yra iš- Hias į Washingtoną IJetuvos 

West politiniais 
ir tai konkursų ir kituose svarbiuose 

kad. finansų reikaluose, be tam tik- 
juos naikinti turėjo apeliacijos'ro visuotino narių balsavimo“, 
teismas, kaipo pereinančius vi- Šitą įnešė 146, 152, 155, 158, 

289, 293 ir 294 kuopos.
Ginčai buvo aštrus ir jiems 

nesimatė galo. Pagalios Dun
dulis patiękė kaipir rezoliuci
ją, kad “Pildomoji 'Taryba ne
gali daryti išlaidų partijų poli
tikos reikalais be žinios kont
rolės komisijos”, šiaip taip su
sitaikyta ir vienbalsiai priimta 
tą pataisymą ar “rezoliuciją”. 
(Dundulis prašo Liutkaušką 
duoti cigarą, kurį ir gauna — 
su dideliais aplodismentais).

Nutarta paskirti $1,000 SLA. 
agitacijai, paliekant Pildomą
jai Tarybai tinkamiausiai ir 
naudingiausiai sunaudoti tuos 
pinigus.

Sesija užsidarė 12 v. dienos.
. IX sesija.

Popietinė sesija atsidarė 1:30 
vai. vardošaukiu. Po to 
ma kuopų įnešimai ir 
ma juos svarstyti.

Tolinus eina skundų, 
cijų ir prašimų komisijos ra
portas. Prasimas SLA. 14 kp. 
nario Jono Černio paliuosuot 
nuo apsayigOs mokesnių mokė
jimo pavestas pildomąjai tary
bai, kuri kiek galės, pagelbės 
atsišaukusiam. Prašimą SLA. 
26 kp. narių A. Žukauskų, kad

davęs injuictionus prieš 
Virginijo8 angliakasius 
dar tokius injunctionus,

sas rybas. To injunetiono rei
kalauja gyvenantis Belgijoje 
kasyklos savininkas.

Tyrinėja angliakasiy susi 
rėmimą su streiklaužiais.

HERJRIN, III., 
čia atvyko 
Small paskirtoji 
rininkų komisija 
įvykusį kruviną

gubernatoriaus 
milicijos ka
išti rt i nesenai 

susirėmimą 
ir Southern 

Illinois Coal Co. streiklaužių. 
Komisija klausinėja vien kom
panijų viršininkų pasakojimus 
apie tą susirėmimą, nekreipda
ma domės į angliakasių parei
škimus. Vienok ji tiek\ įsitiki
no, kad kareivių čia nereika
linga ir pasiuntė apie tai tele
gramą gubernatoriui, kuris įsa 
cė miliciją demobilizuoti.

Kiek tikrai užmušta, dar ir 
’abar nežinoma. Lavoninėse 
rra 23 lavonai nukautųjų. An
gliakasiai sako, kad streiklau
žiai patįs pirmieji pradėjo 
landyti ir nušovė du angliaka- 
lius. Dėlei to ir prasidėjo šli
urėm imas ir baisioji streiklau
žių skerdynė.

Kompanija gi vis dar nepa
liauja reikalavusi, kad guber
natorius prisiųstų į čia karei
vius.

Prieš Rusijos valdžią
CINiCINNATI, birž. 25. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija, kuri vakar užsi
baigė, didele didžiuma balsų 
atsisakė užtarti bolševikų val
džių Rusijoje ir reikalauti jos 
pripažinimo, bet nutarė teikti 
visokią, galimą pagalbą ken
čiantiems Rusijos darbinin
kams.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

CHICAGO. — Sukatoj įvais 
riose nelaimėse su automobi
liais 3 žmonės liko užmušti ir 
12 sunkiai sužeisti.

reikalais, leidime

skaito- 
baigia-

apelia-

irnes jie buvo suspenduoti 
išbraukti ne-dėl jų pačių kal
tės, nutarta patenkinti, • t. y. 
priimti juos atgal į SLA. senų 
narių teisėmis. Amianavičienė 
prašo, kad jai butų išmokėta 
pomirtinė Onos Karolienės, 
nes ji globoja velionės vaiku
čius. P. Tomkcvičius prašo, 
kad jam butų išmokėta T. Iva
nauskienės pomirtinė. Nutarta 
palikti tai pildomąjai tarybai 
išspręsti.

SLA. 156 kp., Benton, III., 
skundžiasi ant Pildomosios Ta
rybos už leidimą tverti naują 
kuopą Bentone. Kadangi ir 
pirmiau panašų klausimą ati
dėta į šalį, tai atidėdama į šalį 
ir šį skundą. Taipjau atidėta 
skundą ir SLA. 158 kuopos, 
Springfield, III., irgi ant leidi
mo tverti naują kuopą.

Išrenkama komisija iš trijų 
narių —. J. Katkausko, Dr.

našlaičių naudai.
Buvo ginčų ir apie užtvirti

nimą visuotinu balsavimu iš
rinktosios naujos Pildomosios 
Tarybos. Pagalios ją visą už^ 
tvirtinta.

Pildą moj i Taryba susidės iš 
sekamų narių: Prezidentas St. 
Gegužis, vice-prez. V. Kama
rauskas, sekretorė P. Jurgeliu- 
tė, kasieriua T. Paukštys, iž
do globėjai J. Danielius ir P. 
Dedynas, dak taras -k volėj as
Dr. F. Matulaitis. Pažymėta, 
kad jei Dedynas bėgyje 20 die- i 
nų neprirodys savo i “ ' 1 
tai bus paskirtas antras 
giausia po jo balsų gavęs kan
didatas. / •

Komisija komisijų sekamus 
narius nominavo į pastovias 
komisijas: įstatų komisijon — 
Kl. Jurgelionis, K. Gugis, Z. 
Puišiutė; kontrolės komisijon i 
—A. Soloveičikas, J. Stankevi
čius, A: Augunas; prieglaudos 
namo komisijon — J. Bulota, 
J. K. Mažink na, L. Savickas; 
sveikatos komisijon — dakta
rai Jonikaitis, Klimas, Bronu- 
šas; finansų komisijon — A. 
T. Briodickas, W. W. Bush, A. 
Ivaškevičius; labdarybės komi
sijon — P. Jurgeliutė, E. Mar- 
činskienė, P. Petraitienė; apš- 
vietos komisijon — V. K. Rač
kauskas, Dr. Kiaškevičius, T. 
Dundulis; stovio skundų ir ape 
liaeijų kom. — J. Katkauskas, 
A. Aponailis, K. Kuržinskas.

“Tėvynės“ redaktorium pa
liktas Vitaitis. Į

Slaptu balsavimu nutarta

E. KAUNAS. — Užsienių 
Reikalų Ministcris p. Jurgutis 
šiomis dienomis yra gavęs per 
Italų atstovą Baltijos valsty
bėms Italų ministerį ir Genuos 
konferencijos pirmininko Fac- 
ta pakvietimą j Uaagos konfe
renciją. Pakvietimas skamba 
šiaip:

“Eidamas 1922 m. gegužės 
24 d. posėdžio protokolų, kur 
dalyvavo Italų, Belgų, Prancū
zų, Anglų ir Japonų delegacijų 
Genuos konferencijoje pirmi
ninkai, protokolu, kuris gegu
žės 15 d. buvo patvirtintas pir
mosios komisijos subkomisi- 
jos, svarsčiusios Rusijos klau
simą ir kur buvo Jūsų delega
cijai praneštas, toliau eidamas 
rezoliucijomis, kurios liečia 
Komisijos sušaukimą Haagoje 
ištyrimui skirtumų, kurie yra 
tarp Sovietų Rusijos vyriausy
bės ir kitų valstybių, atstovau
jamų Genuos konferencijoje, 
rezoliucijomis, kurios buvo 
priimtos 3-čiame Genuos kon
ferencijos plenume, pagaliau, 
eidamas zvelesne rezoliucija, 
kuri kviečia Genuos konferen
cijos pirmininką padalyti rei
kalingų žygių, susitarus su 
Olandų vyriausybe, komisijos 
sukvietimui Haagoje —

aš, kaipo Genuos konferen
cijos pirmininkas, turiu gar
bės kviesti Jūsų vyriausybę 

pilieiybČI! atsl0V"S HaagO?’ 1>rC:
apsimainymii] 
nusprendimui, 

ke
bus atiduota

, j IniHiainiain dau-1 ■ _ .i nuomonėmis ir 
kaip turės būti sudaryta

'misi j i, kuriai
vest derybas su Rusijos komi
sija, derybas, kurios turi prisi
dėti 1922 m. birželio 26 d.

centus

mą laikyti Wilkes Barre, Pa. 
Tik 1 balsu sumušta siulyrpą 
kad seimas butų laikomas 
Chicagoje.

Komisija tautiškus
padalino sekamai: Literatūros 
Fondui SLA. $120, SLA. moks
leiviams $500, .Rusijoj badau
jantiems lietuviams ir Raud. 
Kryžiui $150, Liet. Mokytojų 
Prof. Sąjungai $455.85, žibu
rėliui $300, Moterų Globos Ko
mitetui $300, žemaitės Namui 
$100, Jaunimo Sąjungai $100, 
Lietuvos politiniams kaliniams 
$100, šernui $100. Viso $2,- 
225.85. |

Skaitomas protokolas. Pro
tokolas pataisomas išbraukiant 
iš Dundulio “rezoliucijos“ žod- į 
žius “be žinios kontrolės komi
sijos”. x

Visi delegatai atsistoja pa
gerbimui mirusių SLA. narių 
ir pirmininkas uždaro seimą. i

Ryto dar bus laikomas T. M.
SLA. V
savo

D. seimo sesijos, o ir 
Pildomoji Taryba pradės 
posėdžius.

u skai- 
pa tarėjų, 
sudarys

prašy-
Užsie-
gene- 
J tisų

Yra patariama, kad apdrau
dimui greito ir vaisingo dar
bo kiekviena tauta pasiųstų 
nedaugiau kaip 2 atstovu lydi
mi, jei reikėtų, apri 
čiumi technikos 
Olandų vyriausybė
Haagoje generalinį sekretoria
tą. Aš turiu garbes Jus 
ti pranešti per Olandų 
nių Reikalų Ministeriją 
raliniapi sekretoriatui
atsakymą į šią telegramą iki 
birželio 5 d. ir tuo pat laiku 
pranešti Jūsų atstovų vardus 
ir detalius apie jų personalą. 
Prašau taipgi jam adresuoti 
visus paskesnius komunikatus, 
kurie liečia komisijos surengi
mą.” C

VILNIUS (Ar). — Vilniun 
atvyko Lenkų kabineto pirmi
ninkas Ponikovski, lydimas 
švietimo ministerijos valdinin
kų.

Jis pareiškė atvykęs kaipo 
Švietimo ministejris ir interesa
vosi ypač švietimo reikalais, 
be ko kita — lenkų gimnazi
jos ekzaminais.

Tarptautinis Socialistu
Kongresas. 1

įvyks Karlsbade š. m. 
mčn. 16 dieną.

rugsėjo

iBERLINAS, birž.
Tarptautinio Socialistų, 
susivienijimo, kitaip vadinamo 
Vienos Internacionalu, valdy
ba išleido atsišaukimą, kuriuo 
ji paskelbia, kad tarptautinis 
socialistų kongresas bus laiko
mas Karlsbade (Čekų žemėj) 
šių metų rugsėjo men. 16 die
na.

•t

24. — 
partijų

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 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 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGO JE

Boulerard 9663

Boulevard 0672

• BfllDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel.

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

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

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

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



Kas Dedas Lietuvoj
Lietuvos gelžkeliečių pa 

dėtis ir ju streikai
“Naujienose” nors ir buvo 

rašyta apie Lietuvos gelžkelie
čių padėtį, bet kadangi aplamos 
gyvenimo sąlygos paskiausiuo- 
ju laiku žymiai pasikeitė ir iš 
eilės buvo įvykęs jau antras 
gelžkeliečių streikas, tai nu
švietimui dalykų prisieina dar 
parašyti.

Praėjusiais 1921 m. Lietuvos 
gelžkeliečių buvo šiokia ekono-

liūtiniai mėnesiniai tarnautojai 
bei darbininkai mėnesinės algos 
Kaune gaudavo 7OO 1300 
auks. (mažiausios algos tai sar
gų “streločnikų”, konduktorių 
ir remonto-linijos darbininkų). 
Provincijoje algos žymiai ma
žesnės, nes tie patys tarnauto
jai mėnesinės algos tegaudavo 
350 100 800 auksinų. Beto 
prie minėtų algų visi tarnauto* 

• jai (išskiriant cen tralinės val
dybos tarnautojus Kaune) gau
davo |M> 3 pūdus rugių po 12 
auks. pūdui ir 
kaina.

nuo 1 kat. bus 600 auksinų pa
grindinės algos ir brangybės 
priedo Kaune 500 auksinų, 
Šiauliuose ir Panevėžy 300 auk., 
o kiltu r po 150 auks., be to vai
kų priedo po 100 auks. lig 14 
metų kiekvienam vaikui ir už 
pratrauktus 3 metus 10%. Tai
gi dabar mėnesinių gelžkelio 
tarnautojų mažiausia alga 
Kaune 1100 aulks. Gi provinci
joj 750- 900 auks., neskaitant 
vaikų priedo.

Padieniams dirbtuvių darbi
ninkams minėtų priedų neža
da, dėl to kad jie beveik nema
žiau už etatinius nupelno, o 
kiti net daugiau (mažiau teuž
dirba tik kaikurie žemesniųjų 
kategorijų amatninkai ir juo- 
dfidarbiai. Taigi padieniai ne
sulaukdami prie senųjų algų 
priedo, 5 gegužės sustreikavo, 
pirmiausia Kauno plačiųjų kė
lų dirbtuvės ir depo, siaurųjų 
kelių dirbtuvės ir Šiaulių dirb
tuvės.

[Kaip tas streikas pasibai- 
jau buvo rašyta 
num.—Red.]'

—P. Klimka.

gė, 
146

“N-nų

malkų pigesne

Dirbtuvių ir 
darbininkai bei 
lamai imant irgi beveik tiek 
pat gauna kaip ir mėnesiniai 
tarnautojai, o svarbiausieji 
amatninkai dar net 'daugiau už 
vidiotiniuosius mėnesinius agen
tus. Pavyzdžiui, Kauno dirb
tuvių padieniai tekoriai gauna 
per mėnesį virš 2000 auksinų.

Tokia tai ekonominė padėtis 
buvo praėjusiais metais Lietu
vos gelžkeliečių iš kurios apla
mai imant išvada galima pada
ryti šiokia. Praėjusių vasarų 
prie virš minėto gelžkeliečių 
darbo apmokėjimo, kada Lie
tuvoje pirmosios reįk menės 
prekes sulyginant su šių dienų 
brangenybe buvo gana pigios, 
nors ir nebuvo gera, bet visgi 
dar buvo pusėtina, (ii nuo 
rudenio nukritus vokiečių mar-

amatninkai ap-

Cariškai kaizeriškai, smeto
niškai krikščioniškai ir tt. 
arba: žmogus šaudo, šaudo, 

o nelabasis kulkas gaudo.

AŠ pirmasis paskelbiu savo 
spėjimų, — nežinau, kų kiti į 
tai pasakys, gal kiti teisingiau 
sugalvos. AŠ manau — dėlto 
Lietuvos cenzūra išbraukė tų 
šaulių projektų, kad nevargi
nus savo piliečių smegenų jieš- 
kant netikslumų, darant patai
sas, rodant nusistatymų. Tam 
mat yra neklaidingos valdžios 
galvos. O piliečiams — dirbti, 
mokesčius mokėti, poterius 
kalbėti ir pilsfytuvę sriaubti.

Ar įspėjau ! štai projektas: 
[Straipsnio autorius atsiuntė 

mums tų cenzūros konfiskuo
tų j į “Trimito” 17 numerį, ku
riame buvo išspausdintas Lie
tuvos šaulių Sujungus statuto 
projektas. Pąts projektas už
ima 18 puslopia — perligas 
dėti į “Naujienas”, dėlto ir ne
dėsime.—Red.] —Pr. Brolis.

Lietuva’’ ir jds redak-
toriai.

j au 4-1 i 
valdžios 

vardu 
nesįskcl- 
yra vai-

NAUJIENOS, Chicago, IR
..................        .X..

energijos dar daug jo figuro-| 
je matytis; dar daug turbut, 
pasidarbuos. Jis yra vienaš iš 
.Riklesniųjų Lietuvos sūnų, bet 
Lietuvos valdžioj tam tikros 
vietos nebeturėjo, Vilniuje plė
tė kultūros spindulius, kol len
kai jį iš Vilniaus iškrimtb.

Tikimasi, kad dabar “Lietu
va” šiek 
Lietuvos 
laukia.

Panedėlis, Birželio 26, 1922

tiek pasitaisys, — ko 
visuomenė nekantriai 

—Pranės Brolis.

sų jungos 
sukvietė 
rinkimų

kelti iki 3 auk. menesiui. Mo
kesčio rinkimas nutarta paves
ti skyriams, arba vietos įgalio
tiniams, kur skyrių dar nėra.

Susirinkimas svarstė ir pro
fesinio laikraščio klausimų. 
Kadangi dabar Lietuvoje nėra 
jokio profesinio darbininkų 
laikraščio, o be jo prof. sąjun
gos negali tinkamai vesti savo 
darbo, tai laikraščio reikalas 
pripažintais svarbus ir skubo
tas. Susirinkimas pasižadėjo 
kuo galėdamas remti tokį laik-

(Apgarsinimas)
KAS DEL VAŽIAVIMO 

EUROPON.

kada viskas dvigubai-trigubai 
ir daugiau pabrango, tai gyve
nančiųjų iš algų piliečių būtis 
labai pasunkėjo ir dėl to pra
sidėjo darbininkų bruzdėjimas 
ir streikai. Jau pradžioj lap
kričio mėn. buvo sustreikavę 
kaikurių Kauno įmonių darbi
ninkai, reikalaudami pakelt 
jiems atlyginimų ant 50—100 
ir net 200 %. Tuo pačiu laiku 
7 lapkričio buvo sustreikavę ir 
Kauno gelžkelių dirbtuvių dar
bininkai, reikalaudami pagerint 
jų būvį, ir svarbiausis jų rei
kalavimas buvo pakelt užino- 
kesnį ant ^00%. Tas jų strei
kas tęsėsi 8 dienas, ir tegavo 
priedo tik 20—-25%, ir prie to 
nuo naujų metų buvo pažadėta 
priedai sulig naujų St. Seimo 
išdirbtųjų taisyklių, vietoje 
duotųjų rugių pažadėta davi- 
nėt po 2 pudu ruginių miltų, 
20 svarų žirnių, 32 s va r. mė
sos ir i>o 8 sv. cukraus pigesne 
kaina. Miltus, žirnius ir cuk
rų turėjo gauti ir mėnesiniai 
gelžkelio tarnautojai, bet jiems 
visiems tie produktai tebuvo 
duota tik už viena sausio mė
nesį, o daugiau nebedavė, nes 

nesą gali- 
Gi padieniai

dirbtuvių ir depo darbininkai 
minėtus produktus tebėgaudp- 
vo ir lig šiol, o už negautų mė
sų jiems užmokėjo pinigais su
lig rinkos kaina. Tik už pas
kutinį balandžio mėnesį ir pa
dieniams dirbtuvių bei depo 
darbininkams produktų nttftciš- 
davė, bet, kaip buvo “Lietuvoj” 
paskelbta, kuriems gelžikdlie- 
ciams priguli gauti produktai, 
busią už tai sumokėta pinigais.

Paskui jau galutinai paaiškė
jo, kad mėnesiniams gelžkclie- 
ciams kaip ir kitų visų valsty
binių įstaigų tarnautojams nuo 
1 sausio šių metų tapo padidin
tos algos paskirstant juos į 20 
kategorijų, kurių,

mvbės tai atlikti.

Pirmaisiais savą šio rašto 
žodžiais atsiprašau popierį, re
flektorių, skaitytojų ir tą, kas 
į laikraštį silkę arba dešrų su
vynios, kad aš kantrybės nebe
tekęs jau straipsnio užvardini- 
me paskutiniais politiniais žo
džiais išsikeikiau. Jei netinka, 
Redaktoriau, išbrauk ir spaus
dink be užvardijimo.

Lietuvos valip-patriotai, ar
ba įbliauk-patriotai dienomis ir 
naktimis bambina namie ir už
sieniuose savo demokratybė- 
mis, liuosybėmis ir visokioms 
“ybėmis”. O čia, Lietuvoj, nė 
spaudos, nė žodžio, ne susirin
kimų laisvės nėra. Mitingai ir 
susirinkimai karo pajėga skirs
tomi. Tarnaujantieji ir darbi
ninkai, reikalaujantieji ekono
minio buv'io pagerinimo karo 
lauko teisman traukiami. Vis
kas, kas darbo žmonių gami
nama ir statomą, karo valdžios 
naikinama ir griaunama...

Štai faktas, kaip Šatrijos kai 
nas. Lietuvos šaulių Sąjunga 
(ji visiems žinoma, jai iš ame
rikiečių centai ir doleriai ren
kama; ji gerų norų turi'ir ge
rų darbų nori dairyti) visomis 
jėgomis darbuojasi Lietuvo-s 
gerovei. Kad pa plati nūs bei 
patobulinus savo veikimų, su
mano sušaukti visuotinų suva
žiavimų. Tam suvažiavimui 
tapo pagaminta “Lietuvos šau
lių Sujungęs Statuto” projek
tas, kuris norėta išspausdinti 
šaulių organe “Trimite” No. 
17-mc, su pažymėjimu, kad

ta gerai apsvarstytų, nužiūrė
tų netikslumus ir paruoštų 
pageidaujamų pataisų, kad bu
rių atstovai, statutų svarstant 
suvažiavime tikrai galėtų ro
dyti jų atstovaujamų šaulių 
nusistatymų. Suvažiavime pa
kviestas dalyvauti ar gal pats 
pasisiūlęs Krašto Apsaugos Mi
nisterijos atstovas.

Bodos, viskas kuopti iriau
siai. Bet, ar žinote, skaityto
jai, kas su šuo projektu atsiti
ko!? Ogi karo cenzūra iš “Tri
mito” No. 17-to visų, projektų 
išbraukė!

Nevienas amerikietis (ir, ži
noma, europietis) tų projektų 
skaitydamas j ieškos priešvals
tybinių, prieštikybinių ar prieš- 
krikščiPn-demolkraliinių min
čių, ir neradęs, piktai nusi
spjovęs galvų sau lauš:—< <lcl- 
ko jis tapo išbrauktas!?

Aukštos valdžios, o ypač ku
niginės valdžios mintis sunku 
suprasti ir atspėti. Bet — spė
kime, kas sugebame, kas smai-

pradedant liūs smegenis turime.

Lietuvoje, Kaune, 
metai eina Uotu vos 
dienraštis (oficiozas) 
“Lietuva”. Nors jis 
bia lokiu esąs, bet tai
džios valios reiškėjas ir yra 
Finansų Ministerijos 
mas. 
dėti, 
ekz. 
kaip 
laikraščiai 
skelbimus 
auksinų suima, 
valdžios vėjo 
“Lietuva” savo 
noja, bet taip 
tik labai gerai 
tegalima pažinti.

1- jii “Lietuvos” redaktorių 
buvo Albinas Rimka. “LietttVa” 
pradėjo eiti Kaune dar vokie
čiams esant, tuoj, kaip tik Lie
tuvos Taryba su Smetona iš 
Vilniaus, bolševikams bei len
kams į Vilnių smelkiantis, iš
bėgo.

2- ju redaktorių buvo Faus
tas Kirša ir Bičiūnas (klerika
las). Kadanfį Bičiupą^ su 
Kirša nuomonėmis .nesutiko, tai 
Bičiūnas turėjo pasisalinti ir 
jis pasišalinęs įsteigė—redaga
vo klerikalų (krikščionių de
mokratų) “Laisvę”. (Tas 
pats Bičiūnas, kur Seime ne
paprastai gudriai krikščionių 
demokratų politiką padeda 
vesti).

3- čias “Liet.” redaktorius 
buvo Bistras (laike Dovydai
čio ministerių kabineto), šiaip 
neblogas žmogus, bet didis kle
rikalų šulas, krikščionių demo
kratų pataikūnas.

4- tas “Liet.” redaktorius bu
vo d-ras Gaigalaitis — prūsų 
lietuvius (rodos liuteronų ar 
reformatų kunigas); jis neil
gai redakloriavo — daugiau 
vedė* ūkišką redakcijos dalį, 
negu Hteratiiię-politinę, kadan
gi, viena, kaipo prūsas ir, ant
ini, kaipo kunigas, žymiai nu
tolęs. nuo šių laikų dvasios, o 
ir “lietuvišką kalbą” pruslietu- j 
viškai vartojo.

5- tas “Lietuvos” redaktorius, 
rodos ilgiausiai jų redagavęs, 
buvo Balys Sruoga — žmogus 
dar visai jaunas, bet labai ga
bus ir daug žadąs ateity. Per
eitą (1921 m.) rudenį Balys 
Sruoga išvyko į užsienį (rodos 
Į Muncheną) aukštesnių mo
kslų baigti, o “Lietuva” paliko 
dievo valiai.

6- sis “Liet.” ’ redaktorius ka
žin koks nežinomas, pąvatrade, 
rodos, Kaimas, žmogus irgi 
dar jaunas, gana vikrus, bet 
raštijoj nepasižymėjęs.

7- «is “Lietuvos” redaktorius 
—Mikolas Biržiška. Lenkų iš 
Vilniaus ištremtas, atvykęs į 
Kauną ir paėmė “Lietuvą” re
daguoti. Tas žmogus labai 
hunianus, daug dirbęs, daug 
nukentėjęs ir plačiai žinomas 
Lietuvos visuomenei; jis žy
mus literatas ir prityręs redak
torius, gal “Lietuvą”, kaipo 
valdžios organą ant aukštesnio 
laipsnio pastatys. Iš pažiūros 
M. Biržiška išrodo labai sublo
gęs; matyt, begaliniai darbai ir 
pasiutusioj i lenkų okupacija 
skaudžiai į jo sveikatą ir jie- 
gas pavėike ir jį sulicsino. Bet’ (

leidžia- 
Spausdinama, kaip gir

to laikraščio apie 15,000 
Jis dabar turi daugiau, 

visi Lietuvoj einantieji 
aščiai, skelbimų, ir už 

daug tūkstančių 
Sulig Lietuvos 
mainymosi ir 
pažiūras keis- 

nežymiai, kad 
įsiskaičiusiam

UKMERGe.
ūkio darbininkų prof. 
valdyba gegužės 7 d. 
visuotinų narių susi- 
apsvarstyli einamuo

sius sąjungos reikalus. Valdy
ba padarė pranešimą apie sa
vo darbuotę. Darbo tuo tarpu 
pasisekė nuveikti neperdaug ir 
viena svarbiausių tam prie
žasčių ta, kad valdybai sunku 
susisiekti su darbininkais vie
tose. Tad buvo iš eilės iškel
tas ir apsvarstytas skyrių kū
rimo klausimus. Susirinkimas 
pripažino, kad būtinai reikia 
kurti skyriai ir eiti prie to, 
kad sąjunga turėtų savo sky
rius kiekvienam apskrities val
sčiuje. Tuomet sąjunga galės 
sparčiau vystytis ir skyriai 
lengviau mokės susinešti su sa
vo centru.

Po to buvo svarstomas nario 
mokdsčio klaususis. Iki šiol 
nariai mokėjo po 1 auk. mėne
siui. Kadangi be pinigų nega
lima išvystyti sąjungos darbo, 
tai nutarta nario mokestis pa

Baigiant susirinkimų, Seimo 
narys St. Kairys paaiškino 
naujai išleistų įstatymų apie 
dvarų darbininkų samdymų ir 
atstatymų ir apie žemes refor
mos vykdymų. Kvietė sąjun
gos narius, kad jau dabar nu
žiūrėtų ir stengtus pravesti sa
vo žmones į apskričių ir vals
čių komisijas žemės refor
mai vesti. Tos komisijos ne
užilgo bus jau kuriamos. Su
sirinkimas buvo skaitlingas ir 
gyvai vyko.

Rezortas
Randasi arti St. Joe upes, puiki 

maudytis vieta. Privažiuot galima 
Graham Morton laivu, arba traukiniu 
j Benton Ilarbor, tada paimant Dawo- 
gian interurban gatvekarį iki sharai 
kryžiuvonės; paeiti 2 bloku j rytus. 
Duodame gerą valgi, šviežius vaisius, 
njegojimas vasarnamiuose. Galime 
sutaupyt keletą dolerių, kadangi pas 
mus pigiau negu kur kitur.

ANTANAS ŠOVA, 
Box 112, 

Sodus, Mbch.

Gandai, busią amerikiečiams 
keliaujantiems po Europą skaitą 
brangias kainas viešbučiuose, 
krautuvėse ir kitur ir kad visur 
yra Įlipimas, nepadaro, didelės 
veikmės į pardavinėjimą laiva
korčių važiuojantiems per At- 
lantiką; didžiuma žmonių, kurie 
yra pasirįžę važiuoti, matomai, 
nedaug paiso šitais neramiais 
gandais.

Royal Mail Stcam Packet 
kompanijos pasažierinės kelio
nės vedėjas Frederick G. Hell.er 
vakar kalbėdamas apie dalykų 
stovį per pasilikusius vasaros 
mėnesius, pasakė, kad laivakor
čių pardavinėjimas šitą sezoną 
yra nepaprastai didelis ir kad 
palyginti nedaug laivakorčių su
grąžinta. “Musų trečios klasės 
pasažierių skaičius sumažėjo”, 
sakė p. Heller, “bet tas be abejo 
pareina nuo baimės daugelio ne
paliečių, kuriems išvažiavus iš 
šitos šalies, sunku yra sugrįžti 
atgal delei dabartinių ateivybės 
įstatymo varžymų.

“Yra bloga, kad daugumas ne
žino, jog važiuojantiems į užsie
nį svetimšaliams Jungtinių Val
stijų gyventojams leidžiama su
grįžti be atsižiūrėjimo į kieką, 
jei jie sugrįžta per šešis mėne
sius, o to pilnai užtenka europi
nėms atostogoms.”

Kas dcl aukštų kainų plėšimo

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai I

127 N. Dearborr St., Room 1111-18 >
Tel. Central 4411. VaL nuo 9-0 .

) 
i Gyvenimo vieta: I

8323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie- I 
ną vakarą, išskyrus utarninką ir I 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r. |

JOHN KUCHINSKAS j 
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti LeaviR St.
Telephone Canal 2552 '

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus. ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mnrg'e- 
čiaus ant lengvą išlygą.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vicįunniestyj.

ASSOCIATION bldg.
19 So. La Salio St. —

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po plat.

Namų Tel.: Hyde Park 8895

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 

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

Seeley 8676
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KINGOL CH^MIOaL CO

Savo AUTOMOBI
LIŲ RAKANDUS, 
GRINDIS

gerinusiuoju blyzgylu

BINGO L
šitas blyzgylas valo, išima 
plėmus, ir nušveičia. Ši
tas blizgylas 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.

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

BUI LDOG BLUE
LAZURKOS

* J

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

>. • < • ■

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazuritas.BULLDOG BLUF

Prašyk savo groserninko Bull Dog 
lazurkų. <

J. L PRESCOTT C0.
Niow York

Ofiso Telefonas Boulęvard 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.
N a m.: 2914 W. 43rd Street, Tol. Lafayčtte 263

užsieny, tai daugumas sugrįžu
sių keleivių sutinka su lordu 
Nirthcliffu, gerai žinomu Londo
no laikraštininku, kuris sako, 
kad tie pasakojimai yra žymiai? 
perdėti. Nesenai apsilankęs Eu
ropos žemyne jįs parašė straip
snį savo laikraščiui, London
Daily Mail, kuriame jis sako: 
“Tas netiesa, kad europiečiai 
gaudo pelnus ir kad krautuvi
ninkai per daug skaitė, nors 
krautuvės atrodo geriau, negu 
jos atrodė pirmiau. Daiktai Eu
ropoje pigus. Aš prisipažinsiu, 
kad aš nusipirkau daugelį daik
tų, norėdamas parodyti juos sa
vo namiškiams.”

Vienos didelės New Yorko 
bankinės firmos galva, kuris pe
reitą savaitę sugrįžo iš atostogų 
Europoje, patvirtino šituos žo
džius. Girdi, nors buvo daug 
atsitikimų, kur amerikiečiai ke
leiviai tapo aplupti godžiųjų 
viešbučių savininkų ir krautu
vininkų, bet dažniausia aplup- 
tieji patys buvo kalti, kad leido 
save aplupti ir nepasirūpino iš
vengti jų.

“Tikrenybėj amerikietis už
sieny gauna gerai už savo pirni- 
gus ir jei keleivis yra sumanus, 
tai jam pinigai užsieny geriau 
skc'lsia, negu šitoj šaly”.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS

(Geras tonikas) 
žinomas per 25 metus

Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 
turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D.

1 a lengvins akių įtempimą, turis 
esti, ęne^astimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, SKaudHiną akių karštį, atitaiso 
kreivas dru nuima kataraktą, atitai
so trumnarerystę ir toliregystę. Pri
renka te’singri akinius. Visuose at
sitikimuos * ?rzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaida?. Syeeįalė atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulęvard 7589
f"" '. ' .. J-1.........-

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Mihvaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

r_________r , .... U

W. RUTKAUSKAS" 
Advokatas '

29 So. La Šalie St. Room 53C
Tel.: Central 6390

V ak. 812 W. 33 S t., Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.
g 4

"• i i <’ . i ■ įrr *• * • i »' •7 .• r? * ■
S. W. BANES ' 

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building
79 West Moneoe Street, Chicago.

Ėhone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Ya?ds 1615. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.L. ------------ - *

A. MASALSKIS 
Graborius 

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

Reikale kreipkitės
8307 Aubum Avė.

Tel.: Boulęvard 4189

BR1DGEP0RT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva 
džiojame pilnai su CRQ 
fixtures J

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui 

I 7101 
I 1892

1619 W. 47th Street

Telefonai Boulęvard

Ant iimnkesčių, jei pagal- 
daujam*.

Išpardavimas
Mes dabar pirkome bankrutijusios 

firmos steką, 400 vyrų siutų ir over- 
kotų,.vėliausių madų ir galime ati
duoti jums už 40% mažiau, negu pa
prastai, Ateikite anksti ir pąsirinki- 
te sau patinkamą siutą. Vyrų ir jau
nų vyrų siutai ir overkotai už $10.50 
ir daugiau. Vyrų kelnės už $2.50 ir 
daugiau. Siutkeisai ir skrynelės.

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

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

_______________________________________________________________________________________ ■ _____________________________________________________________________ ■ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—......... ..............................................................-...................................................... ..........
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Kame Žinovai nuslysta.
Lillian Russell referuodavo 

tema “Kaip gyventi 100 metų.”
Ji mirė sulaukus C>1 metus.
Visi greitai dovanodavo gra

žiajai Lillianai vis viena, ką ji 
butų padariusi ir jai taipgi do
vanos už šitą. Jei radiofonu 
ji galėtų pasiaiškinti, tai gal ji 
pasakytų žavingai besišypsot- 
dama, kad moteris turi privi
legiją savo mintį keisti.

Iš tikro yra neatsargu žmo
gui kalbėti ar rašyti apie tai, 
kaip išgyventi šimtą metų, kol 
jis, -ar ji šimto motų nėra dar 
išgyvenęs. Kas nors gali atsi
tikti ir pakenkti kalbėtojui, ar 
rašytojui duoti gerą pavyzdį, 
jei jis rodo jį nepasiekęs šimto 
metų ženklo. Jie gal moka 
duoti gerus patarimus kaip rei
kia sveikata užlaikyti, bet iš
gyvenimas šimto meilų yra vi
sai kitas dalykas.

Net patarimai apie užlaiky
mą sveikatos truputį nublun
ka, jei jų davėjas per greitai 
ištiesia kojas.

Horace Fletcher — flešeriz- 
mo įkūrėjas, parašiusis knygą 
apie kramtymą —> padarė nie
kus numirdamas neišgyvenęs 
iki didelės senatvės. Ilia Meč-

Indusy revoliucija 
nenuslopinta

Vabzdžiai

Tarachat Das.

Nors žinių iš Indijos 
teateina nuo Gandhi’o 
mo laiko, bet tikroji 
nėra

nedaug 
įkali ni- 
padėtis 

atsimainiusi ir ištikimais 
pranešimais žengimas revoliu
cijos linkui yra spartus. Tie, 
kurie smaugia Indijos žmones, 
mano įtikinsią pasaulį, kad 
Gandhio pradėtasis atsiskyru
sio veikimo judėjimas nyksta.

Ačiū grovo Readingo politi
kai, pritariamai Anglijos kabi
neto per vieną mėnesį vienoj 
Pundžabo provincijoj tapo su
areštuota daugiau negu 1,500

Aiškiausiu visuomeninės re
voliucijos ženklu Indijoje yra 
tas, kad turinčioj daugiau negu 
40 milionų gyventojų Bengali
jos provincijos metiniame kon
grese, kuris galima skaityi pro
vincijos parlamentu, pirminin
ke tapo išrinkta pasodinto į ka 
Įėjimą C. R. Das’o pati Įlašanti 
Dėvi. Penki metai atgal mo
ters turėjo mažą vietą Indijos 
politikoje.

!Savo pirmininkautos kalboj 
p. Das’ienė išdėjo darbo pro
gramą Indijos tautininkams. 
Programas pasisako už visuo
meninę revoliuciją. Ji sakė:
.' “Minios yra neprigulmingois 
ir savaimi pasitikinčios, todėl 
man rodos, kad kaimai dabar 
turi būti tikrąja darbo dirva.

Mūšia 
mato

maty-

nuopelno išradėjas — taipgi ne
atliko savo, nesulaukdamas di
delės senatvės. Ir taip pat dau
gelis gydytojų suteikia blogą 
pavyzdį per jauni numirdami. 
Anot gydytojų laikraščio, gy
dytojas paklaustas, ar vaistai 
palaiko kam nors gyvastį, pa- 
sakė: Taip, mano receptai pa- To(Icl mes lurilnc da ti kai. 
laikė gyvais tris aptiekinmkus 
su jų šeiminomis per 20 metų.*.

Bet yra ir kitų.
Lu igi Cornard—jienlk iottkto 

ir šešiolikto šimtmečio italas, 
kuris parašė knygą “Ilgo gyve- 
venimo menas”, išgyveno 99 
metus. Dr. J. M. Pebles pasi
mirė pernai pavasarį nesulau
kęs šimto metų amžiaus tik be 
kelių dienų. Kun Andre w Mal- 
colm Morrison, iš Los Angeles, 
yra tvirtas turėdamas 102 me
tus amžiaus. Sukaukęs šimto 
metų jis parašė brošiūrą užvar
dintą “Gyvenimo 
laukus 100 metų 
Na, jis turi tiesą 
Stcphcn Smith iš 
yra sveikas kimu 
rodamas 99 metus ir sulauks 
šimto metų ateinantį balandžio 
mėnesį. Jis įsteigė Amerikos 
Viešos Sveikatos Draugiją 
1871 m.

Nežiūrint to, kad mažne visi 
bijo mirti ir ligos siaučia, pa
lyginti labai maža rūpinamasi 
sveikata.

Joseph (W. Shats, gabus Mia- 
mi Valley Socialist laikraščio 
redaktorius — nesenai išgu
lėjo 14 savaičių ligoninėj. Jis 
sakosi sulaukęs 16 metų am

žiaus nežinodamas kaip užlai
kyti sveikatą, 
pasakoti savo 
jie ateis į jo 
daugumas jų 
kenksmingu pakvaišėliu susido
mėjusiu tokiais dalykais. Dau
gumas žmonių nori būti besvei
kačiais. Tai yra, jie nori da
ryti daugiau tokius dalykus, 
kurie jiems nesveikatą duoda, 
negu tokius, nuo kurių jie bu
tų sveiki.

Iš kur šitas nepaisinimas?
Gal gydytojų nesugebmnas 

ilgai išgyventi turi ką bendra 
su šituo nusistatymu. Gal dėl
to, kad žinovai nesusitaiko. Gal 
kapitalizmas nualina žmones 
taip, kad jie patampa nieko ne
paisančiais. Gal tam yra kal
tos didelės kliūtys, kurias star
to kapitalizmas.

Kaip ten nebūtų — socializ
mas kiekvienam suteiks progą 
būti sveiku—o tie, kurie nepa
sinaudoja proga, bus išnaikin
ti veikiant tinkamiausio išliki
mo dėsniui. Daugumas žmonių 
yra taip sudaryti, kad jie ne-l 
gali būti sveiki, jei jie nesilai
ko sveikatos dėsnių. Ir atvirŠ- 
čiai, yra tokių, kurie, kuriems 
tarytum niekas nekenkia ir jie 
anot patarlės teks kirviu už
mušti paskutinio teismo dieną.

—Mihvaukee Leader. ]

pajiegos su- 
ir daugiau”, 
rašyti. Dr. 
New Yorko 
ir protu tu-

Jis apsiima pa- 
skaitytojams, jei 
ofisą. Glal būt 
palaikys jį ne-

mus nepriklausomais; turime 
tverti kaimiečių draugijas ir 
sąjungas, kad jie matytų ir 
jaustų savo stiprumą. Po to 
mes turėsim sutverti darbinin
kų draugijas ir amatines uni
jas. Šalis negali sulaukti ge
ro, kol nepagerės jų sąlygos. 
Išnaudotojas prisipila jų pra- 

| kaitų uždirbtai pinigasi, o dar
bininkams tenka po senovei 

Į skurdas kęsti.

“šituo tikslu tautos seimas 
turi imtis šito darbininkų ir 
amatinių sąjungų cirgrinizavi- 
mo darbo, šito darbo paleng
vinimui visa šalis reikia nu
tiesti kaiminių draugijų tinklu. 
Mes turime turėti unijų komi
tetus, vietų tarybas, apskričių 
tarybas, miestų valdybas, ir 1.1, 
paskui naudotis jomis pagal 
musų tautinį sugebamą. . Jei 
butų reikalas galėtume suver
ti net provincijų tarybas atski
ro veikimo darbui vesti.

“Tautinio švietimo įstaigos 
tapo įsteigtos mažne visuose 
kaimuose ir šitose įstaigose 
tautine sistema tūkstančiai mo
kinių mokinas verpti ir austi. 
Kaimas nuo kaimo jos kasdien 

skelbia vilties ir laisves žodį”.
Aaišku, kad Gandhi’o tauti

nis indusų judėjimas nėra nei 
grynai tautinis, nei utopinis. 
Jis turi ekonominį programą. 
Indusų tautybę remia Indijos 
minios ir veda toliausiai nu- 
matantieji šalies vyrai ir mo
ters.

Vabzdžiai, musų žvilgsniu, 
yra gerai aprūpinti akimis. Mes 
turime du matydo organu, ku
rių dažniausia mums užtenka. 
Vabzdys yra beveik aklas, jei 
jis neturi bent 2,000 akių, žmo
gaus matymo motis turi apie 
210 per 90 laipsnių skritulio, o 
vabzdžio matymo motis apima 
visą matomą skritulį į visas pu
ses. Musų matymas yra guisti- 
nis žiūrėjimui priekin, mtes ne
matom užpakaly, viršui savęs, ar 
po savo kojų, kada žiūrime prie
kin.

Vabzdžiui, kurio akys nusta
tytos į visas puses, šitas atrody
tų dideliu trukumu. Jis gali ma
tyti tą, kas yra jo užpakaly to
kiu jau lengvumu, kokiu jis ma
to daiktą pirma savęs, 
kambary vienu žvilgsniu 
sienas, lubas ir aslą.

Vabzdžio svarbiausiais
mo organais yra jo sudėtines 
akys. Mes kiekvieno akies o- 
buolio viduj turime nertinę luo
belę (retiną), kurios kiekvienas 
nervas turi tam tikras galūnes 
tam tyčia pritaikytas šviesos 
atmušimui. Lęšukas stovįs prieš 
ją meta optinius paveikslus ant 
jos. Kiekvienas dirksnis vabz
džio nertinės luobelės skaidulos 
turi savo lęšuką. Negali būti, 
kad vabzdys matytų smulkius 
daiktelius taip aiškiai, kaip mes 
kad motom; jis tikrai neturi 
tos nutaikymo jiegos, kurią mu
sų akys turi, bet jis pamato 
spalvą ir judėjimą daug geriau 
negu mes. /• *

Tuščiame plečiu j e šalę mano 
namo pienės žydi visur. Geltoni 
žiedai masinamai vilioja šešia- 
kojus lankytojus. Kiekvieno 
žiedo dugne yra medaus. Bitės 
ir musios la ksto nuo vienos 
pienės ant kitos. Aš žiurėjau, 
kaip jos j ieško medaus. Gulėda
mas ant žolės, žiurėjau į jas per 
žiūroną; viršum mano galvos 
suzvimbė. Mūšia, į kurią aš žiu
rėjau, staiga paliko savo Česnį ir 
kiek drūta pasprukus pasislėpė 
už lapų. Zvimbys paskraidė ir 
galios nulėkė sau. Pavojui pra
ėjus musios vėl išlindo iš savo 
saugiųjų vietų. Aš, išsiėmęs iš 
bonkelės dervos, ištepiau vieną 
kitą pienę arti manęs. Netru
kus atlėkė bejieškodama per- 
nagio ir nutupė ant pienės iš
teptos derva'. Ji prikibo. Man no
rėjos pamatyti kas atsitiks.

Ji raižėsi ir traukė kojas, bet 
ne taip smarkiai, kad butų už
miršusi retkarčiais sustojus me
daus atsigerti iš apačios. Jai ši-

NAUJIENOS, Chicago, UI, 

taip besitampant, įkišus galvą 
giliai tarp žiedų, zvimbianti kul
ka vėl atlėkė. Mūšia girdėjo 
ją. Ji matė, kas ji tokia. Didelė 
baimė ištiko ją. Ji tąsėsi imsi- 
miningai. Ji butų nutraukusi 
savo kojas, jei pas ją butų bu
vę vieko. Zvimbiu buvo plėšrioji 
širšė j ieškanti sau pemagio.

Mes, žmonės, dažnai turime 
mažą supratimą apie tikrąjį 
nuožmumą. Rainys gal yra nuo- 
žmiausis žvėris, kurį mes pa
žįstam, bet mums sunku žiūrėti 
į jo kruviną darbą jo gimtuose 
raštuose. Savo geltoną rainą gal
vą iškiša iš krūmų, prieina prie 
savo pernagio, šokęs ant jo 
krimstelia jį ir paprastai būva 
po viskam. Bet jei nori pamaty
ti nuožmumą jo augščiausiame 
begailestingumo laipsny, tai nu
eik pas artimiausį žolių kupstą.

(Mūšia žinojo, ko širšė atlėkė. 
Dešimties milionų gentkarčių 
instinktas prasergėjo ją, kad 
širšės laiko ją savo pemagiu. 
širše pamatė inusią. Ji apskrie
jo ratą ir puolė ant jos. Ji negy
lė. Ji nematė reikalo panaudoti 
....... ......... .. ......... .. " ................. —'-v-.....

didesnį ginklą tokiam menkam 
žvėriukui. Jos žandų užteko. 
Dideli, platus nasrai atsivėrė 
ir pradėjo kandžioti, draskyti 
mušią nuo dervos; po kelių 
krimsnių musios gyvasties ne
liko.

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ......................... July 29
SAXONIA ...................... Liepos 1

Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Liverpool ir 
Glasgov.
SCYTHIA ......................  Birž. 22
LACONIA   ...................  July 6
CARMANIA ......................  July 13

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą, 
Per Southamptoną kas Utaminkas 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan

zigą $106.50 i Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

V .................. ...» .. — Į . . .........................

Važiavimas Europon. Į
Birželio 17 dieną išplaukęs 

didelis Wbite Star linijos lai
vas “’Majestic” į. Cherbourgą 
ir Southamptoną gabeno dau
giau kaip 2000 pasažierių. Tari) 
jų pirma klesa keliavo 795 
žmones, antraja klesa 737 ir 
trečiąją klesa 030 pasažierių.

Red Star linijos laivas “Lap- 
land”, išplaukęs iš New Yorko 
birželio 17 dieną, išgabeno 900 
keliauninkų, o White Star li
nijos laivas “Gedric”, tą pačią 
dieną išplaukęs, turėjo 800 pa
sažierių.
Naujas trim vintais garlaivis 

‘'‘Pittsburg”
International Mercantile Ma

rine kompanija įsitaisė naują 
trim vintais pasažierinį laivą 
“Pittsburg” Philadelphijos ofi
sas telegramų birž. 17 d. pra
neša:

Šiandie rytą atvyko “Pitts
burg”. Tai puikus 'laivas ir 
pasažieriai labai patenkinti: Vi
sokį pasažierlams patogumai, 
naujoviškiausr įtaisymai, pui
kus maistas ir geriausias patar
navimas, — patys keliauninin- 
kai liudija.—

$1.00 20 KNYGŲ $1.00.

Tik ką gavome rinkinį gerų 
knygų iš Lietuvos, kurias 

verta perskaityti kiek
vienam darbininkui.

1. Jononio Raštai. Tai poezi
ja eilėmis ir proza. Eilės tin
kamos dėl pasiskaitymo ir dek- 
lemacijų. Kaina .....   30c.

2. Žemės gyvenimo Reiškiniai. 
Moksliško turinio knygelės nau
dinga kiekvienam. Kaina 20c.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Remi. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Markei 4526

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Jei kenti galvos skaudijimų, 
Jei skaitant raidis susilieja.
Jei ii raidis darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska» 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistą* 

1801 So. Ashland Ava, 
Kampas 18-os gatvia.

Ant trečio augito virs Platt’a ap 
tiekos, kambariai 14, 18, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL vale 
blediliemis aue 9 r. iki 12 trfaht

...... . 1 ~~

Telephone Yards 1582 '

DR. J. KULIS l
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
* Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 

6 iki 9 vakare
8259 So. Halsted StM Chlcage.

MRS. A. MICHNTEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak 
tikavusi PenA- 
silvanijos ho«- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ix 
atokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer« 
ginoms.

^-uR.iiERZMAli^
I« RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 11 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas 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 95$ 
Boulevard 4136

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

N- > I . ...................... . I ■ .....................................

Telefonai:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir VyriSkų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nu n 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nekėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Sujudink savo odą!
Koliai to nepadarysi, negali 

turėt gražumo.
Prastai atrodanti oda, yra vi- 

siškai neveikli, dalinai, ar visiš
kai apmirusi.

Lifebuoy pabudys miegantį 
gražumą, kuris yra odoje.

Muilas, kurį mylėsi vąrtot.

3. žemė ir žmogus gera mok
sliška knygelė, parašė Dr. Avi
žonis. Kaina........................20c.

4. Naudotojų Tikyba. Socia
listinio turinio knygelė. Kai
na ............  20c

5. Moteris ir Jos Ekonominė
Padėtis. Parašyta garsiausios 
Klara Cetkin. Kaina ....... 20c.

6. Paryžiaus Komuna. Bran
gintina istoriška knygelė. Kai
na ....................................  25c.

Didelis RAUDONAS šmotas.

7. Tautų “Liuosuotojai”. Apie 
padėtį Indijos žmonių. Kai
na ............   10c.

uFEbuoy
SVEIKAS MUILAS.

8. Kristus Varšuvoje, žydas 
Paukšte. Tris trumpos apy
skaitos. Kaina............... 10c

9. Bruožai iš Politines Ekono
mijos. Socialistinio turinio 
knygelė. Kaina ............... 10c.

10. Darbininkė—Motina. Kai
na .......................................  5c.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

OfifiM
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3® vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

T. Pullman 5482

S Telefonas: Boulevard 7042

DR. C, Z. VE2EUS
Lietuvis Dentistag 

4712 South Ashland Avė., 
ati 47-tos gatvčs

RALTIJOBAMERIKOS
Lr LINIJA 9Broadvay, Neverk.N

eILIETUVŽČ
'Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Trenku juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

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

LATVIA ................... ............. ................ July 5
ESTONIA ......................................... Liepos 12

TREČIOS KLASOS KAINOS J:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJ Ų IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

11. Profesines S-g^os Mai-ksi- 

ninkų pažiūromis. Kaina .... 5c.

TIESI 
KEL1ON

12. Darbininkų Vienybė. Kai
na .......................................... 5c.

13. Kas Kaltas? Apysaka.
Kaina ........     5c.

14. Komunos Kankiniai. Kai
na ....................  ’.....  5c.

15. K. Markso “Kapitalas”. 
Aprašo Kapitalo turinį. Kai
na ............   5c.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rioj tutras arti $400,000.00.

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

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

Pomirtiniai skyriai -į- $150, 300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

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

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

16. Trumpa Profesinių Sąjun
gų Kovos istorija. Kaina .... 5c.

17. “Policinis Socializmas”
Lietuvoje. Kaina ................ 3c.

18. Areliai. Apyskaitė. Kai
na       3c.

19. Maratas. Drama. Kai
na ....................................   10c.,

20. 3 Numeriai Socialdemo-> 
krato, po 5c. vienas. Kaina 15c.

AKDSERM
Turiu patyrime 

motenj Ilgose; ru 
pestirv^sdl 
riu ligonę Ir ku<H 
kj laike ligos. 
10929 S. State Si. 

Chicago, III.
’mrs. m. waitkiewicz 

(Baniene)
Akušerka 

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
itikime 
apatišką 
rejimą. 
patarimus 
terims ir
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

ino- 
mergi-

Viso kaina $2.31

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

Optometrist
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Anhland Avė. 
Kampos 47-tos gat. 

2-ros luboa.

“Naujienų” skaitytojai gaus 
už $1.00! Knygelės vertos 
pirkti netik dėl jų pigumo, o ir 
dėl gerumo.

Iškirpk šį apgarsinimą tuojau 
ir prisiųsk mums kartu su $1.00 
ir savo adresu ir gausi knygas. 
Knygų yra nedidelė apštis, to
dėl tik greitesnieji galės gaut.

NAUJIENŲ KNYGYNAS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42nd St 

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1-^1 ir 7—9 Ned. 10—1S pfat^

-------------------------------------------------- '--------------------------------------------------------- ■ ■ __________
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NABAŠN1NKAS — “NEIŠ 
RINKTAS”.

Gompersas 
išrinktas.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoje vėl laimė
jo senieji josios vadai su 
Samueliu Gompersu prieša
kyje. Jisai tapo išrinktas 
kaip vienu balsu. Visi kiti 
pildomosios tarybos nariai 
taip pat tapo išrinkti iš nau
jo, daugiausia be jokio pasi
priešinimo.

Pernai Gompersas turėjo 
oponentą angliakasių unijos! 
prezidento, Lewis,o, asme
nyje. Šįmet jam nebuvo jo
kio oponento. Lewis nebes- 
statė sąvo kandidatūros, ki
tų kandidatų į Federacijos 
prezidentus neatsirado.

Kodėl? Dėlto, kad Gom
persas turi milžinišką auto
ritetą organizuotuosiuose 
Amerikos darbininkuose. 
Federacijos priešakyje jisai 
išbuvo jau daugiaus kaip 25 
metus, o tai šį-tą reiškia.

Pirmiausia tai reiškia, 
kad senis Gompersas turi be 
galo didelius organizato
riaus gabumus. Jam vado
vaujant, Amerikos Darbo 
Federacija išaugo į didelę 
jiegą. Reikia neužmiršti, 
kad nariai, iš kurių suside
da priklausančios Federaci
jai unijos, yra įvairių įvai
riausių tautų, tikėjimų, poli
tinių pažvalgų ir tt. Sulip- 
dyt iš tokio mišinio organi
zaciją, turinčią daugiau nei 
tris milionus narių, yra ne
lengvas darbas.

Bet Gompersas yra ir ne
paprastai gabus savo rųšies 
politikas. Amerikos darbi
ninkai savo ihasėje nėra kla
siniai susipratę. Jie mato sa
vo išganymą ne kovoje prieš 
kapitalistų klasę, o derybose 
su atskirais kapitalistais. 
Gompersas gi moka derėtis 
geriaus, nei kuris kitas. Dėl
to Amerikos darbininkai ir 
laiko jį tokioje svarbioje vie-

Brooklyno “Laisvė” paduoda 
neva žinią iš Leipzigo apie Vo
kietijos Generalės Profesinių 
Sąjungų Federacijos kongresą. 
Toje neva žinioje pasakojama, 
kaip “unijų lyderiai eina išvien 
su buržuazija”, kaip jie “parda
vė gležkeliečių streiką” ir tt. 
žodžiu, vietoje-žinios — papras
ti bolševikiški plepalai.

Kaip tečiaus yra puikiai “pa
informuoti” tie pleperiai, kurie 

j šitaip besąžiniškai šmeižia Vo
kietijos darbininkų organizaci
jas, parodo sekami augščiaus 
paminėtosios “žinios” žodžiai:

“Carl Legien neliko išrink
tas federacijos pirmininku, jo 
vieton likosi Theodoras Lee- 
part.”
Tuo tarpu Carl Legien, buvu- 

sis Vokietijos profesinių sąjun
gų federacijos prezidenetas, jau 
apie metai laiko kaip yra numi
ręs!

MELAGIŲ DĖDĖS.

AMERIKOS STREIKAI IR 
LIETUVOS ATSTOVYBĖ.

Rašydami apie Vakarų Euro
pos socialistus, kurie važiavo 
Rusijon ginti socialistų revoliu
cionierių, bolševikuojantys laik
raščiai nuolatos mini Theodorą 
Liebknechtą, nabašninko Karo
lio Liebknechto brolį. Jie sako, 
kad jisai esąs Scheidemamio 
partijos narys ir kartu su savo 
partija priklausąs “geltonam- 
jam Amsterdamo internaciona
lui”.

Tai yra melas. Theodoras 
Liebknechtas yra Nepriklauso
mųjų socialdemokratų partijos 
narys; jo gi partija priklauso, 
kaip visiems yra žinoma, Tarp
tautiniam Socialistinių Partijų 
Susivienijimui, kuris tapo įsteig
tas Viennoje

Be Theodoro Liebknechto, iš 
Vokietijos nepriklausomųjų so
cialdemokratų važiavo ginti Ru
sijos socialistų revoliucionierių 
taip pat ir Rosenfeld. Juodu 
abu yra seni socialistai ir labai 
įtakingi advokatai. Apsiimti 
būti’ gynėjais Rusijos socialis
tams revoliucionieriams juodu 
buvo prašyti socialistų revoliu
cionierių partijos užsienio atsto
vybės.

Bolševikuojantys gaivalai, no
rėdami pateisinti Rusijos bolše
vikus, kurie žudo socialistus, mė
gina visokiais budais diskredi
tuoti apkaltintųjų socialistų re
voliucionierius advokatus. Jie 
užmiršta net tokį paprastą daly
ką, kad advokatas neatsako už 
savo kliento nuomones.

Theodoras Liebknechtas ir 
Rosenfeld daug kartų yra gynę 
teismuose Vokietijos komunis
tus, bet tai nereiškia, kad juodu 
yra komunistai,

Gompersas neteks įtakos 
darbininkuose tiktai tuomet, 
kai jie pasidarys socialistai, 
t. y. persiima klasinės kovos

( r
idėjomis. Bet prie to visai 
neveda tie metodai, kuriuos 
vartoja bolševikuojantys* 
gaivalai. Jie tikisi praša
linti senuosius unijų vadus, 
Šmeiždami jų asmenis ir 
steigdami savo kuopeles 

' (“jačeikas”) unijose. Šmeiž
tai neperkeičia darbininkų 
protavimo, o “vidujinių kuo
pelių” kova prieš unijų virši
ninkus tiktai erzina unijų 
narius. 1

Socialistinės idėjos sklei
dimas yra vienintelis tikras 
įrankis prieš atžagareivius 
darbininkų judėjime.

skverbtis į valdiškas vietas. 
Nors Lietuvos Atstovybės Wa 
shingtone, rodos, jau gana kle 
rikalų, o vis dėlto buvo parū
pinta ir padaryta tenai džia- 
bas kunigui Fabionui Keme
šiui. Kaip tyčią tenai turėjo 
raštininkėlio vietą vienas ‘be
dievis’, kurį reikėjo prašalinti. 
Bet jo vieta nekaip buvo ap- 
mokama (gerai apmokamas 
vietas turi užėmę klerikalai), 
todėl p. Čarneckis pasirūpino! 
padaryti ‘tėvui’ Fabionui nau- j 
ją ‘džiabą’. ' 
14 balandžio šių metų mušė 
užsienio ministeriui Kaune ši
tokią kablegramą.

“ ‘Del ištikusių streikų rei
kia padidinti Etatą vienu raš
tininku. Prašau leidimo.

“ ‘Čarneckis 29/
“Ir tuojaus kun. Kemešiui 

pasidarė gera vieta Lietuvos 
Astovybėj.

“Lietuvos klerikališki val
dininkai visur taip elgiasi: 
prigaudinėja valstybę ir tun
ka suvargusių lietuvių uždirb
tais skatikais.

“Lietuviai pabuskite, pakil
kite iš miego, nes kunigai val
dininkai 'laiko jau paskutinį 
jųsų švarką ant pardavimo!” 

.Įdomiausia vieta šitame laiške 
yra p. Čarneckio telegrama, ku
rioje prašoma Lietuvos valdžios 
leidimo padidinti Atstovybės 
štabą “dėl iškilusių streikų”. 
Amerikoje, tiesa, paskutiniu lai
ku kilo daug streikų, bet ką turi 
bendrą su jais Lietuvos Atsto
vybė? Juk, rodos, ne jos dar
bas tuos streikus vesti arba 
prieš juos kovoti. |

“Keleivis” dėl to sako: '
“Butų geistina, kad Lietuvos 

Atstovybė paaiškintų per spau
dą, kokiu budu Amerikos strei
kai paliečia jos darbuotę, jei jai 
reikėjo priimti kun. Kemešį?” 

Mes irgi lauksime to paaiški
nimo.

Profesinės Sąjun 
gos Rusijoje.

Mums visiems per ilgą laiką 
kalta į galvą, kad Rusijoje esa
ma apie 6,000,000 organizuotij 
į profesines sąjungas darbinin
kų. Skaitline (pusėtina —nėra 
kalbos.

Bet ve, ne senai profesines 
Rusijos darbininkų sąjungos 
tapo paliuosuotos iš baudžia
vos. Kitaip sakant, joms duo
ta nepriklausomybė nuo val
džios. Profesinės darbininkų 
sąjungos Rusijoj norėta pasta
tyti ant tokio pat pamato, kaip 
kad kitų šalių darbininkų są
jungos: norėta suteikti* darbi
ninkams laisvę priklausyti ar
ba nepriklausyti sąjungoms, 
turėti streikų fondus, užsilai
kyti savomis įplaukomis, ginti 
tik interesus savo narių.

Nepraslinko keletas mėnesių 
nuo paskelbimo naujos padė
ties profesinių sąjungų, o jau 
pasigirdo šauksmai:

—Vaje, bėda!...
Kas pasidarė?
Pasirodo, kad profesinis ju

dėjimas Rusijoje pergyvena ar
šiausi laiką. Visa profesinių 
sąjungų darbuotė krinta. Val
džia sustojo mokėjusi paramą. 
Pasijuto stoka pinigų. Profesi
nių sąjungų darbuotė sustojo; 
kultūrinis darbas perj,laukia
mas. Įvairių profesinių sąjun
gų skyriai kreipiasi į savo cen
trus prašymu paliuosuoti jų na
rius nuo mokėjimo dukolių. 
Iš kitų vietų vėl pranešama, 
kad dėlei stokos pinigų profe
sinės sąjungos nebepajiegia 
užlaikyti savo darbuotojų.

6.000.000 narių profesiniam 
judėjimui grūmoja pavojus 
pairimo.

Kodėl? Todėl, kad augimas 
Rusijos profesinio judėjimo ne
buvo sveikas. Bolševikų įsa
kymu, visi darbininkai, užjmti 
tame ar kitame darbe, 'turėjo 
priklausyti unijoms. Valdžia' 
palaikė valstybės iždo pinigais 
profesines sąjungas; profesinės 

.-'gi sąjungos varė savo darbą

Pagarsėjusis lietuvis detekty
vas, Kazys Pilėnas, paskelbė 
“Keleivyje” sekamo turinio Jais- 
ką:

“Jau senai galima buvo pa-
tėmyt, kaip klerikalai vis dau
giau ir daugiau pradeda valdžios interesuose.

A- . '

NAUJIENOS, ChlėažO, m-

Kitaip sakant, profesinės są
jungos buvo nelyginant armi
jos kareivių, tik be uniformų 
(mundierų). Jos ne pačios, ne 
organiškai išaugo, o buvo su
darytos, buvo rekrutuotos kaip 
armijos. Bet kaip armijos ne
gali savistoviai be valstybes 
palaikymo, gyventi, taip negali 
gyvuoti savistoviai ir profesinės 
darbininkų sąjungos,, “pagim
dytos” ir “išauklėtos” kazar- 
mese.

Ir ve, dabar, kai Rusijos pro- 
Tuo tikslu jisai Į lesinės sąjungos norėta pasta

tyti ant jų pačių kojų, tai jos 
ir virsta.—Unijistas.

Chinija ir krikš 
čionybč.

Paskutinėmis keliomis savai
tėmis laikraščiuose nemažai 
buvo rašoma apie tai, kad Chi
nijoj prasidėjęs anti-krikščio- 
niškas judėjimas. Tas judėji
mas ypač pasireiškęs prieš įvai
rios rųšies misionierius. Krikš
čionys' labai pigiu budu išaiški
na to judėjimo priežastis: chi
niečiai. esą pagonys ir todėl ne
apkenčia krikščionybės. Tačiau 
klausimas ne taip lengvai iš
sprendžiama. Yra gilesnių prie
žasčių, kodėl chiniečiai pradeda 
persekioti misionierius.

i Kaip žinia, Chinija per šimt
mečius gyveno savingu gyveni
mu. Ji sukurė savingą civiliza
ciją ir buvo įsitikinusi, kad ta 
cvilizacija yra aukščiausia pa
saulyj. Su kitomis šalimis ji be
veik jokių ryšių nepalaikė. Bet 
štai jai noroms-nenoroms ten
ka sueiti į kontaktą su europie
čiais. Ir chiniečiams atsidarė 
akys. Jie pamatė, kad kaip po
litikoj, taip ir moksle jie nega
li pasistatyti prieš europiečius. 
Kyla karai — ir chiniečiai vi
sur lieka sumušti, pažeminti. 
Eilinis chinietis dabar jau pra
deda kitokiomis akimis žiūrėti į 
europieti. Vakarų civilizacija 
ima apeliuoti į jį. Jis vaizduoja 
sau tą civilizaciją kaipo krikš
čionybės padarą, ir pradeda j a ja 
domėtis. ’ Ir kada misįonieriai 
pamažu ėmė įsitvirtinti Chinijoj, 
tai jie susirado sau nemažai se
kėjų. Vienok čia jau reikia pas
tebėti, kad tiems sekėjams 
krikščionybės dogmos nelabai 
teapėjo. Jie šliejosi prie krikš
čionių tik todėl, kad tikėjosi 
įgauti tos jėgos, kuria pasižy
mėjo europiečiai. Šiaip į jų gy
venimą krikščionybė nepadarė 
beveik jokios įtakos. Priegtam 
krikščionybe užsikrėtė mažo 
išsilavinimo žmonės ir visokio 
plauko karjeristai. Intelektuą- 
linė Chinijos dalis pasitiko krik
ščionybės invaziją su nepasiti-

Tokią tai nuomonę reiškia p. 
Clumg Hsin-Hai (žiūrėk The 
Atlantic Monthly, June 1921) 
kai dėl krikščionybės atsiradi-

Ir juo arčiau chiniečiai susi
pažino su krikščionybe, tuo ma
žiau jie pradėjo mėgti ją. Hsin- 
Hai rašo:

“Ar ne tiesa, kad bažnyčia 
praradusi savo diktatorišką ga
lią pasidarė valdančios klasės 
tarnu? Toliau, ar netiesa, kad 
Europoj mokslas ėmė sparčiai 
žengti pirmyn ir intelektuali
nis gyvenimas pasidarė įvairus 
ir turiningas dėka tik tam, kad 
bažnyčia neteko savo autokrati
nės galios diktuoti svietiškai 
valdžiai savo politiką?”

Ištikrųjų, ką gera krikščiony
bė gali duoti Chinijai? Juk nie
kam nepaslaptis, kad eilinis 
chinietįs doros žvilgsniu stovi 
aukščiau už eilinį krikščionį. 
George Santayana sako, kad 
krikščionybė dabar bando žmo
gaus natūrinį gyvenimą būda
vot! ant nenaturinių pagrindų. 
Šitoj šalyj man . teko susipažinti 
su daugiu chiniečių studentų. 
Visi jie yra nusistatę prieš krik
ščionybę. Ir kas įdomiausia, be
veik visi jie mokinosi misionie
rių įsteigtose mokyklose ir ko
legijose! Reikia žinoti, kad mi
sionieriai Chinijoj įkūrė nema

Faktas yra tas, kad 
darbą 

matantys žmonės žiuri

žai mokyklų. Pažiūrėkime, kaip 
chiniečiai charakterizuoja tas 
mokyklas. Štai vieno chiniečio 
žodžiai:
į misionierių apštietos 
toliau 
su nepasitikėjimu. Misionieriai, 
be abejojimo, stebisi tokiu Chi- 
nįjos inteligentijos atsinešimu. 
Juk apęvieta tautai yra būtinai 
reikalinga. Tačiau tokiam atsl- 
nešimui priežasčių toli nereikia 
ieškoti. Misionierių mokykloms 
pirm visko rupi įskiepyti savo 
mokiniams krikščionybės princi
pus ir vakarų civilizaciją. Tuo 
budu mokiniai įgauna labai pa 
viršutinį apšvietimą ir gyveni
me yra niekas daugiau, kaip tik 
tarpipinkai biznio reikaluose 
tarp chiniečių ir svetimšalių. 
Misionierių mokyklos nesirūpi
na auklėti šaliai naudingų pilie
čių. Vietoj davus savo moki
niams pagrindinį apšyietimą, 
paremtą tautos tradicijomis, tos 
mokyklos rėdo chiniečius Vaka
rų civilizacijos rūbais. Rezultate 
misionierių auklėtiniai išeina 
nei šis nei tas: jie tik paviršuti
niai tesupranta vakarų civiliza 
ei ją ir nieko nežino apie savąją 
kultūrą.’

Reikės krikščionims, sako 
Hsin-Hai, daug padirbėti ir pa
rodyti, kad jiems tikrai rupi 
Chinijos žmonių gerbūvis. Tik 

tada gali tikėtis prielankaus at- 
sinešimo iš chiniečių šviesuome
nės.

Po viso to, vargu reikia ste-, 
bėtis, kad pas chiniečius pasi
reiškia judėjimas ir kad tam 
judėjimui vadovauja studentai. 
Krikščionybė iki šiol nieko gera 
neatnešė Chinijai. Juk dėka mi
sionierių darbams, Vokietijai 
buvo galima pasigriebti Kiao- 
chow. Kitos krikščioniškos tau
tos pasekė Vokietiją ir pridarė 
Chinijos žmonėms daug , žalos. 
Buvusis Chinijos ambasadorius 
Anglijai, Kwo Sung-tao, karią 
pasakė vienam anglui: “Jus 
tvirtinate, kad krikščioniškoji 
Anglija doros žvilgiu stovi auk
ščiau Chinijos? Gerai. Bet ko
de! ji daro visaka, kad mes nau
dotume jos opiumą?”

įgyvendinti Chinijoj krikščio
nybę vargu pasiseks. Apšviestas 
chinietis kai dcl religijos atsako 
Goethe’s žodžiais: “Kada žmo
nės turi meną ir mokslą, jie tu
ri religiją.”

—K. Sėjikas.

Hagos konferencija
Hagos konferencija jau meta 

savo daug lemiantį šešėlį ant 
tų, kurie nori stovėti, kada pa
saulis eina pro juos. .

Poincarės amžini protestai 
yra panašus į išpaikinto vaiko 
k liksiu ą, kada jam duoda rici
nos gerti. Jis gerai žino, kad 
jis turės 'sutikti su čičerino pa
duotomis išlygomis taip, kaip 
jis žino, kad jis turės sutikti 
su bankininkų išlygomis ir su
mažinti vokiečiams atlyginimų 
mokėjimą. Bet jis kaip neiš
mintingas negeras vaikas turi 
pirma suvaidinti kvailį.

Lloyd George yra stumiamas 
piję to, kad viešai atsiskirti nuo 
franeuzų šovinizmo taip, kaip 
jis yra atsiskyręs nuo jo pri
vatiniai. Jis žino, kad jis pa
sirašys savo politinės mirties 
raštą, jei jis leis opozicijai An
glijos parlamente stiprėti to
liau. Būdamas senai įsitikinu
siu, kad Anglija turi eiti savo 
keliu, jis nelauks kol Poincare! 
pereis šėlimas.

Anglijos delegatai nuvyks 
Hagon liepiami padaryti ata
tinkamas išlygas su Rusija. 
Kiekviena šalis, išskyrus Fran
ci ją ir Belgiją parems juos. Jei 
Poincare ir jo šalininkai belgai 
norės krizio, tai galės jį ture
li, bet tas bus jiems paliejus 
blogiau.

Kiekvienas diplomatas, kuris 
nori turėti rimto diplomato 
vardą, pasakys, kad Sovietinės 

priversti, 
prikalbėti lei- 

piniginiains 
valdyti Rusi

ai' gražumu 
sti užsienio.
viešpačiams

jos žmonių gyvastis. Jei 
Franci ja su Belgija eis Hagon, 
tai jos eis pasirįžę rusų išlygas 
priimti.

Bet jei Leninas numirtų prieš 
Hagos susirinkimą, tai jo nau
ją nusistatymą palaikys jo pa- 
pėdininkas. Apie tai nėra nei 
mažiausios abejonės pas žinan
tį dalykus diplomatą.

Žinoma, Francija su Belgija 
gali neiti Hagon. Jei Poincare 
taip labai reikalauja savo tei
sės veikti be Franci jos buvusių 
talkininkų ir draugų, tai jis ga
li pasinaudoti šita savo teise ši
tame atvėjy. Bet Sovietinė 
Rusija juokiasi iš to.

Lloyd George vaidino juok
darį taip ilgai, kad jam dabar 
sunku tiesioginis vaidmuo vai
dinti. Savo pareiškime Angli
jos parlamentui apie Genuą jis 
pripažino, kad Rusija turėjo tą 
pačią teisę fonfiskuoli ir atsi
sakyti mokėti, ką ir Anglija su 
Francija savo revoliucijose. Jis 
priešingas buvo tik tam, kad 
čičerinas, atsisakydamas mo
kėti Rusijos skolas prašo dau
giau pinigų pas tuos pačius 
žmones, kurių paskolas jis at
sisako pripažinti.

Vargše juokdary! Gi tą pa
tį Anglija su Francija padarė 
su Jungtinėmis Valstijomis. 
Jos padare net daugiau. Jos 
sunaudojo Amerikos mokestų 
mokėtojų pinigus apginklavi
mui savęs prieš Jungtines Val
stijas ir paskui atsisakę atmo
kėti paskolą, prašė daugiau. 
Kodėl Sovietinė Rusija negali 
naudotis ta pačia paradoksine 
privilegija?

Čičerinas bent gali nurodyti 
į neužginčijamą faktą, kad tos 
paskolos, kurių jis nepripažįs
tą, buvo užtrauktos ne jo val
džios ir kad jis labiau nori at
mokėti naują paskolą, kurios 
jis prašo, negu Anglija su Fran
cija nori atmokėti tai, ką jos 
skolingos Jungtinėms 
joms.

Visi Poincarės ir Lloyd Gc- 
orge’o išsisukinėjimai negali 
apdumti akių sovietinei val
džiai. Jie tik padarys juos 
j nok i ilgesniais, kada jie nusi
lenks bankininkų reikalavi
mams ir sovietinės Rusijos iš
lygoms, tą jie padarys. Ir tas 
pats bus musų pačių klastuoto- 
jais ballnamy.

VaLsti-

Kurstymas revoliucijos 
Meksikoj

Washington. — Negalėdami 
priversti prezidento Obregono 
panaikinti Meksikos konstituci
jos 27 straipsnį, kur pasakyta, 
kad visi mineraliniai ir žibaliniai 
klodai turi visuomet būti val
stybės nuosavybe, galimi tik iš- 
nuomuoti, galingi susivienijusie
ji Amerikos žibaliniai reikalai 
bando sukurstyti kitą revoliu
ciją Meksikoje.

Šį kartą bus “konser vatini n- 
kų” revoliucija ir jos vėliavos 
nešėju paskirtas Felix Diaz, gi
minaitis senojo Porfirio Diaz, 
kuris diktatoriavo Meksikoj per 
30 metų ir leido užsienio kapi
talistams eikvoti jos gamtinius 
turtus. “Iššokama” vieta bus 
Guatemala ir laimės jieškotojai 
su keliais nepatenkintais meksi
kiečiais, kurių apgaulingas su
tartis panaikino Obregono val
džia, jau ten renkasi.

Neduoda jai svarbos.

Washingtone nusimanantieji 
apie Meksikos reikalus nepri
duoda svarbos šitai “revoliuci
jai;” jų nuomone, Obregonas 
visai numalšino Meksiką ir di
delė visų klasių piliečių didžiu
ma remia jo politiką, pasirengu
si kovoti už palaikymą stiprios 
konstitucinės valdžios, kurią jis 
suteikė Meksikai. Bet žibaliniai 
reikalai turi gana pinigų ir, jei 
jiems pavyktų su savo samdy-. 
tais kareiviais prasilaužti pro pie 
tų sieną, tai jie galėtų gal atsi
laikyti bent iki stiprios valsty
bės jiegos taps surinkta juos iš
vaikyti.
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Vienu “revoliucijos” tikslų 
yra diskreditavimas Secy Misi
jos. De la Huerta, kuris yra 
New Yorke, bando gauti pas
kolą pas Thomas Lamontą ir ki
tus finansininkus. žibaliniai 
reikalai yra priešingi šitai pas
kolai ir čia yra manoma, kad 
svarbiausiu Diazo tikslu yra 
nubaidyti Amerikos (kapitalą^ 
pagrūmojus nauja revoliucija.

Jungtinių Valstijų vyriausy
bė tylėjo, kada Diaz kurstė re
voliuciją prieš ramią pasienio 
respubliką. Balandžio mėnesio 
pradžioj jis buvo New Yorke 
j ieškodamas finansinės paramos 
pas žibalinius reikalus, o vė
liaus jis nuvyko į Washingtoną, 
kur jis laikė sueigas su tam tik
rais reakciniais politikieriais ir 
kaikuriais pietų “generolais” ir 
laimės jieškotojais. Washingto- 
ne ąpie šitas sueigas buvo gerai 
žinoma ir taipgi buvo žinoma, 
kad Diazas rengia ginkluotą įsi
veržimą į Meksiką; bet valdžios 
viršininkai nedarė jokių žings
nių jo planams sulaikyti. Tuo
met teisingumo agentai gal bu
vo per daug užimti šnipinėjimu 
kongresi ni nkų, relkalau j ančių 
nubausti karo laiko pelnagau- 
das ir neturėjo laiko atkreipti 
domę į neteisėtą suokalbį prieš 
pasienio šalies taiką

Taip pat yra įdomu, kad Dia
zas savo veikimų scena panaudo
ja Guatemalą. Guatemala nese
nai turėjo revoliuciją, kuri, 
anot žinančių dalykus, buvo fi
nansuota Amerikos žibalinių rei
kalų. Už mažiau kaip pusės mė
nesio po revoliucijai Jungtinės 
Valstijos pripažino Guatemalos 
valdžią ir tuojaus po to tam tik
ri Wall-gatvės bankai bandė 
įbrukti naujai respublikai $15,- 
000,000 paskolą.

Gali būti, kad Guatemalos 
revoliucijos dalim buvo planas 
įsiveržti į Meksiką labui tų rei
kalų, kurie nuvertė Guatemalos 
valdžią. Su Jungtinių Valstijų 
valdžios slaptu pritarimu, jei ne 
aktinga pagalba, jie yra pasi
rįžę sunaikinti kiekvieną val
džią Meksikoje, kuri nepasiduo
da jų norams. Šitie reikalai ma
tomai yra gana stiprus padik
tuoti valstybės skyriui politiką 
lotyniškosios Amerikos daly
kuose ir tąs be abejo išaiškina, 
kodėl Obregono valdžia atsisa
koma pripažinti po dviejų metų 
nuolatinės pirmyneigos ir geros 
tvarkos ię po teisėtam Obrego
no išrinkimui, kuomet Guate- 
malos valdžia tapo pripažinta 
beveik dar revoliucijos dūmams 
neišsisklaidžius.

Pastarieji pranešimai iš Mek
sikos parodo, kad antru kartu 
respublikos istorijoj valdžios 
įplaukos yra didesnės už išlai
das; kad viešos įplaukos vis 
didėja; kad piktadarybės ir 
netvarka mažėja;* kad užsie
nio prekyba vis didėja; kad mo
kyklos kuriama visoj respubli
koj ; ir kad gyvastis ir nuosavy
bė dabar daugiau apsaugota ne
gu kada per 12 pastarųjų metų. 
Nežiūrint Obregono valdžios 
pastovumo ir jos nuoširdumo, 
Hardingo administracija atsisa
ko ją pripažinti, rengimai, tik 
dėlto, kad Meksikos viršininkai 
nenori sutikti neteisėtai ir niek
šiškai išsižadėti pamatinių savo 
konstitucijos pradų, kurie sako, 
kad mineralai ir žibalas turi bū
ti valstybės nuosavybe.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 13 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Ate.

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

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. Nedel. pag^al sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III..

DAVID RUTTĖR & CO.,] 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail I 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
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Iš Mokslo rities
Upton Sinclairs rašiniui 

“Stebuklu namai” 
įžanga.

Aleksander Marky.

mes

iš

(Tęsinys)
Abrams’as išrado, kad 

beveik visi esame sifilitikai iki 
kaikurio laipsnio ir kad (reto
mis išimtimis) beveik visuo
met mes užsikrečiame tos leng
vos formos sifiliu nuo nešvarių 
čiepų.

Mes bijomos žodžio sifilis ir, 
lyg strausas, manome, kad 
drausmė minėti tų žodį pašalins 
pačią ligą. Bet tikrenybėj toks 
musų elgęsis veda prie to, kad 
sifilis ir kitos nuo jo paeinan
čios ligos plėtojasi nepaprastu 
spartumu. Paprastam žmogui 
sifilis visuomet reiškia nemora- 
lybę, ištvirkavimą. Bet ta liga 
tankiai su nemoralybe turi tiek 
jau bendra, kiek ir džiova arba 
vėžys. Prak tinai trys ket virdu
liai užsikrėtimų sifiliu pareina 
nuo čiepijimo, nuo paveldėjimo 
ir nuo kitų pripuolamų priežas
čių. Ir jei tai tiesa, kad sifilio 
perai priruošia dirvos kitoms 
ligoms, tat mes turime būti dė-, 
kingi tani žmogui, kuris turėjo 
drąsos tatai viešai pareikšti, ir 
yra tiek genialingas, jog surado 
sifilio gydymui vaisto.

Paskutinėmis dienomis
įvairiausių kampų atėjo į musų 
ofisą šimtai laiškų ir telegramų, 
kur giriama nepaprastas žmo
gus. Tie, kurie turėjo progos as
meniniai sueiti su Dr. Abramsu, 
pasakojo man, kad jis yra ne
nuilstantis darbininkas^ nepa
liaujantis tiesos ieškotojas, ku
rio kiekvienai žodis, kiekvie
nas darbas veda prie naujų ir 
stebėtinų išradimų. “Jo nuopel
nus ir išradimus taip jau negabu 
ma įvertinti komerciniu žvilgiu, 
kaip ir saulę,” sako vienas žmo
gus.

Nuo to laiko, kai Sinclair’as 
parašė “Stebuklų Namus,” Dr. 
Abrams’as padarė keletu stebė
tinų išradimų, iš kurių aš pami
nėsiu tik du. Jis beveik užbaigė 
instrumentą, kuris vadinama 
osilofonu (oscillophone). Tai in
strumentas, kuris bus naudoja
mas diagnozės darymui ir pa
vaduos “subjektą,” apie kurį 
kalbama “Stebuklų Namuose.” 
Kitas išradimas liečia perdavi
mą rankos virpėjimų. Jis pa
rodė, kad “rašant kūno energi
ja išsilieja iš pirštų galų ant po- 
pieros ir drauge su paišuku ar 
rašalu parašytomis raidėmis pa
silieka ten. Iš perduotos tuo bu- 
dti energijos galima gauti elek
tronines reakcijas, kurios paro
do [rašytojoj būtį,
amžių, rasines charakteristikas, 
būdą, ligos vietą ir jos aštrumą. 
Tas būdas yra taip jau tikras, 
kaip ir kraujo egzaminavimas. 
Paciento parašo radioaktingumas

apytikri

Liūdną žinią apalikiau nuo savo gi
minių iš Chicagos, kad mano mylimas 
brolis Juozapas Kaulavičius mirė ko
vo 5 d., sulaukęs 55 m. Paėjo Kauno 
rėd., Šiaulių apskr., Baisiogalos par., 
Palonų sodžiaus. Paliko ’ dideliame 
nubudime mane. Prigulėjo prie Liuo- 
sybes Dr-stės. Tariu širdingą ačiū 
Riminėms ir draugams dalyvavusiems 
laidotuvėse. Brolis

Juozapas Kaulavičius.
Centralia, Wash. „

kodel 
vedė tokį

kuriuos!
inepapras- i

į kokias dešimtį minučių pasa
ko Dr. Abramsu’ui daugiau 
apie pacientą, kuris gali gyven
ti 3000 mylių nuo San Fran- 
cisco, negu šeimos daktaras 
gali surasti į kelioliką metų! Ir 
savo nusistebėjimui, Ab
rams’as surado, kad “laikas ne
silpnina energijos reakcijų; prie
šingai, juo senesnis raštas, tuo 
stipresnė reakcija. Tas faktas, 
kad laikas nesilpnina reakcijų 
lyg ir prieštarauja sveikam 
protavimui. Tačiau prisieina 
skaitytis su faktais, o ne su te
orijomis.”

Iš parašų radioaktingumo Ab
rams’as lengvai surado genea
logiją ir fizinį stovį Dr. Sa- 
muel Johnsono, Edgar Allen 
Poc, Oscar VVildes, H. W. Long- 
fellow, Samuel Pepyso, Bret 
Harte’o ir daugio kitų jau mi
rusių žmonių. Ta pomirtinė dia
gnozė išaiškina mums, 
kai kurie tų žmonių 
keistą gyvenimą.

Iš daugybės faktų, 
mes surinkome, iš tų
tai entuziastinių atsiliepimų, 
kurie ateina iš įvairiausių pa
saulio dalių, mes galime daryti 
tik vieną išvadą: Dr. Abramso 
išradimai yra didžiausias įdėlis 
medicinos mokslui ir žmonių 
gerbūvio pagerinimui. Tokių 
svarbių išradimų mes neatsi
mename. Jis pašventė 20 metų 
tyrimams. Jo ankstyvesnius iš
radimus kai dėl nugarkaulio ref
leksijų, širdies ir skilvio suiri
mų naudoja geriausi pasaulio 
daktarai. Ir nežiūrint to, kad pa
skutiniais šešiais metais savo 
elekroninėmis reakcijomis jis 
darė vienų stebuklų po kito, A- 
merikos daktarai, kurių priskai- 
tom» 140,000, Amerikos^ Medi- 
kalinė Asociacija, ne tik igno
ravo to milžiniško proto išradi
mus, bet bandė ir da tebebando 
juodinti ir diskredituoti Dr. 
Abramso vardą. Jie dėjo didžiau
sių pastangų, kad nddavus žmo
nėms progos sužinoti apie tuos 
išradimus, kurių žmonija jau 
laukia nuo amžių. Sunkesnį ap
kaltinimą, negu šitas, vargu ga
lima pastatyti daktarų profesi
jai. Ir kada teisybė išeis aikštėn, 
visuomenės opinija mokės tinka
mai įvertinti tą išdavikišką 
daktarų darbą.1 Iš visos galin
gos daktarų organizacijos atsi
rado kokie trys šimtai žmonių, 
kurie nepasidavė pirktai anti- 
Abramso propagandai, ir ištyrę 
dalyką dabar yra pasiryžę nau
doti Abramso metodų. Tie Ab
ramso sekėjai randasi įvairiose 
Amerikos dalyse. (Pearson’s 
žurnalas renka vardus tų dak
tarų ir jų sąrašą mielu noru 
siųs kiekvienam, kuris prašys 
jo).

Meą tikime, kad garsindami 
tą stebėtinų išradimą, mes tei
kiame visuomenei didžiausį pa
tarnavimą, kokį mes kada nors 
galėjome padaryti. Maža to, 
mes tą dalyką skaitome tiek 
svarbiu, kad pakvietėme žymiau
sius pasaulio mokslininkus iš
reikšti savo nuomones. Moksli
ninkų nuomonės ir Dr. Albert 
Abramso straipsnis tilps specia- 
liniame Pearson’s žurnalo prie
de, kurį mes neužilgo išleisime.

Mes norime tų dalyką judinti 
iš pat pamatų ir prikelti visuo-

Kazimieras Rupšys
Paminėjimui dviejų metų sukaktuvių. Jau praėjo du metai laiko, kaip 

persiskyrė su šiuo pasauliu musų brangiausias globėjas ir tėvelis. Mirė bir
želio 27 d., 1920 m., 6:35 vai. ryte turėdamas 49 metus amžiaus; velionis pa
ėjo Iš Kauno rėdybos, Tauragės apskričio, Šilalės parapijos, šeruČių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus. Paliko dideliam nubudime moterį Vincentą 
ir mažą dukrelę Kazimierą. Ak Dieve, Dieve, kad ta beširde mirtis atėjusi 
atėmė gyvybę ir suardė visą gyvenimą. Jau du meteliai praslinko, kaip pa
likai mus musų numylėta, prieteliau ir tėveli, o kas gali mus suraminti? 
Niekur nerandam ramios vietelės ir nesulaukiam linksmos valandėlės. Nė 
svieto linksmybės, nė gamtos grožybės, niekas negali musų suraminti. Tiktai 
tada linksma yra mums tą valandėlė, kada mes ant tavo kapo gėleles sodi
name ir graudžioms ašarėlėms laistome. Ilsėkis ramiai numylėtas mano prie
teliau. 1-ai būna tau lengva šios šalies žemelė, o vėlė tavo būdama malo
nėje Dievo, tegul išmelš ir mums nueiti pas tave ir gyventi per amžius link
smybėje, o mes tavęs ant šio svieto daugiau nesulauksime ir nematysime. 
Taigi gimines, draugai ir pažystami atmindami tą liūdną dieną a. a. Kazi
miero mirties dvidešimtuose metuose, širdingai kviečiame atminti už jo vėlę, 
ir atsilankykite ant pamaldų, kurios atsibus utarninke, birželio 27 d., 7:40 
ryte Dievo Apveizdos Bažnyčioje, prie 18-tos ir Union Avė. Kviečia nubu
dusi motelis Vincenta Rupšienė ir maža dukrelė Kazimiera.
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menę iš letargijos miego. Mes iš
šaukiame Amerikos daktarų pro
fesijų, ir reikalaujame, kad ji 
nebesislėptų, o atvirai sutiktų 
Abramsą.

Mes raginame mokslininkus 
ir plačiai protaujančius dakta
rus ištirti Dr. Abramso išradi
mus. Me's norime, kad tos įstai
gos ir tie žmonės, kurie, rūpina
si visuomenės gerbūviu, surastų 
tiesų apie Abramso elektroni
nes reakcijas. Ir jei pasirodytų, 
kad išradimai yra teisingi, tai 
Abramso metodas turi būti tuoj 
naudojamas žmonijos 
lengvinimui.

Sųmoninga žmonių 
yra neįveikiama jėga,
prašome visų tų, kurie perskai
tys “Stebuklų Namus,” paskleis
ti tarp savo draugų ir pažįsta
mų žinių apie nepaprastų išra
dimų. Tatai pravers musų ore- 
nybes ir daktarus . pažvelgti į 
tikrųjų dalykų padėtį.

Jei yra metodas, kurio pagal
ba galima izoliuoti ir sunaikin
ti ligų, tai mes norime, kad tas 
metodas butų tuoj naudojamas. 
Ir jokios organizuotos grupes 

j konspiracija negalės sulaikyti 
| visuomenės nuo suradimo teisy- 
i bes!

kančių

opinija
Ii’ mes

KIEK TAI RUPESTIES DEL 
BEREIKALINGO ŠUNS.

Kadangi šuo buvo niekam 
nereikalingas, tai kažkas priii- 
šo jam akmenį po kaklu ir 
įmetė į Burbulinį upelį ties 
skerdyklomis. j

Jam pavyko iškilti viršun ir 
jis per dumblus priplaukė prie 
užmestos lekštadugnes valties 
upelio vidury. Jis įsikabino į 
jų ir staugė iš nusiminimo.

Kaž kas pašaukė policijų; to
ji bandė šunį gelbėti ir sugai
šo visų valandų nieko nepada
riusi. Tolinus atėjo Illinojaus 
I lumanilaringumo Draugijos 
agentai, šuo drebėjo įsikabinęs 
į valtį, unkštė ir negalima bu
vo jo nukrapštyti. Buvo gra
žu žiūrėti ir įdomaujančių bū
rys didėjo. Ant galo vienas po- 
licistas gavo įkvėpimo. Jis šo
vė iš revolverio, šuo išsigandęs 
šoko nuo valties ir ėmė plaukti 
linkui krašto. Gelbėtojai užme
tė šuniui virvę ir padėjo jam 
kraštų pasiekti.

Šitaip išgelbėtų šunį huma- 
nitaringumo draugija 
dė, išmaudė, ištrinko, 
šuniniais ska nsk o n i ai s 
jam sausame guoly
šunies akys taip maloniai žiu
rėjo į savo geradėjus, kad drau 
gijos perdėti uis adv. Geo. 
Scdtt nesusilaikė nepasakęs, 
kad jos šimteriopai jiems atsi
mokėjo. Bet pagalinus tapo su
rasta, kad jis niekam nereika
lingas ar humani-laringumo 
draugija po viso to savo triūso 
pasiuntė jį myrio kambarin.

TARIASI PIENUI KAINAS 
PAGELTI.

Miesto tarybos augštoms 
kainoms tyrinėti komiteto na
rys Russell J. Poolė 
pareiškė pirmininkui 
dui J. Kaindlc, kad 
pieno gausumo yra
suokalbis pienui kainas pakelti.

Chicagos pardavinėtojų susi
rinkimas bus šių savaitę, ku
riame žadama pakelti ūkinin
kui pusė cento kvortai daugiau 
Vietoje 12 centų vartotojas tu
rės mokėti 13 centų. Tas pakė
limas kasdien atseis miestui 
$5,000.

1920 m. Kada pienas buvo 
pardavinėjimą po 16 centų 
kvortai, ūkininkas gaudavo 8c. 
Dabar ūkininkas gauna 3^ 
cento kvortai, o pardavinėto
jas 8^2 cento.

lų; skolininkas paprašė jo pa
laukti, bet skolintojas įsikarš
čiavo ir rėžė jam paakiu. Po- 
licistas tų pamalė ir 
abudu į nuovadų.

nusivedė

BŪTI
JIEš-

CHICAGO PALIOVĖ 
MENKA PERSKIRŲ 

KANTIEMS.
Teisėjas Sabath, išvažiuoda

mas savo gimtinėn Sabori’je 
•Če c ho-Slo v a kii j o j atos t oga s

praleisti, kalboje apie perskdrų 
teismus pasakė, kad juose dar 
lykai eina geryn. Girdi, vis 
sunkiaųs ir sunkiaus daros 
gauti persk iras. Chicagoje. 
Žmones'iš kilų miestų, esu,

visai neįdomauja jų šeimini- 
niais kibeliais.

priglau- 
pašėrė 

ir leido

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

SKUNDŽIA Už APGAVYSTĘ 
IR DAUGPATYSTĘ.

Dvi pačios ir mylėtino stojo 
prieš Fredų Ediwards’ų, 7441 
Emerald avė. Englewoodo tei
sme. Jis užlaikė dvejas namus 
savo dviem pačiom ir bando 
gauti trečių pačių Miss. May 
Furlong, 5131 Emerald avė. 
Iš mylėtinos jis pasiskolino 
trumpam laikui $200, žadėda
mas gražiai atlyginti, bet neat
lygino ii' įsisiūlė jai duoti 
laikrodėlį pataisyti, kuris 
dūrė užstatomojoj.

15,000 VAIKŲ IR MERGAI
ČIŲ JIEŠKO DARBŲ.

Penkiolika tūkstančių vaikų 
ir mergaičių neturinčių 16 me
tų amžiaus j ieško darbo per 
švietimo tarybos biurų. Gau- 
vusieji leidinius darbo jieško- 
li turi lankyti mokyklų du po
piečius savaitėje per visą jų 
darbo laikų, šiemet yra did- 
žiausis skaičius šitos rūšies 
darbo j ieškančių.

Lietuviu Rateliuose

jos 
atsi-

AT-TAMULIENĖ MIRDAMA 
LEIDO SAVO DUKTERIAI.

Eleonora Tainulienė, 3319 
Auburn avė. pereitų penktadie
nį numirė dovanodama aplei
dusiai jų savo dukteriai.

Apie trys mėnesiai atgal 
Marė Tamuliutė 17 metų pa
bėgo iš namų. Dviem savaitėm 
praėjus ji parašė motinai laiš
kų, pranešdama jai, kad ji yra 
sveika ir laiminga ir po to ne
davė žinios apie save. Trys sa
vaitės atgal molina susirgo. 
Kasdien ji ėjo vis blogyn. Sirg
dama ji vis minėjo savo dukte
rį; ant galo ji pasimirė. Pasili
ko tėvas ir trys vaikai: Emili
ja 12 melų, Alena, 11 metų ir 
Jonukas 5 melų. Tėvas dabar 
j ieško savo vyriausios dukters, 
kad ji pareitų mažesniuosius

VAIKAI SUTIKO TĖVĄ 
NUTEISTI.

Šeiminių santykių teisme 
teisėjas Asą G. Adams pasišau
kęs du Williamo Miahero vai
kus — Margarietą 12 melų ir 
jos broliukų Williamų 10 me
tų, paklausė jų, ar jie nemano, 
kad jų tėvas reikia pasiųsti ša
lin nekuriam laikui. Margarįe- 
ta pagalvojusi pasakė, kad jis 
visų .laikų geria ir nieko nedir
ba. Teisėjas nuteisė jį vieniems 
melams į Brid\vellų.

užvakar 
Edwar- 

nežiurinl 
daroma

VASARINIS OPĖROS SESO- 
NAS PRASIDĖJO.

šeštadienį vakarų Bavinajos 
Parke prasidėjo vasarinis 
Operos sezonas pastatymu 
Musorgskio opera “Boris Go- 
dunov.” Operų giedojo italų 
kalba parinkliniai dainininkai. 
Operos vedėju. yra Gennaro 
Papi. Metropoli tinęs operos 
garsenybė Adanio Didur vaidi
no Boriso vaidmenį.

< ------- 1---------
GELŽKELIŲ DARBININKAI 
BALSUOJA Už STREIKA- 

V1MĄ.
Užvakar gelžkolių unijos 

viršininkai tvirtino, kad gelž- 
kelinių dirbyklinių amatų dar
bininkų streikas visu šalies 
ploju esųs neišvengiamas; šim
tai 'tūkstančių balsų atėjusių 
didžiojon raštinen nuo vietų 
kuopų mažne vienbalsiai stoja 
už išėjimų į streiką. Darbinin
kai priešinasi paskutiniam

tarybos numušimui algų dar
bininką uis. Numušama suma 
siekia $50,000,000.

30 SUŽEISTA KARUI SUSI
TRENKUS SU TROKU.

Pereitų penktadienį 30 žmo
nių tapo sužeista, du tur būt 
pavojingai, kada greitai einąs 
karas ties Archer ave ir Elias 
Ct. atsitrenkė į penkiatonį tro- 
ką prikrautų ledo. Karo priešo
kis lapo įmuštas ir visi karo 
langai sudužo. Trenksmas su
žeistųjų klyksmas buvo girdėti 
per kelis blokus. Keturių po
licijos nuovadų ambulansai nu
vežė vienus sužeistųjų į dvi Ii- j BU DENTISTAI SUSIPEŠĖ, 
gobines, o .kiti kaip galėdami 
patys išsiskirstė. Daugelis vai
kų ir moterų tapo sutrypta pa
nikai kilus.

PALIUOSAVO FRIEDMANĄ 
PO $25,000 LAIDU.

William Friedman, kumšti
ninkas, kurį teisyba atrado 
kaltu žmogaus užmušime ir 
teisėjas John Caverly nuteisė jį 
$14 melų kalėjimo, šeštadienį 
tapo paleistas po laidu $25,000 
iki naujo nagrinėjimo bylos, 
kuris yra paskirtas ateinantį 
penktadienį.

Dentistas Wesner, 56 metų 
amžiaus priėjęs gatvėje prie 
dentisto McCIure’o pareikala
vo, kad jis atiduotų jam sko-

PRANEŠIMAI
L .S. S. 4-tos kuopos mėn. susirin

kimas bus laikomas ketverge, birž. 29, 
Fcllowship House, 831 W. -33čios PI. 
Susirinkimas bus atidarytas lygiai 8 
vai. vak., dėlto nariai kviečiami nesi- 
vėluoti. — Valdyba.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iŠ Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueinaų vyriausįjį paštų, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturiolika 
dienų nuo paskelbimo.

2 Antakauskis Augustinas
5 Balchunas Stanley
13 
15 
20 
26 

.28
33
41 
42 
50 
55 
57 
59

BRIDGEPORTAS.
Lietuvių Laisvės Kliubas tu

rėjo šeimynišką išvažiavimų 
septintadienį birž. 18 d. į 
Willow Springs miškus. Suva
žiavo gana daug kliubiečių ir 
šiaip svečių. Pirmiausia muzi
ka pagrojo labai gražius lietu
viškus šokius. Po šokių komi
tetas pakvietė visus susėsti vie- 
iioj vietoj ir pavaišino skaniais 
užkandžiais.

Po užkandžių suvažiavusieji 
visų laikų iki vakaro žaidė vi
sokias lietuviškas žaismes. Visi 
gražiai linksminos ir buvo pa
tenkinti. Pelno liko suvirš $5 
už kuriuos nupirkome šorų 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
bendrovėje.

Kviečiame prisirašyti prie 
musų kliubo naujus narius. 
Kliiubo susirinkimai būva lai
komi kas pirmų šeštadienį 
kiekvieno menesio Jono Mazi
liausko svetainėj, 3259 So. 
Uion avė. — A. Zalatoris.

... ..........................

Pranešimai
S. A. L. Ex-Kareivių Centro mėne

sinis susirinkimas bus laikomas pir
madienį, birželio 26 d., 8 v. v. pirmos 
kuopos skaitykloje, 4603 So. Marsh- 
field Avė. Visi kuopų atstovai ir na
riai atsilankykite laiku, nes yra svar
inu reikalų. — Centro Valdyba.

Brazauskis John 
Buneckis S. J. 
Chuplis Lejjy 
Davcianus Jonas 
Daraška Juozu 
Dūda Dominik 
Garone Elsbeto 
Gerdiunas C. J. 
Gudijonos Jozas 
Jurgutaite Marijona 
Kalinas Chalis 
Kaminskas Jurgis 

60' Kalinauskaite Etenay 
Matulauskas Jonai 
Mikalauckas Ch. 
Navvicko Ona 
Parcauskas Pranas 
Pelintias Jozapas 
perminąs Juzapa 
Pilintis Petras 
l’rikodskaite Morta 
Ramonui Jozui 
Sauculiou Antanas 
Sercevia Jonas 
Shukis Jos 
Shokalski S. 
Svedersky Uelia 
Svaronoe Franae 
Tolutis P. 
Wenjiortevui Martinui 
Zansitis Pitar

81
86 ]
91 :
97
98
100
101
106
110
115
116
117
119
129
130
135
148
149

Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts kompanijos serus. 
Kas iš Jonesio kreditorių 
dabar norėtų už tuos 'Šerus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
į musą ofisą. Mes pirksime 
Cleveland Standard Parts 
kompanijos šėrus pagal mar 
keto kainos. Galite ateiti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. į ofi
są Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir šėrus.

• Lane, Richards & Co.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siąstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais.

Pinigus gavo:
Čekiai:

10121—S. Daraškevičius
3504 D. Balsevičius
3533 A. Darbutaitė
3557 D. Balisevičius
3560 J. Miniotui
3615 Kotrinai Grebclaitei
3675 M. Martkevičius
3684 V. Musteikis

•3701 M. Rudakytė
3702 M. Domikaitis
3727 V. L. Lukminas
3754 A. Montvidas
3773 O. Kviečienė
3780 P. Valaitis
3781 P. Rudaitis
3784 Š. Mikalauskas
3788 A. Markūnas
3812 K. Gasparaitis
3820 D. Balsevičius
3822 J. Matutis
3830 P. Degučiui
3848 V. Grinkus
3853 M. Bendzaitienė
3857 V. Januškaitė
3861 J. Petrošius

A1ANDIE PINIGU 1
KURSAS .

Siunčiant IJetuvon per auu: i
36 cent. už 100 auks. t

280 už $1.00 J
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas
Pristatyams Užtikrintas

Trumpame laike
Central Manufacturins

District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35th Street

Turtą* $6.000,000.00

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Are.
Valandos:

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

v——.—.. , ■

Tel. Aaustin 737 ,
DR. MARYA

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Califomijoa ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5203 W. Hairison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—f 
vakare išskiriant nędėldieniua.

V.... I . ■ A

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. BouJevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So. Hulsted St. Chicago
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieni 
Res. 1139 Tndeppndpnca RIvd Chicarv

*■■ 1 1 . ■ ■■ ■ — ■ ... : J

Ū8. P. 2ILWnŠ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St.
Tel.: Boulovard 7179

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

Chicago.>—. .  . ...... , ,,y
r ------ —--------------------- -

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reeidencija: 2811 W. 63rd St

Tel. Prospect 3460
-n ,

Dr. Maurice Kalia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel.: Yards 994

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

Vr’rr ■ ■' 1 '
Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto
2—8 vakaro

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO. ILL

3867 T. Zalubicnė
3870 P. Paulauskas
3875 R. Kaunietis
3888 K. Naujokas
3889 O. Mišeikienei
3894 E. Ušinas
3896 S. Kimčius
3899 M. Kačinauskas
3900 N. Kačenauskas
3909 P. Kueiušienė
3910 F. Kinstavičius
3914 VI. Karpavičius
3916 Kun. J. Ruibys
3920 1). Petreikis
3923 L Girdžius
3927 A. Tamašauskienė
3928 A. Visockis
3929 J. Lazauskas
3930 A. Kiužas
3934 R. Klcvinskienū
3939 T. Piiipaitis
3967 F. Šablevičius
3996 P. šmotelis
4000 A. Duoba
4013 A. Sinkevičius
4014 R.'Mikunienė

Canal 0257
Naktlnii Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
182! So. Halsted St., 

JLampas 18 ir Halsted St 
b.... . i h...... .. i ■ į....................

Telephone Yards 5834

0R.P.G.WKH
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 31 I 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III. 1 

. ........... ......... .. —

' Dr. A. J BERTAŠIUS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 10*2

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.

Mes mainome 
darome naujas.

Išdirbėjai ge
riausių ir leng' 
viausių / arme-f 
nikų, pianų ir 
ktyir instru- 

/ įrantų. Mu
sų armonikos yra 

gvarantuotos. 
senas armonikas i?

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise. 924-26 So. Halsted St..

Chicago, 111.

--------------------------------------------------- -- --- --------- -------------------------------------------------------------------------------___



• NAUJIENOS, Chicago, m. Panedėlis, Birželio 26, 1922

APVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, nesenesnės kaip 
38 metų ir ne jaunesnės kaip 28 me
tų. Aš našlys be vaikų, 38 metų. Su 
pirmu laišku prisiųskit ir paveikslą 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Atsišau
kite 1739 So. Halsted St., Box 58.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS* vienam arba 

dviems vaikinams su valgiu ar 
be valgio. Garo šiluma, elektra 
ir kiti parankamai.

1750 So. Union Avė.

ISRENDAVOJIMUI
RANDON vienas didelis fla- 

tas, 8 kambarių; maudynė, elek
tra ir apšildomas. Viskas mo
derniškai įrengta.

5101 So. Lowe Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Kaipo pagclbininkų prie maši
nų nuo šmotų darbui. Patyri
mas nereikalingas -— ateiki pa- 
siiengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO., 
130th & Indiana Avė.

Riverdale, III.

' REIKIA patyrusių pundų ri
šėjų į Paper Stock Plant. 
alga su nuolatiniu darbu.

Kreipkitės:
409 W. Ontario St.

Gera

REIKIA vyrų prie popierų 
rišimo. Geram žmogui, nuolati
nis darbas.

Pioneer Paper Stock Co., 
438 W. Ohio St.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Kaipo pagelbininkų prie
RFIKIA DARRININKII Inuo šmotų darbui. Patyri- hLliun UAnDilviniVy | nias nereikalingas — ateikite pa

sirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

MOTERŲ
REIKIA patyrusių ir nepaty

rusių moterų rinkti vilnonius 
skudurus. Gera mokestis.

B; COHEN & SONS 
1100 W. 22 St.
!!! REIKIA !!!

MERGINŲ IR MOTERŲ
Essemblinimui. benčiaui ir mašinų 

darbui. Gera alga patyrusioms. Mu
su metodą nesunku išmokti.

CASSADY FAIRBANKS MFG. 
COMPANY.

6126 So. La Šalie St.

’!! REIKIA !!! 
MERGINŲ IR MOTERŲ

I dėžes dėti ir labilius Įminti — 
darbas sulankstomų dėžių. Nuo die
nu mokam® koliai mokinasi.

CASSADY FAIRBANKS MFG. 
COMPANY,

6126 S. La Šalie St.

REIKALINGA moteris namų 
darbui. Alga ir pragyvenimas. 
Maža šeimyna. AtsiŠaukit tuo- 
jaus. Juozapas Mikutis, 2114 S. 
47th Ct., Cicero, III.

REIKIA 3 arba. 4 moterų 
prie sortavimo skudurų, 
alga.

Atsišaukite:
1010 W. Lake St.

Gera

REIKALINGA veiterka į šva
rią Restauraciją; geros darbo 
sąlygos ir neblogas užmokestis.

3206 So. Halsted St.

MOTERŲ
» __________

INZOLIUTOJŲ

Jaunų moterų dienoms 
naktimis darbui prie mašinų vy
niojimui švarių popierinių raikš
čių, apvyniotų variniais dra- 
tais.

ir

ma-

REIKIA vyrų abelnam dirbtu
ves darbui. Nuolatinis darbas, 
gera užmokestis. Ateikite prisi
rengę dirbti, ant dienų ar naktų. 
Western Feit Wqrk, 4031-4133 
Ogden Avė. •

!’! REIKIA !!!
Medžio darbui prie freightų 

karpenterių. Gera alga. Kreip
kitės. The Illinois Car & Mfg. 
Co., Chicago Heights, III.

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Kontrakto, arba dienų darbui 

vežti točką.
POEHLMANN BROS. CO.

Morton Grovc, III.

!!! REIKIA i!!
Drill press operuotojų prie smul

kaus darbo. Pakankamai laiko duo
dama išmokti. Valandos: nuo 7 ryto 
iki 5 vak., subatomis iki pietų.

CASSADY FAIRBANKS MFG. 
COMPANY, 

6126 So. La Šalie St.

PAPRASTŲ darbininkų reikia abel
nam dirbtuvės darbui. Gera alga ir 
nuolatinis darbąs per visą metą.

Galime panaudot keliolika moterų 
ir werginų.

Namus galima nusipirkti ar renda- 
voti prieinamomis išlygomis darbinin
kams.

Samdymo Skyrius.
CORN PRODUCTS REFINING 

63rd St. & Archer Avė., 
Argo, III.

co.,

REIKIA patyrusio dunokepio, 
prie juodos duonos.

JONAS KA1KERIS,
5008 W. 14th St., • Cicero, III.

Telephone Cicero 3594

TURI MOKĖT ANGLIŠKAI

REIKIA »vyrų į serap iron 
yard. Gera mokestis.

PRICE IRON & STEEL CO 
67 St. & 48 Avė.

Alga gvarantuojama ir mo- • 
kestis nž valandą mokinantis.! 
Kuomet jau galėsi nuo šmotų 
dirbti, galėsi uždirbti gerą al
gą.

REIKIA patyrusių prie siuva
mų mašinų operuotųjų, tarpe 18 
ir 30 metų. Turi mokė# angliškai.

BEARSE MFG. CO., 
414 So. Market St.

VVESTERN ELECTRIC CO 
48th Avė. & 24th St.

!!! REIKIA !!!
Moulderių, mokinties inoulde- 

rystės ir paprastų darbininkų. 
Kreipkitės į samdymo ofisą:

Illinois Mal’leable Iron Co., 
1760 Diversey Parkway

REIKALINGA moteris arba mergi
na į Lunch Room sušnekanti biskį an-1 
gliškai ir lenkiškai. Valandos nuo 9 j 
ryto iki 7 vakaro, darbas lengvas, vai-! 
gis ir kįambaris. Su mokesčiu sutik j 
sime ant vietos. 1734 Diversy Park Į 
Way. Važiuoti Halsted iki Clybourn '
Avė. po tam iki Diversey Park Way. | REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ už- 
•— ...............    . - ■ ėmimui gerti vietų, kaipo pašto kler-

REIKIA merginos prie namų kų, laiškanešių, ant geležkelio pašto 
darbo, maža šeimyna.

MRS. A. G. KARTANAS,
12027 Egglei^n Avė.

REIKIA DARBININKU
t

VYRŲ ir MOTERŲ

klerkų. Moterys, kaipo prie rašomos 
mašinėlės ir tt.

O’BRIEN SCHOOL,
219 So. Dearbom St., 

Room 209,

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI pigiai 7 pa-l PARDAVIMUI čeverykų krau 
sažierių Hayne — 1920. 
būti parduotas greitu laiku.

S. Sapaskis, 5607 So. Ash-
land Avė.

PARDAVIMUI

Turi tave lietuviais apgyventoj vietoj 
| $4,000,.stakas ir fixtures. Kreip
kitės. Maher & Wcstpham, 245< 
W, 38th St.

PARDAVIMUI elektros skalbiamo 
mašina, mažai vartota taip kaip ir, 
nauja; parduosiu už pusę kainos.

Atsišaukite:
Naujienos, 3210 S. Halsted St. 

num. 127

PARDAVIMUI taisymo dirb
tuve, gerai vieta išdirbta, elek
tros mašinos. Pardavimo prieža
stis — nesveikata.

1908 Canalport Avė.

PARDAVIMUI grosernė; vie-i 
ta labai gera, lietuvių apgyven
ta ir kitų tautų. Biznis eina ge
rai cash. Priežastis pardavimo’

daskutykla, 
Pardavimo priežastis — partne
riu nesutikimas.

4904 W. 14th St.

— turiu kitą biznį. 3233 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, prie dideliij dirbtuvių, biznis ei
na labai gerai. Bet esu priverstas 
parduoti nes važiuoju į Lietuvą.

4346 So. Ashland Avė. 
Chicago, UI.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuve, su paskiausių laikų įrody
mais ir mašinomis; elektro spėka. Tu
riu parduoti greit, nes noriu važiuoti 
į Lietuvą, todėl parduosiu labai pi
giai.

3306 So. Halsted St.

PARDAVIMUI soft drink 
parlor. Pardavimo priežastis— 
turi kitą biznį.

6945 S. Ashland Avė.
PARDAVIMUI labai pigiai bučer

nė ir grosernė lietuvių kolonijoj. Biz
nis cash. 3-jos scales, 4 benčiai, 2 ka
lades,

PARDAVIMUI duonos keptu
vė, geroj vietoj, lietuviais apgy
vento j.

3525 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 krėslų barz- 
ba.lti veidrodžiai.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Biz
nis daromas geras. Parduosime 
už prieinamą kainą.

3530 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pusė restaura- 
no geroj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
WM. GIEDRAITIS,
2308 S. Halsted St.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKĄVIMAS 

Jauna pora priversta parduoti savo 
, visusIce Box, 2 popierų holderiai, naujus> 5 kambarių rakandus, ___

shaw cas®’i, mėsai malt mašina, Jdi-( ant syk> arfea atskirai už bile sąžinin
gą pasiūlymą. Vėliausios mados 
f Mintinės setas, valgomojo sėtas ir 
miegkambario setas; velveto kaurai, 
paveikslai ir tt. Taipgi puikus groji- 
klis pianas, ukulela prijungta su 10- 
liais ir 10 metų gvarantavimu ir di
delis, dubeltava sprendžina phonogra- 
phas su rekordais ir daimantine ada
ta. Kreipkitės:

1922 So. Kedzie Avo. 1-os lubos

very ir kiti daiktai — notions. Vis
kas už $1.375.00. šik savaite turiu 
parduoti. Pasiskubinkite, 10253 Com- 
mercial Avė. So Chicago. Tel. So. 
Chicago 6752.

PARDAVIMUI grosernė ant 
Town of Lake, lietuvių ir lenkų 
apgy ventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo važiuoju į Lietuvą.

4541 So. Ilermitage Avė.

PARDAVIMUI saliunas, apielinke 
apgyventa visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Senai, gerai išdirbtas biz
nis. Gera proga ženotiems, nes 
daLfc /ietos yra ir renda labai pigi.

2444 W. 4Gth l’lące.

PIGIAI parduodu fornišius, 
nes turiu apleisti šią vietą grei
tu laiku. Priežastis — važiuoju 
į Lietuvą, 4421 Artesian Avė. 2

PARDUOSIU arba mainysiu aštuo- 
nias-dešimts akerių ūkę Illinois valsti
joj ant miesto namo. Ūkė su gyvu
liais, budinkais, mašinom ir visais 
įtaisymais.

Atsišaukite prie savininko
R. Z AUGU,

3422 Lowe Avė.

PARDAVIMUI namas su gro- 
serne labai geroj vietoj, apačioj 
grosernė, ant viršaus kambariai 
dėl pagyvęnimo. Atsišaukite. 
Joe Saul, 2103 W. 21st PI.

PARDAVIMUI cottage, dideli kam
bariai, karšto vandenio šiluma, elek
tra, 90x125 pėdų žemes, daug vaisin
gų medžių, vištininkas. Kaina $5,900 
— $1,500 įmokėti, likusius bus galima 
mokėt po $40 į mėnesį.

6049 So. Kildare Avė. 
Tel. Prospi*ct 8578

$3,000 cash, balansas kaip 
renda nupirks naują 5 kambarių 
cottage su aukštu antaukščiu, 
ant 33 pėdų loto. • Kaina $6,500. 
O’Niel, 6827 S. Marshficld Avė.

PARSIDUODA penki lotai, vienas 
kampinis, ant So. Fairfiekl Avė., prie 
Marųuette Parko arti šv. Kazimiero 
Vienuolyno. Atsišaukite 
ninką. *

pas savi-

S. TRUMPULIS, 
933 W. 34th PI., 

po G vai. kožną dieną.

ILGAS GYVENIMAS TYRAME 
ORE, LINKSMAS NAUJAME NA
ME. Pirk lotą ir budavek namą; — 
naujas pigiau kainuoja, negu senas, 
Lotai randasi priešais Marųuctto Park 
arti klioštoriaus.

6955 So. Tai man Avė.

BARGENAS
Murinię namas ant keturių pagyve

nimų po 5 ir 6 kambarius; beismantas 
pei* visą namą cimentuotas, iš abiejų 
pusių tušti lotai. Pietų pusėj priklau
so prie mūrinio namo ir gale loto ma
žiuke auzuke Galėsit nu pirkt abidvi. 
Parsiduoda greitam laike. Savininkai 
važiuoi į Lietuvą. Atsišaukite 1520 S. 
50th Ct., Cicero, III.

MORTGEC!Al -PASKOLOS
GERAS 7% inveStmentas užtikrin

tas First Mortgage, aukštos rūšies 
įeigos Reni Estate produkcija ir vi
suomet saugiausia. Bonai parsiduo
da po $100, $500 ir $1,000’.

Central States Securities Co., 
35 So. Dearbom St., 
Tel. Randolph 3335

GREITU laiku tuii būt parduota 
bučernė ir grosernė kuri per daugelį 
metų darė gerą biznį. Vieta yra ap
gyventa visokiomis tautomis. Ge
riausi parankumai su šalčio mašina. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos . Vieta — Town of Lake. Kreip
kitės į Naujienų Town of Lake sky
rių. 1614 W. 4G St. Box 13. Phone 
Boulevard 0672.

PARDAVIMUI rakandai (furnitu- 
re) mažai vartoti ir galės tuose pa
čiuose kambariuose gyventi, nes mes 
išvažiuojam į Lietuvą. Kas pirmas 
tas laimės, nes turi būti parduoti 
greitai.

3401 So. Helsted St.
3čias aukštas iš užpakalio.

ST0CKAI-SER9S

NAMAI-ZEME.

Mes su perk a m e 
LIETUVOS' BONUS 

augščiausia dienos kaina.
L. KAŲFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St.,

• Chicago, III.

PARDAVIMUI MOKYKLOS
PARDAVIMUI saliunas, gera 

biznio vieta, visokių tautų ap
gyventa.

2114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI karčiama — saliu
nas su 4 ruimų rakandais arba be 
rakandų. Turiu parduoti greitu lai
ku, nes važiuoju į Lietuvą. Biznis 
geras, vieta puiki ir oras tyras. Da- 
sižinojimui apie saliuną kreipkitės se
kamu antrašu:' 1741 W. 47 St. arba 
telefonuokite savininkui.

Phone Kildare 4953.
PARSIDUODA arba pasirandavo- 

ja su visais įtaisymais, *del saldumynų 
ir fruktij, gera vieta dėl kitų biznių 

.irgi gera. Aš senas būdamas ir tu
rėdamas nesveikatą, negaliu 3 biznius 
laikyti, atsišaukite ir persitikrinkite.

PETER GADEIKIS, 
1606 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui cigarų tabako notipns, 

school suplies, grosery ir ice cream 
su minkštais gėrymais štoras. Storas 
randasi prie lietuviškos bažnyčios iv 
prieš pat Public school. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Savininkas:
• 4614 So. Wood St.

Phone Lafayette 2972

PARDAVIMUI groseris, kuris tin
ka ir dėl meat market. Priežastis 
pardavimo; savininkas turi kitą biznį. 
Prie tam yra G kambariai dėl gyveni- 

Biznis išdirbtas per daugelį me- 
Tuoj kreipkitės pas savininką.

1736 W. 47th St.

mo. 
tų.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor, 
geroj vietoj, lietuvių ir kitų tautų ap
gyventa, tarne 2 teatrų; biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Pardavimo 
priežastis, einu į kita biznį. Kreinkitės 
i Town of Lake Naujienų Skyrių, 
Num. 14. 1614 W. 46th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; apielinke apgyventa 
lietuviais ir amerikonais; biz
nis išdirbtas per ilgus metus, 
parduodu, nes einu į kitą bife- 
nį. 716 W. 31 St.

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio. 
Atsišaukite 1464 Indiana Avė,

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

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm*. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplevvood Avė.; Vice- 
pirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tienė, 3227 Auburn _ ___
K. Prasevičia, 3840 S.A^fbany Avė, 
Kas. F. Jozaitis, GI 19 y 
Kasos globėjai: 
Ozelis, A. Klapatauskis/.

į, Fin. rašt

hinnle St.;
K. jAzaitienė, P.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĘS SAVITARPINES PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairi? 
3247 W. Division St.: prot. sekr 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.: 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, vai- 
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 355 E. Kena- 
irigton Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.: turtu rašfį Vincentas Dargi? 
10520 So. State St.: kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kenring- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesi pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E 
Kensington Avė. — Nariais pri 
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIET. TAUT. LTUOSYBĖS DRAU 
GYSTES Valdyba 1922 metams 
pirm. A. Rudauskas 3328 SoutI 
Auburn Avė.; padėjėjas P. Rudo 
kas 1164 W. 19tb St.; nut. rašt. J 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerah 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W 
22nd St.
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė 
nėšio.

Susirinkimai laikom'

DRAUGYSTES ŠV. ALPONSO V AL 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras 
3208 So. Auburn A v., padėjėja? 
Aug. Martinavičia,, d 138 S. Erne 
y aid A v., nut. rašų J. V. Dimša 
3242 S. Emerald A ve., ižde rašt. J 
Nesevičia, 3222 S. Auburn A v., iž 
dininkas Ant. Grisius, 732 W 
19th St., maršalka r r. Kuznvinc 
kis, 910 W. 3?rd PJace.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS. Valdyba: Pirm. A. 
Geičius, 3439 S. Halsted St., padė
jėjas K. Steponaitis, 3542 S. Lowe 
Avė., fin. rašt. K. Ašmantas, 81 y 
34th PI., kontrolės rašt. T. Petraus
kas, kasęš globėjas A. Balis, mar
šalka V. Bražinskas. — Laiko susi
rinkimus Fellovvship House, 831 W. 
33-rd PI. kiekvieną pirmą septynta- 
dienj, 1 vai. po pietų.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma

tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
visio’n st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hcrmi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
.padėjėjas Al. Bulaųskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė. 
fin. rašt. A. Tumavičia. iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravf- 
čia, J. Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas men. antrą petnyčią, vakare, 
Tamuliunicnės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

RYTINĖS . ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwvn 
Avė.: padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, j 626 N. ^Oaklev Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.: iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

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

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

3814 ir 3816 Emerald Avo., 2 namai, 
2 augštų, mutiniai, po 6 kabarius 
kiekvieną*. Priimsime $1000, ki
tus išnrokėjimais. Kaina...  $2500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2552 Emerald Avė., .2 augštij frame
namas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina ..............   $2100
Klauskite savininko,

2C03 So. Halsted St., 
Phone .Yards 1148

2553 Emerald Avė., 6 kambarių
vinis c-Atage, gerame stovyje, 
imsime $500. 
Kaina ..... .....
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2570 Emerald Avė., 2 augštų mūrinis 
ii’ frame, krautvS ir flatas augštai. 
Priiimsime $1000. Kitus išmokėji
mais. Kaina ....................... $2450
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

654 W. 31 st 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 augštij muriiis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo
kėjimais. Kaina ...............  $7800
Klauskite savininko,

2603 So. TIalste 1 St., 
Phone Yards 1148

mu- 
Pri- 

Kitus išmokėjimais. 
.......................  $2200

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

' 2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc.. mokina-i 
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL 
1707 VV. Division St.

LEVESKI9 MOKYKLA

AMERIKOS LIETUVIŲ
PREKYBOS MOKYKLA

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

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystes, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos..

Mokykla atdara: nuo 9

PARDAVIMUI plitų namas, beis- 
montas ir du pagyvenimai mediniai. 
Turiu greit parduoti, nes išvažiuoju 
iš Chicagos, todėl leisiu pigiai, visi 
įtaisymai paskutinės mados, vanos 
elektra ir tt.

3440 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis namas ir dėl gyvenimo basmen- 
tas ištaisytas, elektros šviesa, gasas 
ir maudynės; po 5 kambarius ir ketu
ri baismente.

Kaina $7.900.
4641 So. Whipple St.

Persikėle
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 lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St..
kampas 33čios gatvės.

PARDUODU arba mainau mūrinį 
namą ant farmos ar mažesnio namo. 
Namas vra 6 fintų; du Storai: viena
me karčiama, kitame bučernė ir gro- 
seme. Kas nori pirkt ar mainyt, 
kreipkitės pas savininką.

Z. M.
2600 W. 23rd St

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. - 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatoriui 
827 W. 83rd St.; padėjėjas Karoli? 
Steponavičia 8542 S. Lovve avė. 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 832r 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av. 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka 
sos globėjas/ Jonas Mozuraitis 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi 
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesi< 
piimą subatvakarj J. Maziliauski 
salėj 3259 S. Union avė. Nariai? 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibali* 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 3010 S. Union av., nut 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Unlor 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
Califurnia av.; iždin. Peter Riškų? 
2837 S Emerald av.; kasos globė 
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalpor1 
avė.

DRAUGYSTĖS METI.ĖS LIETUVIU 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An 
tanas Margevičią, padėjėjas Pr. Sa
dauskas ,nut. rašt. Izid. JuŠčius 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins 
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka 
sos globėjai Juozas Juščius i) 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo 
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA 
REIVIŲ DRAUGYSTES Valdyba 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėję 
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. M i 
liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka 
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalki 
And. Jaras. — Suširinkimai laikom 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 va) 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50t) 
Avenue.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SARYŠIC 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 192! 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.; Sekr. J. Penkauska 
1649 Girard st.,jKasierius F. Hoy 
manas 1645 Wabansia av. Svotai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knygvno adresas: Liuosvbė? 
Svetainė. 1822 Wabansla av., Chi 
catro.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIURC 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Vai 
dvba 4922 metams: — Pirm. A 
Švelni* 1443 N. Paulina st.. nadėjė 
jas K. Rugis. nut. rašt. P. Pakaus 
kinas 1841 N. Leavitt st.. turi' 
rašt. J. Makrickns 1626 N. Oakle' 
av., kont. rašt. A. šakis. iždin. J 
Dauginis 1604 Nnrth avė.. kaso- 
globėiai M. Tndreli'mė ir J. Anta 
navičin, maršalka P. Januškevičia 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvida^ 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan 
dos G—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė. -

BĘIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SUSIVIENIJIMO 

St. Mažeika, 
St.; padėjėjas

SAVININKŲ 
vnldyba: Pirm.
3149 So. Halsted
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ųuette Rd.: fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. W;lllace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanska*. 840 W. 33 
PI.: kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob- 
V. Tamašausko*, 3114 So. Wallace 
St.: maršalka K. Giedrikis. 3122 S. 
Wallaco St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pi^mą trečiadienio vakarą Mildos 
saloj, 3140 So. Halsted p’at.

— K. Vičas.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS šv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi
čia, 3309 So. A ubu m A v., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wallace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Etrre- 
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.: padėjėjas J. Balakas 14.32 
So. 50 Ct.. Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Rarcbis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
UI; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI f i kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Alhany Avė.; kasos glob. 
Tgn. Jurevičia 718 W. 18 St.: mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicae'os Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priim'ami geri muzikantai.

LIETUVIU POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
nirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hprmitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.: turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.: ižd. Jonas šve
das 3^09 So. Leavitt st.: kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasns gl«b. 
Walter Shurna ir Frank Martin- 
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne
si* nirma subatos vakara. D. She-( 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

'TJTNOTS LIETUVIŲ PAŠELPTNTS 
KLIUBAS. —— Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 8435 Sn. Wallar»p 
St.; nadėiėia?i Vladas Lfakls 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3330 So. Unfnn Avo ; 
turtu rašt. Adolfas Kaulnkis 2259 
W. 22nd St ? kasierius Benediktas 
Rufkii« 840 W 88rd St.J kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St • kacns olobėias Ant. 
PaiiRkoa 3247 S Emerald Ava ; 
maršalka Tadas Idiknuskas. —— Su- 
«irinkinvai laikomi kiekvieno mėne- 
šio nirma siihntvakari. ««1ėi 8301 
So. Morgan ir 33-člot gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

BH




