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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Rusai atsiėmė savo atsakyma
Anglai bara francuzus

Generalinis streikas Airijoje
Francijos delegatas Barthou 
susikalbėjo su Poincare tele
fonu ir telegrafu ir palenkė jį 

PARYŽIUS, bal. 22. — Iš ’ nusileisti.
Genoa pranešama, kati Rusija 
atšaukė savo vakar paduotą 
metmorandumą-atsakymą į tal
kininkų ekspertų Rusijos rei
kalais rajiortą. Sakoma, 
Rusijos atsakymui griežtai 
sipriešinę talkininkai.

kad
pa-

PARY±IUS. b. 23, — Pran
cūzai ir japonai išėjo iš eks
pertų komiteto susirinkimo, į- 
vykus susikirtimui tarp jų ir 
rusų apie Rusijos atsakymą j 
ekspertų reikalavimus. Rusijos 
atsakymas esą peržengiąs Gali
nes konferencijos nutarimus.

Rusai po to savo atsakymą 
atsiėmė.

Franeuzai protestuoja
■ H »<■—'R

. GENOA, bal. 22. — Franci
jos delegacija padavė talkinin
kams protestą prieš Vokietijos 
atsakymą, kad jie nebedaly- 
vaus svarstymuose Rusijos- 
Vokietijos sutarties. Franeuzai 
tuo atsakymu yra labai nepa
tenkinti, nes, girdi vokiečiai 
gali dalyvauti kitų Rusijos 
klausimų svarstymuse. Kitos 
gi valstybės jau seniau yra 
nu tamsios Vokietijos atsaky
mą priimti.

Barthou taipjau buk įsakęs 
Francijos delegatui nedalyvau
ti Rusijos subkomisijos eksper
tų susirinkimuose iki nebus 
gauta naujų įsakymų iš Pa
ryžiaus.

Franeuzai savo proteste taip
jau kartoja savo senąjį tvirti
nimą, kad Rusijos-Vokietijos 
sutartis yra peržengiama Can- 
nes konferencijos nutarimų.

GENDA, bal. 23. — KaUnu- 
flažuoti kriziai ir smarkus pro
testai, apie kuriuos tiek daug 
šneka Francijos delegatai ir 
kurie' tiek daug trukdo konfe
rencijai, vakar susilaukė aš
traus pabarimo nuo Lloyd Ge
orge Francuzų sušauktame su
sirinkime tikslu paduoti nau
jus Vokietijai reikalavimus de
lei jos padarytosios sutarties su 
Rusija,

Premieras Lloyd George pa
reiškė: “Mes norime dirbt 
šios konf ėmei jos darbą ir ne
manome būti trukdomais kas- 
die krislais ir kivirčais. Kitaip 
aš ir Anglijos delegacija turėsi
me paskelbti pasauliui kas 
trukdo musų darbą ir kas yra 
kaltas už tą”.

Kalbėdamas tai Lloyd Geor
ge žiurėjo tiesiai į Francijos 
delegatus. < i

Plačiai skelbiamos žinios, 
kad franeuzai pasitrauks iš Ge- 
noa konferencijos, jei vokiečiai 
nebus labiau suvaržyti ir ša
linami nuo konf ėmei jos ir jei 
bus švelniai elgiamąsi su Ru
sijos delegacija skolų dalyke, 
vakar nepasitikrino. Matyt,

Premjerui Poincare reikalau
jant Barthou ir buvo sušaukęs 
talkininkų ir mažosios entente 
susirinkimą tikslu apsvarstyti 
Vokietijos atsakymą į talkinin
kų notą, pašalinančią vokie
čius iš konferencijos Rusijos 
reikalais. Barthou sakė, kad 
talkininkai manė pašalinti vo
kiečius iš visų svarstymų apie 
Rusiją, bet vokiečiai sutiko pa
sitraukti tik iš ‘tų svarstymų, 
kada svarstymai liečiasi tik 
tuos klausimus, kurie yra išriš
ti Rusijos-Vokietijos sutarties.

Lloyd George pareiškė, kad 
Vokietijos atsakymas savo pil
numoje yra nuoširdus ir priim
tinas, Vokiečiai pilnai priėmė 
duotą jiems alternatyvą ir visi 
klausimai, kuriuos svarstys ko
misija yra taipjau paliesti ir 
išrišti sutarties, tad vistiek Vo
kietijai komisijos svarstymuo
se dalyvauti neteks. Barthou 
nieko į tai neatsakė.

Susirinkimas tada nutarė 
pasiųsti Vokietijai notą, kad 
talkininkų reikalavimai, skai
tomi Vokietijos priimtais.

Barthou paskui pakelė klau
simą apie 20 puslapių doku
mentą, žinomą kaipo “Rusijos 
pastabos apie Londono sutar
ti”. Jis pareiškė, kad Franci
ja negali dalyvauti tolimes
niuose svarstymuose apie Ru
siją iki nebus apsvarstytas tas 
dokumentas, kuris, kaip sako 
rusai, buvo parašytas tūlą lai
ką atgal ir kurio vietą užėmė 
:čičrcino nota, kuri išpildo veik 
visus talkininkų reikalavimus.

Į tai Lloyd George atsakė: 
“Aš negaliu svarstyti doku

mento, kurio aš perskaičiau 
tik tris pirmas eilutes. Jis nė
ra oficialiais ir yra tik sovietų 
propagandos biuro darbas. Jis 
niekad nebuvo paduotas kon
ferencijai ir pateko į ekspertų 
rankas tik per klaidą.

* ‘Rusijos ekspertai jau pasa
kė, kad jis nereiškia dabartinės 
Rusijos nuomones, bet tik iš
reiškia pirmesniąją pažvalgą. 
Aš nemanau, kad mes turėtu
mėm žiūrėti į dokumentą rim
tai”.

Franeuzai daugiau nebesi
priešino.

Talkininkai sumažino 
Rusijos skolas

Rusijos skolos sumažintos $2,- 
860,000,000.

GENDA, bal. 21. — Rusija 
ofletaliniai , paskelbė, kad iš 
priežasties šiandieninės konfe
rencijos, kuri svarstė Rusijos 
atsakymų talkininkams, delei 
Rusijos pripažinimo skolų, 
ant tiek sumažino ' palūkanas 
ant prieškarinių skolų ir palū
kanas ir sumą karo skolų, kad 
sumažinimas pasidaro lygus 
Rusijos karo skeletais.

Dabar rusai sakosi nebe- 
svarstysią skolų, bet viską su
koncentruosią ant Rusijos pri
pažinimo ir išgavimo rekon
strukcijos paskolos.

Anglai patvirtina tą faktą, 
kad Rusijos skolos liko suma
žintos. Rusai apskaito, kad su-
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so intervencija

mažinimas siekia £050,000,000 
($2,860,000,000).

Prancūzai delei to šėlsta ir 
gręsia kilti konferencijoje nau
jas krizis.

Geležinkeliečiai vėl bal 
suos apie streiką

Muša francuzus Syrijoj

Šiandie Airijoje generali 
nis streikas

DUBLINAS, bal. 23. — Airi
jos Darbo partija paskelbė ge
neralinį taikos streiką, kuris 
prasidės pandėlyj ir tęsis nuo 6 
vai. ryto iki 9 yal.. vakare. 
Streikas skelbiamas protestui 
prieš esančią šalyje prievartą 
ir tikimąsi, kad streike daly
vaus mažiausia 300,000 darbi
ni nkųu Traukiniai, . paštas ir 
telegrafas taipjau bus sustab
dyti.

Darbininkai skaito, kad ša
lyje pradėjo viešpatauti pavic-. 
ni žmonės, kurie net nė su 
partijomis nesiskaito ir elgia
si savavaliai. Darbininkų ma
nifestas sako, kad Dail Eire- 
ann, kuris susirenka seredoj, 
pareiga yra suvienyti visą ar
miją ir pavesti ją vienai ko
mandai. Manifestas tarp kit
ko sako:

“Šalis reikalauja, kad Dail 
Eireann pariekštų savo autori
tetą ir priimtų atsakomybę už 
valdžią arba prisipažintų prie 
bejiegumo ir leistų patiems 
žmonėms išsirinkti kompeten- 
tišką valdžią”,
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GENOA, bal. 23. — Rusijos 
sovietų delegacijos galva Geor- 
gi čičerinas netik nuėjo Itali
jos karaliaus Viktoro ,Emma- 
nuelio puoton ant Italijos ka
rinio laivo, bot dar pasirėdė 
pilnai tinkamais tam reikalui 
drabužiais ir leido nuimti kru- 
tamuosius paveikslus kada jis 
sveikinosi su karalium, čičeri
nas taipjau nusifotografavo 
sveikindamasis su Francijos 
delegacijos galva Barthou. 
Barthou pamatęs fotografuo
jant pareikalavo filmą sunai
kinti, bet fotografas jo nepa
klausė.

Italijos komunistai yra neuž
ganėdinti čičerlno nuėjimu pas 
karalių, ries jie prašę jį neiti 
ir tuo nepripažinti karaliaus.

ST. LOUIS, Mo., b. 23. — 
Du policistai liko užmušti ir. 
trečias sužeistas plėšikams už
puolus Morris & Co., raštinę, 
kur jie laimėjų tik $65.

da- 
geležinkdliečių streikas 

Užsibaigusi 
Federacijos

CHICAGO. — Mažiausia 
linis 
vėl gręsia šaliai. 
Amerikos Darbo 
geležinkeliečių departamento
konvencija nutarė padaryti 
balsavimą apie streiko paskel
bimą tarp 600,000 savo narių.

Balsavimas bus padarytas 
greitu laiku ir jo pasekmės gal 
bus paskelbtos už dv’ejų mė
nesių. Prezidehtas Jdwcll sa
ko, kad didelė didžiuma gele
žinkeliečių balsuos už paskelbi
mą streiko.

CAIRO, bal. 23. — Gautomis 
iš Syrijos žiniomis, . mūšiai 
tarp sukilėlių syrų ir Franci
jos kariuomenės pasidarė nuo
latiniai ir daug smarkesni 
rables apielinkėse.

jFrancuzai pasitraukė iš 
Rezzor po ilgo mūšio.

Ja-

Dei

Skelbia didelį lokautą

Grūmoja priešininkams
KILLARNEY, bal. 23. -^Kal

bėdamas čia Airijos galva Mi
elinei Collins pareiškė, kad 
negalima Airijos savyvaldos 
priešininkams — respubliko
nams leisti sunaikinti Airijos 
iškovotą laisvę ir todėl prisi
eis prieš keliančius imaištą res
publikonus griebtis daug aš
tresnių priemonių, jei jie ir to
liau laikysis savo dabartinės 
taktikos. Airija turinti išlai
kyti tvarką ir todėl ji nebegali 
toliau taip nuolaidžiai žiūrėti 
į ardančius tą tvarką respub
likonus.

Collins kalbėjo čia nežiūrint 
didelių jatn grūmojimų, kad jis 
nebandytų čia nė kojos kelti. 
Net ir stoty) respublikonai pa
sitiko jį šautuvais ir kulkosvai
džiais, betgi jam nieko nedarė.

LONDONAS, bal. 23. — In
žinierių samdytojai vėl nutarė 
skelbti lokautą prieš, 600,000 
darbininkų, paklausančių 47 
inžinierių unijoms. Lokautas 
turi prasidėti už savaitės laiko.

Tarybos tarp samdytojų ir 
darbininkų vadovų vakar tapo 
pertrauktos. /

250,000 inžinierių, priklau
sančių Amalgainated Enginnee- 
ring unijai, jau nuo senai yra 
lokauto išmesti iš darbo. Da
bar norima tik lokautą pra
plėsti ir ant kiti/ inžinierių uni
jų-

KAUNAS. E. Tautų Sąjungos 
Pirmininkas, p. P. Hymans yra 
atsiuntęs musų vyriausybei no
tą, kurioje jis prašo musų Vy
riausybę pagerinti sanitarinę 
padėtį Kauno kalėjimuose ar
ba, jei nėra galimybės dėl siau-^ 
čiančios {Lietuvoje epidemijos 
tai padaryti, paleisti politinius 
nusikaltėlius, kas turėtų žy
mios įtakos į musų santykių 
pagerinimą su musų kaimy
nais. Prie savo notos p. Hy
mans yra pridėjęs dviejų jam 
pasiųstų Lenkijos Užsienio 
Reikalų Ministerio telegramų 
nuorašus, kuriuose Lenkija, sa
kydama, kad Kauno kalėjime 
siaučianti baisi šiltines epide
mija ir mirtingumas, ir kad 
Lietuvoje trūksta dezinfekcijos 
priemonių, siūlos savo priemo
nėmis aprūpinti Kauno kalėji
mą.

Musų Užsienių Reikalų Mi- 
uisteris prof. Jurgutis į tą p. 
Hymanso notą davė atsakymą, 
pabrėždamas pačioj6 notos pra
džioje, kad jį duodąs vien kad 
parodytų tikrą dalykų padėtį 
ir pabrėžtų Lenkų informacijų 
mielagingitaią. Toliau prof. 
Jurgutis nurodo, kad šiltinės 
epidemija niekuomet nebuvo 
buvusi kalėjime taip, kaip bu
vo pranešęs p. Skirmantas. šis 
sako, kad vasario menesį bu
vo susirgę vienu metu 30 poli
tinių kalinių, kuomet ištirųjų 
<lidžiausias susirgusių skaičius 
siekė vien 11 asmenų. (Vasario 
mėn.). Griežtomis priemonė
mis pasisekė visai panaikinti 
šiltinę Kauno kalėjime, ir nuo 
kovo 8 d. daugiau susirgimų

nebuvo, o visi paskutiniu lai
ku susirgę pagijo.

Pati musų Vyriausybė susi
rūpinusi santarinės kalėjimo 
padėties pagerinimu. P. Hy- 
manso pažadinimą paleisti po
litinius prasikaltėlius prof. Jur
gutis pareiškė, kad pati Lietu
vos Vyriausybė yra davusi am
nestiją net tų politinių prasi
kaltėlių daugumai, kurie buvo 
kėsinęsi prieš pačios Valstybės 
gyvavimą. Lietuvos Vyriausy
bė pati stengias eiti p. Hyman- 
so nurodytu keliu, bet savo pa
stangose ji sutinka daug kliū
čių iš Lenkijos pusės, kuri 
kenkia Lietuvai ne tik išori* 
niai, bet ir krašto viduje, sten
gdamosi per savo agentus trik
dyti vidujinį tvarkymąsi.

Lenkai ruošiasi neitralinėj
KAUNAS. E. Iš tikrų šalti

nių sužinota, kad išvažiavus 
kontrolės komisijai, lenkai 
sparčiai siunčia j neitralę zoną 
įvairias ginkluotas organizaci
jas. Taip pat taiso tiltus ir da
ro apkasus. Apie Pabradę pa
daryti trijų linijų apkasai su 
spigfliuotomis vielomis. Kitoje 
vietoje eina apkasai per Palū
šę—Ignaliną ir Kaltinėnus.

Lenkai mano sustiprinti no- 
itralinėje zonoje savo ginkluo
tas organizacijas, o paskui su
syk užimti visą zoną.

Jei iš lietuvių pusės butų 
pasipriešinimo, tai organizaci
joms padėtų lenkų karinės da
lys.

BOIDOGNA, Italijoj, b. 23. — 
Metus bombą j kavinę 8 žmo
nes liko -sužeisti, jų tarpe 4 
komunistai.

Sugavo Sinkulos sėbrą

PARYŽIUS, b. 23. — Vokie
tija vakar užmokėjo kontribu
cijos komisijos pirmą mėnesi
nę kontribucijos mokestį, kaip 
komisijos nustatyta kovo, 21 d. 
Dabar užmokėta 18,000,000 
auksinių marikių ($4,500,,000), o 
paskui bus mokama po 50,000,- 
000 auks. hiarkių ($12^500,- 

000) 'kas mėnesį.

DETROIT, Midi., bal. 23.— 
Charles Jonės, narys paliegu
sių “spešelų” (U J. Sinkula & 
Go.p sugrįžo iš San Fraucisco 
ir tuojaus tapo apkaltintas pri- 
gaudinėjime žmonių. Teismo 
jis visą laiką tylėjo ir tik pa
klausus ar jis prisipažįsta prie 
kaltės, jis atsakė, kad nesąs 
kaltas. Jis tapo paliuosuotas 
už $2,000 kaucijos iki tardy
mui, kuris bus gegužės 22 d.

TEXAS ANGLIAKASIAI 
SUSITAIKĖ.

FORT WORTH, Tex., b. 23. 
—Bridgeporto angliakasių
streikas užsibaigė susitaikimų 
tarp angliakasių ir kasyklų sa
vininkų. 300 angliakasių pa~ 
nedėlyj grįžta į darbą. Darbi
ninkai priėmė $1:50 j dieną nu
kaposimą algos, o dirbantiems 
nuo Štukų po 25c ant tono.

Bulgarija nuginklavusi Vrange- 
lio kareivius.

SOFIJA, b. 23. — Bulgarijos 
valdžia, atsakydama į Ukrai
nos notą sako, kad visi Vran- 
gelio kareiviai, kurie atvyko f 
Bulgariją, yra nuginkluoti. Uk
raina notoje pareiškė, kad jei 
tie kareiviai puls Ukrainą, tai 
skaitysis karo aktu iš pusės Į 
Bulgarijos.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kuri jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršurn 50 milijonų 
auksinų, visų laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI P STI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujieną Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko —jLie- 
tuvos Prekybos ir Pramones Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi- 
ųue kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
173® So. Halsted St^ Chicago, m.

Bridgeporto Skyrius
8210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.

Town of Lake Skyrius
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672 

Brighton Park Skyrius
4138 Archer Avė., Chicago, BĮ.

West PuJImano Skyrius
523 West 120th StM West Pullman, BĮ.

Roselando Skyrius
233 East 115th St., Roseland, Dl.
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Sveikatos Dalykai
RAUPLĖS.

Rauples užeina kaip epide
mija. Rauplių epidemija gali 
būti smarki ir pagimdyti dau
gelį mirčių, arba lengva ir be 
mirčių. Rauplių priežastis nė
ra žinoma, bet yra žinoma 
tiek, kad nuo jų apsisaugo]a- 
ma čiepijimu. čiepijimas, ku
ris prisiima (jei neprisiima, 
reikia pakartoti) yra beveik 
tikras apsaugojimas rilio raup
lių penkiems, septyniems, ar 
daugiau metų. Vaikai reikia 
čiepyti jiems sulaukus dviejų 
metų, o epidemijai pasiro
džius reikia čiepyti visi. Raup
lės nėra tokia baisi liga, kokia 
ji buvo kadaise, bet nėra rei
kalo, kad ji butų visai.

Plaučių uždegimas.
Kas metai daugelis angliaka- 

tsių numiršta nuo plaučių už
degimo, ypatingai šaltesnei žie
mai esant. Plaučių uždegimas 
yra užkrečiama liga, bet ne 
taip labai kaip rauples. Plau
čių uždegimui būva dvi prie
žastys, šaltis ir svaiginamų 
gėrimų gėrimas. Vyrai, dirbą 
šiltose vietose, arba šlapumoj 
ar šaltam ore, turi žiūrėti, kad 
neperšalus. Neišmintinga vy
rui manyti, kad jis yra toks 
didelis ir stiprus, kad negali 
peršalti. Jei tenka dirbti lauke, 
tai tinkamai apsitaisyk. Jei 
drapanos nuo prakaito suš
lampa, nesėsk ir nestovėk po 
darbo, o persimainyk drabu
žius. Yra pavojinga sušalus ar 
peršlapus degtinė gerti susišil- 
dymui. Yra žinomas dalykas, 
kad žmonės, kurie geria daug 
greičiau suserga plaučių užde
gimu. Karšta kava geriausia 
padeda atšilti ir pašalina blo
gas pasekmes. Kava ištikro 
sušildo, kuomet gėralai sušildo 
ir perdaug supilpnina gyvybės, 
jiegas.

Plaučių uždegimas yrft pa
vojinga liga; jei. ir nėra mirtin
ga, tai j>alieka plaučius suga
dintame stovy ir dažnai džio
va seka.

Dulkės.
Dulkės nėra liga, bet esti 

priežastimi ligų. Kietos, aštrios 
dulkės, patekę į plaučius, pa
mažu trina juos, padarydamos 
juose daugelį žaizdelių. Tos 
žaizdelės neduoda plaučiams 
savo darbo atlikti. Plaučiai 
gauna karštį ir džiova praside
da. Darbininkai, dirbantieji 
dulkėse, greitai gauna džiovų. 
Plaučių, uždegimas vis sHpnija 
plaučius ir leidžia džiovai plė
totis. Kvėpuojantis dulkėtu

oru užsikrečia džiovos antkri- 
čiu daug greičiau, negu žmo
gus sveikais plaučiais. Jei jis 
serga džiova, tai jam sunkiau 
yra pasveikti. Jam tenka ko
voti ne tik su plaučių liga, o 
ir su kenksmingomis dulkėmis, 
kurios vis ėda ir ėda jo gyvas
tį-

Žinoma, ankliakasys dirban
tis dulkėse, turi jas įkvėpti, 
bet tas yra taip dėlto, kad jis 
nemato pavojaus tame.

Mirčių skaičius tarp metalų 
kasėjų yra daug didesnis negu 
tarp angliakasių ir dešimtį 
kartų didesnis, negu jis galėtų 
būti. Bet ką kalnakasys gali 
padaryti, kad jam nereikėtų 
dulkės kvėpuoti? Dabar vis 
daugiau ir daugiau .pasigauna- 
ma šlapio gręžimo. Sausai ma- 
šinomis gręiiant <lxilkes galima 
nuguldyti žunirkštuvu. jjasi- 

imant vandens iš kibiro, bot 
sausos skylės lengviau® gręžti; 
be to vanduo taškosi gręžiant. 
Gręžiant viršui galvos vanduo 
krinta ant gręžiančio ir tąsyk 
reikia turėti rėžiuos kepurė, 
batai ir apsiaustas. žinoma, 
yra vargas, sunku yra išpildyti 
visi “saugumo pirm visko” rei
kalavimai gyvasties apsaugoji
mui. Darbininkai dirbantieji 
dulkėse turėtų vartoti kvėpuo- 
tuvą ir žiūrėti, kad jis butų 
geram stovy. Kvėpuoluvai, tie
sa, yra neparankus ir gal kiek 
kenkia, bet geriaus tas/ kaip 
Jžiovą įsigyti.

Įkvėptosios dulkės kasdien 
sutrumpina gyvastį. Darbinin
kai, kuriems tenka “valgyti 
dulkes” ir “gerti dujas,” mirš
ta jauni, r

Sutrauka.
Laikytis aukščiau nurodytų 

prasergėjimų apsisaugojimui 
nuo ligų gal yra sunku ir sun
ku įrodyti sveikam darbinin
kui, kad jis gaili kada susirgti. 
Bet visa remias sveiku protu 
ir angliakasiai turėtų suprasti, 
kad peržengus sveiko proto 
sveikatos taisykles užtraukia
ma nelaimė ne tik sau, bet ir 
savo šeimynai ir kitiems dar
bininkams kasyklose. Liga yra 
didžiausis kalnakasio priešas, 
bet prisilaikant taisyklių apsi
saugojimui nuo ligų, jis galima 
prašalinti.

Pirmas ir paskutinis sveika
tos užlaikymo žodis tai švaru
mas. švariai laikyk namus, jų 
apylinkę ir darbo vietą; ne- 
spiaudyk, saugokis peršalti, 
saugokis nuo įkvėpimo dulkių, 
o apsisaugosi nuo daugelio li
gų ir bereikalingo kentejimo 
pats ir kitus apsugosi.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

“KULTUVĖ.”

“Kultuvė” tai satyros ir sar
kazmo vienadienis laikraštis, 
išėjo Kaune, balandžio 1 dieną. 
Jame išjuokta ir išpeizota vis
kas, kas tik lietuviškame pasau
lyje yra, pradedant nuo “auk
ščiausiųjų” ministerių, ligi Že
minusiųjų milicininkų; ne tik 
tie ponai-poneliai išjuokti, bet 
ir jų darbeliai išknaibyti.... Tai
bent laikraštis! —Pr. brolis.

Tamošunas į mane akis iš
vertęs:

—^A, didelis ponas čiia atsira
do! —• paėmė už apykaklės ir 
išstūmė laukan mudu ir kitus 
žmones į nuovadą su reikalais 
atėjusius.

Kovo 23 d. š. m. paragino 
mudu į miliciją, klausinėjo ir 
tardė kaip kaltinamuosius, gąs
dino suėmimu ir lt., o Vincą 
Merčaitį net buvo suėmę. Ma
ne, Lanką, rimtai paklausė:

>—Tamsta kaltinamas, kad 
agitavai girtą vežėją prieš mi- 
licistą. Ar prisipažįsti kaltas?...

—Kokia gal būt mano agita
cija, kad aš girtuoklio ištolo 
lenkiuosi,.. — ir nupasakojau, 
kaip buvo, visą atsitikimą. Na, 
ir surašė protokolą... Reikala- 
voni, kad būtinai įrašytų apie 
tą “stebuklingą skutimosi,” 
stumdymą, mušimą, kojoms 
spardymą ir tt. Dabar laukia
me baisaus teismo. Tik neži
nome: “skutikai” ar “apskus
tieji” liksime kalti.

Aleksote.
Jonas Lankas ir 
Vincas Merčaitis.

Užrašė Pranės Brolis.

ANCHOR - DONALDSON

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay. NevY>rk.NY.lJ

SbILIETUVSl
,i . PER HAMBURGĄ,WUA\Ą 

/ . ARBA LEPO JtL
'fo Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu. - 

•PJ Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 

į/ VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 
< TA į KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
L1TUANIA ..........................................  Geg. 3
LATVIA ...........................   Geg. 10
POLONI A .......................................... Geg. i*

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

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

Kaip Kauno milicistai 
^skutasi” ir kaip pilie
čius nuovadoj’e “skuta”.

|Kovo 20 d. 1922 m., G vai. 
vakaro, aš, Jonas Lankas su 
kaimynu Vincu Mcrčaičiu, nu- 
čjova iš Aleksoto į Pirmąją 
Kauno milicijos nuovadą (Pet- 
ro gatvč Nr-. 4) įvilioti ii i rei
kalų atlikti. PiaklausSVa dižu- 

ruojančio Jamošuno:

—Kur viršininkas?
—Skustis nuėjo!
—Ar barzdos skustis? — pa- 

klausėva. Tamošunas pakeltu 
balsu paaiškino:

■—Tai jus nesuprantat: pilie
tiškai “skustis,” tai reiškia' iš
sigerti !

Tuo tarpu nuovadon buvo 
atgabentas suimtas vežikas 
Juozas Valiukevičius iš Šan
čių, truputį įmovęs. Vežikas 
prie Tomašiuno priėjęs papra
šė:

—Ponas viršininke, leisk 
man nors vežimo pažiūrėti, 
kad kas arklio nepavogtų. Ta
mošiūnas rusiškai sukeikęs pa
griebė vežiką už apikaklės, par
vertė, ant žemės ir pradėjo ko
jomis spardyti. Vežikas atsikė
lęs paklausė:

—Atsiprašau, už ką tamsta 
mane daužai!?

Tamošunas vėl užkeikęs:
—Neturiu’ su tavim kalbos! 

Eik į kampą! — ir stūmė ve
žėją ant kitų žmonių, kad tas 
galvatrūkčiais nuvirto. Tada1 aš 
kantrybės pritrukęs paklausiau 
įšėlusio Tamošuno:

—'Klausyk, Tamošune, kam 
tamsta tą žmogų taip žvėriš
kai muši, kad jis “apsiskutęs.” 
Juk tamsta sakeis kad viršinin
kas išėjo pilietiškai “skustis;” 
ar kai viršininkas ateis “apsis
kutęs,” tai ir jį taip daužysi ir 
valkiosi, kaip šį vežėją?

Tuo tarpu įėjo kitas milicis- 
bas, kuris ką tik vežėją buvo 
suėmęs ir su Tamošunu kaip ir 
juokaudami susistumdė ir man 
batu ant kojos užlipo.

—Tik truputį mandagiau elg- 
kites; man koja numynėt; julk 
man skauda.

DODGE $350.
Numerio pirmo mekaniškam sto- 
vyj. Atrodo kaip naujas.
Taipgi ,turime dar keletą pasiūly
mui automobilių už labai (žemą 
kainą).

W1NTON
STUDEBAKER 1920
OAKLANI) SEDAN 1921 
Atrodo kaip nauji.

šie automobiliai geriausiame pa
dėjime. ,

STAR GARAGE
4619-25 W. Madison St. 

Tel.: Austin 8187
Atdara vakarais ir nedėlioms.

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

Pienu Pasitikėjimas

ĮH Bordeno pienas - pienas Į n yra išimtinos vertybes - su- įf 
/į tinka visokiausius skirtin- Ir 
IĮ gus reikalavimus. ĮĮ
I Jei negaunate šio pieno, Į 

patelefonuokite musą at- Į 
stovui, o jis išaiškins musų IĮ 
patarnavimų. ‘ ĮĮ

BORDENS
Farm Products Cb, Ine.

FRANKLIN 3110

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Tel. 143/1— S. Velnekui
3846—M. Misevičienė
8259—A. Jonikas
9462—J. Luišas 
11233—A. Kraujalis 
11235—K. Gabalis 
11236—K. Kraujalis 
11545—U. Grigalaitienė 
11669—O. Vitrakienė 
11743—A. Beilionė 
11752—J. Stuparas 
11781—B. šalčius 
11782—0. Kaulinaitė 
11817—A. Danta 
11862—J. Bielskis 
11948—J. Ramoškas 
11990—. Hennan 
11994—O. Norvaišaitė 
11997—V. Juknas 
12002a—P. Mežutavičius 
12003—V. Minėtas 
12007—J. Ačius 
12039—J. Petrukaitis 
12059—P. G'albudas ’ 
12070—A. Brasas 
12081—O. Juškienė 
12113—M. Braziutė 
12120—M. Ju^as 
12139—J. Suvaiždžius 
12141—V. Ambrazienc 
12144—J. Būtis 
12145—J. Bieliak 
12149—S. Žilinskas

12157—V. Nacis i
12173—S. Besikirskis 
12174—K. Kerezienė 
12176—A. Aleliunas 
12191—K. Gabriutė 
12192—K. Makevičius 
12194—M. Paškauskienė 

’ 12200—P. Kasiulis 
12201—J. Galinauskas 
12205—A. žalkauskiui 
12207—M. Kauneckis 
12212—P. Daukšas 
12217—B. Arminas 
12220—J. Gvazdauskas 
12228—B. Baltrušaitis 
12229—P. Suveizdis 
12237—P. Gridenas 
12240—B. Vainoriene 
12242—A. Krišinskienė 
12256—V. Radzevičiukė 
12264—A. Paškevičius 
12281—P. Aliliunienė 
12290—A. Svilienė 
12293—L. Petraitis 
12299—P. Narakas 
12308'—A. Kašminskas 
12408—V. Gonsevskienė 
12410—A. Kapčiute 
50123—P. Druktenis 
50140—J. šležis 
50176—P. Mickaite 
50179—J. Serbentas 
50216—L. Bernotas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?
Jei stogas kiauras, vanduo bėga, ayba nori naujų stogą uždėti, 

motykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavizdžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant. *

“Visokis Lumberis”

Morgan Park Lumber Co.

St. Seimo Nariai
KAP. LADAS NATKEVIČIUS 

MOK. BALYS ŽYGELIS
Kalbės šiandien, bal. 24 d.,

Pradžia 7 vai. vak.

MILDOS TEATRE
3140 So. Halsted St.

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

Bus rodoma krutami -paveikslai ir gros puiki 
muzika. Svečių kalbos bus pamargintos daine
lėmis.

Visi, kas tik gyvas į šias prakalbas. Išgirsite 
ko negirdėjote pei nesitikėjote.

Kviečia Komitetas.

Greičiausi moderniški 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 ...................... Geg. 18
SAXONIA .......................... Geg. 25

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
SCYTHE .......................... Bal. 25
CAMERONIA ....................  Geg. 6

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
MAURETANIA Bal. 25, Geg. 16 
AQUITANIA .... Geg. 2, Geg. 23

Per Angliją ar Hamburgą į Dan
zigą $106.50 į Liepoją $107. Tak
sų $5.00.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no- 
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lavakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. ‘ Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago.
325 Second Avė.-, So. Minneapolis.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susĮlieja.
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skal

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smotana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Painojablets 
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.
PAINO CHEMICAL CO.

1824 Wabansia Avė.,
Chicago, UI.

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.

Į 4537 S. Ashland Av.
Chicago, 111.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusimo Circlet. siz$s34t?4s. 

Namo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.- ___ ______ _________ ■ - “ ■ - ■

K. GUGIS 1
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted SC. r

Valandos: nuo 6 iki 8 v. i. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

< „ . J

' JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt 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, Namas, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisus vidurnodestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. Lt Salk St.

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom SL 
Randolph 8899

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago. 
Tel. Yards 4681

1 
Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

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

iki 9 vakare.
L/ 
■■■■■■■■i..................... »■■■■«»■■■■■■■ ................. ■iill<4

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5’P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

f JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
. Tel. Haymarket 3869

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

JURGIS HRYNKEVičIUS 
KRIAUčIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausia dar
bas ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitikmti, arba rašyki

te ,mes ateisime į namus.
1504 W. Division St. Chicago, III.

Dresės
50c

Įmokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybė vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American
Dress

Installinent Co.,
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central 1844

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

ryto iki 2 vai. po piet
------- 'r--'--' '

•i



NAUJIENOS, CMcftgO, ffl,

i/

Geri! Telefonai:

| Pirk Šiuos Cigaretusir TaupykPinigus

(Siuntėjo Adresas)

LAZURKOS
Dabar geriausios

BIMBOS

Telefonas: Boulevard 7042

eličiou.spjĮ'

f

:1

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

* r. t *

.... Valstija
Auksinais

ne- 
jie 
ne-

pa-
di-

Pilnas Vardas
Adresas .... ...

Miestas ..........
$...... ............ .

Valsčius ..

.... Kaimas

Kodėl “Dir- 
irgi neliuo

bei išreiški- 
nesirūpina,

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. VAITUSH. O. D 
Lletevig Aldą SjeciallMtaM

(Apgarsinimas)
JŪSŲ KŪDIKIS TURI TURĖTI 

GERIAUSIĄ MAISTĄ.

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So, Ashland Avė.
Kampas 47th St.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Prašyk savo groseminko Bull Dog 
lazurkų. .

J. L PRESCOTT CO.,
Now York

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganinei ja 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 J8 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiiuai skyriai — $150, 300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

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

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

BULLBOC

Laikraštis, kaipo laikraštis, nės proporcijos į tą fondą? 
kad kalbėti apie vi-1 Juk aš, pavogęs iš kur nors, 

suomenės reikalus. Kaip jis tuos negalėjau tą fondą atpildyti. 
' _ i  ___ __ j— I __  a.-

Pinigus į Lietuvą
mes pristatom greitai ir pigiai į Visas dalis Lietuvos per musų ko
respondentą, didžiausį banjeą Lietuvoje.

Norėdami siųsti pinigus i Iletuvą iSpildyklte žemiaus padėtą 
blanką ir prisiųskite mums su jūsų bankos čekiu, arba money order 
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KORESPONDENCIJOS

Vieni streikuoja, kiti alkoholį 
naikina.

Šitas miestelis ir visa jo apy
linkė buvo apgyventa neorga
nizuotų angliakasių, bet kilus 
didžiajam streikui ir čia visi 
išėjo į streiką. Nors Berrwinde, 
White kaunteje baisiai perse
kioja darbininkus, nesileisda
mi organizatorių ištolo, bet su
sipratę darbininkai nežiūri; jie 
susirinko ant privatinės žemės 
ir skaičiuje 1200 susirašė į 
Sus. Am. Kasyklų Darbininkų 
organizaciją. Viena kasykla, 
vadinama Huskin No. 3, dar 
vis tebedirba. Streiko vadai, 
norėdami išvesti tuos darbinin
kus į streiką, pasiuntė 12 vy
rų suorganizuoti juos. Kompa
nijos agentai tą patyrę užsiun
dė ant jų policiją; klausi poli
cija tuoj suareštavo visus 12 
vyrų, suvarė į bakskarį ir nu
vežė į Central City, kur teisė
jas, norėdamas būti geras 
kompanijai, nubaudė kiekvie
ną po $20 baudos. Kitas kampa 
nijos tarnas Central City mies
to galvas išleido patvarkymą, 
kad po 9 valandos vakarą jo- 
kis žmo»gus nesirodytų gatvėje.

Apie lietuvius taipgi tenka 
šis tas parašyti. Jie pasižymi 
tuomi, kad, nepasiduodami 
vienas kitam, žiuri kuris dau
giams alkoholio išnaikins. Ki
tas išėjęs į alkoholinius kasi
mus kartais išbūva nevalgęs 
po 5 ir 6 dienas; kada iš šitų 
kasimų sugrįžta, tai sunku pa
žinti | kokj gyvulį jis pana
šus —• apsidaužęs, purvinas, 
apsamanojęs. Tuomet vieni rei
kalauja arbitražo, kiti tiesiog 
nuostolių atlyginimo iki ant 
galo susitaiko ir pradeda tą 
pačią kovą su alkoholiu iš nau
jo. Caimbrooiko lietuviai nai
kina alkoholį su dideliu atsi
dėjimu ne tik vyrai, bet ir gra
žioji lytis. Bet atrodo, kad jie 
greičiau išnyks negu jų naiki
namasis alkoholis. Vargšai, 
laimingi žmoneliai, kaip 
patys save baudžia, proto 
turėdami 1 • • i

Be šitos bendros Cainbrooko 
lietuvių silpnybes yra dar kita, 
tteuodama tik pas kaikurias šei- 
nitninkes. Jos mano, kad neve- 
dėliams pinigai nereikalingi ir 
iŠ savo burdingierių mokesnį 
atsiima vis per teisėją; jos sa
ko, tegul ir . ponas sikvojeras 
pasinaudoja. Tikros “svieto ly
gintojos.”

K. R. Kultuvuk.

i

^.nės yra inkriminuojami, stato
mi plėšikais, vagimis visuome- yra tam, 
nės akyse. Ir tai tokie žmonės, 
kurie yra nemažai visuomenei 
pasidarbavę ir turėję pilną pasi
tikėjimą. Patys tie žmonės, apie 
kuriuos taip daug pastaruoju 
laiku prirašyta, kažkodėl tyli. 
Senovės priežodis sako: “Tyla 
gera byla;” bet, atsiminus da
bartinę modernišką patarlę, — 
“tylėjimas reiškia sutikimą,” 
aš, vienas iš tų kandidatų, pa
tekęs visuomenės mintuvuose, 
ilgiau tylėti negaliu, nes SLA. 
išganytojai ir gelbėtojai su pur
vina savo agitacija nužengė per 
toli. Dėlto nepavydės man gerb. 
Redakcija truputėlio vietos sa
vo laikraštyje pasakyti kelis 
žodžius apie daromus man įtari
mus, kurių dėlei ne vien man 
taikoma užkirsti kelias besidar- 
bavimui musų visuomenės la
bui, bet į tai traukiama net 
laikraščiai ir partijos, grumoja- 
ma vienų kitiems kenkimu ir 
ardymu viešųjų darbų.

Štai “Sandara” išspausdino 
ilgoką straipsnį kokios ten/S. 
L. A. Rinkimų Komisijos, 
rodančios, kaip, už ką ir kodėl 
tur SLA. nariai balsuoti už to
kius ir tokius kandidatus; ten 
nupeikiamas vienas-kitas iš no
minuotųjų ir priėmusių kandi
datūrą asmenų. Įžymiausiai ve
dama agitacija už iždininko vie
tą. Senasis iždininkas T. Paukš
tis įtariamas nuskriaudime S. 
L. A., neprisilaikant SLA. sei
mų nutarimų. Jo vieton perša
ma apačioj šio straipsnio pasi- 
rašiusis A. B. Strimaitis į iždi
ninkus; nurodoma jo nuopelnai 
organizacijai, jo teisingumas ir 
ištikimybė, etc.

reikalus supranta, pasirodo iš 
jo nuomonių. Pagelbėti1 ar kenk
ti kokie nors straipsniai laik
raščiui ar partijai tik tuomet 
gali, jei skelbia neteisybę. “San
dara” nepasakė nieko tokio, kas 
butų neteisybė.

To paties straipsnio, tilpusio 
“Sandaroj” ir “Dirvoj,” turinio 
pasirodė ir lapeliai tūlos kuopos. 
Kas juos paskleidė, kas rašė —• 
prirodymų jokių nėra. Vienok 
laikraščiai (“V.” ir “Naujie
nos”) spėlioja, buk tai darbas 
tų pačių žmonių, kurie kandida
tuoja į įvairius SLA. urėdus. 
Aš nedalysiu spėliojimų, neat
sakysiu už. kitus kandidatus, 
bet aš pasakau, kad su tais, ar 
kitais straipsnių rašymais, ne
turiu nieko bendro.

Kasžin iš kur išdygusi slap
ta organizacija “Krivija” siun
tinėja įvairius lakštus. Na, šiuo
se gLA. rinkimuose “Krivija” 

irgi įkišo savo pirštus. Už tos 
organizacijos darbus spėlioji
mais primetama kaltė tai tiems 
keliems asmenims, tai 126 kuo
pai, kurioje tie įtariamieji as
mens priklauso, kaip antai — 
Strimaitis, Danielius, Račkaus
kas, Jurgeliutė, Vitaitis, Bukš- 
naitis ir kiti darbšUsnieji SLA. 
nariai. Tai viena lakšto pusė. 
Gi antra pusė yra tokia:

“Didžiojo New Yorko SLA. 
kuopų Komitetas,” kurio nie
kuomet nebuvo ir nėra (tai tik 
gudrus pseudonimas), išleido 
lapelius ir išsiuntinėjo SLA. 
kuopoms. Tuose lapeliuose aš 
esu inkriminuojamas penkiuose 
punktuose. Persergstima SLA. 
nariai, kad nebalsuotų už mane 

Pasirodžius šiam straipsniui, j SLA- Odininką: 1) Buk aš 
tūli sandariečiai baisiausiai per- nešvarią agitaciją (slaptais 
sigando, kad “Sandara,” kaipo lapeliai8) liausi išrinktas SLA. 
partijos organas, pataldindama sekretorium, bet užsigynęs Bal-

Ir kitą kartą žmonės gyveno, 
dirbo, rūpinosi savo privačiais 
ir bendrais visuomenės reika
lais, bet tokios agitacijos ir var
žytinių už vietas, tokių politi
kavimų, kokius dabar tenka 
jiergyventl, nepamename. Mes, 
Amerikos lietuviai neturime di
desnės respublikos, kaip SLA. 
Tai didžiausia musų respublika, 
kurioje gyvena įvairių politinių 
jsitikinimų žmonės, šioje res

publikoje būdavo truputis agi
tacijos, rinkimams prisiarti
nant, bet ta agitacija būdavo 
nepralenkia kriukiais einančio 
elgetos. Gi dabartinė agitacija 
tarytum laksto modemiškais 
aeroplanais, nešioja žinias po 
visas SLA. kuopas, barsto įvai
rią literatūrą ir slaptus lapelius, 
kaip iš gausybės rago. Laikraš
čiai talpina sieksninius straips
nius su (rodymais, kokio kandi
datai tinka užimti įvairius urė
dus šioje organizacijoje, — ne
sigailima įvairių įvairiausių įta
rimų, įrodymų jiems kalčių, ne
tinkamumo, —> žodžiu sakant, 
purvini Šmeižtai pilasi ant kan
didatų galvų iš visų pusių, žmo

agitacijos straipsnį, nustosian
ti savo partijos narių pagarbos, 
tas kenksią net partijai, nes 
tūli asmens (o ypatingai aš) 
esą daug kuo visuomenei, nusi
kaltę, tai talpinant' panašius 
straipsnius “Sandara” kompro
mituojantį visus narius visuo
menės akyse. Užmetimas man, 
kad aš esu pridaręs visuome
nei žalos, dar niekuomet nebu
vo man įrodytas. Kas, kur, ką 
rašė — visuomet rašė pasislėpę, 
idant nebūtų galima patraukti 
teisman už inkriminavimą. Na, 
žinoma, laikraščius. talpinusius, 
ar talpinančius kriminališkus 
šmeižtus, galima patraukti at- ‘kuopų neparemia to įnešimo, 
sakomybėn, bet man, visą am-1 tol badsavilmas negalima leisti, 

su-

tiniorės seime, šio užmetimo 
ir dabar aš sau neprisiimu, ir 
jei kas man prįrodys, kad aš 
sekretoriaus rinkimuose ve
džiau agitaciją lapeliais, tai ski
riu penkis šimtus dolerių 
“Prieglaudos Namui.”

2) Buk aš, tapęs S|LA. sek
retorium, vedęs agitaciją ir 
net pervaręs referendumą, kad 
suvienyti kasicriaus urėdą su 
sekretoriaus, su tikslu užgrieb
ti SLA. iždą — irgi yra di
džiausia neteisybė:

a) Referendumo pervaryti 
negalima, kol kuopos nepadaro 
atatinkamo įnešimo. Kol 10

nežiūrint keno ir koks butų 
manymas;

b) Kuomet referendumui 
vddajna įnešimas nuspręsti, 
dilina visos organizacijos narių 
apie tai svarsto savo kuopų 
posėdžiuose ir sprendžia; tad 
jei kas referendumo nuspręsta, 
tai negalima kaltinti vieno žmo
gaus, o čion kaip tik sumetama 
kaičia man Vienam.

c) Waterburio seime aš, bū
damas centro sekretorium, pats 
rekomendavau seimui, kad to 
referendumo seimas nepatvir-

žiu iš algos gyvenančiam, tas 
negalima, tai ir reikia nešti juo
doji dėmė. Visuomenės veikėjo 
darbai niekuomet visiems nepa
tiko ir nepatiks, o kuomet taip 
yra, — tai ir nuo politinių prie
šų apsisaugoti nėra galima. Ka
dangi nuo tokių negalima apsi
saugoti, tad įvairių pseudo 
purvinto jų kiekvienas viešas 
žmogus turėjo, turi ir turės. 
Kodėl tas straipsnis turėtų pa
kenkti “Sandarai?”’ Ar aš, kai
po tos partijos žmogus, esu ką 
nors blogo partijai padaręs? Ari. t _ . y. .. .. . .įtintų. Lai peržiūri mano rapor-eau ką nors blogo visuomenei!, * . ....., , ((T . , tą, pateiktą seimui, o persitik-padaręs? “Laisve , komunistų* . ... , 1 ... .. •» irms. Aišku, kad mantas reika-
organas, jau nuo praeato fe iidininio su sukretorium

suj tingimas užmetamas tik dėl
to, kad kuodaugiausiai diskre
dituoti mane SLA. narių aky
se.

3) Primetama man, kad aš 
Susivienijimui užgynęs $12,000 
skolų. Tūli nariai man rašo, 
kad aš tuos pinigus grąžinčiau 
organizacijai. Mat, jie supran
ta, kad aš prisisavinau sau tą 
sumą. Kodėl nepasakoma, kiek 
aš radau skolų, paimdamas 
sekretoriaus vietą 6 d. liepos, 
1911 m.? Kodėl nepasakoma, 
kad man atėjus į SLA. Centrą, 
spaustuvės ir ofiso kaip ir ne
buvo, o aš įtaisiau pirmos klia- 
sos spaustuvę ir gerus ofisus? 
Jeigu jau man primetama kal
te už tokius dalykus, kad lėšų 
fondas sulindo į skolas laike 
karės, pabrangus įvairiems 
reikmenims, tai kodėl neprime
tama kaltė visiems SLA. na
riams už nesumokėjimą dides

varo intensy^ę agitaciją, 
pervarius savo pasekėjus į S. 
L. A. urėdus, bet niekas “Lais
vei” nepasakė, kad ji turėsian
ti nukentėti, ar komunistų par
tijai kenksianti; aptenč, — te
nai tą agitaciją veda pati re
dakcija, ne kokio tai korespon
dento straipsniai; bolševikų 
partijos žmonės didžiuojasi sa
vo organo uolumu.

O kad “Sandaroje” pasirodė 
kokio ten korespondento straip
snis, tai musų sandariečiai nu
gąstauja. Kodėl “Vienybė”, pa
šventusi savotiško turinio ėdi- 
torialą, nenugąstauja, nors kaip 
kas galėtų patraukti ją ir teis
man uŽ kriminalį prasižengimą 
prieš S. V. tiesas? 
va,” “Naujienos” 
sos nuo agitacijos 
mo savo nuomonių,
kiek nustos savo skaitytojų, Iš
reiškiant savo opiniją.

Ir sau tų pinigų nei vieno cen
to nepasiėmiau.

4) Primetama man kaltė ir 
kitos organizacijos, nieko ben
dro neturinčios su SLA., — 
tai yra L. A. B-vės, buk aš pir
kęs be pinigų 10 tūkstančių do
lerių vertės serų. Jei aš pirkau 
be pinigų taip daug Šerų, tai 
turėjo kas nors juos parduoti, 
tai reiškia — aš nepavogiau. 
Kokiu budlu galima mane ap
kaltinti ir už tai? Kad aš tapau 
.Buitie State Banko direkto
rium, tai ir skaitoma prasikal
timu. Na, juk jei Bankas orga
nizavosi, tai turėjo būti ir di
rektoriai. Aš nemanau, kaip ir 
kiekmienas mąstantis žmogus, 
kad būti Banko direktorium 
yra pažeminimas savęs, ar tos 
organizacijos, kurios esu nariu.

>5) Mano nuopelnai organiza
cijoje esą tokie, kad Bostono 
seimas turėjęs mane išmesti iš 
sekretoriaus. Tas užmetimas 
yra neteisingas, — manęs sei
mas neišmetė, neigi man ko
kius nors užmetimus padare, 
kaipo netinkamam toje vieto
je. Kuomet aš (buvau antru kan
didatu, p. T. Dundulis buvo 
pirtim, —bet/seimas Dundu
lio kandidatūros nepatvirtino. 
Tai aš, būdamas antru kandi
datu, neapsiė'miau ilgiau sek
retoriumi būti. Tą žino SLA 
nariai iš seimo protokolų.

Su šiuomį paaiškinimu lau
kiau, kol pereis SLA. viršinin
kų rinkiniai, nes ankščiau kal
bant apie tai niekuomet negali
ma butų pateisinti savęs, kad 
esu liuosas nuo agitavimo pats 
už save. Visiškai tylėti irgi ne
buvo gailina, nes tie purvai, ku
riais tūli 'laikraščiai ir lapeliai 
mane apšmeižė, nėra užpelnyti. 
Lai SLA. nariai tmąto visos po
litikos ir agitacijos nešvarumo 
dugną, ir lai būna pamoka atei
čiai, lai nesiremia ant įvairios 
agitacijos, bet naudojasi savo 
sąžines balsu, ir supratimu; lai 
paveda savo organizacijos rei
kalus į tokių žmonių rankas, 
kurie yra patikėtini.

A. B. Strimaitis.

Lietuvi moteris iš Philadel- 
phia rašo: “Kad jos kūdikis nu
balęs, sudžiūvęs ir ne ėjo sun
kyn per keletą savaičių. Po 
mėginimui daugelio visokio mai
sto, jos gydytojas prisakė pamė
ginti Bordeno Eagle Brand Pie
nų ir jos kūdikis iš pirmos sa
vaites užaugo puse svaro dau
giau ir miegojo visai geriau pir
mą kartą mėnesio laikui prabė
gus.”

šiame laikraštyj, laiks nuo 
laiko matome pagarsinimus Bor
deno Eagle Brand Pieno, kaipo 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Iškirpkite pa
garsinimą ir pasiųskite jį The 
Borden Company, New York, o 
jie prisius veltui tą knygelę, ko
kios jų norėsite, su nurodymais 
jūsų Kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygą, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistą su Eagle Brand. Pa
minėkite žodžiais, kokios kny
gelės norite.

ne akių (tempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuosė at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St Tel.i Blvd. 9660.

cigaretai

v
jafųdas metodas X-Ray ir kitokius

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119-J

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

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

Maišyk vandenių (dėjus 
lazurkas.

►TINS. . JNJUOAVES

(UIS RUSIJOS
įMiviams žinomas per 15 
o patyręs gydytojas, chi- 

_ s ir akušeris.
ydo akrais ir chroniškas ligas, 

, moterų ir vaikų pagal nau- 

ros 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 950 
Boulevard 4136

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų >ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligrų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedeliomis nuo 12 — 
2 pd piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 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 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

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. Nedšl. pagal sutarimą 
8261 So. Halited SU Chicago, III.

DR, G, Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

PubJished Daily eicept Sunday By 
Th» Ijfrlhuanian Newa Pub, Co^ Ine.,

Editor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST,
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephooa Eooaavalt 8600

Subscription Ratesi 
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago,

3c. per c»>py«z

Entered as Šecond Clasa Mattar 
March 17th, 1914, at the Post Office 
»f Chicago, UI., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI, — Telefonas} Roosevelt 8600.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams ................  . i i $8.00
Pusei metų............ ....  . ...< {4.60
Trims mėnesiams 2.26
Dviem mėnesiams ..... . 1*75
Vienam mėnesiui —— . l.Q0

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ------- , t ■ 8c*
Savaitei---------------------18c.
Mėnesiui__________ ._

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu:

Metams------ ----------— $7.00
Pusei metų---------------------- --- 4.10
Trims mėnesiams ..............—. 2.00
Dviem mėnesiams ...........—,■■■< 1*00
Vienam mėnesiui —■■ ...... —< <76

Lietuvon ir kitur užsieniuose} 
(Atpiginta)

Metams.............. ..........    $8.00
Pusei metų---------------- ------ — 4.60
Trims mėnesiams---------------  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

TEBESUSIRUPINĘ ANU
PRO “IŠPAŽINTIM”.

Vienas Brooklyno “Lais
vės” bendradarbis, Aušro
tas, Lietuvoj rašo vėl seną 
pasaką apie Anuprą Kara
lių, kurs, būdamas Ameri
koj savo laiku dėjosi dideliu 
“veikėju”. Atsimename tą 
žmogų gerai. Bolševizmo 
bangai paplūdus, Karalius 
buvo vienas pirmųjų nueiti į 
ekstra-kairiųjų sparną — 
patapo bolševikų garbinto
jas, agitatorius, kalbėtojas. 
Kolioti socialistus ir “Nau
jienas” jis mokėjo neblogiau 
kaip pati “Laisvė” su visais 
savo Dėdelėmis, Jukeliais ir 
Bimbomis. Pagalios jis ne- 
berimo čia, ir draugų bolše
vikų pinigais išvažiavo į Ru-I 
siją — bolševikų rojuj gy-1 
venti, jo gerybėmis džiaug
tis.

V. Korolenkos Laiškai 
Lunačarskiui

(Tęsinys)
,...............* ..i ■ —4, ■

Europiečiai socializmo vadai, darydami tų 
arba kita nuosprendį, rekomenduodami jį savo 
pasekėjams, priprato apsvarstyti visas, to spau
dimo puses. Kada, pavyzdžįyjfmudavo paskel
biamas streikas, tai vadtftrfs prisieidavo apniųs- 
tinėti ne tik jo agitacinę reikšmę, bet ir Visapu
ses jo pasekmes pačiai darbininkų klasei, tame 
skaitliuje duotų pramonės padėlį. Ar išgalės 
minios išlaikyti streikų, ar pajiegia kapitalas 
nusileisti be sutrukdymo pačios gamybos, kuris 

’ atsilieptų ant pačių darbininkų. Vienu žodžiu, 
jie ėmė atsakomj^ę ne tik už pačių kovų, bet 
ir už tai, kaip atsilieps rekomenduot jų prie
monė. į darbininkų gerbūvį. Jie priprato jausti 
abipusę priklausomybę tarp kapitalo ir darbo.

Jus tokioje padėtyje niekuomet nebuvote, 
todėl kad, ačiū beprasmiam earizmo spaudimui, 
niekuomet neveikėte legaliai. Jums asmeniškai 
tekdavo taipgi rizikuoti, tekdavo sėdėti kalėji
muose už tai kas visoje Europoje jau buvo pri
pažinta minių teise ir teise jų vadų, ir 'toji ri
zika kalėjimo, ištrėmimo, katorgos atstodavo 
jų tų pačių ir darbininkų akyse visokių kitų at
sakomybę. Jeigu dėlei jusiį klaidos tame arba 
kitame sumanyme darbininkams ir jų šeimy
noms tekdavo badauti ir kęsti kraštutinį skur
dų, tai ir jum tekdavo justi dalis'skausmų ki
tokioje formoje.

Ir štai kodėl jus pripratote visuomet šauk
ti prie kraštutiniausių priemonių; prie pasku

(Bus daugiau)
----------------------------------- - • )

Bet nepasidžiaugė. Vietoj 
laukiamo rojaus jis rado 
vargą, “čeką” ir kalėjimą. 
Ir pilnas apsivylimo jis spru
ko į buožių Lietuvą. Iš ten 
jis parašė “Naujienoms” — 
kurias pirmiau tokiu įnirti
mu šmeižė ir niekino — laiš
ką apie tai, kas dedas Rusi
joj ir kas jam tekę ten per
gyventi. Laiške jis dabar 
tokiu pat įtūžimu keikė bol- 

Iševikų rojų, kaip pirmiau 
kad keikė socialistus ir 
Naujienas”.

Del to kalbamasai “Lais
vės” bendradarbis dabar ir 
rašo jai, kad jis girdėjęs, 
jog “Naujienos” su “Kelei
viu”

“labai džiaugiasi, kaa 
pas juos vėl “grįžo” 
“draugas” Anupras Kara
lius”,
Ištiesų gi tas žmogus nie

kur negrįžo ir niekas jo grį
žimu nesidžiaugia. Jo laiš
ką “Naujienos” buvo iš- 
spauzdinusios tik parodyti 
panašiems, kaip Anupras 
Karalius, bolševikų agitato
riams, kiek jie žino apie Ru
siją — apie jos “darbininkų 
diktatūrą”, apie jos įkurtą 
“darbininkų rojų” — ir kaip 
jie savo pasakomis mulkina 
ir klaidina darbininkus.

Gegužės šventei be
siartinant

Pirmoji gegužes. Koki tai 
malonus, jausmingi žodžiai, 
kiek daug jie pasako visiems 
tiems, kuriems Lietuvoje teko 
būti kaimuose bei sodžiuose ir 
darbuotis ūkiuose. Pirmoji ge
gužės, tai yra kaip ir vartai 
ūkininkui, kurie atsiveria į pla
tų, didelį darbo laukų. Jeigu 
kuris ūkininkas dar nepradeda 
dirbti savo 'lauko iki tam lai
kui, tai nuo Pirmosios Gegu
žės nieko nepaisydamas eina į 
laukų ir aria dirvą, kuri per 
žiemų gulėjo nejudinama, pri
slėgta storos plutos sniego.

Svarbi yra Pirmoji Gegužės 
ūkininkui, bet šimtų kartų yra 
svarbesnė šioji šventė darbi
ninkams, viso pasaulio prole
tariatui. ši švente yra istoriška 
darbininkų šventė ir jos negali 
pamiršti nei vienas susipratęs 
darbininkas. Kaip minėjau, ūki
ninkas po pirmos gegužės trau
kia į laukų dirvonų plėšti, že

melę purenti. Mes, darbininkai, 
turime imti pavyzdį nuo to ūki
ninko. Musų laukai dirvonuoja 
nedirbami; tas musų laukas 
tartum prašyte prašo, kad mes 
eitume jam pagelbėti, tas us
nis, piktžoles ravėti ir tų var
putį kedenti, kuris kas met vis 
giliau ir giliau savo šaknis lei
džia į musų dirvų. Jeigu mes 
nieko nedarysime, musų dirvo
je priaugs tiek daug visokių 
piktžolių, kad mums vėl ims 
eilių eiles metų kol mes paver
sime tų dirvų į derlingų žemę 
— išauklėsime stiprių socialis
tų organizacijų.

Proletariato darbo laukas 
yra platus, darbo begalės. Ku
rie jau esame apsidirbę savo 
laukus — apsišvietę, eikime 
pagalbon kitiems savo drau
gams padėkime jiems plėšti 
tuos plėšinius, sekime į jų dir
vų grūdus, kurie neš vaisių 
šimteriopai, ir kad tais vaisiais 
visi darbo žmonės galės džiaug
tis. Sekime socializmo idėjos 
sėklų.

Po kapitalizmo sukurtos vi- 
sapasaulinės audros, daugumas 
darbininkų apleido tuos dirvo
nus, kuriuos jau buvo pradėję 
įdirbti ir dabar tie laukai dir
vonuoja, o darbininkai, kurie 
juos dirbo, ramiai snaudžia, 
miega, sapnuoja... Tiesa, ūki
ninkas, pamatęs audrų irgi ap
leidžia dirvų ir bėga j ieškoti 
prieglaudos po pastoge. >-■ Bet 
1)0 audrai jis vėl eina j laukus 
ir tęsia savo pradėtų j į darbų 
toliau. Todėl ir mes, darbinin
kai, kad ir buvome priversti 
laikinai dėl tos didelės audros 
apleisti savo laukus, kuriuos 
mes buvome bepradedą taip 
gražiai įdirbti, dabar, tai aud
rai praėjus, jau laikas ir labai 
laikas mums kuogreičiausia im
tis to daibo ir varyti jį toliau 
su didesne energija, su dar di
desniu pasišventimu.

Kad darbas butų sėkminges
nis, našesnis jis turi būti orga
nizuotas, turi būti sutartinas, 
bendras. Kad mes galėtume 
daugiau darbo atlikti, turime 
tarp savęs susiprasti, tampriau 
susirišti, o tai galima padaryti 
susieinant daiktan ir bendrai 
reikalus apkalbėti. Socialistai 
apvaikščiojimui pirmos gegu
žės rengia visų eilę mitingų 
mitingelių, demonstracijų ir 
apvaikščiojimų. Tai yra viena 
priemonių mums susiartinti 
bendram darbui ir bendrai ko
vai dėl savo idealų.

Pirmoji Gegužes žadina mus 
prie darbo, riša mus visus į 
vienų bendrų kimų ir tarytum 
kviesle mus kviečia jų apvaik
ščioti, kad po to su daug dides
ne energija galėtume vėl dar
buotis socializmo idėjai, vesti 
darbininkų minias prie išsiliuo- 
savimo.

tinės išvados ir pieno, prie galutinos pasekmės. 
Štai kodėl jus negalėjote išdirbti prisiklausymo 
gyvenimui, pasinėms pačios kovos galymy- 
bėms, ir štai iš kur pas jus atsirado vienpusiš
kas įsivaizdindamas apie kapitalų, kaipo vien apie 
plėšikų, be painesnio supratimo apie jo rolę 
gamybos organizavime.

Ir iš čia gimsta jūsų apsivylimas ir aima
navimas link Vakarų Europos socializmo.

Darbininkai iš syk pasekė jus. Kaip-gi. Po 
idiotiškų persekiojimų visokeriopos kovos su 
kapitalu, jus staiga paskelbėte proletariato dik
tatūra. Darbininkams tai patiko ir daug žadė
jo... jie puolė paskui jus, tai yra .svajojo apie 
tuojautinį įvykinimą socializmo.

Bet tikrenybė pasilieka tikrenybe. Darbi
ninkų minioms tatai visgi yra ne vien pap
rastas pienas, ne vien galutinas rezultatas, kaip 
jums, bet klausimas tiesioginio gyvenimo jų 
pačių ir jų šeimynų. Ir darbininkų minios pir
mos pajuto ant savęs pasekmes jūsų skomų, 
Jus nugalėjote kapitalų ir jis guli dabar po 
jusipkojų, sudarkytas ir sumintas. Jus nepa
stebėjote liktai, kad jis buvo dar susijungęs 
su gamyba tokiais gyvais siūlais, kad užmiršę 
jį, jus užmušėte ir gamybų. Besidžiaugdami 
savo pargalėmis ant Kolčako, ant Judeničo ir 
lenkų, jus nepastebėjote, kad aplaižėte aršiausi 
smūgį daug ^platesniame ir svarbesniame fron
te. Tai yra tas frontas, išilgai kurio žmogų ata
kuoja iš visų pusių priešingos gamtos spėkos. 
Įsisiūbavę vienpusiu griovimu kapitalizmo su
rėdymo, nepaisydami nieko kito savo pastan
gose atsiekti tų skemą, jus privedėte šalį prie 
baisios padėties. Kadaise savo knygoje “Bado 
metuose” aš stengiausi nupiešti tų rūstingų pa
dėtį, kurios link vedė caro režimas: milžiniški

mus įgyventoj ai — sodiečiai. 
Nebeturint nieko sodiečiams, 
gręsia bado šmėkla ir mieste
lėnams. i

Prieš pasaulinį karų Sibiras' 
mažai tebuvo žinomas lietu
viams. Iš lietuvių Sibiran pate
ko tik rusų caro valdžios iš
tremtieji už įvairius prasižen
gimus, daugiausiai politiški nu
sikaltėliai. Šiaip jau “laimės 
ieškotojai,” išskyrus vienų ki
tų valdininkėlį, kuriam caro 
valdžia neduodavo kilur tarnys
tės, — nekeliaudavo Sibiran. 
Neturint kapitalo ir dar nemo
kant gerai rusų kalbos, supran
tamas daiktas, kad labai sunku 
buvo prisitaikyti prie naujų 
gyvenimo aplinkybių, ypač 
daugelis negalėjo pernešti žiau
raus šalto klimato. Užtat Lie
tuvoje paprastai laikėsi nuo
monės, kad Sibiras yra ten, kur 
baltos meškos auga. Dabar aiš
ku, kodėl lietuviai buvo išsi
mėtę po visų platųjį Sibiru ir 
jokių organizacijų neturėjo. 
Kaipo išimtį randamė tik ke
letu žodžių Tomsko rėd., veik 
vienais lietuviais apgyventų. 
Tai lenkmečio aukos, kada ca
ro valdžia grudo lietuvius Si
biran būriais. Tikro lietuvių 
skaičiaus nežinoma. / 1918 m. 
vietinių — prieš karų apsigy
venusių, su karo tremtiniais 
buvo skaitoma apie dešimtį 
tūkstančių, o dabar Sibire, iš
skyrus vakarinį, — dar randa
si apie 3,000 asmenų.

Taip lietuviams benešant iš
trėmimo jungų prasideda didy
sis pasaulio karas. Lietuva pir
moji papuola į ugnį ir virsta 
karo lauku. Iš išgąsčio gyven
tojai visų savo turtų palikę bė
ga kur kojos neša, kai kur dar 
kazokų nagaikų paraginami. 
Tokiu budu ir atsirado pabėgė
liai, , teisingiau pasakius — 
tremtiniai. Rusų valdžia nebe
galėdama sutalpinti visų trem
tinių artimesniuose prie karo 
lauko miestuose, pradėjo juos 
gabenti gilumon Rusijos, o 
paskiau ir Sibiran. Vladivos
toku tremtiniai pasiekė 1915 m. 
pabaigoj. Čion papuolė daugu
ma iš tų tremtinių, kurie vi
siškai nemokėjo rusiškai kal
bėti: jie važiavo traukiniu tol, 
kol jis atsidūrė į Didįjį Vande
nynų.

Nemaža tremtinių buvo ne
tekę sveikatos, neskaitant jau 
senų ir moterų su mažais vai
kais; jiems visiems buvo rei
kalinga pašalpa. Kad apgynus 
tuos žmones nuo bado ir šal
čio, vietiniams lietuviams pri
siėjo organizuotis. Susitverė 
d rau gi j o s n ukentėj usi ems nuo 
karo šelpti. Kai kur buvo stei
giama net pradinės mokyklos 
tremtinių vaikams. Kad supra
tus, kid< valdžia rūpinosi trem

šioji šventė turi sujudinti 
kiekvieno proletaro sustingu'- 
sius jausmus ir pažadinti jį 
prie darbo, prie švento daibo. 
Tiktai kovodami mes galėsime 
atsiekti to idealo, kurio siekia
me — socializmo. x

—Darbininkas.
_____ - - ----1

Gelbėkime Sibiro 
1 tremtinius

Pirm kalbėsiant apie lietuvių 
gyvenimų Sibire, norime tarti 
koletų žodžių apie patį Sibiru. 
Sibiras užima visų šiaurinę 
Azijų. Tai yra didžiausias že
mės plotas, apaugęs nepereina
mais miškais, nuklotas augš- 
tais kalnais ir išvagotas upė
mis, ežerais ir balomis1. Kad 
goriau įsivaizdinus tų platumų, 
užteks paminėjus, kad “gerais 
laikais” Sibirui pervažiuoti 
traukiniu imdavo po 2 savaiti; 
nuo kraštutinio jo miesto, Vla
divostoko, lig Lietuvos skaito
ma arti 10,000 rusų varstų. Si
biro oras a kartu, o kai ku
riose vietose net 3 kartus šal
tesnis, negu Lietuvoje. Iš už
siėmimų minėtina: girininkys- 
tė, žemdirbystė, aukso ir ang
lių kasyklos. Sibiras labai re
tai apgyventas. Pirmutiniais jo 
gyventojais iš baltveidžių. bene 
bus kazokai. Nemaža gyvena 
buriatų, kinų, koriečių ir ja
ponų, kurie daugiausiai ir yra 
naudojama prie darbų, nes jie 
dirba už mažesnį mokes-tį, negu 
baltveidžiai. Cholera ir maras 
(čuma) — tai Sibiro viešnios, 
kurios laiks nuo laiko aplanko 
savo numylėtų kraštų. Dirste
lėjus į paskutinius metus, mes 
pamatysime, kad 1919 m. siau
tė cholera, o 1921 m. — ma
ras, Tilpęs laikraščiuose rekor
das mums sako, kad nuo maro 
viename Vladivostoke krisdavo 
po 30—40 žmonių per dienų. 
Sibiro valdžia mainosi veik 
kasdien. 1918' m. pradžioje 
įsigrūdus bolševikams Sibiran, 
tuoj antiholševikų vadai pra
dėjo organizuoti savo kariuo
menes. Į tų “narsių ir garsių 
vadų” skaičių įeina ir kazokų 
atamanas Semionovas dabar 
atsibastęs Amerikon. Bolševikų 
valdžia Sibire šį sykį neilgai 
tesilaikė. Antrų kartų bolševi
kai užėmė Sibirą (vakarinį) 
1919 m. rudėtoj, sumušus Kol- 
čako armija. Bet ir dabar “bal
tieji” nenustojo veikę. Valdžios 
dygo lyg grybai po lietaus. Ne- 
persenai vienuose Tolimuose 
Rytuose “valdžių” buvo (o gal 
ir dabar tebėra) keturios, ku
rios viena su kita kariavo. Nuo 
tų visų “valdžių,” o taipgi ir 
nuo siaučiančių krašte visokių 
govčdų (partizanų, chunguzų 
ir tt.) labiausiai nukenčia ra

plotai derlingos duona Rusijos badavo, ir bad
mečiai stiprėjo. Dabar daug aršiau: badas už
gavo visų Rusiją, pradedant sostine, kame bu
vo atsilikimu bado mirties gatvėse. Dabar, sa
koma, jums pavyko sutvarkyti maitinimas 
Maskvoje ir Petrograde (ar ilgam ir kokia kai
na). Bet užtai badas apima plotus, daug dides
nius, negu 1891-2 metuose provincijoje. Ir svar
biausia — jus sunaikinote tai, kas buvo orga
niško santykiuose miesto ir kaimo: natūrali 
mainų ryšį. Jum prisieina dabar jo vietoje pa
vartoti disciplinos priemones, “priverstinu atė
mimu,” rekvizicijomis, baudžiamojo būrio pa
galba. Jus kreipiatės savo laikraščiuose į ūki
ninkus) straipsniais, kuriuose įrodinėj ate, kad 
.kaimui yra naudos jus palaikyti. Bet, palie
kant šalyje klausimo pamatą, — jus kalbate 
skirtingomis kalbomis*: musų liaudis dar ne
priprato apibraiiginli įvykius. Kiekvienos žemės 
savininkas mato tik, kad iš jo imaiha tai, ką 
jis pagamino, už apmokėjimų aiškiai nelygų jo 
triūsui, ir daro savo išvadų: slepia duonų į ru
sins. Jus jų surandate, rekvizuojate, pereinate 
Rusijos ir Ukrainos kaimus “įkaityta geležim,” 
deginate ištisus kaimus ir džiaugiatės maisto 
rinkimo vajaus pasisekimais. Jeigu ’ pridėti dar, 
kad daugelis Rusijos apskričių (ob'lasti) yra 
taipgi užgauti bando, kad iš ten į musų Ukrainą, 
pavyzdžiui, aklai bėga minios alkanų žmonių, 
ir dagi Kursko ir Riazaniaus ūkininkai, netu- 
redami ariklių, patys ikinkosi jjenosna ir velka 
ratus ir su rakandais ir kūdikiais, — tai vaiz
das išeina daug įstabesnis, negu visa, kas man 
teko nurodyti minėtų badmetį... Ir visa tai 
dedasi ne vien nederliaus užgautose vietoše.

Jau prieš porų mėnesių aš mačiau pas mus 
Poltavoje žmogų, kuris jau šeštų dieną “ne

tiniais, paimkime nors du pa- 
vyzdžiu: vienas asmuo galėda
vo gauti maistui per mėnesį 
,t. y. “pajoką,” siekiantį vos 6 
rublius, o drapanoms nedau
giau 20 rublių į metus; apie 
švietimo darbų nėra ko ir be
kalbėti. Aišku, kad gaunamos 
iš valdžios pašalpos neužtekda
vo; nedatek'liaus padengimui 
prisieidavo rinkti aukos. Buvo 
begalo sunku darbininkui žmo
gui iš savo mažos algos ne tik 
patį save su šeimyna maitin
ti, bet dar kitus nuolat šelpti. 
Vienok lietuvių ūpas buvo pa
kilęs. Visi manė, kad karas ne
amžinas: pasibaigs ta žmonių 
skerdynė, ir valdžia sugrąžins 
tremtinius tėvynėn. Bet jie ap
sivylė. Neužilgo po revoliuci
jos prasidėjo Rusijoj pilietinis 
karas. Ne tik valdžia negrąži
no tremtinių tėvynėn, bet ir 
nustojo davusi jiems visokių 
pašalpų. Tečiaus, lietuviai, kai
po Rusijos piliečiai, buvo ir 
dabar mobilizuojami. Tuo lie
tuviai labai pasipiktino. Kad 
atsispyrus prieš tokį neteisin
gų valdžios elgimosi, 'Sibiro 
lietuviai įtempė savo jiegas. Jų 
pulsas pradėjo daug smarkiau 
tvaiksčti: gimsta Lietuvių Bata 
lijonas, pasirodo pirmas Sibiro 
lietuvių laikraštis. Tai buvo 
1919 m., kada Sibiro lietuvių 
judėjimas pasiekė augščiausio 
laipsnio. Bet neilgai tesidžiau
gė jie ir šiais savo vaisiais. 
Daugelis pavienių asmenų 
spruko kur kas beįmanydamas. 
Trumpame laike lietuvių skai
čius dvigubai sumažėjo. Sibiru 
apleido jauni, sveiki, maž-daug 
gabus žmonės, o pasiliko vien 
seni,' ligoti arba turintieji di
deles šeimynas. Aišku, kad Si
biro lietuvių padėtis dųr keletu 
kartų pablogėjo. Nebeištesėda- 
mi toliau nešti tų sunkių naštų 
ant savo pečių, jie kreipėsi į 
Lietuvos valdžių, kad ši kaip 
nors juos gelbėtų. Lietuvos val
džia pasitenkino tuo, kad Vla
divostoko gyventojų ir žinomų 
Sibiro lietuvių veikėjų J. Vai- 
tiekailį paskyrė Lietuvos įgalio
tiniu Sibirui. Mažai k% laimė- 
fę iš Lietuvos, Sibiro lietuviai 
atsišaukė pagelbos į Amerikos 
lietuvius. Bet čia dėl keistų 
priežasčių, greičiausiai dėl sto
kos informacijų — ne kų pe
šė: viena kita redakcija pradė
jo siuntinėti jiems savo laik
raštį, vienas kitas asmuo pri
siuntė šiokių tokių knygučių 
— ir viskas.

Palyginus Sibiro lietuvius su 
Pavoilgcs gyventojai, net stebė
tina darosi, žmogus klausi sa
vęs: koks skirtumas tarp pir
mųjų ir antrųjų? Ir gauni štai 
kokį atsakymų: Užėjus badui 
Rusijoj, tuoj aus po visų pasau
lį susitvėrė daugybė Komitetų 
Rusijos baduo'liams šelpti. 

matė duonos”, besimaitindami šiaip taip bulvė
mis ir daržovėmis... O dabar, kaipo priedas, 
ateina žiema ir prie bado prisideda šaltis. Už 
malkų vežimą, atvežtų iš artimų girių, reika- 
jauja 12,0(M) rublių. Tai reiškia, kad milžiniška 
gyventojų didžiuma, net geriau pasiturinčių, 
kaip, pavyzdžiui, jūsų sovietų tarnautojai, yra 
(išskyrus rasi komunistus) visiškai ne
apsaugoti nuo šalčio. Namuose bus veik tas 
pats, kas lauke, šitame fronte jus atidavėt visus 
miesto gyventojus (o išdalies ir kaimo) malonei 
ir nemiclaširdingumui priešingų žmonėms gam
tos spėkų, ir lai lygiai po jus, taip sunaikintas, 
nužiūrimas, “neištikimas” žmogus, pasirėdęs 
švarku, kaip lygiai žmogus, dėvįs darbininko 
marškinius. Liaudis surado jau ir formulę, ku
rioje trumpai išreiškė šilų padėtį. Vienas ūki
ninkas, senai gyvenus mieste ir užisiimųs vežio
jimų prekių, pasakė man kažin kaip karčia ir 
pikta šypsą:

Jak byl u nas Nikola duračok, 
To chlib byl piatačok,
A jak prišli rozumni komunisti, 
To ničogo liudiam staloiesti:
Chliba n i za j aki groši ne dostaneš... 
(Kai buvo pas mus Mikolas durnelis, 
Tai duonai buvo penktukas, 
O kai atėjo gudrieji komunistai, 
Tai žirionems nebėra ko valgyti: 
Duonos už jokius įpinigus negalima gaut) 

šitokių eilių ncišgalvosi tyčia; lai yra tas, 
kas pats per save gimsta iš oro, iš tiesioginių 
pajautimų, iš aiškių faktų.

šiaip įvairios draugijos rengė 
vakarus baduolių naudai arba 
skiria Jš savo i/.do nekuriu pi
nigų sumų. Jungtinių Valstijų 
administracija luč-tuojaus nu
siskubino Rusijon, kame šelpia 
milionus .badaujančių. Nemaža 
pinigų tam tikslui sudėjo ir 
Amerikos lietuviai, 'taip, arti
mas nelaimėje reikia gelbėti. 
Bet sakyk, mielas skaitytojau- 
ja, kuo geresnė yra padėtis Si
biro lietuvių? Kodėl į jų mal
davimus nekreipiama jokityifo- 
mė? Praėjusį mėnesį ir vėl til
po laikraščiuose Lietuvos įga
liotinio atsišaukimas. Jau ant
ras mėnuo, bet nieko negirdė
ti, kad kas nors butų veikiama. 
Matomai, šis atsišaukimas taip
gi keliauja į “mirusiųjų” ar- 
cliivų.

Taip aplinkybėms susidėjus, 
L. Apolis buvo pakėlęs Sibiro 
lietuvių klausimų posėdyje, ku
rį “Žemaitijos” L. V. Komite
tas laikė antrų Velykų dienų, 
balandžio 17, 1922, Mark 
Wliile Sq. svetainėje. Išgvilde
nus klausimą vienbalsiai nu
tarta, kad “Žemaitija” kaipo 
bepartyvė organizacija privalo 
imtis už šito darbo. Todėl “Že
maitijos” L. V. Komitetas šiuo 
kreipiasi: 1) į visas lietuvių 
organizacijas, prašydamas, pa
rinkti tarp savo narių aukų Si
biro tremtiniams, paaukoti pa
gal išgalę šiam tikslui iš savo 
iždo arba surengti kokią nors 
pramogėlę, ir 2) į visus geros 
valios žmones, kviesdamas pri
sidėti prie šio darbo su savo 
centu. Komitetas yra pilnai įsi
tikinęs, kad amerikiečiai, kurie 
visur gynė ir lebegina Lietuvos 
ir lietuvių reikalus^ nepaliks 
kurti ir šį sykį.

Broliai ir sesers! Nieks ne
girdėjo apie gyvavimą jokių 
partnių organizaiijų tarp Si
biro lietuvių, bet kiek
vienas ten buvęs jums pasakys, 
kad jie nepraleidžia nė vienų 
Kalėdų, nė Naujų Metų bei Ve
lykų nesurengę kokios nors 
pramogėlės savo tautiečių — 
vargšų naudai. Ačiū tik tokiam 
Sibiro lietuvių solidarumui, 
ačiū tam, kad jie visuomenės 
reikalus — artimo meilę suge
bėjo pastatyti augščiau visokių 
siaurų bei vienpusiškų ap- 
sirubežiavimų, — seni ir 
ligoti žmonės buvo aprū
pinami iš aukų tų lietuvių, ku
rie dar pajiegia užsidirbti duo
nos kąsnį. Užmirškime ir mes, 
nors valandėlei, savo partinius 
vaidus ir stokime daiban visi, 
kaip vienas. Tegu kiekvienas 
iš musų neša išgalimą pagelbų 
tiems idėjiniams ir ištvermin
giems, bet nuvargintiems ir 
nusilpusiems per septynerius 
karo metus Sibiro lietuviams. 
Jūsų aukos bus persiųstos Si
biran ir sunaudotos Sibiro lie
tuvių — tremtiniu grąžinimui 
tėvynėn. Aukos geriausiai siųs
ti per tų laikraščių redakcijas, 
kurios įdės šį atsišaukimą ar
ba stačiai komiteto pirminin
kui šiuo adresu: J. Grushas, 
3147 So. Halsted St., Chicago, 
UI. Siunčiant pinigus reikia iš
pirkti money orderį arba išra
šyti čdkį ant iždininko A. J. 
Mosgerio vardo ir pranešti laiš
ku apie pinigų išsiuntimą sek
retoriui adresu: L. Apolis, 4254 
Archer avė., Chicago, III.

Siųsdami aukas visados pa
žymėkite, kad jos skiriamos 
Sibiro tremtiniams. Pilną at
skaitą surinktų aukų Komite
tas paski'lbs laikraščiuose.

Apart to, L. V. Komitetas nu
tarė surengti balandžio mėne
sio pabaigoj prakalbas apie Si
biro lietuvių padėtį. Tam da
lykui įkūnyti išrinkta tam tik
ra komisija iš sekančių 3 drau
gijos narių: A. J. Mosgerio, J. 
Miknio ir J. Grušo. Prakalbų 
dieną ir vietą komisija pas
kelbs vėliau vietos laikrašciuy^. 
se.

Visų lietuvių laikraščių re
dakcijų, prašome aasispausti sa- 
vo laikraštyje šį atsišaukimų.

“Žemaitijos” L. V. Komiteto 
vardu:

J. Grušas, pirm.,
A. J. Mosgeris, ižd.,

A. Apolis, sekr.
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Detroito Žinios Į

Didžiausia Detroito vagis su
imtas. —* “Džentelmčnas Dži
mis” tapo suimtas Clevelande, 
Ohio. Būdamas Detroite jis ap
vogė suvirš 300 namų 1919 m? 
Policija davė žinių Detroitan, 
busią jis sugauta bekrausiant 
namus vieno turtingųjų kvar
talo gyventojų. Jis prisipažino 
prie šitos ir kitų penkių vagys
čių įvykusių per tris naktis. Jis 
buvo areštuotas ir Detroite ir 
nuteistas ilgiems metams kalė
jimo, bet ačiū gerų draugų įta
kai jis tapo paliuosuotas tąja 
išlyga, kad jis stos teisman 
Buffaloje, kur jis buvo kalti
namas apvogime 50 namų. Buf- 
falo teismas jį nubaudė kalėji
mu; būdamas kalėjime jis tapo 
paskirtas pirštų antspaudų ži

novu Bertillono biure su alga 
$1,800 į metus. Bet po kelių

mėnesių darbo jis staiga pra
puolė ir iki šiol niekas apie 
jį nieko nežinojo iki ant galo 
jį suareštavo Clevelande. Tokiu 
budu Džimis vėl bėdoje.

Suėmė Detroito spešelninkų. 
— Detroit iečiams žinomas spe- 
Šdų rinkėjas Sinkula, sako, 
yra suimtas Californijos valsti
joj, bet tosios valstijos valdžia 
nenorinti jo išduoti Michigano 
valstijai; pirmutinė jo byla tu
rėsianti būti Cailifornijoj. Det
roito valdžios oficialai jau iš
važiavo, kad pamatyti, ar tas

niurnu apgaudinėjime žmonių.
Daugelis lietuvių yra palydė

ję savo pinigėlius ir su nekant
rumu laukia, kas bus toliaus 
— ar tai tikrai tas Sinkula ir 
ar jie atgaus kiek savo pinigų?

Kaip ir K it Ateiviu Gali Atvažiuoti 
i Amerika

(Ateivis nebus įleidžiamas į 
Jungt. Valstijas, jei jo šalies 
kiekis pilnas. Kiekvienos šalies 
kiekis siekia 3 nuoš. los šalies 
žmonių dabar gyvenančių 

Jungt. Valstijose einant 1920 
m. suskaitymu. šitas suvaržy
mas prasidėjo nuo birželio 3 d., 
1921 m. ir dabar kongreso 
pratęstas dar dvejiems me
tams.

Dabartinis įstatymas paski
ria, kiek kiekvienos tautos 
žmonių gali būti įleista. Per 
mėnesį įleidžiama nedaugiau 
kaip penkta kiekio dalis, lo
kiu budu šalies kiekis gali iš
sibaigti per penkis mėnesius. 
Tas atsitiko su keliomis tauto
mis ir ateivybė iš tų šalių yra 
sustabdyta iki metų pabaigai.

A teivis a įvažiavusia į Ameri
kos uostą jo šalies kiekiui pa
sibaigus, yra grąžinamas atgal. 
Šitaip atvažiavusis yra sulaiko
mas specialiam ištyrimui drau
ge su kitais ateiviais. Specialė 
tyrinėjimo taryba išsprendžia 
jo atvažiavimą ir radusi, kad 
jo šalies kiekis išsibaigė, siun
čia jį atgal. Bet jis gali ape
liuoti pas Darbo sekretorių. 
Darbo sekretorius, matydamas, 
kad ateivio grąžinimas suteiks 
jam daug sunkenybių, gali lai
kinai jį po kaucija įleisti. Pir
minis tokių atsitikimų buvo 
daug, dabar tas retai atsitin
ka.

eiti pereitą birželio mėnesį dau
gelis ateivių tapo įleista po 
kaucijomis. Kaucija yra ne pi
niginė, o raštinis ateivio užtik
rinimas.

Kiekio reikale ateiviai pris- 
kaitoma prie tos šalies kiekio, 
kurioj jie gimė, o ne prie tos 
šalies, kurios jie yra piliečiais. 
Pav., italas gimusis Konstan
tinopoly yra priskaitomas prie 
Turkijos kiekio, nors jis visą 
laiką butų gyvenęs Italijoj.

įerikos pi- 
lietintų, 
d tos pi- 

liečia atei- 
melų am-

1. Valdžios viršininkai, jų 
šeimos, palydovai, tarnai ir 
darbininkai.

2. Ateiviai, kurie pervažiuo
ja per Jungt. Valstijas.

3. Ateiviai legaliai įleisti, bet 
vėliaus pereina iš vienos Jungt. 
Valstijų dalies į kitą per arti
mas svetimas žemes.

4. Ateiviai lankų Jungt. Val
stijas kaip keleiviai, arba lai
kinai verslo, ar pasilinksmini
mo reikalais. Jie gali apsisto
ti tik šešiems mėnesiams ir jei 
jie bando nuolatai apsigyventi, 
pamiršę, kad jie tik lanko J. 
Valstijas, bus deportuojami.

5. Ateiviai, kurie prieš atva
žiuosiant į Jungt. Valstijas 
vienus metus gyveno Kanado
je, Nenvfoundlande, Kuboje, 
Meksikoje, centralinėj, ar pie
tinėj Amerikoj, arba kaimyniš
kose šalyse (ne toliaus kaip 
Bermudos salos).

6. Ateiviai, Jungt. Valstijų 
piliečiai vaikai neturį 18 metų 
amžiaus.

7. Ateiviai grįžtą iš laikino 
užjūrio lankymo. Tas lanky
mas neturi tęstis ilgiau kaip 
6 mėnesius. Šita sąlyga yra 
svarbi visiems ateiviams netu
rintiems pilietybės popierių ir 
norintiems trumpam laikui va
žiuoti į savo tėvynę. Ateiviui 
sugrįžus į 6 mėnesius nuo jo 
išvažiavimo dienos, jis yra įlei
džiamas, nors jo šalies kiekis 
butų išsibaigęs. Ateiviui išbu
vus ilgiau kaip šešis mėnesius, 
jis gali būti įleistas, nes grįž
ta iš laikino lankymo, jei jis 
įrodis, kad išvažiuodamas iš

liečiu, gimusių ;<r 
ir jų pačių, kurios 
lietėmis. Taip pat n 
vių neturinčių 18 
žiaus, kurie yra pi
kais. Visi gi kiti giminūs skai
tos prie kiekio ir kiekiui išsi- 
baigus, jie neįsrleidžiama į

ti ir važiavo užjūriu tik laiki
nai. Tas liečia tik grįžtantį 
ateivį, jei jis veža su savim 
pačią, vaikus, ar kitus gimines. 
Jei kiekis yra išsibaigęs, jie yra 
deportuojami.

8. Profesiniai vaidylos, dai
lininkai, kalbėtojai, daininin
kai, slaugės, kunigai, pamoksli
ninkai, kolegijų profesoriai ir 
ateiviai priklausą pripažintai 
mokintai profesijai.

9. Ateiviai nusamdyti namų 
tarnais. Šitas liečia tik tuos,

Kiekiui neišsibaigus, pirme
nybė duodama, — jei įleistini 

pačioms, tėvams, broliams, 
seserims ir vaikams neturin
tiems 18 metų amžiaus, bei su- 
žiedotinėms 1) Jungt. Valsti
jų piliečių; 2) ateivių gyvenan
čių Jungt. Valstijose ir pra
šiusių pilietybes popierių ei
nant įstatymais, arba 3) asme
nų tarnavusių Jungt. Valstijų 
kariuomenėje ar laivyne tarp 
bal. 6 d., 1917 m. ir lapkr. 11 
d., 1918 m., kurie su garbe yra 
paliuosuoti.

Kiekiui (mėnesiniam ar me
tiniam) pasibaigus tik šitie 
gali būt įleisti:

stijose ar svetimoje ša'ly to as- 
rn-ens šeimynoje, su kux-ia at- 
važiuoja Amerikon, ar pas ku

rių atvažiuoja, jei atvyksta su 
tikslu tarnauti toliau.

Nepifklausantiej i pažymė
toms klasėms, kiekiui išsibai
gus, yra grąžinami atgal.

PASAI IR VIZOS.
Visi ateiviai, norintieji atva

žiuoti į Jungt. Valstijas, turi 
gauti nuo savo valdžių Euro
poje ir ant tų pasų turi gauti 
Amerikos konsulo vizą. šitas 
rėikalavimas neliečia Kanados 
piliečių, kitų artimų Anglijos 
ir Franci jos vaidybų irs Angli
jos bei Frau ei jos gyvenančių 
ten piliečių. Jei pasai nėra vi
zuoti; ateiviai nėra įleidžiami.

Buvo atsitikimų, kur atei
viai atvažiavo netikromis vizo
mis. Nors ateivis nežinotų to, 
kad jo viza netikra, visgi jis 
grąžinama atgal.

Kartąis ateivis bando pasiek
ti Jungtines Valstijas slapta 
įsegdamas į laivų išplaukimo 
uoste ir atvažiuodamas juo 
vogčiomis kaipo šlapikas. To
kių šlapikų pernai metais atva
žiavo į Jungtines Valstijas 
3,539. Visi jie tapo susekti ir 
yra laikomi. tam tikrose vieto
se ateivių stotyj Speciali© Iš
tyrimo Tarybai nuspręsti. Šla
pikai beveik visi yra grąžina
mi atgal.

LietuvinįHateliuose si išnaikinta; kur buvo kaimai, 
miestai, ten liko tik dieni de
gėsiai; žmonės visi išbėgiojo;

■ Į jei liko vietomis kuris, atėjo

Detroit, Michigan

CH1CAGOS
:: ŽINIOS::

SKUNDfi Už ŠUNĮ, GAVO $50 
BAUDOS IR ŠUO TEKO 

TEISĖJUI.

teisėjo 
teisme 
teisino

Maxo 
advo- 
savo 
kurį 
kad

Evanstone 
Witkowerio 
kutas Church 
klientą Peter Dechesne,
skundė William Hels-and, 
jis sugrąžintų jam nuo jo pirk
tąjį 6 mėnesių buldogą ir už
mokėtų jam 75 dol. nuostolių. 
Jis įrodinėjo, kad šuo pats pa
būgo pasiilgęs namų. Kaltinto
jas kaltino tame buvusį savi
ninką. Šuo tuo tarpu įsispraudęs 
į teisėjo neitralinį tarpkojį bai
liai 'klausės.

Džiiirimenai išėję sugrįžo ir 
išnešė husprendimą
bausmes skundėjui, o kad šuo 
nepabėgtų daugiau, tai paliko 
auginti jį teisėjui. Teisėjas pri
ėmė nusprendimą ir šunį.

50 dol.

PATARIA NEREMTI AIRIŲ.

grįžda- 
devynių

Kunigas McGinnis 
mas Australijon po 
menesių viešėjimo savo tėviš
kėje Airijoj sustojo kelioms 
dienoms pas savo draugus Chi- 
cagoje. Jis pataria Amerikos 
airiams dabar neremti nei vie
nos Airijoj airių partijos, ku
rios dabar tarp savęs pešasi, 
nes, pasak jo, rėmimas bile 
kurios partijos paaštrintų ai
riuose 'tarpusavinę kovą, dėl 
kurios paskui Anglija galėtų 
įsikišti ir vėl airius pavergti. 
Jis sakė, kad dabar Airijoje 
viešpatauja tikra anarchija.

ANTRA VĖTROS AUKA.

Mrs. Mary {Lankau, 68 m. 
amžiaus, 5238 Lowe avė., mirė

Pradarius duris pereito tre
čiadienio vėjas išpūtė jų lauk 
ir ji nukrisdama nuo antro 
aukšto įpriedurio (porch) pavo
jingai buvo susižeidus.

PRIVERS BŪTI PILIEČIAIS.

koinpanija pranešė, kad ji pri
vertė visus svetimšalius savo 
darbininkus išsiimti pilietybės 
popieras ir kad nuo dabar nei 
vienas nepilietis negaus ten 
darbo.

SUGAVO VAGIŲ SAIKĄ.

Policija suareštavo keturis 
plėšikus, kurie apiplėšė 30 na
mų. ir pavogė 15..OOO dol. ver-

ŠUNŲ ARISTOKRATAI 
CHICAGOJ.

atsidarė Chicago j, Broadway 
armory, Thorndale avė. ir 
Broaidway, šunų paroda. Suvež
ta trys šimtai penkiasdešimts 
geriausių šunų.

p E R Bt Naujienų skai- 
U tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

j] skelbiasi Naujienose.
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nes rūsy Bridgeporle
Mano senas draugas iš tau

tininkų eilės susirupinusiu vei
du pakišo 
mus jau 
pasakyta: 
geriausias 
kursai kai kalba, tai 
dega, akys 
kanuolės traška.” Įžanga vel
tui, 
racijos Apskritys”.

Padavęs pridūrė: Žinai, jie 
jau nuo pirmadienio turi čia 
subūrę visas savo stipriausiais tus 
gerkliotūs jiegas ir kiek galė
dami bandys palcenkti liaudi
ninkų prakalboms. Nuenk pa
klausyt, ką jis papliurps.

Jo susirūpinimas ir plakato 
šaiiksmingumas sudomino ma- 
įle ir aš nuėjau. Buvo pusė 
aštuntos; prakalbos ketino pra
sidėti aštuoniose, o Jurginčs 
rūsy buvo tik apie 50 moterų 
su vaikais, šeši muzikai pu
čiamais instrumentais . atėję 
paliko instrumentinius dčklius 
ir išėjo gatvėn publikos rink
ti. Apie už dvidešimts miliu
tų sugrįžo ir paskui juos ėmė 
rinktis publika, vyrai ir mo
ters, ir prisirinko pilna svetai
ne. Beno vedėjas davė in
strukcijas publikai, kad užgro
jus maršą svečiui įeinant, visi 
sustotų jo pagerinimui ir sto
vėtų iki benas gros.

Dvidešimts minutų įxi as
tuonių jie, — Jurginčs bosas, 
kun. Krušas, “svečias” ir ku
nigų klajjičiuikas Bagdonas,— 
įėjo. Benas užgrojo maršą ir 
publika, jau žinodama kas rei
kia daryti, atsistojo.

Po maršui ir Amerikos bei 
Lietuvos himnų Krušas prista
tė “musų geriausią1” kalbė
toją kalbėti, pareikšdamas, 
kad po jo kajbos bus renka
mos aukos “Lietuvos reika
lams”, kurios tuojau bus pa
siųstos Kaunan, o po to kal
bėsiąs Sa. Seimo atstovas Bag
donas ir ant pabaigos vėl sve
čias.

Laukiau išgirsti šitą “gar
siausią” kalbėtoją liežuvį pasi
dėjęs. Jis savo kalbai temą pa
ėmė iš himno: “.Lietuva Tė
vynė musų, Tu didvyrių žemė 
esi. 
tuvą 
būt

karvaitę ir artkliapalaikį ir pa
liko jam lik dalį jo užaugintų 
javų. Šalis buvusi taip tuščia 
ir išnaikinta, kad žiūrint į ją 
buvo aišku, kad dabar tai tik- 

‘Gar-'rai 'Lietuvos jau nebus dau- 
kuriame giau. Bet nedorieji bolševikai, 

suėdę viską ką turėjo pas sa
ve, atsiminė, kad Lietuvoje vi-

man plakatą 
Clricagoj',”
“Gerb. Garmus — 
lietuvių kalbėtojas, _______

“ŠirdisĮsa ko pilna, ir atėjo jos plėšti, 
plaška, balsas it Į Ir jie radę dar ko pasiplėšti! 

Lietuviai, (iš kur jie atsirado, 
Kviečia Cliicagos Fede- nežinia), kentė badą po vokie

čiu per trejus metus ir dabar 
dar jo prislėgti, bet matydami, 
kaip bolševikai plėšia jų tar

tare sau, reikia jie varyti 
laukan. Nebeturėdami nei 
ginklų, nei pinigų jiems nusi
pirkti, jie nuėjo pas vokiečius 
žiūrėti, ar kaip iš jų negavus 
sau ginklų bolševikams mušti. 
Ir ką, jie girdi, —• vokiečiai sa
ki jiems: duokite mums špe- 
ko (lašinių), o mes duosim 
jums savo ginklus. Lietuviai 
nudžiugę tuoj nubėgo į sav© 
namus (kurie buvo išdeginti ir 
tušti), atnešę vokiečiams špe- 
ko ir gavo ginklus...

Kiekvienas pasakys, kad iš 
šito pasakojimo lietuviai išeina 
ne didvyriai, o stebukladariai. 
Bet kad jie nedarė stebuklų, 
tai jau mes žinome iš kitų 
žmonių papasakojimų, kuriems 
rūpėjo ne graži pasaka papa
sakoti, o supažindinti mus su 
tikrąją žmonių padėtimi, su jų 
tikru gyvenimu. Garmui gi 
matomai rupi ne pati tikreny
be ir ne žmonių reikalai, o jo 
asmeniniai apsiskaitymai. Jis 
pasakodamas šitas vaikų pasa
kas piešė save ir savo vienmin
čius krikščionis demokratus 
kuobalčiausiars, o savo idėjos 
priešus kuo j uodžiausiais da
žais ne dėlto, kad taip yra, o 
dėlto, kad jam ir jo draugams 
rupi toliaus palaikyti savo des
potiškoji kalinimų; ikaro sto
vių, cenzūros, šmugelių ir vi
sokių vagysčių valdžia. Tam 
tikslui reikia nupeikti savo 
priešus ir save pagirti ir jis 
savo priešus peikia, o save gi
ria susiriesdamas. Jis pasako
ja, kad tik vieni krikščionys 
demokratai yra nuveikę visą, 
kas dabar Lietuvoje yra nu
veikta; įtik katalikai stoję ka
riuomenėn, tik jų draugijos, 
Pavasarininkai, Ateitininkai ir 
kiti gynę nuo priešų, lieję sa
vo kraują, steigę mokyklas ir 
tvarkę visus kitus šalies rei
kalus, o visi kiti, ypatingai jų 
idėjiniai priešai, ne tik jiems 
nepadėję tame darbe, bet dar 
jį trukdę.

šitais kr.-demokratų darbų 
trukdytojais buvę sociatistaii 
liaudininkai, social-demokratai 
ir bolševikai, tarp kurių jis 
nedaro jokio skirtumo ir visus 
vadina vienu vardu, bolševi
kais, žydo Markso pasekėjais, 

(Tąsa ant 6-to puslp.)

Jis sakė, kad dabar Lie- 
žino visas pasaulis, (tur

is kun. Purickio šmuge- 
bėt deja, esama žmonių,

kurie, nors gėda sakyti, patys

gi’asi kiek ' galiodami Lietuvą 
ir lietuvius žeminti. Vienok 
Lietuva yra didvyrių pilna ir 
jis tų parodysiąs. Viską tų 
išpasakoti, girdi, imtų kelios 
dienos, bet jis pasiėmęs tą pa
daryti su vienu vakaru, ir kal
bėjo apie tai ištisas dvi ir pu
sę valandos.

Tiesa, žodžiai jam pylės kaip 
iš gausos rago, bet jie griežė 
klausytojo ausis kaip pigaus 
gramofono grojisi Iš jo pasa
kojimo apie Lietuvos valsty
bes įsikūrimą išėjo labai juo
dų ir labai baltų dažų vaizdas 
visai nepanašus į tikrenybę.' 
Karo meto visa Lietuva tapų-

PATARNAUSIME JUMS
Kaipo

Universal Auto Sales Co
5001-5 So. Westėrn Boul.

Prospect 0649

REO SPEEDWAGON

J. H. ALISZAUSKIS
Parduodame Moon Reo ir PasažieriŲ 

Automobilius
Reo Speed Wagons, Vartoti automobiliai 

ir trokai.

(Apgarsinimas)
PRANEŠIMAS.

Advokatas Anthony Nelson, 
teisių patarėjas, praneša visuo
menei apie perkėlimų savo ofiso. 
Taipgi drauge su juom p. Jonas 
J. Bayorinas, gerai žinomas De
troito lietuviams, kaipo dealeris 
Real Estate ir užlaikytojas ge- 
nerališko insurance 6fisų, abu
du persikelia po 1001 First Na
tional. Banko name, Detroit, 
Mich.

Ponas Bayorinas yra Notary 
Public, ves Real Estate ir Gene- 
rališką (visuotinų) insurance 
biznius. Taipgi suteiks patari
mus pirkimuose bondsų, dėl apsi 
saugojimo nuo visokių apgavikų.

Ofiso vai. nuo 8:30 ryte iki 5 
p. p. ir nuo 6:30 p. p. iki 8 vai. 
vakarais kiekvienų panedėlį, se- 
redų ir subatų.
. JIEŠKAU JONO MORCIUNO, pa
einančio iš kaimo Laukminiškių, Pan
dėlio valsč. ir parapijos Rokiškio ap. 
Senas laikas kaip Amerikoj, girdėjau, 
kad gyveno Californijoj. Jei kas ži
not ,ar pats malonėkit atsišaukti, nes 
yra svarbių žinių iš Lietuvos sekanči.u 
adresu: Morta, Kalaina-Strazdienė, 
9562 Oakland Avė., Detroit, Mich.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, BU- 
černė ir namas. Biznis kuogeriau- 
siam stovyje, lietuvių tirštai apgyven
to j vietoj. Važiuoju į Lietuvą .

A. Z. (savininkas)
9184 Cardoni Avė.

Detroit, Mich,

JŪSŲ PASKUTINĖ 
. PROGA.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadatigi mums (randą pakėlė be
veik trigubai, tai mes esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vaikinų aprė- 
dalus už žemiausią kainą.

čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertės $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.00.

Kotai nuo lietaus $fb.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinavvs $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutjceisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarantuo- 
jame, kad jus gausite už savo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

Neužmirškit, kad mos išsikraustom 
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes pirmutiniai pirkėjai turi progos 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. vakare. 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

•t 
i
v

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pev mui: 
40 cent. už 100 auks. 

ar b* 
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
s didesnes sumas 
Pristatyams Užtikrintai

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 Weat 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

10929 S. State St, 
Chicago, III.

Z
T. Pullman 5482

A. SIIUSHC
AKUSERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kadi

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 3466

Ofiso Tel. Blvd. 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iįp 12; 3:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10’30 iki 
12:00 dieną.

Nam: 2914 VA 43rd Street, 
Tel. Lafayettc 0263

Telephone Yarda 5032

DR. M. STUPNICKI

$

8107 So. Morgan SL 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iM 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

i

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė,

Tel.: Boulevard 4139

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

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

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixturea

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101 
1892

1619 W. 47th Street

Telnpliono Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834

DR. F. G. WIEGNER
Priėmim-o valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Telefonai Boulevard

Ant iimokesčių, jei pagei
daujama.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S'o. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to puslp.)

lyg kati butų labai negražu 
būti pasekėju Markso, 
yra pripažintas mokslininku, o 
garbė yra būti garbintoju kito

kuris

ir 
kad jis

tinis ignorantas, kuriuo Garmus 
save pripažįsta esąs, sakyda
mas, kad “socializmas nėra jo- 
kis mokslas”, nes jis ne vie
nija darbininkus, o tik išsiim
to juos. Geradėjau, pasižiūrėk 
į savo krikščionybę, kaip jos 
šalininkai yra išsiskirstę į tikė
jimus, sektas, klases ir luo
mus, o pamatysi, kad skirtu
mai taip socializmo šalininkų 
yra palyginti menki.

Garmus kalba kaip tikras ig- 
norantas, bet pas jį žinojimo 
vietą užima begėdiška drąsa ir 
nachal iškurnąs. Jis nesibijo 
pasirodyti juokingu, pasakoda-i 
mas aiškius niekus ar gryną 
melą. Jis drįsta pasakyti, kad 
A. Bulota esąs bolševikas, kuo
met visi žino, kad jis bolševiz
mui priešingas; jis drįsta pa
sakyti, kad visi social-demo- 
kratų atstovai St. Seime yra 
bolševikai, kuomet tų žmonių 
darbai yra aiškiai nukreipti 
prieš bolševizrą.

Ir jam lengva kandžioti ši
tie žmonės, kuomet jie jo mo-| 
lų negirdi ,o jo klausytojai nei 
jo paties, nei jo šmežiamų 
žmonių nepažįsta. ' Bet tokiuo
se atsitikimuose šmeižikas 
dažnai pats susipainioja 
klausytojai pamato, 
yra vilkas avies kaily.

Tas atsitiko ir su Garmum 
iš pasalų kandžioj ančių savo 
idėjos priešus. Kada jam ypa
tingai norėjos pakenkti savo 
politiniams priešams, Natkevi
čiui ir Žygeliui, kurie dabar 
žada Chicagoje kalbėti, jis pri
minė apie lietuvių konferenci
ją Petrograde 1918 m., kur bu
sią krikčionims demokratams 
stojus už Lietuvos nepriklau
somybę, socialistai liaudinin
kai, o tarp jų ir Natkevičius 
su žygeliu pakilę ir giedodami 
internacionalą išėjo, šita pa
saka buvo atkartota klerikalų 
laikraščiuose jau kokią dešimtį j 
kartų, bet jis manė, kad jo 
klausytojai baisiai pasipiktins 
tuomi; vienok vietoje to, ką 
jis girdi? Ogi keli ploja to
kiam liaudininkų pasielgimui, 
vadinas, pritaria jiems. Tas 
“garsiausiam” kalbėtojui kaip 
yla kas į už|iakalį smeigė. Jis 
pašokęs įnirto vieno klausti: 
Kam tamsta ploji, atsistok, pa- 
siiša'link. Ta$ tylėjo ir nesi
skubino jam aiškinti, bet Gar
mui vis bombarduojant jį su 
savo “pasiaiškink”, jis pasakė: 
Aš ploju dėlto, kad man tas 
patiko.

Nežinau, ar liaudininkai nu
sidėjo Petrograde nepriimdami 
klerikalų programo Lietuvos 
nepriklausomybei; jei jie ir pra
sikalto kiek, tai via toli gražu 
ne tiek, kiek 'Lietuvos klerika
lai vėliau užsispyrę sujungti 

ą amžinais ryšiais su 
Bet ir

Gar- 
krikščio-

I>ri taria n tiems blogiems
Kristaus

kaizerine Vokietija, 
blogiausiame atsitikime, 
mus būdamas tikru 
nim 
darbams galėjo tik 
žodžius pasakyti: Atleisk jiems 
Viešpatie, nes jie nežino ką jie 
daro. Vietoj to jis sušuko vi
sa gerkle kaip ca risk asai žan
darai Milicija! policija! Areš
tuoki, areštuoki! — tur būt 
Garmus manė, kad jis randas 
Laisvės Alėjoj, kur jo prisakų 
laukia klusni milicija. Jam 
trukšmą sukėlus priėjo du po- 
licistai ir du nurodytus vyrus 
išvedė laukan. “Krikščionis” 
ir karštas ‘lietuvių mylėtojas” 
bent tiek jiems įkando už jų 
bandymą turėti savo protą.

Po trukšmo jis ėmė aiškinti, 
kam tikyba reikalinga ir apts 
nesijausdamas išdavė paliudy
mą apie save. Gamta, girdi, 
graži dėlto, kad joje yra tvar
ka; tvarka yra dėlto, kad vis
kas eina įstatymais; įstatymų 
klauso tik dori žmonės, ve

i prohibicijos įstatymų niekas 
nežiūri, — o dorais yra tik tie, 
kurie tiki į Dievą. Jei, girdi, 
aš žinočiau, kad man numirus 
viskas su manim pasibaigs, 
tai kam man būti doru? aš me
luočiau, vogčiau, pieščiau ir 
užniušinėčiau, kad tik man bu
tų geriau.

Vieną da'lyka matėm aiškiai: 
kad jis meluoja susiriesdamas; 
ar jis darytų kitus nedorus dar
bus, nežinau, bet tas vienas ro
do, ]>ad jo tikėjimas į Dievą 
yra menkas. Bet jis kaldamas 
šitą tikėjimą kitiems, mulkina 
juos sakydamas, kad be tikėji
mo negalį būti dori. Jis už
miršta, ar nežino, kad didžiau
sias pasaulyje dorininkas, Kon- 
fucius, buvo bedievis; Thomas 
Paine, Thomas Jefferson, Vol
tą irę, Goethe ir kiti, prie kurių 
doros jis nei iš tolo negali pri
lygti, buvo bedieviai.

Bet šitas mulkintojas randa 
gana tamsių žmonelių, kurie 

Į t ilki jo isteriškoms zaunoms ir 
duoda jam pinigus, kad jo 
draugai IJetuvojc dar geriau 
galėtų užsilipti žmonėms ant 
sprando. Apie penkios davat
kos pasižadėjo jam duoti Lie
tuvos paskolos bonus po $50 ir 
apie $100 kiti sudėjo ]>inigais.

Gaila, kad žmonės patys sau 
ant kaklo kilpą neria.

Bagdonuko (kalba, kaip jis 
pats pripažino, buvo tik barš
čiai po lašinių — ir tai dar la-

Buvusis katalikas, bet No More.Natkevičius ir Žygelis jau Chicagoj.
Praeitą šeštadienį (bal. 23) 

atvažiavo Chicagon. nesenai at
vykę iš Lietuvos S t. Seimo na- 

Natkevičius ir 
Chicagos tau- 
su tikti Komi-

mok. B. Žygelis, 
liniukų svečius 
teto narai pasitiko svečius ant 
Illinois Centrai stoties pusė po 
keturių. Pasisveikinus su vi
sais ir dar pusvalandį pasikal- 
bej us, svečiai buvo paprašyti į 
Mdfrison viešbutį, kur, dėl ge- 
^‘snio susipažinimo, koimiteto 
narai surengė jiems draugišką 
vakarienę.

Vietos buitininkai pereitą 
septintadienio vakarą surengė 
svečiams bankietą
viešbuty. (Apie tai bus rytoj 
plačiau rašyta.) Jie rengia sve
čiams eilę prakalbų Chicagoj ir 
apylinkėj.

Buvo pranešta svečiams, kad 
vietos klerikalai savo prakal
bose ir spaudoj visokiais bu
dais juos iškoneveikia kad tik 
pakenkus jų prakalboms, bet 
jie, matyt, klerikalų visai nesi
bijo, nes iš tokių klerikalų pa
stangų jiems pakenkti, jie tik

M or rišo n

Be abejo, nors gal nuims tie 
dalykai, apie kuriuos sveičiai 
savo prakalbose aiškins yra ži
noma iš spaudos, bet vis tik 
bus mums žingeidi! išgirsti iš 
jų gyvu žodžiu aiškinimų apie 
tai, kas dabar dedasi Lietuvoj 
ir kaipo jos reikalai yra tvar
komi.—B. B.

Pranešimai
Susivienijimo Draugysčių ant Brid- 

goporto laikys mėnesinį susirinkimą 
bal. 25 d., 8 vai. vakare Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. Prašau 
draugijų atstovų nesivėluot, nes yra 
daug reikalų aptarimui.

— J. Balčius, sekr.

North Side. — S. L. A. 226 kp. 
ekstra susirinkimas įvyks antradienio 
vakare balandžio 25 d., Viešojo Kny
gyno svet., 1822 Wabansia Avė. Ma
lonėkite visi nariai atsilankyti, nes 
bus balsavimas Pildomosios Tarybos 
arba Centro Valdybos.

— M. Markus, rašt.

BINGHAMPTON, N. Y.—L. S. S. 
33 kuopa rengia prakalbas. Kalbė
tojas bus A. St. Michelsonas “Ke
leivio redaktorius. Įvyks seredoj, 
bal. 26 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Svetainėj, 267 Clinton St.

Visi vietos lietuviai kviečiami at
silankyti į šias prakalbas. D-gas St. 
Michelsonas yra geras kalbėtojas 
ir daug naujų dalykų papasakos. 
Kalbės apie Lietuvą ir kitus svar
bius

L.
dalykus.

S. S 33 kp. sekr. B. Songaila.

S. S. 8-to Rajono Centro Komi- 
ęusirinkimas bus panedėlį, bal. 

24, 8 ▼. vak. Naujienų name, 
nariai būtinai atvykite laiku.

Rašt A. Grebelis.«

teto
Visi

PRANEŠIMAI RAKANDAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
Cicero Lietuvių Kooperacijos vi

suotinas šėrininkų bertaininis susirin
kimas įvyks panedėlio vakare, balan
džio 24, 7:30 vai., mažoje Liuosybės 
svet., 14 ir 49 Court, Cicero. Visi šė- 
rininkai susirinkit laiku, nes bus svar
stoma daug svarbių dalykų.

— VValter Strumillo, rašt.

RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario se
tai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario setai ,ant grindų pastatoma 
jempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai, 2154 N. Kendzie Blvd.

ASMENŲ" JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 

Džiovėnio, Kauno rėd., Ukmergės ap., 
Sesikų vais., Miliūnų kaimo. Meldžiu 
atsišaukti arba žinanti jį praneškit, 
nes turiu svarbų reikalą — išvažiuoju 
į Lietuvą. Antanas Džiovėnis, 841 
W. 33 St., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO TIKRO BROLIO 
Albino Grušo, Kauno rėd., Šiau
lių apskr., Verdulių kaimo. Aš 
atvažiavau į Suv. Valst kovo 18 d., 
1922, tad norėčia sueiti savo brolį. 
Prašau pažįstamų, draugų, kas jį ži 
not, malonėkit primušti jo antra
šą:

Miss URŠULĖ GRUŠAITE 
1324 Arnold St., Chicago lleights, III.

JIEŠKAU SAVO PARAPIJONO 
Jono Rimšos, Kauno rėd., Šimonių 
valsč., Ukmergės apskr. Amerikoj 
apie 8 metai; 4 metai atgal, gyveno 
Chicago. Malones atsišaukti, mes tu
riu daug svarbių žiniij iš Lietuvos.

ANELIJA KUČINSK1ENĖ, 
913 W. 20 th St., Chicago, III.

JIEŠKAU BROLIO JUOZO Riš
kaus ir sesers Anastazijos Riškaites; 
kurie gyveno visą laiką, Chicago, III. 
paeina iš Kalnėnų kaimo, Telšių pa
rapijos. Esmu grįžus iš Rusijos 
pametus ių antrašus.

JULIJA RIŠKAITĖ, 
Ukmergės gatv: No. 9, 

Kaune. 1

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI

ir

PENTUOJAME, POPIERUOJA- 
m«e ir kolcimainuojam. 1 Atliekame 
darbą 1-mos klesos. 1

ANTANAS GABRYS 
3108 So. Union Avė, 
Tel. Boulevard 6374

NORIU SUTIKT LIETUVIUS IN- 
žinierius, kurie yra Europoj ir Ame
rikoj praktikavę, ypatingai mechani- 
cal inžinierių. Turiu biznišką propo
ziciją Lietuvoj.

Kreipkitės į Naujienų ofisą nume
riu 16.

SIŪLYMAI KAMBARIP
RENDAI kambarys, vienam 

arba dviems vaikinams ar mer
ginoms, be vąlgio.

2138 Greenvich St. 
1-mos lubos.

ISREDAVOJIMOI
ANT RENDOS VIENAS ARBA 

du Storai, kampas 83rd ir Morgan 
St. šiluma apšildomi, privatiški skie
pai, parendavosim ant gerų išlygų.

Klauskit . .
ANTON VISBARAS, 

3301 S. Halsted St.

ANT RENDOS 5 KAMBARIŲ 
flatas ant antrų lubų; šviesus, vėliau
si įtaisymai $32.00 į mėnesį. 2244 
Charloston St. netoli N. Oakley Avė. 
paklauskit ant pirmų lubų.

Tel. Humbold G706. o

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 3 indų plovėjų
SUBMHRINE CAFE

859 E. 63rd St.,
Tel.: Hyde Park 7407

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA patyrusio-s virčjo-s 
— cook ir į stalus išnešiotojos; 
geistina, kad anglų kalbą mokė
tų.

8343 Broadway

REIKIA VYRŲ IR MOTERS PRIE 
rankinių staklių audimui floss kaurų. 
Geros darbo išlygos, subatomis iki 
12 vai. pietų.

OLSON RUG. CO., 
1508 W. Monroe St.

REIKIA DABWy
VYRŲ

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate praportes, k. 
t. lotus, farmas ir namūs. Patyri
mas nereikalingas, nues pamokysim 
atsišaukit į ofisų. Liberty Land & In- 
▼estment Co., 8301 So. Halsted St.

REIKALINGI agentai dirbti 
ant komišino pardavojime alaus 
reikmenų. Kreipkitės Mr. James] 
Frederick, South Side Ice & 
Breverage Co. 3700 S.Halsted st

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
ščputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi valiausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruinvio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI ' 5 kambarių 
rakandai su pečium už labai 
žemą kainą. i

103G E. 93rd St, 
Tel.: Cbesterfield 2822;

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY- 
mui 6 pagyvenimų bizniavus namas. 
Rendos neša $125.00'į mėnesį; įmo
kėti reikia $1,500 kitus kaip renda, 
arba mainysiu ant nelabai didelės 
farmos. Priimsiu lotus už pirmą 
įmokejimą. Atsišaukite C. P. Su- 
romski & Co., 3346 So. Halsted St.

PARDUOSIU LABAI PIGIAI MU- 
rinį namą 8 pagyvenimų ir 3 Storus, 
už pusę kainos. Tai yra namas ant 
kampo 33rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite pas

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted St.

GERA PROGA.
Parduosiu arba mainysiu ant Chi- 

cagos prapertės, namo arba loto, ma
no farma, 80 ar 120 akerių nedirbtos 
žemės, Oneida County Wisconsin, že
mė gera ir derlinga.

Atsišaukite pas 
JULIUS CHEKEN,

- 3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS ---------------------------------------
ant 2 pagyvenimų, po 4 kamb., elekt-1 ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
ra, gasas maudynės ir visas įtaisy-j KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo- 
mas. Didelis garadžius su 3 kam-, Aniono!«:« o^ok nr_u----
bariais ant viršaus. i

Atsišaukite:
2121 W. 23rd PI. 1-os lubos

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
ant pirmo aukšto krautuve ir 2 kam
bariai ant antro — 6 kambariai, visi 
modemiški parankamai, labai gera 
vieta dėl biznio, nes nuo senų laikų 
išdirbtas. Priežastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite: 3457 Wk’38th PI. 
2-os lubos, 4:30 v. p. p. nedėlioj vi
są dieną.

CHAS. GROEBNER, 
14?4 W. 18 St.

PARDAVIMUI NAMAS* IR 
tas, labai gerame stovyje; gyvena 8 
šeimynos;; namas neša gerą pelną. 
Parduosiu už $6,200.00. Vieta yra 
1902 Allfort St.. Kreipkitės pas

1,0-

REIKIA gero mekaniko, su
prantančio taisyti automobilių 
motorus ignitions. Darbas ant 
visados ir gera mokestis. Milda 
Garage, 3121 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAJ

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI DU LOTAI ANT 
69th ir Francisco Avė. arti lietuviš
ko klioštoriaus. Parduosiu pigiai,, už 
pirmą pasiūlymą.

Atsišaukite:
SILVESTRAS PRUSEVICZ 

2700 Ogdert Avė.
DIDELIS BARGENAS

Naujas mūrinis dviejų aukštų 
kampinis namas, bizniava gatvė, 
4 krautuvės 5 pagyvenimai ir ga
radžius 4 automobiliams. Rendos 
$3,300 į metus. Vertas $35,000, 
specialiai už $27,000. Įmokčt rei
kia $B,000i, likusius raudomis išmo
kėsi. Labai gera vieta biznieriui. 
W. Waishwell, 813—23rd» Avė., Mel- 
rose Park III.

i PERKAME AUTOMOBILIUS Į PARDUODU ar mainau farmą ant 
Visokio išdirbimo, visokio modelio, miesto prapertės 131% akrų; 90 ak- 

greitam veikimui ir auJcštoą kainos, rų dirbamos, o kita ganykla ir miš- 
Atvajžiuokite savo automobilių pas kas; nauji budinkai, naujas automo- 

DORCHESTER MOTOR SALES bilius, traktorius ir kitos ukininkystės 
COMPANY, mašinos, visa aptverta, kaina $9,000.

1401 E. 67th St. Man pinigų nereikia dar tamistai pa-
----------- .. .nTYrr va ! I! skolinsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tuo- 

; i lx>U IViko • • • jaus, Georgo Douphin, R. 3, Big
I Turimo daugybę perdirbtų ir per- Rapids, Mich.
malevotų Buicks ir kitokio išdirbimo -----------------------------------------------—
automobilių, kuriuos parduodame už PARDAVIMUI MŪRINIS N£MAS 
labai žemą kainą už cash ar mai- 2 pagyvenimų po 4 kambarius ,medi- 
naiB, nis garadžius, 4 karams ir visi ra-
Chas. Lanffe & Bros. Co. kandai. Viską parduosiu kartu pigiai 
viiob. ** "Y už $3,000. Savininkas į trumpą lai-

Buicks Distrioutors ką apleidžia Suvienytas Valstijas. At- 
Vyriausis ofisas ir pardavojama sišaukit pas savininką. Jos. Kentra, 

krautuvė 819 W. 33rd St.
2623-27 Milwaukee Av. ___ :

North Side Vartotų Auto- MORTGECIAI -PASKOLOS 
mobilių Skyrius 
8159-61 N. Clark St.
Cash ar išmokėjimais .

Atdara vakarais ir nedelioms: Tel. Į rU 
Graceland 2826.

Turime daugybę Buick automobilių 
išstatę.

Vartotų Automobilių 
Pąfpdon

Bal. 26 iki ffeg. 4-tos 
mažąjam 

Coliseum
kurie visai perdirbti ir permalevoti 
musų pačių dirbtuvėse.

2736-46 Armitage Avė.

TURIU labai, gerą 1 tono tro- 
ką tinkantį Ęučemet grosemei, 
duonini ir t.t„. kadangi užda
rytas. Paaukausiu tik už $150. 
Taigi yra dižiausis bargenas 
Chicagoj. 905 N. Racine Avė.

.......................... ■ II. ... I.....................................................■■

AUTOMOBILIŲ 
7 pasažierių — atrodo kaip 
Kaina $950. Priežastis par

einu i kitą biznį. Atsišauki- 
rmkalinga tokia mašina.
Tel. Boulevard 92G5

PARDUODU 
Hudson 
n aulas, 
davimo 
te kam

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosemė, parduosiu už pirmą pasiu- 
lijimą, nos esu priverstas į greitą lai
ką, keliauju į Lietuvą.

Kreipkitės po nunv.
3537 S. Wallace St.

PARDAVIMUI GROSERNe, 
bučemė, namas ir prie namo 
lotas—parduodama gana pi

giai. Kreipkitės į Naujienų 
Town of Lake Skyrių, 1614 W. 
46th Str. Phone Boulv. 0672.

PARDUODU GRAND UNIVER- 
sal kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai.

3202 So. Halsted St.
Ant antrų lubų.

Tel. Boulevard 5788

PARDAVIMUI BARZDASKUTY- 
kla, geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
21 metų garsioj vietoj, ant Town of 
I<ke. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.

4556 So. Paulina St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
Pigiai, geroj vietoj. Kas pirmes
nis pasinaudosite šia proga! 
Skubinkite.

1400 So. Union Are.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
visokių tautų žmonių užeina
ma. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

5343 S. Halsted St.

Skoliname Pinigus ant ant- 
mortgečiaus už 6% 
išmokėti mėnesiniais mokos- 
Perkame bondsus, notas ir

Galite 
čiais. 
kontraktus.

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas, 1841 N. I^eavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indreiienė ir J. Anta
navičių, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

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

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

RYTINĖS ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 matams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, J626 N. Oakley 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.

MOKYKLOS
1 Mokinkis dressmaking. 
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos ,biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės
• Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of
Gown Designing

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd.

Chicago, III.

PRIVATĖS* AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Marmamai ąngliSkoi ir

kalbą, aritmetikos, knygTodystis, ate 
nografijoa, typraritiųg, piriflvbos tel 
šių, Suvienytą Valstijų isterijos, abel 
nes istorijos, seogranjos, polltildnii 
ekonomijos, pIHstystls, dalliaraiya- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo t 
iki W valapdel,
8X0» SO. HALSTED 8T„ CHICAQG

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

tulis, 1237 W. Madison st.; pa- 
j dčjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 

vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
i 3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
I nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.;
i Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi; 
i tage av. — Susirinkimai laikomi 

kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

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

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av : 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas; kasos erlob. Ant. 
Arum’inas ir Ant. Strumbris; mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v no p. Urbono salėj 3338 So.
Auburn Avė.

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Pcrsh- 
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Tjrn. Jurevičia 718 W. 18 St.: mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh- 
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowo Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ųuette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis, 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallace 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33r<Į(}St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 Sd. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su- 
sirinkinvai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
S.o. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

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

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

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

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAI.Z 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavlčia. d 138 S. Erne- 
i aid A v., nut. rašt. J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald A'>e , iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuznrinc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 8327 
S, Wahace 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; 
tnaršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K. MINDAUGE) DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
California av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
Ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, 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 ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TES valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Aubum 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka. Ant. 
T^knickis. Susirinkimai . laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 . S. Aubum 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 49 metų.

DRAU^YSTtS PALAIMINTOS LIE- 
TUVPS Valdyba 1922 metams: 
Pirnu Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635, N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An-i 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanko- 
▼ičią; delegatai i Chicagos Liet, 

c Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. TanJkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacąvičia, J. Jackus ir Fr. Mikllu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
▼ai. po pietų.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių Ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augitesniasias 
mokyklas. Dienomis! nuo 9:0* ry
to iki 4:00 p.p. V ak.! 7:89 Iki 9:30. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv.
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. | 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi-j 
čia, 3309 So. Aubum Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wallace St., Kasierius F. j 
Bakutis, 
glnb. A. Maziliauckis, 
rald Av. ir K. Oėvičia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
8353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

2663 w. 69th St.. Kasos
3350 Envi-

i CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTES Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikon.4 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvjbo salėj 1447 S. 50th 
Avonue. __________

NORTSTDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvha 1922 
m.: Pirm. K. Rutris 1614 N. Win- 
chester av : Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st„:Kasierius F. Her
manas 1645 Wabansia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno adresas: Liuosybės 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi
cago.
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