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Policijai įsakyta šaudyti žmones

Rusija sutinka dalyvauti 
Haagos konferencijoj.

GENDA, geg. 17. šiandie 
paskelbta, kad Rusija priėmė 
talkininkų valstybių pasiūlymą 
laikyti I lango jc konferenciją, 
kad apsvarsčius Rusijos klau
simą.' f

Priimdama konferenciją, 
Rusija kartu pasiūlė niekurias 
permainas konferencijos pie
nuose, kurie bus svarstomi po
litinės subkomisijos šiandie 
vakare.

Rusijos nusistatymas šiandie 
subkomisijos susirinkime turės 
dideles įtakos į pienus apie bu
siančią Rusijos reikalais Haa
gos konferenciją. Jeigu jie 
bus palinkę būti atkakliais ir 
statyti didesnius reikalavimus,
Francijes valdžia veikiausia ne
galės dalyvauti Haagos konfe
rencijoj.

Lloyd George ir Schanzer 
yra nusitarę bandyti prikalbin
ti ir Ameriką dalyvauti toje 
konferencijoje, nors ji jau yra 
atsisakiusi nuo dalyvavimo jo
je. Jie prašys Amerikos koo- 
peravimo todėl, kari jokia kita 
šalis neturi tokio prestižo ir 
bešališkumo reputacijos, kaip 
kad Jungt. Valstijos.

' ?--------—!—

Vėl kvies Ameriką Haagos 
. konferencijon.

šį sykį kvietimą siųs Francija.

PARYŽIUS, geg. 17. — Dė
lei Amerikos atsisakymo daly
vauti Haagos konferencijoje, 
kiek žinoma, Franci jos amba
sadorius . Washingtone Jusser- 
and įteiks valstybės sekreto
riui naują pakvietimą ton eks
pertų konferencijon, nurodyda- 
fnas kartu vienodumą Franci- 
jos ir Jungt. Valstijų nuomo
nių ir paklausdamas, ar Har- 
dingo administracija nesutiktų 
iŠnaujo pasvarstyti savo nusi- 
sprendimą ir dalyvauti konfe
rencijoj, jei konferencijos vei
kimas bus labiau apritbežiuo- 
tas.

Francija nenori, kad Haagos 
konferencija butų tęsimu Ge- 
noa konferencijos. Ji nori ven
gti ten politinių barnių. Todėl, 
kalbama, Francija reikalau
sianti, kad toje konferencijo
je nedalyvautų ministeriai ir 
diplomatai ir paliktų visus 
ginčijamus klausimus vien ek
spertams.

Daugiau to, Francija laiko
si Jungt. Valstijų nuomonės, 
kad ekspertų nutarimus reikia 
skaityti ne kaipo galutinais 
nuosprendžiais, bet tik kaipo 
patarimus.* Franci jos nuomo
ne, jokis ekspertas negali suri
šti savo šalies jokiais nutari
mais, negavęs tam reikiamo 
įgaliojimo iš savo valdžios.

Manoma, kad jei Francija 
įstengtų tokiu savo nusistaty
mu patraukti Jungt. Valstijas, 
tai ir kitos šalįs turėtų su tuo 
sutikti. ♦

4 žiMONSS ŽUVO TILTUI 
SUGRIUVUS.

MARLIN, Texas, geg 17. — 
Keturi žmonės žuvo vakar su
griuvus tiltui per Brazus upę. linko žemė.

Liepia šaudyti žmones.
Policija pastatyta prie visų bu- 

davojamų namų.

CHICAGO. — Policijos vir
šininkas Fitzmorris įsake poli
cijai šaudyti žmones, kurie vai 
kščios apie būdavojamus na
mus. “Šaukit visus nužiūri
mus žmones, kurie valkiosis 
apie budavojimus prisilaikant 
Landis nuosprendžiu namus, 
jei atsisakys pasiduoti areštui 
ar apklausinėjimui. Jei jie 
bėgs, šaukit!” Tokis tai yra 
policijos viršininko įsakymas 
poli eis tams.

Jis be to pasiuntė šimtus po- 
licistų daboti kiekvieną buda- 
vojamą namą. Tai padaryta po 
to, kaip sudegė didelis buda- 
vojamas namas 7555-7715
Sheridan Road. Kaip ten kįlo 
gaisras, policija nežino. Bet 
spėjama, kad jis liko padeg
tas, kadangi gaisras prasidėjo 
keliose vietose. Be to jau gy
venantis dalyj to namo žmo
nės buvę įspėti tuojaus apleisti 
ir bėgti iš namo. Namas buvo 
gerai apdraustas, nors dar ir 
nebuvo pabaigtas budavoti.

'Policijos viršininkas nesus
toja grūmojęs darbininkams 
areštais, teismais ir net kartu
vėmis ir kaltinęs darbininkų 
ir jų vadovų, kurie tebėra ka- 
lėjiirie, už padegimus ir buvu
sius bombų metimus.

Cigarii darbininku streikas
CHICAGO. — Pikietavimas 

niekurių cigarų dirbtuvių jau 
prasidėjo, darbininkams su
streikavus delei bandymo dar 
kartą nukapoti algas cigarų 
dirbėjams. * '

Keli mėnesiai atgal darbi
ninkai geruoju sutiko, kad jų 
algos butų nukapotos po $2 
ant 1,000 padirbamų 10c. ci
garų. Prie pigesnių cigarų al
gos darbininkams irgi buvo 
atatinkamai nukapotos.

Bet fabrikantai tuo nepasi
tenkino panorėjo nukapoti al
gas dar po $2 ant 1,000 padir
bamų cigarų. Su tuo darbinin
kai jau nesutiko ir paskelbė 
streiką. 

—,------------

Ceveryką darbininkai 
streikuos.

CINCINNATI, geg. 17. — 
International Boot ant Shoe 
Workers Union pildomasis ko
mitetas užgyrė paskelbimą se
kamą subatą daugiau kaip 6,- 
000 čeverykų darbininkų strei
ko protestui prieš nukapojimą 
algų 10 nuoš.

Nuslinko farma.

ALTON, III., geg. 17. — John 
T. Rayan farma nuslinko 12 
pėdų žemyn po buvusiam Mis- 
sissippi upės potviniui. Visi 
tuo labai stebisi. Bet geologai 
sako, kad nieko stebėtino nė
ra. Laike potvinio vanduo po 
žeme sutarpino daug kalkak
menio ir į pasidariusius delei 
to požeminius griovius ir nus-

Tardo*jaunus lietuvius“ D lies ikus

Aną dieną tris jauni plėšikai užpuolė lietuvio Antano Delkaus grosernę, 837 W. 33 St. ir 
jam pasipriešinus jis (Dcokus) ir Jurgis Šocikas liko pašauti ir dabar yra ligonbutyj. 
Bet ir vięnas plėšikų tapo pagautas. Juo buvo Frank Lucas (su perrišta galva), kurį 
subėgę žmones gerokai sumušė. Paskui tapo pagauti ir draugai: Tony Rokus (sėdi gale 
stalo, šalę Luko) ir Chester Shiclcy, 3703 S. Halsted St. (stovi, detektivas turi uždėjęs 
ant jo peties savo ranką). Juos policija tardo. Jie jau prisipažino, kad plėšimą bandė pada
ryti tikslu gauti $100, kuriuos vaikų teismas uždėjo Shieley pabaudai. Jie'visi yra ♦dar 
beveik vaikai. . .. .....
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Tarsis apie skolas.
PARYŽIUS, geg. 17. — 

Franci jos valdžia pranešė 
Amerikos karo skolų atgavimo 
komisijai, kad ji yra pasiren
gusi pasiųsti į Jungt. Valstijas 
specialinę misiją, pasitarti apie 
užmokėjimą Francijos skolų.

Vyriausiu delegatu bus pas
kirtas Parmentier ir keli iždi
nės ekspertai. Jie parodysiu 
visą Frakcijos finansinę padė
tį ir paklausią tada ko Ameri
ka tikisi iš Francijos. Franci
jos biudžetas 1923 m. nieko 
nemint-apie mokėjimą Jungt. 
Valstijoms skolų ar nors palū
kanų.

Susitaikė apie Syriją/
GENEVA, geg. 17. — Tautų 

sąjungos sekretoriatas gavo 
žinių, kad Jungt. Valstijos ir 
Francija baigia taikintis apie 
Francijos mandatą ant Syrijos. 
Manoma, kad Amerikos užgiri- 
mas mandato priklauso nuo 
niekurių sąlygų, apie kurias 
jus susitaikinta.

Tikimąsi, kad Francija pa
prašys .tautų sąjungos užgyri- 
mo to mandato specialiniamc 
sąjungos susirinkime, kuris 
vyks ne vėliau kaip liepos 15 

d. ir kuriame taipjau bus įsvar- 
stomas Anglijos mandatas ant 
Palestinos.

Kaltina valdžią už nesirū
pinimą švietimu savąją.
NEW YORK, geg. 17. — Pie 

tų kalnelių švietėja Mrs. Camp
bell sako, .kad pietinių -valstijų 
kalnų gyventojai — seni ame
rikiečiai, eina prie dęgenerąci- 
os delei stokos apšvietos. Ji 
caltina už tą valdžią, kad ji 
stengiasi suamerikonizuoti 
“išmatas nuo Europos krantų“ 
r tame eikvoja dideles sumas 
binigų, bet savo žmonių, ame
rikiečių, švietimu nesirūpina.

Ji dabar važiuoja Danijon 
tyrinėti ten liaudies švietimą 
ir kaip jį galima butų pritai- 
dnti prie švietimo kalnėnų. Ji 
sako, kad Jungt. Valstijos ma
žiau už visas kitas šalis rūpi
nasi savaisiais analfabetais ir 
bemoksliais.

Karas Chinijoj nęapsistoja
PAO TING FU, geg. 17. -- 

Sumuštasis gen. Čang Tso 
Ling, kuris paskelbė Manžu- 
rijos ir Mongolijos nepriklau
somybę, o save tų provincijų 
diktatorium, įsakė užgriebti 
druskos išteklių, muitus ir 
kitas valdžios' pajamas. x

išrodo, kad už kelių dienų 
kariavimas atsinaujins, kadan
gi Čang sukoncentravo didelę 
kąriuomenę ir rengiasi naujai 
kampanijai prieš gen. Wu ,Pei 
Fu?

Pietinė Chinija taipjau ren
giasi pulti ant šiaurinės Chini- 
jos, bet Wu tuo nesirūpina.- 
Jis sako, kad kitas generolas 
užpuls pietinę Chiniją ir kad 
tos Chinijos dalies valdžia už 
trejetos savaičių bus užmir
štu dalyku, reiškia bus sunai
kinta, pietinė Chinija bus už
kariauta.

. ......................   ■ .1 .. . —

Nesusitaiko su antracito 
kasyklą savininkais.

> NIEW YORK, geg. 17. — 
Derybos tarp antracito anglia
kasių ir kasyklų savininkų vis 
dar tebesitęsia, nors matomų 
pasekmių iš tų derybų dar nė
ra. Abiejų pusių reikalavimai 
yra taip skirtingi, kad prie jo
kio susitaikymo neprieinama. 
Angliakasiai reikalauja algų 
pakėlimo, kuomet kasyklų sa
vininkai spiriasi už algų nuka
pojimą. Delei to derybos suka
si ant vietos, nedarydamos jo
kios pažangos.

Tečiaus kasyklų savininkai 
nėra galutinai nusiminę ir ti
kisi, kad su laiku jie vistick įs
tengs susitaikinti su angliaka
siais.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužio 17 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, baųkų buvo skai* 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.45 
Austrijos 100 kronų.......... «... IHc
Belgijos 100 frankų _____  $8.88
Danijos 100 frankų ........... $21.84
Finų 100 markių ......     $2.11
Francijos 100 frankų ......  $9.14
Italijos 100 lirų ..........    $5.30
įdėtu vos 100 auksinų ........... 36c
Lenkų 100 markių.............. . 2%c
Norvegų 100 kronų ...........  $13-56
Olandų 100 guldenų _____  $38.83
Švedų 100 guldenų ........... $25.56
Šveicarų 100 markių ........... $19.14
Vokietijos 100 markių ........... 36

Airiai vėl nesusitaikė.
DŪLINĄS, geg. T7. — Dail 

Eireann taikos komitetas, ku
ris bandė sutaikinti kariaujan
čias Airijos frakcijas, formali
niai pranešė Dail, kad tarybos 
nepavyko ir prie susitaikimo 
neprieita.

Dail prezidentąs Griffitli re'n 
ginsi įnešti Dail pasiūlymą, 
kad rinkimai į Airijos parla
mentą turi būti laikomi birže
lio 16 d. ir kad nominavimas 
kandidatų turi būti padarytas 
viešai birželio 6 d.

1 Baigs evakuoti Airiją.
/ —...... ........ .... -

LONDONAS, geg. 16. — I 
paklausimą atstovų bule apie 
Anglijos kareivius Airijoje, Ai
rijos sekretorius Greenwood 
atsake, kad iki pabaigos šios 
savaitės nebeliks Anglijos ka
reivių Airijoje, išėmus Dubli
ną ir tų kareivių, kurie naudo
jami pakraščių apsaugai.

Prezidentas tarsis su 
plieno magnatais.

'WASHINGTON, geg. 17. — 
Didžiausiems plieno fabrikan
tams tapo pasiųstas pakvieti
mas pasimatyti su prezidentu 
Hardingu utarninko vakare 
puotoje ir konferencijoje. Ko
kiais tikskns bus kaikoma ta 
konifcrei^(ija betgi 5 atsisako
ma pasakyti. 

• ■
Francija skolinga Amerikai 

virš $3,000,000,000.
WASHINGTON, geg. 17. — 
Jungt. Valstijos dar neturi ofi- 
cialinių žinių apie Francijos 
nutarimą siųsti misiją pasitar
ti apie Francijos skolas.

Francijos karo skolos šiai 
šaliai geg. 15 d. siekė $3,340,- 
857,593 ir $430,000,000 palūka
nų. Anglija tuo pačiu laiku yra 
skolinga $4,135,818,358 ir 
$611,000,000 palūkanų.

Iš ko statomi namai.

E. RYGA. — Arti Rygos gel- 
žkelio stoties darbininkams pa
statytas namas iš molio, drož
lių, šakučių ir skiedrų. Namas 
puikiai atrodąs. Manoma viso
je Rygos apskrity iš šios med
žiagos statyti mokyklas.

Susisiekimas oru tarp 
Rusijos ir Vokietijos.

BERLINAS, geg. 17. — Da
bar iš Berlino galima pasiekti 
MLaskvą į 24 valandas. Tai gali
ma padaryti delei prasidėjusio 
susisiekimo oru tarp Rusijos ir 
Vokietijos. Susisiekimą įvedė 
vokiečių kompanija ‘ Deruluf, 
prie kurios priklauso didžio
sios Vokietijos aviacijos kom
panijos ir taipjau Rusijos in
teresai.

Pasažierii.i paima vakarinį 
traukinį iš Berlino į Karaliau
čių. Ten paima aeroplaną ir 
paskui Vitebske vėl |>ersėda j 
traukinį, tuo pribunant į Mas
kvą sekamą vakarą.

. r r ... , *------

SUĖMIMAI.
E. RYGA. — Rygos politinė 

sargyba susekė Rygoj didelę 
slaptą komunistų organizaciją. 
Suimta virš 20 žmonių. Rasta 
daug netikrų 500 rublių, ku
rios kaip pasirodė, buvo dir
bamos Rusijoje ir slapta ga
benamos Latvijon. Laukiama 
didelių areštų.

Gaisrą nuostoliai didėja.
CHICAGO. — *Mayoras 

’Į’hompsdnas gavo laišką nuo 
Chicago Board of Undervvri- 
ters, kuriame sakoma, kad pe
reitais metais nuostoliai nuo 
gaisrų buvo $425,000 didesni, 
negu 1920 m. Nuostoliai nuo 
gaisrų 1921 m. siekė $11,462,- 
278, o 1920 m. siekė $11,037,- 
620.

Pašalino korespondentą.
MASKVA, geg. 17. — Uni

ted Press korespondentui Hul- 
linger įsakyta apleisti Rusiją 
Očgyje 96 valandų, delei to, 
kad jis buk vengęs cenzūros ir 
siuntinėjęs neteisingas .žinias 
apie Rusiją. Jis tam griežtai 
užginčijo ir atsisako tikėti jo 
jašalinimui.

(PARYŽIUS, geg. 17. — Tal
kininkų ambasadorių taryba 
nutartį leisti Austrijos ex^kara- 
lienei • žilai išvažiuoti iš Ma
deros į Ispaniją ginidimo lai
tui.

100,000,000 
auksinų

. t,

CHICAGOJE

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtų milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia, tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, «ino Naujienų čekių augštų atsakomybę, 
ir juos be klalisimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

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

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel.

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

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., ’

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., 

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St.,

Lietuvos žinios
Kaunas.

• Streikas Lietuvoj.-
Gautomis žiniomis, Šiauliuo

se streikuoja apie 500 įvairių 
įmonių darbininkų. Taip pat 
streikuoja Vilkaviškyje kai ku- 
kurių dirbtuvių darbininkai: 
Streikas daromas grynai eko
nominiams siekimams. Strei
kas busiąs greit likviduotas, 
nes darbininkai ir darbdaviai 
eina prie susitaikymo.

Vilkaviškio apskrityje su
streikavo dvarų darbininkai.

Apie svetimtaučius. Renkamai 
žinių apie tikrą gyvenančiu 
Lietuvoje svetimtaučių skaičių.' 
Netrukus tos žinios bus pa-‘ 
tiektos visuomenes žiniai.

Pasų revizija. V. R M. nuta
rusi padaryti visoje .Lietuvo
je pasų reviziją. -•

Neteisingai gavusieji pasus,’ 
bus baudžiami, gi tokie sve
timšaliai, bus iš Lietuvos išsių
sti.

V. R. M. pastebėjusi, kad 
daugelis asmenų gavo pasus 
neteisingai. Pasų revizija bu
sianti daroma pirmiausia Kau
ne, o paskui ir visoje Respubli
kos teritorijoje.
Nusikaltėlių registracija. Pilie
čių Apsaugos D-to daromi žy
giai įvesti nusikaltėlių regis
traciją. Nusikaltėliai busią 
įregistruojami su atvaizdu, 
piršto antspauda ir kitomis žy
mėmis.

Nauji pasai V. R. M. pasų . 
skyriuje pagaminti užsienio 
pasai-visai kitokios formos, 
negu ligi šiol buvo. Tie pasai 
busią daug patogesni. Jie ne
trukus bus jau išduodami vyk
stantiems į užsienį piliečiams. 
Išdirbamas projektas reorga
nizuoti pačią pasų davimo 
tvarką. Norima žymiai palen
gvinti vykstantiems į užsienį 
pasų gavimą.

Jaunimas. Pavasariui atė
jus, Kauno jaunimas labai su
sidomėjęs sportu. • Įvairios or
ganizuotos, kaip fizinio lavi- 
nimos sąjunga ir kitos spor
to organizacijos daro run- 
gana šalto oro. Vytauto kalnas 
ir ąžudiynas vakarais pilni be
sit reniruoj a nei ų sport i n i nk ų.

V

Boulevard 9663

Boulevard 0672

Tel. Lafayette 7674

Te!. Pullman 0169

Tel. Pullman 0659
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Rusija priima Haagos konferencija orjaunus lietuvius"p liešikus

Bando palenkti Ameriką

Policijai įsakyta šaudyti žmones

Rusija sutinka dalyvauti 
Haagos konferencijoj.

Liepia šaudyti žmones.

konferenciją, 
Busi jos klau-

konferenciją

GENOA, geg. 17. —. šiandie 
paskelbta, kad Rusija priėmė 

■ talkininkų valstybių pasiūlymą 
laikyti Haagoje 
kad apsvarsčius 
simą. *

Priimdama
Rusija kartu pasiūlė nickurias 
permainas konferencijos pie
nuose, kurie bus svarstomi po
litinės subkomisijos šiandie 
vakare. ' 1

Rusijos nusistatymas šiandie 
subkomisijos susiymkime turės 
didelės įtakos į pienus apie bu
siančią Rusijos reikalais Haa
gos konferenciją. Jeigu jie 
bus palinkę būti atkakliais ir 
statyti didesnius reik’alavimus, 
Francijos valdžia veikiausia ne
galės dalyvauti Haagos konfe-

* rencijoj.
Lloyd George ir Schanzer 

yra nusitarę bandyti prikalbin
ti ir Ameriką dalyvauti toje 
konferencijoje, nors ji jau yra 
atsisakiusi nuo dalyvavimo jo
je. Jie prašys Amerikos koo- 
pe ra vi m o todėl, kad jokia kita 
šalis neturi tokio prestižo ir 
bešališkumo reputacijos, kaip 
kad Jungt. Valstijos.

. ......... ' .U .^.4 -----

Vėl kvies Ameriką Haagos 
. konferencijon.

šį sykį kvietimą siųs Francija.

PARYŽIUS, geg. 17. — Dė
lei Amerikos atsisakymo daly
vauti Haagos konferencijoje, 
kiek žinoma, Franci jos amba
sadorius Washingtone Jusser- 
and įteiks valstybės sekreto
riui naują pakvietimą ton eks
pertų konferencijon, nurodyda
mas kartu vienodumą Franci- 
jos ir Jungt. Valstijų nuomo
nių ir paklausdamas, ar Har- 
dingo administracija nesutiktų 
išnaujo pasvarstyti savo nusi- 
sprendimą ir dalyvauti konfe
rencijoj, jei. konferencijos vei
kimas bus labiau aprubežiuo- 
tas.

Francija nenori, kad Haagos 
konferencija butų tęsimu Ge- 
noa konferencijos. Ji nori ven
gti ten politinių barnių. Todėl, 
kalbama, Francija reikalau
sianti, kad toje konferencijo
je nedalyvautų ministeriai ir 
diplomatai 
ginčijamus 
spertams.

Daugiau
si Jungt. Valstijų 
kad ekspertų nutarimus reikia 
skaityti ne kaipo galutinais 
nuosprendžiais, bet tik kaipo 
patarimus. Francijos nuomo
ne, jokis ekspertas negali suri
šti savo šalies jokiais nutari
mais, negavęs tam reikiamo 
įgaliojimo iš savo valdžios.

Manoma, kad jei Francija 
įstengtų tokiu savo nusistaty
mu patraukti Jungt. Valstijas, 
tai ir kitos šalįs turėtų su tuo 
sutikti.

ir paliktų visus 
klausimus vien ek-

to, Francija laiko- 
miomonės,

4 ŽMONĖS ŽUVO TILTUI 
SUGRIUVUS.

MARLIN, Texas, geg 17. — 
Keturi žmonės žuvo vakar su
griuvus tiltui per Brazos upę. linko žeme.

Policija pastatyta prie visų bu- 
davojamų namų.

Jei jie
tai yra

CHICAGO. — Policijos vir
šininkas Fitzmorris įsakė poli
cijai šaudyti žmones, kurie vai 
kščios apie budavojamus na
mus. “Šdįkit visus nužiūri
mus žmones, kurie valkiosis 
apie budavojimus prisilaikant 
Landus nuosprendžiu namus, 
jei atsisakys pasiduoti areštui 
ar atklausinejimui.
bėgs, šaukit!” Teikis
policijos viršininko įsakyriias 
poli eis tams.

Jis be to pasiuntė šimtus po- 
licistų daboti kiekvieną buda- 
vojamą namą. Tai padaryta po 
to, < kaip sudegė didelis buda- 
vojamas namas 7555-7715 
Sheridan Road. Kaip ten kįlo 
gaisras, policija nežino. Bet 
spėjama, kad jis liko padeg
tas, kadangi gaisras prasidėjo 
keliose vietose. Be to jau gy
venantis dalyj to namo žmo
nės buvę įspėti tuoj aus apleisti 
Ir bėgti iš namo. Namas buvo 
gerai apdraustas, nors dar ir 
nebuvo pabaigtas budavoti.

Policijos viršininkas nesus
toja grūmojęs darbininkams 
areštais, teismais ir net kartu
vėmis ir kaltinęs darbininkų 
ir jų vadovų, kurie tebėra ka
lėjime, už padegimus ir buvu-| 
sius bombų mėtinius.

Cigarą darbininką streikas
CHICAGO. — Pikietavimas 

niekučių cigarų dirbtuvių jau 
prasidėjo, darbininkams su
streikavus delei bandymo dar 
kartą nukapoti algas cigarų

rtiivio Antano Deck 
Sečikas liko pašau

aus grosernę, 837 W. 33 S t. ir 
liko pašauti ir dabar yra ligonbutyj. 
Frank Lueas (su perrišta galva), kurį 

pagauti ir draugai: Tony Rokus (sėtfi gale 
Halstcd St. (stovi,

Aną dieną tris jauni plėšikai užpuolė 
jam pasipriešinus jis (Deckus) ir Jurgis 
Bet ir vienas plėšikų tapo pagautas. J 
subėgę žmonės gerokai sumušė. Paskui 
stalo, šalę Luko) ir Chester Shielcy, 3703 S. Halstcd St. (stovi, detektivas turi uždėjęs 
ant jo peties savo ranką). Juos policija tardo. Jie jau prisipažino, kad plėšimą bandė pada
ryti tikslu gauti $100, kuriuos vaikų teismas uždėjo Shieley pabaudai. Jie visi yra * dar 
beveik vaikai.

Tarsis apie skolas. Karas Chinijoj neapsistoja Airiai vėl nešusitaikė.
PARYŽIUS, geg. 17. — 

Francijos valdžia pranešė 
Amerikos karo skolų atgavimo 
komisijai, kad ji yra pasiren
gusi pasiųsti į Jungt. Valstijas 
specialinę misiją, pasitarti apie 
užmokėjimą Francijos skolų.

Vyriausiu r(delegatu bus pas
kirtas Parmentier ir keli iždi
nės ekspertai. Jie parodysiu 
visą Francijos finansinę padė
tį ir paklausią tada ko Ameri
ka tikisi iš Francijos. Franci
jos biudžetas 1923 m. nieko 
nemini apie mokėjimą Jungt. 
Valstijoms skolų ar nors palū
kanų.

Susitaikė apie Syriją.

PAO TINiG VU, geg. 17.
Sumuštasis gen. Čang Tso 
Ling, kuris paskelbė Manžu- 
rijos ir Mongolijos nepriklau
somybę, o save tų provincijų 
diktatorium, įsakė užgriebti 
druskos išteklių, muilus 
kitas valdžios' pajamas.

Išrodo, kad už kelių 
kariavimas alsinau j ins, 
gi Čang sukoncentravo 
kąriuomenę ir rengiasi naujai 
kampanijai prieš gen. Wu Pci 
Fu.

Pietinė Chinija taipjau ren
giasi pulti ant šiaurinės Chini
jos, bet Wu tuo nesirūpina. 
Jis sako, kad kitas' generolas

kadan- 
didelę

DŪLINĄS, geg. 17. — Dail 
Eireann taikos komitetas, ku
ris bandė sutaikinti kariaujan
čias Airijos frakcijas, formali
niai pranešė Dail, kad tarybos 
nepavyko ir prie susitaikimo 
neprieita.

Dail prezidentus Griffith re’n 
ginsi įnešti Dail pasiūlymą, 
kad rinkimai į Airijos parla
mentą turi būti laikomi birže
lio 16 d. ir kad nominavimas 

į“? i kandidatų turi būti padarytas 
viešai birželio 6 d.

Baigs evakuoti Airiją

GENEVAi geg. 17. — Tautų 
sąjungos sekretoriatas gavo 
žinių, kad Jungt. Valstijos ir 
Francija baigia taikintis apie 
Francijos mandatą ant Syrijos. 
Manoma, kad Amerikos užviri
mas mandato priklauso nuo 

Prie pigesnių cigarų ai-1 niekučių sąlygų, apie kurias 
buvo!bus susitaikinta.I -

Tik imąsi, kad Francija pa
prašys tautų sąjungos užgyni
mo to mandato specialiniamc 
sąjungos susirinkime, kuris 
įvyks ne vėliau kaip liepos 15 
d. ir kuriame taipjau bus svar
stomas Anglijos mandatas ant 
Palestinos.

Keli mėnesiai atgal darbi
ninkai geruoju sutiko, kad jų 
algos butų nukapotos po $2 
ant 1,000 padirbamų 10c. ci
garų, 
gos darbininkams irgi 
atatinkamai nukapotos.

Bet fabrjkantai tuo nepasi
tenkino panorėjo nukapoti al
gas dar po $2 ant 1,000 padir
bamų cigarų. Su tuo darbinin
kai jau nesutiko ir paskelbė < *1 *

Nuslinko farma.

—■*--------------------

Ceverykų darbininkai
streikuos. I Kaltina valdžią už nešim- 

ciNciNNiATi, geg. i?. — pinimą švietimu savąją.
International Boot ant Shoe . -----------
Workers Union pildomasis ko- NEW YORK, geg. 17. — Pie 
mitetas užgyrė paskelbimą se- tų kalnėnų švietėja Mes. Camp- 
kamą subatą daugiau kaip 6,- bell sako, kad pietinių valstijų 
0(M) čeverykų darbininkų strei- kalnų gyventojai — seni ame- 
ko protestui prieš nukapojimą rikiečiai, eina prie dogeneraci- 
algų 10 nuoš. , jos delei stokos apšvietos. Ji

kaltina už tą valdžią, kad ji 
stengiasi suamerikonizuoti 

^‘išmatas nuo Europos krantų“
ALTON, III., geg. 17. — John I ir tame eikvoja dideles sumas 

T. Rayan farma nuslinko 12 Į pinigų, bet savo žmonių, arne^ 
pėdų žemyn po buvusiam Mis- Į rikiečių, švietimu nesirūpina, 
sissippi upės potviniui. Visi | Ji dabar važiuoja Danijon 
tuo labai stebisi. Bet geologai Į tyrinėti ten liaudies švietimą 
sako, kad nieko stebėtino nė- ir kaip jį galima butų pritai- 
ra. Laike potvinio vanduo po kinti prie švietimo kalnėnų. Ji 
žeme sutarpino daug kalkak- sako, kad Jungt. Valstijos rna- 
menio ir į pasidariusius delei žiau už visas kitas šalis rūpi
te požeminius griovius ir nūs- Į naši savaisiais analfabetais ir 

bemoksliais.

tos Chinijos dalies valdžia už 
trejeto s savaičių bus užmir
štu dalyku, reiškia bus sunai-

kariauta.

■Nesusitaiko su antracito 
kasykly savininkais.

LONDONAS, geg. 16. — Į 
pakĮaty&imą atstovų bule apie 
Anglijos kareivius Airijoje, Ai
rijos sekretorius Greemvood 
atsake, kad iki pabaigos šios 
savaitės nebeliks Anglijos ka
reivių Airijoje, išėmus Dubli
ną ir tų kareivių, kurie naudo
jami pakraščių apsaugai.

NEW YORK, geg. 17. — 
Derybos tarp antracito anglia
kasių ir kasyklų savininkų vis 
dar tebesitęsia, nors matomų 
pasekmių iš tų derybų dar nė
ra. Abiejų pusių reikalavimai 
yra taip skirtingi, kad prie jo
kio susitaikymo neprieinama. 
Angliakasiai reikalauja algų 
pakėlimo, kuomet kasyklų sa
vininkai spiriasi už algų nuka- 
pojimą. Dėlei to derybos nuka
si ant vietos, nedarydamos jo
kios pažangos.

Tečiaus kasyklų savininkai 
nėra galutinai nusiminę ir ti
kisi, kad su laiku jie vistiek įs
tengs susitaikinti su angliaka
siais.

Prezidentas tarsis su 
plieno magnatais.

;WASHINGTON, geg. 17. — 
Didžiausioms plieno fabrikan
tams tapo pasiųstas pakvieti
mas pasimatyti su prezidentu 
Hardingu utarninko vakare 
puotoje’ir konferencijoje. Ko
kiais tikslais bus kaikoma ta 
kGnifererjfjija betgi atsisako
ma pasakyti.
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PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužio 17 d,, užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skaL 
tomą Amerikos pinigais šiąlp:

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.45
Austrijos 100 kronų.......... .... l%c
Belgijos 100 frankų _____  $8.33
Danijos 100 frankų .....  $21.34
Finų 100 markių ...... ...... ..... $2.11
Francijos 100 frankų ...... _... $9.14
Italijos 100 lirų .......... ......... $5.30
Lietuvos 100 auksinų ........... 36c
Trenku 100 markių.............. ..... 2%c
Norvegų 100 kronų ..._...... Šią.56
Olandų 100 guldenų _____  $38.83
Švedų 100 guldSnų ........... $25.56
Šveicarų 100 markių ........... $19.14
Vokietijos 100 markių .„........ 36c

Francija skolinga Amerikai 
virš $3,000,000,000. 4

WASHINGTON, geg. 17. — 
Jungt. Valstijos dar neturi ofi
cialiųjų žinių apie Francijos 
nutarimą siųsti misiją pasitar
ti apie Francijos skolas.

Francijos karo skolos šiai 
šaliai geg. 15 d. siekė $3,340,- 
857,593 ir $430,(MM),(MM) palūka
nų. Anglija tuo pačiu laiku yra 
skolinga $4,135,818,35# ir 
$611,000,000 palūkanų.

Iš ko statomi namai.

E. RYGA. — Arti Rygos gel- 
žkelio stoties dailininkams pa
statytas namas iš molio, drož
lių, šakučių ir skiedrų. Namas 
puikiai atrodąs. Manoma viso
je Rygos apskrity iš šios med
žiagos statyti mokyklas.

Susisiekimas oru tarp 
Rusijos ir Vokietijos.

BERLINAS, geg. 17. — Da
bar iš Berlino galima pasiekti 
Maskvą į 24 valandas. Tai gali
ma padaryti delei prasidėjusio 
susisiekimo oru tarp Rusijos ir 
Vokietijos. Susisiekimą įvedė 
vokiečių kompanija Deruluf, 
prie kurios priklauso ‘ didžio
sios Vokietijos aviacijos kom-, 
panijos ir taipjau Rusijos in
teresai.

iPasažierh.i paima vakarinį 
traukinį iš Berlino į Karaliau
čių. Ten paima aeroplaną ir 
paskui Vitebske vėl persėda į 
traukinį, tuo pribunant į Mas
kvą sekamą vakarą.

SUĖMIMAI.
E. RYGA. — Rygos politinė 

sargyba susekė Rygoj didelę 
slaptą komunistų organizaciją. 
Suimta virš 20 žmonių. Rasta 
daug netikrų 5(M) rublių, ku
rios kaip pasirodė, buvo dir
bamos Rusijoje ir slapta ga
benamos Latvijon. Laukiama 
didelių areštų.

Gaisrų nuostoliai didėja.
CHICAGO. — May o ras 

'T'hompsdnas gavo laišką nuo 
Chicago Board of Undervvri- 
ters, kuriame sakoma, kad pe
reitais melais nuostoliai nuo 
gaisrų buvo $425,(MM) didesni, 
negu 1920 m. Nuostoliai nuo 
gaisrų 1921 m. siėkė $11,462,- 
278, o 1920 m. siekė $11,037,- 
620.

Pašalino korespondentą.
MASKVA; geg. 17. — Uni

ted Press korespondentui Hul- 
linger įsakyta apleisti Rusiją' 
lėgyjc 96 valandų, delei to, 
cad jis buk vengęs cenzųros ir 
siuntinėjęs neteisingas žinias 
apie Rusiją. Jis tam griežtai 
užginčijo ir atsisako tikėti jo 
pašalinimui.

(PARYŽIUS, geg. 17. — Tal- 
dninkų ambasadorių taryba 
nutarė leisti Austrijos ex-kara- 
ienei Žilai išvažiuoti iš Ma- 

deiros į Ispaniją gimdimo lai
mi.

j
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Lietuvos žinios
Kaunas.

Streikas Lietuvoj. »
Gautomis žiniomis, Šiauliuo

se streikuoja apie 500 įvairių 
įmonių darbininkų. Taip pat 
streikuoja Vilkaviškyje kai ku- 
kurių dirbtuvių darbininkai; 
Streikas dąromas grynai eko
nominiams siekimams. Strei
kas busiąs greit likviduotas, 
nes darbininkai ir darbdaviai 
eina prie susitaikymo.

Vilkaviškio apskrityje su
streikavo dvarų darbininkai.

Apie svetimtaučius. Renkama 
žinių apie tikrą gyvenančiu 
Lietuvoje svetimtaučių skaičių.^ 
Netrukus tos žinios bus pa-’ 
tiektos visuomenes žiniai.

’ Pasų revizija. V. R. M. nuta
rusi padaryti visoje Lietuvo
je pasų reviziją. .

Neteisingai gavusieji pasus, 
bus baudžiami, gi tokie sve
timšaliai, bus iš Lietuvos išsių
sti.

V. R. M. pastebėjusi, kad 
daugelis asmenų gavo pasus 
neteisingai? Pasų revizija bu
sianti daroma pirmiausia Kau
ne, o paskui ir visoje Respubli
kos teritorijoje.
Nusikaltėlių registracija. Pilie
čių Apsaugos D-to daromi žy
giai įvesti nusikaltėlių regis
traciją. Nusikaltėliai busią 
įregistruojami su atvaizdu, 
piršto antspauda ir kitomis žy
mėmis.

Nauji pasai V. R. M. pasų 
skyriuje pagaminti užsienio 
pasai- visai kitokios formos, 
negu ligi šiol buvo. Tie pasai 
busią daug patogesni. Jie ne
trukus bus jau išduodami vyk
stantiems į užsienį piliečiams. 
Išdirbamas projektas ♦reorga
nizuoti pačią pasų davimo 
tvarką. Norima žymiai palen
gvinti vykstantiems į užsienį 
pasų gavimą.

Jaunimas. Pavasariui atė
jus, Kauno jaunimas labai su- 
sidomūjęs sportu. • Įvairios or
ganizuotos, kaip fizinio lavi
nimas' sąjunga ir kitos spor
to organizacijos daro run- 
gana šalto oro. Vytauto kalnas 
ir ąžuolynas vakarais pilni be-

' sitreniruojančių sportininkų.

100,000,000 
auksinų

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

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

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
r _  ________

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE
..............— '

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St<t Tel. Boulevard 9663

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

BRIGHTON PARK SKYRIUS /
4138 Archer; Avė- Tel. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

.............. 1 ■ i . . , • ,„r
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Kas Dedasi 
Lietuvoj
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Spekuliacija arkliais.
Kadangi Lietuvoje ligi šiol 

maisto produktai ir gyvuliai 
buvo daug pigesni, negu kito
se kaimynėse valstijose ir esant 
iš svetur dideliems reikalavi
mams, Lietuvoje susidarė la
bai geros sąlygos visokiai spe
kuliacijai, nes iš šnuigeliavi- 
mo su užsieniu pelnagaudos 
turi gana gerą uždarbį.

Paskiausiuoju laiku labai 
plačiai ir gana sėkmingai varo
ma spekuliacija arkliais, ku
riuos supirkinėja spekuliantai 
didelėm partijom ir varo į Lat
viją ir kitur. Pažymėtina, kad 
ta arkliais spekuliacija dau
giausia užsiima turtingieji ūki
ninkai ir sugrįžusio] i su dole
riais amerikiečiai. Ją tarpe la
bai sėkmingai spekuliuoja ar
kliais praėjusį pavasarį sugrį
žęs iš Chicagos Biliūnų kaimo, 
Skapiškio valsčiaus vienturtis 
ūkininkaitis Pet. G.

—«**>
«~tata

■tatai
Ketvergas, Gegužio 18,1922
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Sveikatos Dalykai LAUKIA JUSU
Dr. A. Montvidas.

Lig šiol tiems vertelgoms 
šmugeliuos arkliais labai sekė
si ir jie prisikrovė nemaža, 
nors ir menkos vertės markių. 
Bet dabar jiems nebekaip se
kasi, nes visur pabrangus ark
liams, kurių kaina siekia net 
virš 30,(KM) auksinų, nebeką 
uždirbama. Todėl, kaip girdėt, 
kai kurie jų žada tą šmugelį 
arkliais mesti ir jo vietoj stver
tis kokio yaujo ir i>elningesnio 
šmugelio; o kiti po sunkios ru- 
giapiutės žada pasilsėti, nes. 
anot to priežodžio^ jų dainelė 
jau sudainuota. Tik, deja, kad 
dėl tos jų dainelės daugeliui 
reikės nukentėti. Arkliai pasi
darė; nebeįperkami, o tai labai 
užgaus smulkiuosius ūkinin
kus.

Tokie tai dalykėliai dedasi 
musų nepriklausomoj Lietuvos 
respublikoj. —Pet. Klimka.

Kaunas 17—IV.

Ilgas ir šaltas pavasaris, 
bet gražios Velykos.
šįmet Lietuvoje buvo labai 

ilgas ir šaltas pavasaris, kokio 
nebeatmena ir seni žmonės.

Iš pradžios jis pasirodė gana 
anksti ir tuo labai nudžiugino 
Lietuvos piliečius, nes viena, 
šalta žiema ^abai prikankino 
žmones, o antra, dėl buvusios 
praėjusiais metais sausos vasa
ros, sodięčiai mažai teprisipio- 
vė šieno ir vasarojaus. Dėlto 
daugelis ūkininkų labai pasige
do pašaro gyvuliamk

Kaip jau “Naujienose” bu
vau rašęs, sniegas pradėjo tirp
ti pabaigoj pavasario, o kovo 
1 d. Nemunas ir kitos upės iš
metė ledą, bet nuo kovo 10 d. 
staiga vėl pradėjo dikčiai šal
ti, net langai užšaldavo. Taip 
šaltis^ tęsėsi beveik ligi jxit Ve
lykų. Pažymėtina, kad Kaune, 
nors ir buvo šalta, bet beyeik 
nebebuvo sniego. Tuo tarpu 
provincijoj, o ypač apie Mažei
kius — Rygos link — ir po 
Verbų nedėlios dar vis tebeva
dinėjo rogėmis, dėl ko žmonės 
net pradėjo nerimauti ir viens 
kitą gąsdint, kad, girdi, gal va
saros visai nebebusią, tai esan
ti Dievo rykštė ir t. p.

Tik štai visai netikėtai nuo 
ketvergo, balandžio 13 d. oras 
staiga pasidarė daug šiltesnis, 
o per Velykas abi dienas buvo 
taip gražus, saulėtas ir šiltas 
oras, kad net jau karstei, kaip 
vasaros metu. —Pet. Klimka.

PRANEŠIMAS
,....... > l ,

Norime pranešti daugybei savo 
draugų ir rėmėjų, kad persikėlėm nuo 
1415 Šo. Halsted St., į 1401 South 
Halsted St.

Dabar turime visiškai naujutį sta- 
ką, vyrams ir vaikinams drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už- 
kviečiame jus ir jaučiamės, kad ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio 
13 d. Du įėjimai: 1401 S. Halsted 
St. ir 739 W. 14th St.

Atdara kasdieną iki 9 vai. vak.
Nerišliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
» . • 1401 So. Halsted St.

Rauplės Illinois Valstijoj.
Nuo Naujų Metų iki gegužės 

mėnesio Illinois valstijoj sirgo 
rauplėm 1053 žmones. Mieste
lyj Peikiu, kuria yra pakelėj 
tarp Chicago ir St. iLouis, sir
gimai kaskart dauginasi ir 
balandžio mėnesyj siekė jau 29. 
teorijos apskrity] ir pačioj 
.Peorijoj apsirgimai rauplėm 
siekia 71 mėnesyj, apie 75 pro
centas jų pačioj Peorijoj. Per 
pastaruosius menesius Pcori- 
jos paviete buvo 284 apsirgi- 
mai. Bijoma, kad liga gaili 
tarpti epidemiška Illinois val
stijoj. Automobiliai galį ją iš
nešioti ypač iš miestelio Pekin, 
nes ten eina geras kelias ir jų 
daug važiuoja.

Kas yra da neskiepytas arba 
skiepytas senąi turėtų pasisku
binti įsiskiepyti.

Pennsylvanijos vaikai 
apdrausti. , 

/ l 4

Šitoj valstijoj veikia taip va
dinamas kompensacijoj aktas, 
sulyg kurio sužeistas darbe 
darbininkas gauna nustatytą 
atlyginimą. šitokis įstatymas 
yra ir daugely j kitų valstijų. 
Kadangi vaikai tarp 14 ir 10 
metų, kurie dirba, turi lankyti 
mokyklą paskirtom valandom, 
tad kilo klausimas, ar vaikai 
yra apdrausti tik tol, kol jie 
dirba, ar ir laike ėjimo į mo
kyklą. Liko pripažinta, kad 
vaikai darbininkai ne tik dar
be, <> ir laike ėjimo į mokyk
lą yra apdrausti ir jei jie su
sižeistų, taip pat gautų atlygi
nimą.

Wisconsin mirsiu žiniai.
- .

(Naujos šios valstijos patvar-

Kas?

K. GUGIS
ADVOKATAS
, Miesto ofisai 

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

Gyvenimo vieta: 
3323* So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 4 Iki 6 po plet, ir nuo . 
7 iki 9 vakaro.

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

kad 
pro- 
grei-

ta* ■ 1

na narse kas metai įsiregist
ruotų. Kitaip jai draudžiama 

Įsiregistruotibus praktikuoti.
reikia valstijos Sveikatingumo 
Skyriaus biure 
džio.

apie 30 gruo-

KARTAIS NEGALĖJAU 
NEI PASTOVE!.

Šlaunis, strėnas ir kojas 
skaudėjo ir buvo nuvargę.

Evcrett, Washington. — “Per kele
tą metų turėjau nesmagumų žemuti- 

innninnn i i n6j daiyj kūno,
^a*po šlaunyse, 

II kojose buvo tokis
mĮI pailsimo skaus-

W mus' Kartais ne-
| galėjau ant kojų

pastovet. Visuo- 
It : m,et apsidirbau,
Ir nors ’r įsijaučiau

> gerai. Pamačiau
\ Lydia E. Pinkhąm

• Vegetable - Com-
,...7 l»T/?7i pound pagarsini

mą ir girdėjau pagyrimų* tad nu
sprendžiau išmėgint. Dabar geriau 
jaučiuosi, negu kada nors pirma. Pa
darė, stačiai stebuklus ir dabar už
laikau visuomet savo namuose. Vi
suomet patariu savo draugėms, ku
rios serga ir negaluoja.” — MRS. J. 
M. SIBBERT, 4032 High St., Everett, 
Washington.

Dirbti bile kokį darbą, arba žaisti 
tam mieriui nėra galima, jeigu sergi 
kokia nebūk moterystės liga. Tai ga
li vėl skaudėti strėnas ar kojas, gali 
tapti nervuota arba erzinanti. Gali 
užsilaikyti abelnai, bet nesijausi ge
rai.

Lydia E. Pinkham- Vegetable Com- 
pound yra moterų gyduolė. Ypatin
gai priimta prašaljnimui visokių ne
smagumų, ir visi neduodanti ramumo 
skausmai ir “nesijautimas gerai” pra
nyks urnai.

Ji 4 daug gero padarė dau
geliui moterų; kodėl gi neišmėginti 
jo gerai -— dabar.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykrii lekcijos pirkėjams. 
Rašykit angliškai dėl informacijų,

Ruatta Serenelli
817 Blue Island Avė.

Bepročiai New Yorke.
Sulyg New Yorko State Cha- 

rities Aid Association praneši
mo, New Yorko valstijoj įvai
riose ligoninėse randasi 39,736 
proto ligom sergantįs ligoniai. 
Tai yra 1921 metų skaitlinė. 
1920 metais bepročiui buvo vi
su 1,445 mažiau. Tiek daug 
proto ligonių nėra niekad bu
vę. Kaltė metama ant nedarbo 
ir nelaimingų ekonominių ap
linkybių. Žinoma, ir “munšai- 
nas” biskį prisideda.

Protavimui vaistas.
Vokietijoj išbandyta, 

lėtai protaujančių vaikų 
tas gali būt paskatintas
čiąu dirbti. Duodama tinkama 
doza kaklo pailgosios gilės 
ekstrakto. Tai yra pavojingas 
vaistas imti be gydytojo nuro
dymų. Geras regėjimas ir gir* 
dėjimas irgi yra reikalingi 
mokyklas lankytiem vaikam, 
nes kurie neprigirdi arba turi 
akių silpnumus, visuomet atsi
lieka nuo kitų moksle.

Patarimai motinoms.

Massachusetts valstijos svei
katingumo skyrius siuntinėja 
laiškus į busiančias motinas ir 
po gimdymo vėl siunčia po 
laišką kas mėnuo iki 12 mėne
sių, ir žmonės daug patyrimų 
Gydytojas gali tūlus dalykus 
užmiršti patarti; jis nedali vie
nu sykiu patarti visai 12 mėne
sių, ir žmonės daug patirimų 
užmiršta, todėl spausdinti pa
tarimai yra lengva sekti. Gy
dytojui smagu lankytis pas to
kius žmones, kurie jau pavir
šutiniai apie syei’katą nusima
no.

is širdies
Paraše James Allen 

Vertė St. Biežis.

< 'h -
>0 ■

Dr. G. M. NIELSEN
Gydytojas odos ir urinariškų ligų

2827 W. Madison St.
Ofiso vai.: 1 flrf 3, 7 iki 9.

Tel, Nevada 3177
Rezid. TeL Albany 8610

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St______ ,

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

V- - '
Namų Tel.t Hyde Park 8395

Ashland 
Jewelry 
& Mušk 

Store
Parduodame 

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

Chicago,' III.

TURINYS:
1. širdis ir gyvenimas.
2. Proto pobūdis ir pajiega.

^3. Proto pasidarymas.
4. Darymas ir žinojimas.
5. Pirmi žingsniai į augštesnį gyvenimą.
6. Dvasinės sąlygos ir jų pasekmės.
7. Padrąsinimas.

Paprotys yra tvirtesnis už prigimimą. Jis par 
kelia žmogų iki augščiausio laipsnio gyvenime. 
Padaro jį kiltu; padaro naudingu sau ir kitiems. 
Paprotys suteikia žmogui laisvę, laimę ir abelną 
pasisekimu

Bet paprotys ir nugramzdina žmogų Į bėdą ir 
skurdą. Blogas paproty8 nutraukia žmogų i 
niekšybę, panieką ir pražūtį. Tokia yra galybe 
gerų ir. sblogų papročių. ,

šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerą paprotį 
išauklėtu 53 puslapiai. z'
; .• ' 'į > •> • O ?

Knygelės kaina tik 10 centų.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
L 1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas būdo, kuri įdėk* 
vienas gali vartoti be nesmagumą b 

be laiko eikvojimo.
Mes turime būdą, kuris suvaldo 

dusulį ir norime, kad bandytum^ už 
musų iškaščius. Nežiūrint ar jau įsise- 
nėjęs, ar da neseniai pasirodė, kaipo 
chroniškas dusulys jus privalote pa
reikalauti ant išbandymo musų budo. 
Nežiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį bud 
Irų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite vai 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą Šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą. t
f.. .  —ta 4 I.. .i. _..............  >

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co, 

Room 229 G.
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your
method to:

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899

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

Seeley 3676

v. yv. Rutkauskas
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės ' 
Ofiso yal.: nuo 9 iki 5 ir ntm 7 I 

iki 9 vakare, ’
-........... i. , '

S.W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki' 5 ‘P. M, 
1311 Rectąr Building

West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560

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

7B
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Dr. AL. DAVID0NIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

T

Detroito Skyri
PERKELTAS NAUJON VIETON

)

Lietuvių Svetainės Name

3564 Dix Avenue
Detroit, Mich

Visus Lietuvius, visokiais reika= 
lais prašome kreiptis į tą Skyrių. 
Teisus ir nuoširdus patarnavimas

A. MASALSKIS 
Graborius 

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakomingiausias ir 

pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam tai o ir mažesniam 
darbe.
SI7 Wcst 34th St., Chicago, 111.

Tel. Blvd. 9336
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PITTSBURGH, PA.

Pramogos; Darbai.

Birutes Choras rengiasi pas
tatyti scenoje komediją “Ge- 
riaus vėliaus negu niekad” 
geg. 30 d. L. M. D. name. Va
saros laiku mano rengtis prie 
operos pastatymo ateinantį ru
denį. Laimingos kloties, opera 
pittsburgiečiains reikalinga.

Geg. 21 d. Aklo Teatrališkas 
Ratelis rengiasi pastatyti sce
noje keturių veiksmų -dramą 
“Praeities šešėlis;” po teatro 
busianti vakarienė.

Aido Teatrališkas Ratelis 
tai 'Aido Choro likučiai; jis 
priklauso kairiesiems.

Darbai Pittsburge jau kiek 
pagerėjo ir nedirbančių skai
čius vis mažėja. Visa bėda yra 
tame, kad mokesniu i labai nu
mušti ir .žmonės maža teuždir
ba. Prie užmokesnių numuši- 
mo gal prisidėjo ir tas, ka< 
angliakasiai suvažiuoja' darbų 
j ieškotis dirbtuvėse.

Angliakasių streikas dar vis 
tęsiasi ir nežinia kada jis pasi
baigs. Nors Pittsburgho apylin
kės kasyklos stovi, bet plieno 
magnatai iš kažin ‘kur anglis 
veža ir pila į didžiausias krū
vas Carnegie Steel kompani
jos kieme; Gascole, Pa. tūk
stančiai karų minkštųjų anglių 
suversta ir vis dar kasdien 
daugiau verčiama.

Angliakasių streiko pradžioj 
Pittsburgho laikraščiai buvo 
pilni visokių žinių apie anglia
kasių streiką, o dabar nei vie
nas nei murmt apie jį. Tyli 
kaip vandens bumon prisigėrę. 
Kažin kodėl? Ar jie mano, kad 
streiko nėra? —Reporteris

J. J. Romano laiškas Re
dakcijai ir kap. L. Natke

vičiaus atsakymas.
----------- I23|— 

Gerbiamasis “Naujienų Redak
toriau :

Tamstos redaguojamame 
laikraštyje, Nr. 108, tilpo laiš
kas ĮLado Natkevičiaus, kuria
me jisai įtaria mane ir Bend
rovę, kurią atstovauju, buk 
mes neišpildę savo prižadų. 
Todėl tikiuosi, kad Tamsta ne
atsisakysi patalpinti mano ke
lius žodžius apie šį atsitikimą.

Pirmiausiai noriu pareikšti, 
kari Amerikos Lietuvių Preky
bos eBndrobe beužsiimą politi
ka, bet tiktai rūpinasi Lietu
vos ekonomiška gerove. Mums 
yni brangus visi lietuviai, ku
rie darbuojasi Lietuvos naudai, 
nežiūrint kokio jie tikėjimo ar 
partijos.

Ladas Natkevičius turėtų ži
noti, kad aš neesu jokis “po
nas,” bet tiktai paprastas pilie
tis. Toliau jis gali atsiminti, 
kad Geležinis Vilkas buvo or
ganizuojamas atremti Želigov- 
skio puolimą ant Lietuvos. Tei
sybe. mes prižadėjome Gele
žiniam Vilkui padėti, jei mums 
bus galima. Pats Natkevičius 
kreipėsi prie manęs, prašyda
mas automobiliaus, bet kadan
gi mes matėme, kad Geležinis

liai kreiptis į Generalinį štabą, 
kad jie savo narsų karininką 
suvaldytų. Kaip byla pasibaigė 
aš nežinau, bet jei Natkevičius 
norėtų žinoti, aš galiu gauti 
dokumentus iš Lietuvos.

Vėliau, kaita Geležinis Vil
kas stojo ant fronto, mes siū
lėme automobilių to pulko va
dui, bet jisai atsisakė priimti, 
nes sako, “Mums nelabai rei
kia ir yra svarbesnių vietų, kur 
automobilis atneštų musų ka
reiviams daugiau naudos.” Mi
nėtas pulkininkas patarė ge
riau paaukoti automobilių Sa
nitarijos Skyriui.

įvadas Natkevičius atvažiavo 
čionai varyti savo partijos rei
kalus, tai lai sau ir varo svei
kas, bet lai nesikiša ten, kur 
jam nereikia. Jo misija butų 
pasOkmingesnė, jei jis išmoktų 
musų amerikonišką priežodį 
“Mind Your Own Business.”

* Jonas Ręmanas,
Prezidentas Amerikos Lietu

vių Prekybos Bendrovės.

i n.
Kapt. L. Natkevičiaus 

atsakymas.
Ponas pilietis Romanas, 

Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Prezidentas, “Nau
jienose” talpina tas pačias in
sinuacijas, kurias “Draugas” 
dar šlykštesnėje formoje sklei
džia jsavo skaitytojų tarpe.

Vieno Oolerio
Išpardavimo

Diena

Pilim, Kaunas ir Vilnius'SE'IC”

WATERBURYX CONN.

Aukos.

Lietuvių Ukėsų Politiško 
Kliubo susirinkime laikytame 
geg. 5 d. atsilankė A. L. T. San
daros delegatai prašydami pa- 
šaljx)s reikalams atstovauja
miems kap. L. Natkevičiaus ir 
mok. B. Žygelio. Plačiai išdis- 
kusavę šitą dalyką nariai nu
tarė paaukoti Socialdemokra
tams $25, Socialistams liaudi
ninkams $25 ir Mokytojų Są
jungai $25. • * *

Socialdemokratams auka 
pasiųsta per Naujienas į Lietu
vos Socialdemokratų fondą, o 
kitos dvi bus perduota minė
tiems atstovams, kada jie at
silankys Waterburyje.

Sckr. A. Šeštakauskas.

[Auka $25.00 Liet. Socialde
mokratams gauta ir paskelbta 
^N-nų” 116 num. —. Red.]

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

Y* WHITK STAR

Vilkas liktai dar organizuojasi, 
tai jų prašymu \ atmetėme ir 
vieton jiems, davėme vieną 
automobilių Sanitarijos sky
riui, kad butų galima aprū
pinti sužeistuosius kareivius ir 
kitą davėme Šiaulių Sąjungai, 
bet ponaičiams . organizato
riams, kurie nenorėjo nei no
sies parodyti ant fronto nema
tėme reikalo dovanoti automo
bilių, kad jie galėtų savo pane
les pavažinėti.

Apie motorciklą, kiek aš at
simenu, tai buvo taip: Tuomi 
laiku, kada Pilėnas dūmė iš 
Kauno, atbėga pas mane Ladas 
Natkevičius ir prašo pasamdyti 
jam automobilį. Man paaiški
nus, kad automobilių neturi 
me, tai jis užsispyrė gauti ndrs 
motorciklą. Jam prižadėjus 
užmokėti už nuomą, sutikau 
jam išnuomuoti motorciklą į 
Mariampolę. Pagal jo nurody
mų vakare pasiunčiau motor- 
ci'kletą su šoferiu prie jo buto 
ir įsakiau, kad šoferis gąutų 
pinigus prieš išvažiuosiant, nes 
iš praktikos žinojau, kad jei 
tokie smarkuoliai iš kalno ne- 
Užmoka, tai tiek ir tebematysi 
jų. Išėjo Natkevičius ir sėda i 
motorcikletą. šoferis mandagi 
giai paprašo jo, kad užmokėtų. 
Natkevičius išsitraukia revol
verį, pastato šiferiui prie gal
vos ir rusiškai sukeikęs liepia 
šoferiui važiuoti arba jis tą šo
ferį ant vietos nušaus. Šoferis 
išsigandęs išvažiavo su Natke
vičiumi. Važiavo ne į Mariam
polę, bet toliau ir arčiau prie 
Vokietijos rubežiaus. Jis sugrį
žo ne tą pačią dieną, bet kelias 
dienas vėliau. Ką jis ten darė 
ir su kokiais tikslais važiavo, 
tai ne mano dalykas. Bet ir 
I>arvažiavęs atsisakė užmokėti 
už naudojimą motorciklėtos. 
Todėl buvome privčrsti ofieia-

Dar kartą pasakau, kad jo
ki grąsinim,ai ir keikimai šo
feriui, važiavimai “kelias die
nas” prie Vokietijos sienos 
man nežinomi. Už naudojimą 
minimu motorciklu tą pačią 
dieną buvo atlyginta. Nei su 
ponu Romanu, nei su Genera- 
liu Štabu tuo reikalu niekuo
met jokios bylos neturėjau. 
Man gerai yra žinoma, kad jo
kis “Geležinio Vilko” pulko 
vadas neatsisakė priimti iš 
Amerikos Prekybos B-ves au
tomobilio, ,etc. Laiškas išimti
nai pagrįstas prasimanymais 
šmeižto tikslų. Su šmeižikais 
yra du būdu kovos: vienas, 
kurį vartoja nekultūringi žmo
nės, ir antras — teismo.

Kadangi “Naujienos” apščiai 
skaitomos ir Lietuvoj, todėl 
p. Romano laiškas turi ir tą 
gerą pusę, kad duoda doku
mentalūs medžiagos patraukti 
šmeižiką, p. ' Romaną, teisman.

Ka$ “kiša nosį ten, kur ne
reikėtų” ir kam geriau tinka 
amerikiečių patarlė, įrodyta 
laiške, pono Romano, parodo 
“Draugo” Nr. 113 (sk. “Laiš
kas į ‘'Draugo’ Redakciją”). Iš 
laiško matos, kad p. Romanas, 
padėdamas kunigo Garmaus 
wajui, prakalbose užsiima 
šmeižtais ir insinuacijomis ant 
tų, kurie nepriklauso jojo ir 
kunigo Garmaus pažiūrų žmo
nėms, kas, turbūt, yra sveti
ma vien “rupinimuisi Lietuvos 
ekonomiška gerove.”

Kokį ryšį su tuo sufabrikuo
tu šmeižtu dar gali turėti mi
nimas laiške “ponaičių pane
lės”, ar Pilėnas, turbut tik taip 
nerimto laiško autorius žino. *

Ladas Natkevičius (Ikapit.)
Lietuvos Steigiamojo 'Scįmo 

naryš.

3445
South v.

Halsted
Street

3445 
South 

Halsted 
Street

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti tais Kai-1 
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washingtoh St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

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

Geg. 19 petnyčioje Geg. 19
Moterims Juodos ir ru
dos šilkinės pančiakos. 
Regujiarė kaina $1 po
ra; 2 poros $1.00.

Moteriški čeverykai 
didelio parinkimo, vi
sokių madų ir visokio 
dydžio.

Vaikams rudo audeklo 
čeverykai; .guminiai 
padai, nriera 1 iki SVs, 
$2.50 vertės.

Vaikams balto audek
lo pumps ir čevery
kai. Vertė iki $3.00.

Mažiems išeiginiai čc-

verykai, vertės $2.50.

Moterims juodo ir ru
do satino pumps, aukš
tais ir franeuziškais 
užkulniais.

Moterų 
di ir 
$6.50.

Oxfords.
rudi.

Juo-
Vertės

Vyrams čeverykai. Ver 
tės iki $4.00, visokio 
dydžio.

..................   —„ X, ,■■■■„ ....... — ■■■ ■■■ ■■■■,„  -    ■ ■

PIRMUTINĖ CEVERYKŲ KRAUTUVĖ Į 
ŠIAURIUS NUO 35-tos GATVĖS.

3445 So. Halsted St.

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jdms pasimatyt su mumis s 

pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.
Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

Morgan Park Lumbcr Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

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

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

DRAUGIJOS

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA
. Į LIETUViį

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoją

S. S. STOCKHOLM
Geg. 27, Liepos 6 ir Rugp. 19.

S. S. Drottningholm June 10, July 15 
ir Rugsėjo 9.

Trečios klesos kdinos: 
iki HAMBURGO $103.50, iki

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELĮ ....... $107.00

Su damok€jimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 21 State St 
N. Y., 70 E. Jacksop St., Chicago, III.

ANCHOR - DONALDSON

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal- 
tikoS kraštus per Hamburgą.
SAXONIA .......................... Geg. 25

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

Taksų $5.00.
Keliaujant per Cherbourga, 

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

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja j Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan

zigą $106.50 į Liepoją $107. Tak
sų $5.00.

z

EHENCH LINE
Greita kelionė

NEW YORK —• MEMEL
LAFAYETTE ................... Geg. 20
♦PARIS ......................... ... Geg. 24
LA TAURAINE ........... . Geg. 25
FRANCE .......... ................ Geg. 31
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau-

> kiančių iš Harve Bal. 14 
8-ios klesds kaina _____  $106.50

Puikiausi 3-ios klesos paranku- 
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 8-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

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.

4$’~uri.iiEiiZMAII°^
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Dr. A. R. Blumenthal 
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland A ve, 
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437

r’ DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas) ir Chirur_ . Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. ' 
Taipgi Chroniškų Ligų)

OFISO VALANDOS: \ 
Nūn 10 ryto iki 3 po pietų, 5^-7 
vakare. Nedėliomjs nuo 10 —

2 po 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 IH 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:88 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

I Cherbourg ir Southampton 
Majestic — Geg. 20; Birželio 17; 
Olympic — Birželio 3; Birželio 24; 
Homeric — Birželio 16; Liepos 1.

Tuoj pribuvus j Southamptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant. kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
poją su užtikmimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažopervežim^

VREDSTARLINf
Tiesus patarnavimas i Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu

liaria plaukiojimas

V& American Line 
į Hamburgą.

Minnekahda(3 klbsa)Geg. 24, Birž. 28 
Mapchuria Geg. 31, Liep." 5, Rugp. 9 
St. Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Mongolia ——...... Birž. 21; Liepos 26

Parankus keleiviams parvežimas ir 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių į, 
Danzigą Ir Liepoją.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musą apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimul keleivių pervežimui.

Kreipkitės' prie:
PASSENGER departament

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Western Passengąr Mgr.
14 No. Dearborn St., Chicago, III.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA. <

Jei rei^dldbKile iurėfi pbilębs 
pldblębs Ir .pridUockifi jiems 
sv/elnįnr)<x qlų^šfunio ir žibėsią

upeli

'.V

| W. F. SEVERĄ C0. 
CEOAR RAPIOS. IOWA

I ei. Lafayette 4223
Plumbing, Heating , 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

km—M.-—■■——■■MMI■

KAINA 23c 
lęicibslęHe pas aptfe Igoriu a. ;

SEVERAS
HAIRPONADE

Nutrinkite savo 
skausmas 

Reumatiškus, 
Neuralgijų, 
Šlubumą, 

Nlkstorčjlmą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tėmykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEN- 

K LIS.

- IR ORGANIZMŲ - 
- - - - - EVOLIUCIJA'- - - - -

/ ' ' 1
Paraše Afthur M. Lewis 

Vėtė A. J. Karalius
TURINYS

1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamąrk.
8. Darwino “Gamtiškas Parinkimas”.
4. Weismann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė Pagelba.”
7. Atsakymas Haeckeliui.
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas.” *
9. Spencer’o Individualizmas.
10. Civilizacija — Ward ir Dietzgen.

Puslapių 187 
Kaina 50c.

Kiekvienas darbininkas privalėtų perskaityti 
šią knygelę ir įgyti daug pamokinančių ir žingei
džių žinių. Rašykit tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško , 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monfoe ir Dearborn St) 
Imkite elevaitorių iki 5-to .augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

V______________ _______ ____________
f

DR. Š. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

H Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z, VĖLELIS :
Lietutis Dantistas ■

4712 South Ashland Avė.,
■ arti 47-tos gatvės
Si ■ n ■■>■■■ ■■■■■■■>&*

« tfC I
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nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
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lu. — Talefonaai Koosevelt 8500.

>84)0 
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2.25 
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Metama , ,
PuMi metų 
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DViam mėnesiams , , 
Vienam minėsiu! t 

Chicagoje per naiiotnjusi 
Viena kopija , . !■*■■■■.
Savaitei -- ------------------- —
Minėsiu! __ .............

Suvienytose Valstijose ne Cbicag^j 
paštuiMetams ,, >7BQ

Pusei metu . ............ , ---i
Trims mėnesiams ..... 2.00
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j Metams -------------- - ----- >84)0
Pusei metų . . . ......................- ‘U50
Trims mėnesiams ,-w-„- „ , . 2.26

aiškinti, pripažinti kongre
so priimtus įstatymus prie
šingais ar nepriešingais ša
lies konstitucijai.

Ir štai tasaį vyriausias 
pamatinių valstybės įstaty
mų autoritetas nusprendžia: 
įstatymas, kuriuo varžomas 
kapitalas išnaudoti kaip tin
kamas darbininkų vaikus, 
yra priešingas šalies konsti
tucijai !

Viršiausias teisėjas Taf
tas
Valstijų prezidentas — pa
skelbdamas to vaikų įstaty
mo nekonstitucingumą pa
reiškė, kad ąugščiausias tei
smas turįs daboti konstitu
cijos “neatsižvelgiant net į 
tai, kad priimtųjų įstatymų 
tikslas butų siektis di
džiausio labo.” Tik tasai 
siekiamasis labas čia buvo 
mat sveikatai išnaudojamų
jų proletarų vaikų, bet ne
naudai jų išnaudotojų. Dėl
to turėjo būt užmuštas — 
kad išgelbėjus konstituciją.

Tarptautinis 
skurdas

Orderiu, kartu su užsakymu.

Konstitucija 
Išgelbėta.

augs-

buvusis Jungtinių

Piktadarių 
gaudymas.

Jungtinių Valstijų 
čiausias teismas išbraukė 
laukan vieną pažangesniųjų 
kongreso priimtų įstatymų, 
būtent įstatymą, turintį tik
slo šiek tiek apsaugoti vai
kus nuo kapitalistų išnaudo
jimo.

Einant tuo įstatymu fab
rikantai, jeigu jie priima 
dirbti vaikus jaunesnius 
kaip 14 metų, arba kasyklų 
savininkai, samdą vaikus 
jaunesnius kaip 16 metų, tu
ri mokėti valdžiai mokesnio 
10 nuošimtį viso gauto jų 
metinio pelno. ;

I Samdytojams, kurie nau
doja vaikus darbui, ypatin
gai pietinių valstijų medvil
nės fabrikininkams šitoks 
įstatymas, žinoma, labai ne
tikę. Apeliuota dėlto į j

Visa ta Chicagos policijos 
medžioklė ir areštai darbi
ninkų unijų vadų greičiau
siai pasibaigs — taip bent 
atrodo — tuščio burbulo is
torija. Vietos kapitalistinė 
spauda nepaliauja tą burbu
lą putus. Kasdien visokių 
pasakų prirašo apie anar
chistus, bombininkus, žudei- 
kas darbininkų unijų eilėse, 
Špie suėmimą tikrųjų pikta- 
arių ir jų prisipažinimus, 

q čia policija iš kailio nerda- 
mosi vis nieko nesuranda, 
nieko tikra rankose neturi. 
Galų gale pasirodys, kad vi
sa ta kryžkarė prieš “darbo 
kriminalistus” bus niekas 
kita, kaip namų statymo 
korporacijų sąmokslas pa
galba provokacijos ir areš
tų sutriuškinti nepalankių 
jiems darbininkų unijas.

Redakcijos Atsakymai.
Z. M. L. D.—* Tamstos straip

snio negalim suvartoti —labai 
neaiški mintis. Rašyk 'tamsta 

augščiausįjį teismą, kurio Į apie tokius dalykus, kurie tam- 
specialybė — aiškinti ir nu- štai yra gerai suprantami.

Tokia antrašte Berliuo laik
raštis Freiheit atspausdino ve
damąjį straipsnį, kurio esmę 
paduoda New Yorko laikraštis 
“Cali.”

Pasaulinis kapitalistinių val
stybių krizis išmetė iš darbo 
arti dvylikos milionų pramoni
nių darbininkų. IŠ kiekvieno 
tūkstančio darbininkų dabar 

nedirba: Vokietijoj 16; Olan
dijoj 76; Norvegijoj 160; Ang
lijoj 165; Belgijoj 140; Dani
joj 250; Šveicarijoj ir Švedi
joj po 340. Jungtinėse Valsti
jose bedarbių skaičius siūbuoja 
tarjp 6 ir 7 milionų.

Be šitų milionų svarbesnėse 
pramoninėse' valstybėse, yra k i-1 
ti milionai mažesnėse valstybė
se. Jie šiandien yra nemobili
zuotoji armija tokia jau didu
mo, kokis buvo sumobilizuo
tas karo metu naikinimo ar
mijoms. Kapitalistinė sistema 
karo metu gabiuosius •darbi
ninkus suvarė į kasimus, šian
dien ji suvaro juos į skurdo ir 
bado kasinius. Ji neturi kitokio 
darbo Unitų žiedams, kaip vieni 
šitas pasirinnimas: arba turi Į 
žudyti vienas kilų, arba gali 
palengva mirti badu pramoni
nio karo vielinių tinklų užpa
kaly! i

Tai tokia yra tvarka, kurių 
skelbia dievina ir neatmainoma 
visos sakyklos, visos subsidi
juojamos mokyklos, visi veda
mieji straipsniai kapitalistų 
laikraščiuose. |

Mes turėjom kelis metus ka
ro su karšta skubota gamyba 
naikinimo pabūklų, o dabar tu
rime nedarbą. I

Jei streikas kur nors iškįla, 
kapitalizmo gynėjai tuoj ima 
skaitliuoti streiko padarytus 
ekonominius nuostolius, per 
kiek dienų kiek daiktų butų 
padaryta. Jie niekuomet neban
do apskaitliuoti, kiek nužudy
ta progų dėl karo, *

Kareivis ir bedarbis, abudu I 
kapitalistinės sistemos aukos, 
stovi kaip prasergejimo pa
minklai ties šitos imperialisti
nės epochos išėjimo vartais, 
primenu minių pasišventimus 
savo mirštantiems dievams.

Gyvenimas visur laukia sa
vo palaikymui reikalingų- daik
tų. Nuniokoti Francijos, (Len
kijos, Serbijos, Italijos, Lietu
vos kraštai galima butų tuo
jau atsteigti, jei darbininkams 
butų leidžiama imtis darbo iš
mintingai. Rusijos plačiosios 
lygumos ir jos badu mirštą 
milionai galima butų išgelbėti 
ir galima butų rasti darbas mi-

bonams bedarbių. Žmonės vi
durinėj Europoj — išskiriant 
pelnagaudas ir spekuliantus. — 
vaikščioja apdriskę ir pusba- 
siai. Šimtai tūkstančių yra be 
prideramo^ prieglaudos. b

Technikos ir inžinierybės 
mokslas jau išsprendė svar
biuosius gamybos klausimus. 
Kapitalizmas, žiūrėdamas tik 
pelno, stovi kaip liūtas ant 
tako. Jis neleidžia panaudoti 
mokslo vaisių kitaip, kaip tik 
savo kaina. Kartodamas« veid
mainingus žodžius jis šaukia 
drauge su Kainu: “Ar aš savo 
brolio ganytojas?”

■ i «» 'Į-   > ■' 1 " 1   I Jl

Ponam Susivaidijus
Kodėl Henry Ford puola di

džiuosius finansininkus? Ar 
jis daro tą norėdamas atkerčin* 
ti didiesiems finansininkams už 
jų kėsinimąsi paimti kontrolę 
ant Fordo reikalų pragaištin
ga konkuruote ir didelių palu
kių reikalavimu? Ar jis tą da
ro tik dėl finansinių teorijų ir 
ūkininkų reikalavimų, kuriems 
jis parduoda ir tikisi parduoti 
daug “fliverių” ir traktorių? 
Ar tai yra tik noras nukreipti 
domę nuo savo paties tėvau- 
nybės, kuri yra pragaištinga 
gyvenimui ir laisvei? Ar tai yra 
tik kita aristokratinės dema
gogijos išraiška apmonijimui 
“demodtratinių žmonių?”

Kokia tikra to puolimo prie
žastis, sunku pasakyti. Vėliau
siais pranešimais didieji finan
siniai reikalai remia didžiules 
automobilių korporacijas kon
kuruojančias su Fordu ir ma
tomai yra pasirįžę jį sunaikin
ti. Jis atsimokėjo jiems nupirk
damas Lincoln Auto >Co. įstai
gas ir dirbdama be “fliverių” 
ir kitokius automobilius. Jis 
taipgi mina ant kojos Morga
no reikalams laukų valyirio 
mašinų pramonėj. Ir matomai 
yra daugiau negu pripuolamas 
dalykas, kad Fordas puola žy
dus ir didžiuosius finansinin
kus po to, kaip jis daugiau 
kaip metai ^aiko atgal aplanke 
Wall-gatvę; šitas jo aplanky
mas suteikė jam daugiau šird
gėlos, kaip sutarimo.

Kas dėl 'kitų dalykų, tai taip 
ir yra. Fordas yra pramonės 
viešpats, tėvkunybininkas tei
sėjo Gary rūšies savo paties 
ribose, kuris žaidžia <lcmokra- 
tybe ir filantropija versto žvil
gsniais — skelbimosi tikslams. 
Yra aišku, kad šitose kovose 
su didžiaisiais finansais Fordas 
nori turėti “žmones” su sa
vim — o kas atsieina jo darbi
ninkų, tai jie vis turi dičbti 
tuoju nervus ardančiu kūną 
naikinančiu greitumu, kokiu jis

liepia, arba neštis laukan, 
Henrio Fordo demokralingu- 
mas neprasideda namie, Fordo 
dirbtuvėse. Jis yra skiriamas 
tik (laukutiniam suvartojimui.

Bet Fordo puolimai didžių
jų finansininkų yra, ar turėtų 
būti įdomus tiems, kurie tėmi- 
ja juos. Jie vėl patvirtina 
Woodrovo Wilsono žodžius, 
pasakytu^ 10 metų atgal, jam 
New Jefsey’es governoru esant, 
kad “tai nėra laisvos nuomo
nės valdžia; kad tai yra ne įsi
tikinimo ir didžiumos balso 
valdžia, o viešpataujančių žmo
nių nuomonės ir prievartos val
džia.” Fordas parodo, kaip ši
ta prievarta yra vartojama su
laikant kreditą nuo tų, kurie 
nepritaria didžiųjų finansinin
kų valdžios kitokiai politikai, 
panaudojant ekonominį spaudi
mą. ' »

Fordas, žinoma, nepasako, 
kaip šita prievarta yra vartoja
ma ir su darbininkais pramo
nės sustabdymu, nedarbo sukė
limu, ar kaip kitaip priverčiant 
darbininkus priimti pramonės 
viešpačių didžiųjų finansininkų 
išlygas. Fordas negalėjo to pa
sakoti, nes tai butų akmenų 
mėtymas į stiklo namus ir per 
didelis domės atkreipimas į 
save patį.

Bet Fordas pasako tiek, kad 
jo pasakojimas yra įdomus 
skaitytojams ir, gal, didiesiems 
finansininkams. Jis paleidžia 
kates iš maišo — papasakoja 
apie kapitalistų mokyklą. Ka
da vagys susipeša, teisingas 
žmogaus šįtą sužino.

Ind. Solidarity.

Ant Komo Užlipo

butų

L. S. Sąjungoje
■ ■■ ........................... ....

174 LSS. kuopa gyvuoja.

Brighton Park. — Geg. 14 d. 
įvyko LSS. 22 ir 174 kuopų 
susirinkimas tikslu suvienyti 

tas kuopas į krūvą. Rezultatas 
buvo dar geresnis negu buvo 
tikėtasi. Paaiškėjo, kad Brigh- 
tono Parko kuopon nori įsirar 
šyti penki nauji nariai. Šitje 
nauji nariai užprotestavo prieš 
kuopų vienijimą,’ senieji kuo
pos nariai nesipriešino protes
tui mes brightonparkiečiai 
atsisveikinę su 22 kuopa du- 
mėm atgal į Brighton Paiką 
pas Karlovą, 41827 Archer avė., 
kur atidarėm susirinkimą ir 
išrinkom valdybą.

Tvankos vedėju tapo išrink
tas M. Karlovas; prot. rašt. 
P. Carlson; fin. sekr. M. Punis; 
kasininku senasis J. Stankus.

Kadangi daug laiko buvom 
sugaišę ir nenorėjom susirinki
mo ilgai laikyti, tai aptarėme 
tik butiniausius reikalus. Se-

karnas susirinkimas nutarta 
laikyti geg. 27 d. Jame bus 
nustatytas tolesnis veikimas. 
Dar norėta pasiųsti į Partijos 
raštinę vienas narys spaudos 
pikniko reikalu, gauti tikietų 
piknikan, bet buvo jau per vė
lu.

Dar buvo sumanymas su
rengti draugišką išvažiavimą 
kur nors, bet jis didžiuma bal
sų palikta nuspręsti kitam su
sirinkimui; ičvažiavimas sureng 
ti vienok nutartą ir tai ne vie
nas, o keli šią vasarą. Gal ir 
kitos kuopos jį rengia, 
geriaus drauge.

Mėnesinių duoklių įplaukė 
visi nariai užsimokėjo tik 

iki liepos mėnesio, kadangi 
nuo tada bus mažesnes .numesi- > 
nes duoklės.

Dar tarsiu kelis žodžius se
nesniems nariams, kur kol kas 
dar nesugrįžo kuopon ir gal 
nei nežino, kad kuopa jau gy
vuoja. Taigi, draugai, maloniai 
esate prašomi ateiti į sekamą 
susirinkimą. Po didelės aud
ros visuomet būva graži gied
ra; dabar musų padangė pra
siblaivė. Reikia tik veikti vi
siems, surėmus petys į petį, 
nes to reikalauja iš mus pats 
musų gyvenimas. Teisintis tuo- 
mi, kad musų Sąjungos virši
ninkai negeri, visai' ne vieta. 
Kas renka viršininkus, ar ne 
patys nariai? Jei vieną kartą 
išrinkote negerus, rinkite ki
tus. Nusigąsti ir bėgti į krū
mus slėptis ir kitus bauginti 
yra nevyriška. Jei ištikro vir
šininkai negeri, lai tas musų 
pačių klaida, kurios neatitaisy
sime būdami krūmuose; taip 
darydami tik visuomenę demo
ralizuojame. Gerai a])svarstę 
pamatysite, kad visų lietuvių 
reikalas yra remti LSS. ir kas 
yra joje negera, taisyti. Aš ti
kiu, kad daugumas .-narių ne
apsilenks su teisybe ifr, man ro- * 
dos, kad kiekvienas sąjungietis 
laikysis teisybės, nes to reika
lauja socializmo principai ir są
žiningumas. Jei praeity* buvo 
kas neteisingai nuskriaustas, 
tai dabar tas turi būti atitaisy
ta; nariai turi žiūrėti, kad jo- 
kis nedorumas neturėtų vietos 
Sąjungoje. . 1

Taigi, draugai, nepaminkite, 
kad sekamas' 174 kuopos susi
rinkimas bus geg. 27 d. M. 
Kariovo name, 3827 Archer 
Avė., 7:30 vai, vak. Ateikite 
patys ir atsiveskite naujų na
rių.

Lai gyvuoja Socializmas!
. 174 kp. koresp. P. C.

Ilelen Orrhik, 5 ni. amžiaus 
944 W. 31 pi., tapo ant vietos 
mirtinai suvažinėta kampe 31 
ir Wentworth gatvių.

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto 
rijos Lapas

| (Tęsinys)

Apie pirmuosius Rolland’o veikaius-dramas 
Baglioni”, “Niobe’ 
žinių neturime, T

mes kulkas jokių 
jie nėra spausdin

ti, o gal, berods ir šiame pasauly už
silikę. Tačiau jo pirmuosiuose spaus
dintuose veikaluose — taip vadina
mose tikėjimo dramose—“St. Louis” 

(1894) ir ,“Aėrt” (1895) Rolland’o pirmapradis 
idealizmas jau nebėra kažkokia miglota fikcija. 
Pirmojoj dramoj siužetu paimta Liudviko šven
tojo kryžiaus karas, kurį jis pradėjo savo bega
linio tikėjimo vedamas. Pradėjęs karą jis nieko 
patsai neturėjo, ir tiktai savo tikėjimo galia taip 
beveik nepasiekiamų žygių pasiekė. Ir jeigu Liud
vikas taip daug pastangų padėjęs žūva vistiktai 
Jeruzalės nepasiekęs, tai čia ištikrųjų “jo tikslas 
nebuvo laimėti, jo tikslas tebuvo tikėti”. Bet ir 
čia jau mesta ta idėja, kuri ir šiandie Rolland’ą 
tebelydi, kurią jis nekartą įvairiose moduliacijose 
kartojo: “plūs qu*it ėst eerase par les choses, plūs 
ii semble les dominer davantage”, — juo daugiau 
esi aplinkybių sutremptas, juo, rodos, daugiau jo
mis viešpatauji •— šit pagrindinė Rolland’o idea
lizmo tezė. Nėra tokios nelaimės, kuri žmogaus 
laimėtoju nepadarytų, nėra tokios gėlos, kurioje 
dvasios stiprybė, o vadinas ir laimėjimo akstinai, 
neglūdėtų. Ir jeigu žmogus nustojo Visko pasau
ly. jei jo gėla daros nebepakeliama, jei jo gyveni
mo tikslas į bedugnes krito, jei toliau bekovoti—

“Orsino”,

Pirmųjų 
dramų 
idealizmas

viena beprotybė tėra, — kas tuomet?.. Ir tuomet 
vienas atsakas tėra: kovoti! “U ėst beau lutter 
pour l’impossible ųuand Kimpossible ėst Dieu”,— 
gražu kovoti dėl negalimo, nes tas negalimas 
yra Dievas!.. Ar'tas Dievas, kuris danguj gyvena 
ir nepaklusnius piliečius į pekkj tremia?.. Neži
nau ! Tik ne kiekvieno tikinčio širdis ieško Dievo 
danguj, ir ne kiekviena nepak'lusnybė yra peklos 
verta... i Ir todėl n e g ą 1 i m a s yra tasai Die-< 
vas, kurį kiekvienas žmogus myli ir apgyvendina, 
kur randa padoresnę vietą savo Dievui gyventi. 
Tokį pat idelaizmą skelbia ir kita drama “Aėrt”, 
kur moralinis ^pradas, moralinė didybė, nusi
lenkianti prieš nuogą materialinę paiegą, vistik
tai yra toji ašis, apie kurią sukas gyvenimas.

Šios dvi dramos sudaro Rolland’o kūrybos 
taip sakant romantingąjį periodą. Jis čia ilgisi 

didybės, skelbia moralinių verty-
Ronumtizmas bių absoliutybę, bet čia yra vis- 

tiktai daugiau geros yalios, negu
pozi tingų jų idealų. Toji gera valia, pasiilgusi di
delių žygių yra laidas, kad žygių eilė ateis, bet 
kad jų dar reikia laukti. Bet laukti ilgai jau ne
reikėjo — jie atėjo greičiau, negu buvo galima 
laukti. • 1 ’

Bręsdamas metais Rolland’as kas kartą vis 
jautriau jaučia tą atsakomybę, kurią uždėjo is

torija jaunajai kariai, — atsakomybę 
prieš tautą. Jaunoji karta turi nu
liudusią tautą paguosti, į naujus 
kuriamuosius žygius pašaukti. Bet 
kad tai padaryti, negaaia rašyti to

mas paskui tomą, korius galų gale tik maža tautos 
dalelė teskaitę,—reikia prabilti ne į taip vadinamą
sias visuomenės viršūnes, ne į privilegiruotuosius 
sluoksnius, bet į tautos širdį — į plačiausias mi
nias. Ir-prabilti tokia kalba, ir tokia galia, kuriltinio? — Tautos* praeity, tautos istorijoj,

Teatro 
reformos 
reikalas

kuotoliausia ir kuoplačiausia butų girdima. O to
kia kalba yra teatro kalba, ypač tokioj tautoj, 
kaip prancūzai. Bet prancūzų teatre viešpatau
ja bulvarinė drama, arba geniausiuoju atveju pa
sitaiko tokie “perlai” kaip Rostand’o slebizavonė, 
kuri ne tik nepaiegia tautą, žmones (liaudį) pa
kelti, bet ir tokios intencijos neturi. Vadinas te
atras turi būti reformuotas, vieton dabar duoda
mo žmonėms peno turi būti duodamas visai ki
toks. Tat koks tatai turėtų būti teatras, kurio 
dvasios peno tauta reikalinga, kokie veikalai tu
rėtų būti vadinami? Tokiu budu prieš Rolland’ą 
atsistoja didžiausias uždavinys, kurio neišspren
dus jam uždari keliai į pasaulį. Ir Rolland’as di
džiausiu pasišventimu ilgus metus darbuojas ties 
šiuo uždaviniu, kol jį išsprendžia, išrutūlodamas 
visą žmonių teatro teoriją, ieškodamas jam veika
lų po pasaulinę literatūrą ir nei vieno tinkamo ne
rasdamas, pagaliau patsai pasiryždamas parašyti 
visą eiklių dramų, susidedantį iš dešimties vei
kalų.

Koks turi bu(i tasai teatras? Visų pirma 
žmonės' teatre neturėtų būti svečiai, pripuolama 

*■ publika, bet turi būti jo ori gi
na Ii nė dalis, kuri ateina į te
atrą ne žiūrėti, bet g y v e n- 
t i> kad žmonės, matydami savo at
vaizdą susilietų su juo į vieną gy

venimo pulsą, kad jie patys savy pajustų kuria
mąją galią ir butų tokie pat veikslo dalyvįai, kaip 
ir vaidilos. Tokiu pagrindu Rolland’as vystė teo
riją kurkus ankščiau, negu tą mintį paskelbė mo- 
demingieji estetai, garsieji teatro “reformato
riai”. Bet jeigu tokio teatro uždavinys — suža
dinti tautoj galią, nukreipti ją į kūrybą, tai kur 
reikia ieškoti akstinų, atosparos taško, iegos šal-

Reformuoto 
teatro 
uždaviniai

ant

cha- 
atli-

sut-

(Feljetonėlis)
Senovėj gyveno chalifas. Ka- 

dae jis buvo jaunas ir pradėjo 
eiti savo pareigas, jis sukvietę 
visus istorininkus ir tarė jiems f

♦—Išmintingi žmonės mano 
mokė, kad tinkamam žmonių 

^oialdymui reikalinga j>ažinti 
praeities istorija. Aš noriu sa
vo šalį valdyti teisingai ir ge-< 
rai. Todėl įsakau jums parašy
ti žmonijos istoriją. Skaityda
mas tą istoriją, aš galėsiu iš
vengti blogo valdymo metodų, 
o sekti tik tai, kas joj gera.

Praėjo dvidešimts metų. Is
torininkai sukrovę ant dešim
ties kupranugarių savo para- 
šytfik...knygute atvyko pas cha- 
lifą. Jų vadas kreipėsi į chali- 
fą: — šviesiausias valdone, 
mes Jūsų įsakymą išpildėme: 
parašėme pasaulinę istoriją. Is
torijos knygos sukrauta 
dešimties kupranugarių.

—Kaip matau, — tarė 
lifas, — jus savo pareigas
kote gerai. Bet aš jau pasenau. 
Vargu aš begalėsiu tas visas 
knygas perskaityti. Bandykite 
pasaulio istoriją atpasakoti 
trumpiau — padarykite 
rauką iš šitų knygų.

Po dešimties metų istorinin
kai vėl atvyksta. Tik šį karią 
jų istorijos buvo sukrautos ant 
penkių kupranugarių.

. —Mes padarėme, ką liepėte,
— tarė istorininkų galva. — 
Sutrumpinome pasaulio istori-

—Sutrumpinkite da labiau,
— paliepė chalifas. — Aš jau 
senas ir žilas, tai kur jau man 
beperskaityli tokią knygų dau
gybę.

Prabėgo trys metai. IstorL 
ninkai vėl atėjo pas chalifą. Jų 
vadas susilenkęs, susikūprinęs 
nuo senatvės ėmė kalbėti:

—Šviesiausias chalife, mes 
atgabenome sutrumpintą isto
riją. šį kartą visas istorijos 
knygas ištesėjo atnešti trys 
kupranugariai.

—Nejau nematote, kad ma
no gyvenimas visai baigiasi. 
Eikite ir parašykite kiek gali
ma trumpesnę pasaulio istori
ją. Skubėkite, nes mano gyve
nimo dienos baigiasi.

Metams prabėgus istorinin
kai vėl atvyko į chalifo pale
čių. šį kartą jie turėjo tik vie
ną kupranugarį, kuris nešė 
didelę knygą. *

(Jialifo taniai skubiai nuve
dė istorininkų galvą prie val
dovo, kuris gulėjo ant mirties 
patalo.

*—šviesiausiais chalife, pada
rėme visa kas buvo galima. Vi
sa pasaulio istorija yra sura
šyta anoj storoj knygoj.

Mirštantis chahfas pažvelgė 
į senuką ir tarė:

—nPcnvėlu man beskaityti. 
Aš jau mirštu. Bet ir mirda
mas aš visgi noriu sužinoti pa
saulio istoriją. Taigi padaryk 
viso pasaulio istorijos sutrau
ką ir išreišk ją keliais žodžiais* 
Skubėk.

—<Gcrai, — tarė istorininkas* 
— Štai toji sutrauka: žmonės 
gimė, gyveno ir mirė.

'Tačiau, jei man reikėtų kle
rikalų gyvenimo istorijos sut* 
rauką daryti, aš ją išreikšČiau

<

— atsako Rolland‘a$, kaip tai padarytų 
kiekvienas sentimentalingas prisiekusis patriotas. 
Bet jisai tai daro tiktaivkitu motivu: “istorija gali 
mokinti iš savęs pat išeiti, skaityti kitų 
sielos e”, skelbia jisai. “Prancūzų tautinė epo
pėja yra visai nauja. Musų drama trilinkai neigė 
prancūzų tautos dramą, kuri beveik nuo Romos 
yra hero’ingiausia pasauly. Eiropos širdis plakės 
jos karaliuose, jos mintytojuose, jos revoliucio
nieriuose. Ir jei ši tauta gaiėjo būti’ tokia didi vi
sose dvasios srityse, tai visų didžiausia ji buvo 
darbuose. Darbas buvo kilniausias jos kūrinys”, 
“įvyko, ką kiti svajojo. Nebuvo rašoma nei vienos 
Iliados, bet jų buvo gyvenamas tuzinas. Jos kar
žygiai kure prakilniau, negu poetai. Joks Shake- 
spearc’as jos darbų nedainavo, bet Dantonas eša
fotą Sh^kespeare’ą gy veno”. Taip, tai buvo 'mes
tas gandas nubudusią tautą paguosti! Bet tuo 
Rolland’as nebaigia. Jis primindamas Schiller’io 
žodžius, kai sakės rašąs, kaipo pasaulio, žmonijos Kad jie moka žemiausiu budu 
pilietis, primindamas Goethe’s apie kūrimą pasau
linės literatūros, jis kviečia prancūzų tautą būt 
pavyzdžiu kitoms tautoms kely į pasaulinį meną, į 
Eiropos Vienumą, į žmonijos brolybę. “$ena ga,- 
dynė pabaigta, nauja gadynė pabaigta, nauja ga
dynė prasideda”, — pradeda Rolland’as savo nū
nai garsų manifestą į rašytojus ir į tautą 1900 
metais. Ir į tą manifestu atsiliepia berods tik 
vienas... Romain’as'Rolland’as!. Bet jis nėra pra-

, tęs laukti, kad kas jo idėjas vykintų. Ir štai jis 
neturėdamas nei draugų-pagelbininkų, nei skai-

, tančios visuomenės, nei teatro, nei publikos, užsi
moja reformuoti prancūzų teatrą pats vienas, ir 
pirųioj-eilėj rašo sumanytąjį dramų eiklių, seg
damas medžiagą iš prancūzų revoliucijos gadynės.

Klerikalai gimė, šmeižė 
mirė.

Kad klerikalai gimė, — dė
lei to t u rimt niekas nesiginčys.

šmeižti kitokių įsitikinimų I 
žmones, — tai irgi faktas. O I 
kai dėl to, kad jie mirs, — tai I 
aišku ir davatkai.

Vadinasi tokis apibudinimas I 
vjteai alati'ktų tikrenybei.

Kai atvyko iš 
Natkevičius 
tai klerikalų 
tokių juodų šmeižtų ir prasima
nymų, kad tiesiog koktu darė
si. Garmaus ir Bagdono prakal 
bos sudarydavo tokią atmosfe
rą. jog jų besiklausant pasijus
davai esąs viduramžių gadynėj. 
Kada ir tai negelbėjo, tai kle

Lietuvos kap. ■ 
ir mok. žygelis, 

spauda paleido

(Bus daugiau) (Tąsa ant 5-to pusl.Į
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(Tąsa nuo 4-to pusi.)

dieno- 
išnešė

rikalai stvėrėsi kuožemiausių 
įrankių: skundė valdžiai sve
čius bolševikais esant, 
buvo Worchester’yj.

Bet štai paskutinėmis 
mis tautininkų taryba
rezoliuciją, kad pareikalavus 
valdžios deportuoti kontraban
dos keliu įsigavusius keikūnus 
ir tuos, kurie jos manymu, 
prasižengia prieš šios šalies įs
tatymus.

Užminta, vadinam, ant skau
džiausiu komo. Ir “Draugo” 
redaktorius piestu atsistojo.
Jis rašo: •

‘‘Mums nenuostabu, kad jie 
tokių, priemonių griebiasi. Bai
mės ir keršto perimtas žmo
gus nustoja proto arba bent 
dalinai jį aptemdo. Gi tokiame 
atsitikime pigu prie didžiausių 
nesąmonių prieiti, tiesiog kri
minaliai prasižengti.”

Puiku. Jeigu taip ištikrųjų 
yra, tai reikia labai .paabejoti, 
ar kun. Garmus ir Bagdonas 
bet vieną prakalbą pasakė ne
aptemdytu* protu. Tiek neapy
kantos ir keršto vargu Ame
rikos

f

gir-lietuviai buvo seniau

nemanau tautininkų 
Tki nevykęs žygis, 
klerikalams

tei- 
Bet 

kokiais tai

kad pakišiu* koją

sinti, 
dėtis 
kankiniais tikrai neišpuola.

Nežinau, ar . tautininkai ža
dėjo mušti “Draugo” korespon
dentus, ar ne. Bet kad klerika
lai mušė sau nepatinkamus 
žmonos, — tai faktas. Prisi
minkite tik F. Bagočiaus isto- 
nją.

Tautininkai tik pažadėjo val
džiai skųsti, ir “Draugas” jau 
“gvoltą” Šaukia. Bei* kodėl 
“Draugo” redaktorius Dievo 
duota ir dovanota galva nesi
piktina tokiais gaivalais, kai 
Kaupai, Bielskiui, }f^s|aųska3, 
ctc., kurie' ne kartą prikišo sa
vo nagus,
pažangiajai - Amerikos lietuvių 
spaudai? \

Taigi jąu kM&ąnt apie Joną 
neužmiršto# ir 'savąjį • balvo- 
ną. Tai jūsų provokacijos da
vinys. Jeigu jums buvo galimsa 
turėti valdžioj net savo plau
ko šnipai, tai kodėl tautinin
kams negalima šauktis val
džios pagalbos? Ir mano sup
ratimu, tai nepalyginamai pa
doriau. Tautininkai daro savo 
darbą viešai, nesislapstydami, 
o jūsų sėbrai,. — kai anie gy
viai, — iš pasalų. y

Kas vėją -sėja, tas audrą piaur 
na. Nėra ko čia dabar dejuoti, 
kuomet lipamą jums ant ker
no. Juk jus savo jairvinais ba
tais buvote bebandą skirtingų 
nuomonių žmonėms net ir ant

—K. Sėjikas.

Girtybės aukos.
“Naujienoms” buvau rasęs, 

kad per Kalėdas prisigėręs kie- 
mininkas J. L. bandė nusinuo
dyt acto esencija ir buvo nu
gabentas ligoninėn. Pabuvęs 
ligoninėj, jis atsigavo, bet gir
tauti nesiliovė. Štai dabar per 
Velykas tas pats L. begerda
mas degtinę pamišo ir dvi die
nas švaistėsi savo bute su kir- 

* viii nieko norisi leisdamas nei 
artin. Pamišėlį bal. 20 d. trys 
milicininkai suėmę nugabeno 
ligoninėn, o ^paskui jį išvežė į 
4’auragės pamišėlių namus. Gi 
asmeninio stalo vedėjas Va
žiuotas tarsybos gclžkelių Val
dybos viršininko p. Kuc-kas, 
kurs taip pat dėl begalinio gir
tavimo kovo 19 buvo nuvež
tas Tauragėn į pamišėlių na
mus, kur išbuvo vieną savaitę. 
Po to jis sugrįžęs į Kauną įti- j 
kintinai žadėjo daugiau jau 
niekad nebegerti, bet gi per 
Velykas ir vėl pradėjo gerti 
po senovei. Taigi pasirodo, kad 
permirkusieji ta smarve alko- 
olikai nebeišgydomi.

—KoresnendenL

Vagių šaikos.
Pradėjus darbams eiti visu 

smarkumu,’ į Detroitą suplaukė 
[visokio plauko žmonių. Be dar
bininkų, kurie suvažiavo dar
bų jieškori, taipgi suvažiavo 
daugybė visokių apgavikų, ki
šeninių vagių ir kitokių.

Kaip nupasakoja vietos gy
ventojai, tai tos spalvos žmo
nių suplaukia daugiausia ypa
tingai pavasarį, kurie apkraus- 
to daigiausia važiuojančius 
tramvajais. Visame 'Detroite 
vargiai yra bent vienas lietu
vis, kuris nebūtų nepalydėjęs 
savo sunkiai uždirbtų centų 
šitiems vagims, šitie vagys to
kie drąsus ir’ gudrus, kad žmo
gus nei nepasijunta kaip jį ap
vagia. Dažniausia jie tčmija 
žmogų didžiose krautuvėse ir 
pamatę jį pinigų turint, lydi jį 
tol, kol su juo apsidirba.

Ypatingai vasaros laiku 
važiuojantiems į Detroitą 
kia labai saugotis.
Miesto pirmoji mokestis 

• tramvajus.
Majoras Couzens geg. 12 d. 

įteikė čekį D. U. R. komp. 
sumoje $3,177,000 kaipo pirmą 
mokesnį už tramvajus, gelžke- 
lius ir visą nejudomą turtą, 
kurį valdė D. U. R. komp.

Čekių buvo keturi; vienas su
moje $270,000 D. U. R. komp. 
prezidentui Elliot Stevenson; 
antras sumoje $2,500,00{) Se- 
eurity Trust Co., kuri buvo 
skolinusi gelžkclių kompanijai 
pinigus;vtrečias sumoje $277,- 
000 tiesiai D. U. R. Co.; ir ket
virtas sumoj $400,000 už me-j 
džiagą. Visi čekiai datuoti geg. 
15 d. ir nuo tos dienos D. U. 
R. komp. turtas pereina į mies
to rankas. Miestas taipgi iš
siuntinėjo blankas visiems dar
bininkams ir tarnautojams su
sitarimui dėl algų ir darini va-

at- 
rei-

už

operaciją Miohigano 
to ligoninėj

Užmiršo kempinę viduriuose.
Mrs. Fa y Robinson apskun

dė gydytoją už $50,000 nuo
stolių, kuris darydamas jai 

universi- 
paliko jos vidu

riuose kempinę ir tą ji lig šiol 
tebeneši o j ą n t i.

Ji skundžia drauge ir univer- 
sito vedėjus, kurie prižiūrėję 
operacijos, padarytos geg. 23 
dieną, 1921 m.

Dabar jai tenka duoti pada
ryti kitą operaciją kempinei iš
imti.

Trūksta darbininkų.
Darbdavių asociacijos prane

šimu pereitą savaitę priimta 
35,(MM) darbininkų. Daugiausia 
trūksta paprastų darbininkų, 
dėl kurių darbdaviai 
žos.

Nubaudė tipografų 
viršininkus.

net var-

unijos

nubaudėTeisėjas L. M. Carr 
tipografų ifnijos 18 num. sek-

Dainos Vienam Balsui
Parašė 

Stasys Šimkus
x Kaina — 35c.
Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina — 

po 25 centus kiekvieną.
Sekančias dainas galima gauti:

1. Lopšinė
2. Sunku man gyventi
8. Ne dėl tavęs aš, mergelė.
4. Pamylėjau vakar
5. Vai varge, varge
6. Vai putė, putė.
7. Era mano brangi.

Užsisakykit tuojau iš

NAUJIENŲ KNYGYNO 
1739 So. Halsted St., Chtyago, III.

Garsinkities “Naujienose”

IR

Ilinojaus Bello kompanija žada 
suteikti dovanas dešimčiai asme
nų už gerą tarnavimą 1921 m.

CHICAGOS
IOS ::

VENGK GRUMDYMO 
DRAPANŲ GADI

NIMO.

< (Apgarslnimte)
TELEFONO TARNAUTOJAMS 

BUS DUODA MEDALIAI.

re torių J. F. Sinunonsą $100 
už Wayne apskričio teismo 
įsakymų nepildymą. Taip pat 
išdavė varantą prieš tos unijos 
pirmininką J. Zuiniau. I>vi sa
vaitės pirmiaus teismas buvo 
išleidęs laikiną drausmę prieš 
pikietąvimą Franklin Press 
spaustuvės, kurios minėti vir
šininkai nepaisė.
Reikalauja $10,000 už žodžio 

nelaikymą.
/ Muskegon, Mieli. — Peter 

Dargis, turtingas miestelio gy
ventojas vos tik persiskyrė su 
savo žmona, kaip jį paėmė 
nagan chieagietė Mrs. Byron. 
Dargiui nesiskubinant vestuves 
kelti, Mrs. Byron patraukę jį 
teisman, reikalaudama iš jo 
$10,(XX) už suviliojimą. Svar
biausia jos liudytoja yra jos 
duktė, Patricija Byron, 22 me
tų amžiaus, kuri sakosi visuo
met buvusi su motina ir girdė
jusi visas kalbas apie apsive- 
dimą. P. Dargis teinie tvirtino, 
kad Mrs. Byron yra paprasta 
vyrų gaudytoja ir jis yra jos 
spąstų auka. Dagis.

Apsigyveno dr. F. Matulaitis/
šiomis dienomis iš Worches- 

terio, Mass. atvyko su visa šei
ma dr. F. Matulaitis. Jis mano 
apsigyventi Detroite ir gydyti 
žmones toliau. Jau nusisamdę 
ofisą 8709 J'oseph Campau 
Hamtramcke.

gat.

Kuo geriausios kloties 
darbams.

19

Bandė nusižudyti.
Mrs. Margaret Dewyard 

metų, 5051 — 35 gat. po kivir
čų su savo vyru bandė nusinuo
dyti; ją rado sukniubusią Mi- 
chigan avė. gatvėje ir nugabe
no ligoninėn, yra vilties, kad 
pagis. Policija sužinojo,' kad 
jiedu nuo senai nesutinka. Tu
ri vienų metų vaikutį.

Nuteisė banko kasininką.
Grand . Rapids, Mįch.— Aug- 

štesnysis teismas nuteisė Far- 
niers & Merchants banko ka
sininką F. J. Cook nuo 5 iki 14 
metų kalėjimo už netikrą uotą. 
Teismas neranda priežasties jo 
tykiam pasielgimui, nes jis ve
dė dorą gyvenimą. F. J. Cook 
apieliavo į augščiausią teismą.

Katherine Wil- 
•kuri ‘yra kaltinama

Junction,

Kaltina moterį daugvyrybėj.
Aną dieną tapo išimtas va- 

rantas prieš 
liams, 
dąugvyrybčj. Skundėjais tvir
tina, kad Katherine Williams 
bal. 20 d., 1920 m. apsivedė su 
George i Bloss iš
Mieli., o balandžio 14 d., 1922 
m, apsivedė su J. S. Speer iš 
Detroito, Mieli., neatsisikyrus 
su pirmuoju. Kcidė dabar ne
žinanti, ką bedaryti, ar skirtis 
su abiem, ar eiti į kalėjimą.

c —J. Dagis.

i

ĮPUOLĘS BALON INTRAUK® 
JON IR SAVO “FRENTUS.”

Chester Shiclley, 18 -m. am
žiaus, 2703 So. Halsted gat., 
vaikų teisme tapo priteistas už
simokėti 100 dol. pabaudos. 
Pinigų jis neturėjo, o kalėjime 
sėdėti jam nesinorėjo. Tat jis 
sumanė pasikviesti savo “fren- Miss Mary Katherine Craig,
tus” ir revolverio pagalba su
kelti reikalingą pinigų sumą.

Kaip -sumanyta, taip ir pada-. 
rjrta. Pereitą pirmadienio ry
tą Sliieley su dviem savo 
“frontais”, Tony' Rokas ir 
Franik Lukas, nuėjo pas Dci- 
ką, 837 W. 33 pi., ir padaro 
“holdupą.” Bet “holdupas“ bu- 
v< nesekmmga&: vietoj gavus 
100 dol., visi pakliuvo džėlon.

Kadangi jie gal mirtinai pa
šovė Antaną Deiką ir Jurgį 
Sečiką tame “holdupe,” dabar 
jų iš cypęs turbut jau greit 
nebepaleis “kapitalo 
kad. pasiliuosavus iš kalėjimo.

kelti,”

i
DEL LIGOS NUSIŽUDĖ.

Peniki metai atgal Martin 
MeNulty, 28 in. amžiaus, 2312 
Rice gat., penki metai atgal 
tapo suparaližuotas. Netekęs 
vilties pasveikti, užvakar jis 
nusišovė.

jo
NEBEIŠMOKA “SPEŠELŲ.”

Daugumas žmonių nusiskun 
džia, kad Charles Apples jau 
nebeišmokąs jiems žadėtų 
“speščlų”. Gandai vaikšto, 
kad. ir pats “spešelų” davinęto- 
jas jau išvažiavęs į šiltus van
denis ir “good times.”

t Pas Charles Apples taipgi ne
mažai lietuvių pinigų yra “įve
sdinta.”

ii

ŽMOGŽUDŽIAI GAVO PO 
METUS KALĖJIMO.

25

John Wesly ir John H, Hart, 
kurie prisipažino nužudę An- 
thony Nehring, tapo prileisti 
po 25 m. kalėjimo.

SUVAŽINĖJO VAIKĄ.

Joseph Chadseck, 4 m. 
žiaus, 1052 Hoxic avė., 
troko gatvėj mirtinai suvažinė
tas.

am-
tjhpo

(Seka aut 6 pusLJL

^MYKOLAS ANDRULIS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu ge

gužio 15-tą dieną, 1922 metuose, 1:30 
valandą po piet, turėdamas 38 motus 
amžiaus. Paėjo iš Bepeniu kaimo, 
Pašvitėno parapijos, Šiaulių apskr., 
Kauno rėd. ' Amerikoje išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nubudime 
moterį, Oną Andrulienę, dukterį, Sta
nislavą 14 metų ir sūnų Julijoną 8 
metų. Taipgi paliko dar du broliu 
Amerikoje ir vieną Lietuvoje. Lai
dotuvės atsibus 19 d. gegužio, 9 vai. 
iš ryto iš namų 933 West 33rd St. 
iš Švento Jurgio bažnyčios ant 
Bridgeporto į šv. Kazimiero kapines. 
Kviečiame visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Ona Andrulienė 
duktė Stanislavą ir sūnūs Julijonas

J. TRINERIS STEIGS LABO
RATORIJA^ EUROPOJ.

Ponas J. Trineris, prezidentas 
Joseph Triner Co., plačiai šalyj 
žinomas, kaipo Trinerio Karčio
jo Vyno išdirbėjus ir kitų gerai 
žinomų vaistų prirengėjas, iš
važiuoja Europon birž. 17 d., 
laivu “Majestic”, kad patyrus 
tenai biznio padėtį. JosepĖ Tri
ner Co. vėliausiame Board of 
Directors susirinkime t nutarė, 
jei tik visais atžvilgiais bus gali
ma, tad įsteigs agentūras Čeko
slovakijoj, Lenkijoj, Austrijoj, 
Hungarijoj ir Jugoslavijoj. Jų 
mintys, kad ne vien įsteigti 
agentūras, bet jei tik bus gali
ma, steigs ir laboratorijas.

Bell Telephone News prane
ša, kad Ulinojaus Bell Telephone 
kompanijos tarnautojams bus 
išdalinta dešimts Theodoro N. 
Vailo žalvarinių medalių už pa
sižymėjusį patarnavimą 1921 
m. Dovanas gauna šitie tflarbi- 
ninkau t

Belmonto raštinės perdėtinė, 
Chicagoj ,kuri, pašaukdama gy
dytoją ir pulmotorą išgelbėjo 
gyvastis p. P. H. Berstein ir 4 
vaikams, gyvenantiems po num. 
8257 Hirsch St. K 

Nicholas R. Harrison, apskri
čio suosiekas, vedėjas, Spring- 
fielde, 1'11., kuris išgelbėjo devy
nių metų vaiką nuo prigėrimo 
ežere Bunn Parke.

Frank O’Connor, keitybos tai
sytojas Austino raštinėj, Chica
goj e, kuris panaudojo pirmos 
pagalbos metodus jo išmoktus 
telefoninėj tarnyboj ir atgaivino 
p-lę Mary Montennelli, 5054 
Huron gat., Chicago, kada ji už
troško gazu ir buvo laikoma mi
rusia.

Grover A. Peterson, keitykli- 
nių stočių įtaisytojas užlaikymo 
skyriuj, Chicagoj, kuris gavo po
licijos pagalbą išgelbėjimui gy
vasties p. Marie Larsori, 8841 
N. Seeley avė., kuri buvo už
troškus nuo gazo iš degto savo 
virtuvėje,

Herman Henry Grueger, ap
skričio kabelinis užveizdas, Chi
cagoj, kuris be ginklo pasivijo 
ir sugavo plėšiką apiplėšus} 
Emilio Khano mėsinę 1666 N. 
California avė.

John Mathew Ribicki, šoferis 
Hammonde, Ind., kuris išgelbė
jo gyvastį savo darbo draugui, 
suturėdamas jo puolimo smar
kumą, kuomet stulpas, ant ku
rio jis dirbo, nulužo ir puolė 
žemėn.

James Edward Richardson, 
keityklinės stoties įtaisytojas 
užlaikymo skyriuj, Chicagoj, 
kuris išgelbėjo gyvastį p. Mar- 
garetai Stewart, kada ji per gi
liai nubrido Michigano ežere be
simaudydama per Ulinojaus Bell 
Telephone tarnautojų Draugijos 
išvažiavimą į Columeto Parką.

John Kieman, vielų užžiurėto- 
jas užmiesčio gamyklos skyriuj, 
Chicagoj, kuris išgelbėjo gyvas
tį Walterhii Melmhotzui, kurio 
valtis apvirto Fox Lake ežere.

George Willian^ Stolz, keityk
linės stoties taisytojas, užlaiky
mo skyriuj, Chicagoj, kuris pa
dėjo sugauti banditą apvogusį 
Sicvero Brolių krautuvę 1920 
North Clark ght.

Į . t

Arthur I. Whiteman, skambo 
taisytojas Joliete,'III., kuris pa
dėjo troko važiuotojui savo ma
šiną nulaikyti ir tuomi išgelbė
jo jo gyvastį.

Medaliai dalinama kas metai 
telefono tarnautojams visose 
Jungtinėse Valstijose, kurie pa
sižymi savo drąsa ar sumanin- 
gumu. Pernai tik vienas meda
lis buvo suteiktas Ulinojaus 
Bello Telephono kompanijos tar
nautojui. Jį gavo August U. 
Bronder, rinkikas, kuris išgelbė
jo nuo užtrošktyio moterį nety
čia užsirakinusią klosete.

Kada įvairios Bello kompani
jos išdalina žalvario medalius, 
Komitetas atstovaująs visai Bel
lo sistemai peržiūri atsitikimus 
ir paskiria dešimtį sidabrinių ir 
auksinių medalių . Su sidabri
niu medaliu duodama $250 pini
gais, o su auksiniu, $500 ar 
$1000. Pernai auksinis medalis 
buvo duotas naktinei operuoto- 
jai Homere, Nebraskoje peniai 
Mildred Lothrop, kuri prasergė- 
jo nuo užeinančio tvano ir išgei-

' bėjo kaimo žmonių gyvastis.

Nepaisant, kaip atsargiai drapanas 
ekalbsi, bet jei negrumdysi, viotiek 
drapanos bus rudps. Vartok tokį 
muilą, kuris išmarkins vlsok| jsldSvS- 
jimją, be mažiausio drapanoms paken
kimo. y.

Rinao, visiškai naujos ružie« mui
lus, kuris ūmai išmarkins, pavers 
vandenį ir drapanas muiluotais slid
žiais, savo tyroms, turtingoms pu
toms* Jos ištraukia visokj purvą iš 
'drapanų taip, kad didelio grumdymo 
visai nereikia, kad išskalbus platinus 
švariai.

Rinoo daug lengviau išplaut negu 
muilas, kurio šmotu jtrfni | drapanas. 
Bet, kadangi Hinep putos atliuo- 
suoja Ir mažiausią purvą, tada dide
lio trynymo, kad purvą ištrytl visai 
nereikia.

Rlnso greitai užima bruelnlo muilo 
vietą šeimyniškame skalbime.

i'1J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija: 2811 W. 63rd Si. 

Tel. Prospect 8466

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubęltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai (rengta trečio® 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių Informaci
jų kreipkitės prie vietos 

.agentų.
North German Lloyd 
Gw. W; CIaussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, 111.

Dienomis :Room 511
127 N. Dearboiji St., 

Telephone Dearborn 6096 
i Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai! 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.

PAVYDAS
Nauja, puiki, penkių veiksmų 

dramai

Parašė M. Arcibašev;
Vertė P. K-as.

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

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

110 puslapių. Kaina 50c.

Naujieny Knygynas,
1739 So. Halsted St

Chicago, UI.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius
Puslapių 82.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą. 
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

Kaina tik 10c

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St, 

Ųhicago, III.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietivon peš mm 
40 cent, už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumai 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 85th Street 

Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5432 

A. SHUSHO 
AKUSERKA 
Turiu patyrinu 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi kj laike ligos. 
10929 S, State St, 

Chicago, III.

—"   .. .................■ II.'

> Telephon* Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3197 So. Morgan 8L 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 IM 11 ryto

’ t ■

ir nuo 5 iki 8 vakarą

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

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakarą

i 3303 So. Morgan Street,
Į CHICAGO, IL.L.

Tel. Aaustin 787
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną Ir 6—€ 
vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Tai. 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 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted Stn Chicago.

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chiąago, Dl^ į 
-r----------------------------------—r

Dr. A. J. RERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042 *

1 
I

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėljiieniuis nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.
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Chicagos Žinios Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to puslp.) WEST SIDE.

murmėjimo. Jis 
kuinečiauti visą 
o pats važinėday 
pinigus iš darbi-

jo jungą be 
jiems liepia 
savo amžių, 
mas kaulija 
ninku, kad turėjus iš jų sau ge
rų laikų. —L. Šiliunas.

NAUJIENOS, Chicago, m, ._____________ -

Į REIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKU PARDAVIMUI
MOTERŲ

NEMOKĖJO ŠOKTI, NETEKO 
ŽMONOS.

Žemaičiai nebereikalo sako: 
vyras turi būti geras ir tanciui 
ir Valančiui. Štai jums pavyz- 
dis, kaip kartais dėl nemokė
jimo "tancavoti” pasitaiko gy
venime dramų. ' >

Herbert Heateris, 1387 W. 
Harrison st., jaunystėj neiš
moko šokti. Ir dėl to menko 

• dalykėlio šiandien jis pergyve
na dideles kančias: žmona jį 
apleido. Jo Margareta tai pada
rė jau antru kartu. Maxwell 
policijos stotyj, kur jis krei
pėsi, kad surastų jo žmoną, 
Herbertas štai ką pareiškė:*.

tai įvyko todėl, kad aš 
šokti. Jei aš galėtai! 
šokti, ji nebėgtų nuo

Gegužio 9 M. Meldažio sve
tainėje Laisvės Kanklių Miš
rus choras ir Laisvės Kanklių 
Vyrų choras, buvo •, i surengę 

draugišką vakarėlį išleidimui 
j Lietuvą savo nario L. Vėžia- 
lio. Žmonių buvo susirinkę ne
daug. Vakarėlio programas su
sidėjo iš dainų ir prakalbclių.

Pirmiausia chorai sudaina
vo keletą dainelių. Po to Vėžia- 
lis trumpai išreiškė padėkos 
žodį visiems susirinkusiems, o 
jo draugai, būtent, D. Kveda
ras ir P. Buknys savo trumpo
se kalbose linkėjo
laimingos kelionės ir 
kloties jam parvažiavus 
tuvoje.

Programui pasibaigus 
šokiai. — Ten buvęs.

NATKEVIŠIUS VIENAI SA
VAITEI IŠVAŽIAVO Iš 

CHICAGOS.

Vakar kap. L. Natkevičius 
išvažiavo ilgesniam laikui iš 
Chicagos. Jis žada laikyti pra
kalbas Springfielde, St. Louis 
ir kituose miestuose toj 
linkėj.

Chicagon Natkevičius 
sugrįšti apie pabaigą 
mos savaitės.

apy-

žada 
seka-

REIKIA moterų prie asscmŲ- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — geęa alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

REIKALINGA MERGINA,. ARBA 
našlė motelis prie stubos darbo, kat
ra supranta stubos darbą ir myli 
dirbti. Darbaš pastovus ir lengvas 
ir gera mokestis. Drapanų neplausi, 
valgis ir kambarį s. Tuoj atsišaukite.

“OREMUS” CHEMICAL > 
LABORATORY,

1718 So. Halsted St.

VYRŲ ___■_ __ PARDAVIMUI bučernė ir
PAPRASTŲ DARBININKŲ REI- £roserng. Lietuvių kolonijoj, 

kia foundrės darbui. Nuolatinis Labai pigiai. Parduosiu todėl, 
darbas, gera proga įsidirbti.

Kreipkitės.
Efthployment Dept., 
LINK BEIT CO., 
329 W. 39th St. 

2 blokai i vakarus nuo Wentworth ------------------ -------------- A__
REIKIA diržų pieskuotojų 

(beit sanders). Kreipkitės
GREAT NORTHERN CHAIR 

COMPANY,
2500 Ogden Avė.

kad apleidžiu Chicagą. Kas pir
mesnis, tas bus laimingesnis.

562 W. 18 St.
av.

PARDAVIMUI STORAS VYRIš- 
kų, moteriškų ir vaikų aprėdalų, la
bai geroje vietoje ir biznis išdirbtas 
per ilgus metus — pardavimo prieža
stis, nesveikata.

3354 So. Halsted St.

“Visa 
nemoku 
bet kiek 
manęs. Ji stačiog turi šokimo 
maniją. Pirmą kartą ji buvo 
pasišalinusi nuo manęs visam 
mėnesiui. Paskui ji sugrįžo at
gal visa nusivokusi.”

IR BAŽNYČIOS BRANGSTA

Persai turi tikėjimą, bet ne
turi nuosavos vietos tam tikė
jimui išpažinti. Todėl jie susi
būrė į p-nios J. Glanzienes na
mą, 141 W. Chicago avė.

Išpradžių visikas ėjo gerai, 
bet štai Glanziene užsimanė 
paspekuliuoti tikėjimu: pakė
lė Persų bažnyčiai nuomos iki 
175 dolerių mėnesiui. Persai 
pat raukė ją teisman.

“Ar jums ne sarmata,” tarė 
teisėjas Barasa, “taip tikėji
mą skriausti.”

“'Dabartiniu laiku namų baž
nyčioms trūksta,” atsakė Gla- 
nzienė. ”Kita tikėjimiHtft sek
ta tik progos laukia, kada jai 
bus galima į mano namus atsi- 
tlunįęinti.”

KaUaugi Persams pas Glan- 
zienę brangiai atsieina tikėji
mas išpažinti, tai jie nutarė 
birželio 1 dieną apleisti ją.

KALĖJIMAS Už GREITĄ 
VAŽIAVIMĄ.

Gentzel
saugumo

Teisėjas Kobcrt E. 
kalbėdamas Chicagos 
tarybos susirinkime 
kad sustabdymui gatvėse nuo 
automobilių nelaimių kitokio 
budo nėra, kaip tik pasiun- 
čiant kalėjiman kiekvieną ve
žiką sugavus jį greit važiuo
jant.

NORVEGAI APVAIKŠČIOJO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENĄ.

Vakar Chicagos norvegų, 
vaikų ir suaugusių, suvirš 
15,O(X) parodavo gatvėmis ap
vaikščiodami savo neprigulmy- 
bės šventę.

PASIGAVO IR ADVOKATĄ

Cincinnati, Ohio, Jungtinių 
Valstijų, apskričio teisme fede
ralinė valdžia priteisė krimina
linių bylių vedime pagarsėjusį 
Chicagos advokatą George 
Benius du metu kalėjimo ir 
10,000 dol. pabaudos už prasi
žengimą prieš prohibicijos įs
tatymus.

Sako, advokatą sugavo par
davinėjant munšainą.

GAL TYRINĖS ŽUVIES 
KAINAS.

žuvies vertelgos, sako nusta
to žuvies kainas tokias, kokios 
jiems patinka. Gi jei kas ban
do pardavinėti žuvį pigiau, tai 
tas gauna apmušti nuo kitų. 
Dabar bus padaryti tyrinėji
mai.

ATRADO DEGTINĘ.

Policija areštavus Dean 
O’Bannion, 6081 Ridge avė., 
surado savaitę atgal pavogtą 
suvirš poros desėtkų tūkstan
čių vertės degt aę.

BRIDGEPORT

Vėžialiui
geros 

Lie-

buvo

Parapijonys prieš savo 
kleboną.

Kiek laiko atgal Šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Kru-

vienuolių seserų, mokinančių 
vaikus parapijos mokykloj. 
Parapijonys apie tai sužinoję, 
sako, esą labai nepatenkinti 
tokiu nepatriotingu savo kle
bono pasielgimu. Daugumas 
IMirapijonų, ypač tų, kurie lei
džia savo vhikus parapinėn 
mokyklon, dabar “mitingauja” 
ir rengiasi būtinai priversti sa
vo kleboną atšaukti lenkę iš 
perdėtinės vietos. Jeigu tatai 
jiems nepavyktų, sako, lieptų 
savo vaikams paskelbti parapi
jinei mokyklai “gcneralį strei
ką.” — Parapijonas.
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MELROSE PARK, ILL.

atsilanky irias.

jis žadėjo 
išpažinties

Pas mus buvo atvažiavęs 
klerikalų svečias, kun. Garmus. 
Geg. 12 d. vakarą 
melroscparkieči us 
klausyti italų bažnyčioje. Jis
manė, ' kad melroscparkiečiai 
visi subėgą ir sunneš jam savo 
penkdolerines, bet vargšas 
apsivylė; vyrai visai nėjo, o 
bobų suėjo tik kelios.

Subatos vakarą, geg. 13 d., 
jis laikė prakalbas italų baž
nyčios svetainėj. Jis pradėjo 
kalbėti juio septynių vakaro 
ir baigė apie vienuoliktą. Jo 
visa kalba buvo pašvęsta nie
kinimui visų tų,z!kurie nesutin
ka su klerikalais. Labiausiai jis 
atakavo socialdemokratus ir 
Natkevičių su Žygeliu, kovoda
mas juos šlykščiausiais žo
džiais. Keikė taipjau Chicagos 
lietuvius daktarus ir advoka-

portuoti į Kauną. . Girdi, tie 
durniai žada mane deportuoti 
iš Amerikos ir nežino, kad aš 
ir pats tuojau išvažiuosiu (zui
kiu per Kanadą!) be deporta
vimo.

|Po prakalbų jis prašė, kad 
jam žmonės neštų aukas; jis 
sakė, kad jis nesąs toks kaip 
socialistai, jis daug neprašąs, 
užteksią atnešus jam Lietuvos 
laisvės bonus po $100, po $50. 
Mat šimtas, penkiasdešimts do- 
leti^,1 tai; jam maži įiini^di. 
Jis‘ drįsta šitaip begėdiškai pa
sijuokti iš Amerikos lietuvių 
darbininkų.

Garinus sakėsi buvęs Lietu
voj vienam dideliam dvare, 
kur ponas daug kumečių lai
ko; jis tų kumečių klausęs, ar 
jiems gera kuinečiauti ir tie 
jam atsakę, kad gera, taip ge
rai, kad geriau ir nereikia. Prie 
pono akių jie bujojo kitaip pa
sakyti, bet Garmus atkakęs 
jiems, kumečiaukite tad visą 
savo amžių, kam dar jus že
mės reikalaujate.

Iš to jo pasigyrimo galime 
matyti, kc^ks jis yra draugas 
darbininkams; jis įkalba jiems, 
kad jie užmirštų apie savo rei
kalavimą žemės sau, ir klus
niai, tarnautų savo ponui, neštų

Pranešimai
L. S. S. 8to Rajono konferencija 

įvyks gegužes 28 d., Naujienų name. 
Kuopos priklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus. ■

Rašt. Ant. Grebelis.

“Birutėa” metinis susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti šį vakarą, geg. 17, 
bus laikomas ketvirtadieni, geg. 25, 8 
v. v., Fellovvship salėj.

Rytoj, geg. 18, Mark White salėj į- 
vyks “Birutės” generalė repeticija. 
Visi nariai būtinai atsilankykite.

—Valdyba.

Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopoš tuojau įsigyki
te tikietų.

West Sidės Lietuvių Viešo Knygy
no delegatų susirinkimas bus_ laiko
mas pėtnyčioj, 
Meldažio svet. 
nėkite atvykti, 
svarstymui, taipjau bus renkami dar
bininkai piknikui, kurs jvyks 
National Darže, Riverside.

geg. 19 d., 7 v. v. 
Visi delegatai malo- 
yra daug reikalų

geg. 28

Rašt.

Rpngia
Nuo

Paveiksluotos prakalbos.
Laisvamanių Būrelis, temoje: 
laikų' Jėzaus Kristaus iki laikų kun. 
Mockaus, ketverge, gegužio 18 d., 
7:30 v. v. ,Liberty Club House svet, 
3420 W. Roosevert Rd. Šitos paveik
sluotos prakalbos bus vienos iš žin- 
geidžiausių prakalbų, kokios kada ga
lėjo būti Garfield Parke. Kviečiame 
publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

S. L. A. Moterų 208 kuopa rengia 
šeimyniška vakarą nerišlioje, _ _ 
21 d., Mildos svetainėje, Halsted ir 
32ros 
šitas 
šių. 
minti

g-eKužio

gatves. Pradžia 6 vai. vakare, 
vakaras bus vieridk iš’ gražiau- 
Kviečiame norinčius pasilinks- 
atsilankyti. Komitetas.

Rrighton Park Liet. Atletiško ir 
Paščių. Kliubo mėnesinis susirinki
mas jvyks penktadieni, geg. 19 d., 
7:30 v. v., 3959 So. Kedzie avė. Svar
bių reikalų dolei,, visi narai malonė
kite laiku susirinkti.

—-F. Ažuscnis, rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU DOMININKO Mic

kaus, Telšių apskričio, Tverų para
pijos, Kiliunėnų kaimo, 
atgal gyveno Chicagoj. 
bų reikalą. Jis pats ar 
malonės pranešti, busiu 
Franciška Tolienė, 200 E. 
Chicago, Kensington, III.

Keli metai
Turiu švar

kas kitas 
dėkinga.

116th St.,

(VAIRUS skelbimai
PROGA ĮSIGYTI GARADŽIŲ 

South Sidėje, prie pat bulvaro, gali
ma pirkti su namu arba biznis atski
rai, gera vieta, padarymui pinigų. 
Parsiduoda pigiai Jš priežasties nesu- 
ikimo partnerių. Atsišaukite i Li- 

■»ertv Land Investiftent Co., Ed. 
Bakševič, 3301 So. Halsted St.

TAISOME AUTOMOBILIUS
Visokios rūšies ir kiekvienoj z vietoj, 
a’’ba savo garadžiuje. Užganėdinan
tis patarnavimas ir gvarantuotas 
darbas.

J. R. SKUTAS.
2234 So. T.cavitt St. Chicago, III.

’ Phone Canal 5041,

“jiESKOPartnerių -
GERA BIZNIŠKA PROGA

Reikia partnerio su kiek nors pini
gų, kad tapti dalyviu brokerio biz- 
nyj. Geras uždarbis geram vyrui, 
žmogus, kokio mes norimd, turi būt 
pusėtinai pamokintas ir kad mokėtų 
lietuviškai kalbėt, 
proga-, 
apie 
cai.

Ši yra stebėtina 
Atsišaukime aprašykit pilnai 

save, arba kreipkitės ypatiš-

MR. YOGIES, 
117 North Dearborn St.

Room 709, 
Chicago, III.

REIKALINGI PARTNERIAI SU- 
organizavimui ir' išplatinimui jau 
esančio biznio. Aš turiu patentą pa
duotą ir priimtą Washingtone. Todėl 
dabar jau yra ant marketo. Labai 
naudingas dc> mekanikų ir kitokių 
darbininkų. Vienas neturiu spėkų, 
cad išplatinti tą biznį. Didelė atei
tis, lengvos išlygos. Kreipkitės. Vic- 
torium Co., 3402 Lowe Avė.

REIKAĖINGA MOTERIS AR 
mergina prie abelno bekarnes darbo. 
Patyrimas nereikalingas, 9 valandos 
darbo i dieną.

B. MOZNA,
302 So. Western Avė.

reikia švarių merginų 
TARPE 18 IR 25 METŲ AM
ŽIAUS DIRBAI PRIE KILBA- 
SINIŲ ŽARNŲ. NUOLATINIS 
DARBAS, GERA MOKESTIS. 
Kreipkitės j superintendento 
ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO., 

1016-26 W. 36th St.

REIKIA lietuvės pardavėjos 
į Ory 
tuvę. Turi gerai mokėt angliš 
kai.

Goods ir čeverykų krau

5850 So. State St.

REIKIA moterų siuvėjų spė
ka varomoms mašinoms. Kreip
kitės. Englander Spring Bcd 
Co.,^3^th St. & Lowe Avė.

v REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų į kenavimo bambarį.

BAKER SOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 So. Halsted St.

REIKIA MERGINŲ Į Core Room 
darbui . South gide dirbtuve, 15-ta 
ir* Canal p;sxt.vcs.

Employment Dept.
GRANE CO.,

40th St. & £įp,. Kedzlo Avė.
• 'AUT

PALIKSIU GROJIKLĮ PIANĄ 
atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
į Naujienų ofisą num. 35.

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų. Kreipkitės:

GREAT NORTHER CHAIR 
COMPANY, 

2500 Ogden Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ GE- 
roj vietoj, lietuvių ir kitų mažų tau
tų apgyventa. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4511 So. Hermitage Avė.
PARDAVIMUI gražus šuva 

Holandijos vcslės, labai mokin
tas.

REIKIA darbininkų į galva 
nizimą įstaigą. 37V&C. į valan 
dą iš pradžios.

Atsišaukite:
JOSLYN MFG. CO., 
37th & Morgan Sts

REIKIA visokiam darbui fi- 
nesherių. • • '

Kreipkitės:
MODEL CLOTHING MFG. CO.

1210 W. Madison St.

REIKALINGAS barberfe 
karais ir subatomis.

Atsišauki t:
3416 So. Auburn Avė.

va-

ATSAKANTIS VYRAS
Suorganizavimui lietuviškos parda

vinėjimo organizacijos bankinėj in- 
staigoj, per kurią depozitai imtų Še
rais banko pelną. Nereikia jieškot 
accountų arba depozitorių. Vyras 
gerai užsilaikantis, kuris gali priduot 
gerus paliudijimus ir gerai angliškai, 
su tokiuo bus . tariamasi. Ši proga 
visą amžį neatsikarfos, kokia yra siū
loma teisingam vyrui. Matykit

M R. BARR, banko headųuoarteryj 
3995 Wost Madison St.

r* -tv. jį---------*

Į..U.. .. ...... ......................   Į I. ■.

RAKANDAI

JACOB PUTNIN, 
3712 W. 56th St.

PARDAVIMUI siuvimo ir va
lymo drabužių Vapa. Vieta iš
dirbta per ft) metų. Parduosiu 
pigiai. 748 W. 79th ' St. ‘ Arti 
Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė; 
priežastis pardavimo važiuoju į 
Lietuvą.

JOE GRICIUS,
549 Liberty St.

PARDAVIMUI STORAS VYR1Š- 
kų ir vaikų aprėdalų ir vyriškų, mo
teriškų ir vaikų čeverykų, labai ge
roje vietoje ir biznis išdirbtas per il
gus metus — pardavimo priežastis, 
nesveikata.

3354 So. Halsted St.^

PARDAVIMUI 3 NAUJI PEČIAI, 
nes mums nereikalingi, einanve i ga
ru apšildomą namą. Taipgi parduo
du Lalio žodyną ir karpetų valytoją. 
Tik vieną kartą garsinsime. Kam 
kas reikalinga, ateikite po 6 vai. vak. 
2058 W. Coulter St., pirmos 'lubos 
priekis. Privažiuot 18-os gatvsė ka
rais.

PARDAVIMUI KIMBALH GROJI- 
klis pianas, geram stovyje, kaip nau
jas, daugiau kaip 3 tuzinai rolių, ge
ras parinkimas. Kaštavo $1,000 par
duosiu už $400, nes turiu parduoti 
greit.

5359 S. Morgan St. 2 fl. front

PARDAVIMUI bili jartline 

16 pool roonl su 7 stalais. 
1413 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris 
mergina prie namų darbo, 

gis, kambaris^įr $9.00 į savaitę.].....
1730 So. Halsted St. { ; ’« Į

S __________   1 .

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė, visokių tautų koloni
joj. Parduosiu pigiai.

2900 So. Lowe Avė.

REIKIA TIK PATYRUSIŲ MO- 
terų sortavimui popierų. Darbo va
landos nuo 7 ryto, iki 5 po pietų kas
dieną išimant subatą iki 1 po pietų. 
Kitokios neatsišaukit, tik patyrusios. 
Gera alga.

GUMBINSKY BROS. CO. 
2261 So. Union Avė.

REIKIA VIDURAMŽĖS LIETU- 
vės moters; reikia, kad mokėtų vien 
lietuviškai, iš miesto darbui.

Kreipkitės:
1926 So. Spaulding Avė. 

1-os lubos.

REIKIA patyrusių moterų 
prie maišų taisymo.

Kreipkitės:
1321 W. 14th St.

REIKIA. DARBININKU
VYRŲ

REIKIA darbininkų į steel- 
yard. $4 j dieną. . Atsišaukite. 
CONCRETE & ENGINEERING 

COMPANY,
1926 S. 52 Avė., Cicero, III.

; PRIVERSTI UMĄI PARDUOTI 
į vėliausios -mados seklyčios setą, di- 
• ning ir .bet room’ sątus., ' puikų pho- 
I nographą, su ’ rekordai^’ (a|$ grindų 
| pastatomą lempą, tfaurą1 it paveiks- 
] lūs. VjsKaF kailį naiijaUi’ Ubai pi-

arl giai, gera proga jaujai pbrai. Kreip- 
__ , ' kitės, lŠ2d So, Keidzię * Ąve., 1-mos 
Vai- iubos. 1 : . -

Į " .. J.'' :

AUTOMOBILIAI
į PARDAVIMUI 2 TOURING FQR- 
I dai. Labai pigiai, Nemokanti va- 
į žinoti išmokinsiu už dyką Kaina 
[nuo $95.00 ir aukščiau. Atsilanky- 
kit ir pamatysit pigumą.

i , ■ , M. MASILUNAS,
1318 So. 49th Court, Cicero, 111.

' Phone Cicero 2094

I CR0W ELKkART 1923, 5 SĖ- 
dvnių (sport model),. geram \«tovyj, 
visi Įrankiai. Kaina $1,500, parduo
siu už $750 cash. " \

į Savininkas \
2647 W. 39 St.

pardavimui Automobilius 
Briscoe 5 pasažierių, 1920 modelio, 

[ viskas gerame st^vyj, atrodo gerai. 
Į Geri taleriai ir viehns extra. Mašina 
i nnuia kaštuoja 18 šimtu,' parduosiu 
pigini arba sutinku mainvti ant 5 
msaž’^rin Fordo arba Ford Sedan. 

■ K remkitės Arba telafonuokite. >4630 
So. Ashland Avė. Phone Yards 6079. 

■.........  < * ...............4 ■■ ' .. . ...........................................
NELSON LE MOON ‘ 

2tonų express bndv 1920. motoras 
rnmerio pirmo padėjime $750; Repu- 
blic 1 tono, kain naujas $550: auto 
rar. gerame pndėiime $275: Maxwell 
1 tm'o 1910. $125 Ford pu’kios išžiu- 
ro« $175: Whita 3V, tonu $800: San- 
dnw 1 tnnp. kaip nnulas $475. cash nr 
išmokėiimals. .Atdara nedaliomis h 
vakarais, 30 North Curtis St.

PARDUOSIU bučernę ir gro- 
semę, arba mainysiu ant auto- 

r

mobilio. •
704. W. 69th St.

SALIUNUI FIXTURES
Pilnis setaš 2,000 pėdų ofiso 

tvarų; 50 sectional Ice Box’ų; 
stalų už bile kain^r-

J. KRAUS, 
918 W. Madison Street,

PARDAVIMUI SALIUNAS; KU- 
rie buvote, sugrjžkite, parduosiu pi
giau. Vieta visiems žinoma. Prie
žastis pardavimo važiuoju Lietuvon, 
pasiskubinkite pasinaudoti proga.

Atsišaukite:
1400 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas ir re- 
stauranas.

848 W. Roosevclt Rd.

PARDAVIMUL SALIUNAS SU 
fixturiais, 4 kambariai pragyvenimui, 
biznis geras ir nuo.seniai išdirbtas, 
lietuvių apgyventa vieta, lysas ilgas, 
renda nebrangi, parduosiu pigiai, par
davimo priežtsti patirsite ant vietos. 
4547 So. Hermitagc Avė.,

REIKIA paparastų darbinin
kų į geležies atmatų kiemą. Ge
ra alga. Kreipkitės.

SAM COHEN & SON,
52nd Avė. & 16th St.

KAS NORITE?
Vos nmdįo turėti m"'’’*,, drūta ir pi- 

rmi n įmirktą automobilių, tegul krei
piasi pas

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures. fcreipkitės tarpe 6-8 
vak. 4520 Wentworth Avė. Par
davimo priežastis liga.

PARDAVIMUI SALIUNAS, BIZ- 
nis išdirbtas, geroj vietoj, lietuvių ir 
kitu mažų tnutų apgyventa, 163? W. 
46th St. Taipgi ir medinis namas 
Brighton Parko, parduosiu pigiai, pir
kėjas <rali pirkti nors ir mažai pini
gų turėdamos.

1632 W. 46th St.

REIKIA PATYRUSIŲ I 
žies* atmatų kiemą paprastų 
ninku.

Kreipkitės:
A. LEVINE & CO., 

1475 So. State St. 
Tel. Calumet 0584

GELE- 
darbi-

ir 
nau- 
ant

Mes perkame, parduodame 
mąinome visokio išdirbimo 
5iis ir senus už cash ir 
lengvi; išmokėjimu. Jeigu manai 
pirt automobilių tai pirma pamatyk 
mus. o busi užganėdintas. 
BRIDGEPORT AUTO SALES 

3207-3209 So Halsted St., 
Phone Boulevard 0261

NAMAI-ŽEME

co

PARDAVIMUI KAIP NAUJAS 
namas, krautuvė ir 3 flatai: maudy
nė, elektra, cimentinis skiepas, karš
to vandenio šiluma, skalbykla. Kai
na tik $9,100. Dalį cash — bargenas.

Kreipkitės:
2932 Wallace St.

VYRŲ, MOLDERTŲ REIKIA: 
dviejų prie fumaso darbui ir trijų 
prie operos kėdžių ir mokyklos deskų 
castingu. Jokių nesusipratimų nė
ra. Uždirba nuo septynių iki aštuo- 
nių dolerių į dieną. Kreipkitės: 
Rathbone Manufacturing Co., Grand 
Rapids, Mich. • | ‘ •

A

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
mūrinis namas po 6 kambarius su 
modemiškais Įrengimais: elektra va
nos ir telefonas; taip pat randasi ir 
du pečiai pardavimui, kukninis ir šil
domas. Turi būt parduoti į trumpą 
laiką.. Gera proga. Kreipkitės:

PARDAVIMUI didelis Reo 
touring automobilius, gražiai at
rodantis. Geriausiam mekaniš- 
kame padėjime' — bargenas. 
Kr.ipl.ilJ., 3368 S, St S’so. U„7on Zri-os^

Ketvergas, Gegužio 18, 1922

NAMAI-ŽEME

MORTGECI Al -PASKOLOS

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠERUS

MOKYKLOS

per- 
.500

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

-

PARDAVIMUI BRIDGEPORTO 
apielinkėje 3 aukštų muro namas 3 
fl. po 6 kambarius, elektra, gazas, 
cimentuotas basementas ir garadžius 
dėl 3 karų, elektra ir vanduo gara- 
džiui. Rendos neša $95 į mėnesi, kai
na $7,900, galima pirkti su mažu 
įmokėjimu

3jų aukštų nvuro namas 6šių pagy
venimų po 4 kamb., gazas ir toiletai. 
Rendos neša $93.00 į menesį. Kaina 
$7,700.00, galima pirkti su mažai pi
nigų.

2jų aukštų pusė medžio pusė muro 
namas 4jų pagyvenimų po 4 kamba
rius, gazas ir toiletai. Rendos neša 
$42.00 j menesi. Kaina $3,250.00.

3-jų aukštų muro namas ant 2jų lo
tų 6 pagyvenimų po 4 kamb., elektra 
gazas ir toiletai ir maudynės, stove 
heat, labai geroj vietoj, 73 ir Elise 
Avė. Rendos neša $180 j mėnesi, 
kaina $16,000.00, įmokėt $3,000.00, li
kusius rendos išmokės; atsišaųkit į 
ofisą:

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

Klauskit Ed. Bakševič

DIDŽIAUSIAS CHICAGOJ BAR- 
genas: kas turite mažą namuką mai
nyti ant didelio, 6 šeimynų muro na
mo, kuris yra gerame padėjime — 
priimsiu už gerą pasiūlymą. Mažo 
namuko savininkas, gali būt gero na
mo savininkas su mažai pinigu, nes 
savininkas trumpam laike išvažiuoja 
iš Chicagos. Galima matyt vakarais 
arba nedėlioj. 920 W. 34th St. 1-os 
lubos priekis.

EXTRA DIDELIS BARGENAS: 
nardavimui 2 pragyvenimu, namas. 
Randos neša $60.00, savininkas grei
tu laiku išvažiuoja ant farmų. Kas 
pirmas, tas gaus didelį bargeną. 

1437 So. 49th Avė.
Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. Iža
bai gražioj vietoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto ar kokio kito 
biznio.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MEDT- 
nis namas ant pilto fundamento, 4 ir 
2 puikus kambariai ant pirmų lubu. 
6 gražus kambariai ant 2 lubu, arti 
Gage Paiko ir mokvklų. Parduosiu 
už prieinamą kaina iš priežasties 
biznio. Pamatvkit pirmiau šią nui- 
kią apielinkę. John Grandits, 5340 
S. Campbell Avė.

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro MortseČiaus Už 6%>

Galite išmokot! mėnesiniais mokes
čiais. Perkamo bondsus notas ir 
kontraktus.

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

Atpiiksime sekančių bendrovių šo
rus:

Liet. At^atymo Bendroves:
Mildos B-vės,
Naujienų B-vės, 
Pioneer Fire Ins. 
Vaisi jos; o taipgi:

' Metropolitan Banko, 
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

už savo Šerus.
K. S. JURGELONIS & CO., . 

Stocks & Bonds
25 N. Dearborn St.

’ Mokinkis dressmaking.
Braižymo siuvimo — Dienomis ar 

vakarais. /
Specialus 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.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitavimo, u 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

Musų sistema yra geriausia. čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinanti' į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kaina. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Bake Str., ant 4 lubų.




