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Talkininkai priėmėVo 
kietijoš atsakymu

Nuteisė kalėjimai!- už 
suktybes rinkimuose.

Ghinija šauks senąjį 
parlamentą.

Dar sykį tarsis
Ma- 

ats lovai

7c. k&rferis Chicagoj

Gelžkeliečiai šaukia konferenciją

Talkininkai priėmė Vo 
kietijos atsakymą.

Stiteiks laikinį, moratdTiumą.
Gal gaus Vokietija ir paskolą.

PARYTUS; birž. 1. — Tal
kini nitų kontribucijos komisija 
pilnai užgyrė Vokietijos atsa
kymą į tos komisijos ultima
tumą ir galutinai nutarė sutei
kti Vokietijai laikinį morato
riumą 1922 metams. Nutari
mas padarytas vienbalsiai, nes 
prie nutarimo prisidėjo ir 
Francijos delegacija, nors bu
vo žinių, kad dalis Francijos 
atstovų buto narių priešinasi 
Vokietijos atsakymui, kas bu
vo pagimdę susidomėjimą ko
misijos rateliuose?

Užginama Vokietijas prisi
žadėsimas geriau sutvarkyti 
savo finansus ir sustoti, ant 
kiek bus galima, spausdinimą 
naujų popierinių pinigų. Ko
misija išreiškia apgailavinią, 
kad Vokietija 
anksčiau.

Savo laiške 
leriui Wirth
kad | dėlei svarbumo nutarimo 
klausime atidėjimo mokėjimo, 
komisija jaučia reikalą 
baus

to nepadarė dar

Vokietijoj kanc- 
komisija . sako,

prane-Šimo 
to fakto, 

Vokietijos ateakymas 
i'iose vietose yra 
platesnio paaiškinimo.

karių karferis butų po 7c. vie
ton dabartinio 8c. karterio. 
Naujuoju teismo įsakymu bus 
galima pirktis 3 tikietus už 
20c. Vaikai mokės pb 3c. kar
terį.

Dar pernai prekybos komisi
ja nusprendė sugrąžinti Chica- 
goje 5c. karterį. Gatvekarių 
kompanija tuojaus atsikreipė 
prie federalinio teisėjo Car- 
penter ir tasis išdavė injunc- 
tioną prieš 5c. karterį, nes ta
da kompanija turėtų didelių 
nuostolių, kad prilygtų jos 
turto konfiskavimui. Tada ko
misija nusprendė įvesti 6c. 
karterį. Gatvekarių kompani
ja vėl kreipėsi prie federalinio 
teismo ir pareikalavo injunc- 

•tiono ir prieš naująjį karterį. 
Teismas apsvarstęs tą reika
lavimą ir nusprendė įvesti 7c. 
karterį.

Miestas galbūt paduos ape
liaciją prieš teismo nustatytą
jį karterį.

CHICAGO. — Užvakar dar 
du rinkimų viršininkai pateko 
kalėjimai! už pereitose nomi
nacijose papildytas suktybes.

Nuteisti Jon Maney, 3839 

S. Campbell Avė., teisėjas 5 
warde, 2 mėnesiams ir Mrs. 
K. Cleary, rinkinių klerkas ta
me pačiame warde, 6 mėn. 
kalėjimai!. Juos nuteisė teisė
jas Righeimer už paniekinimą 
teismo, kadangi jie atsisakė 
atsakyti į tejsėjo klausimus 
apie nielįurius neaiškumus pa
skelbtuose balsavimų davi
niuose ir papildytas balsavi
muose suktybes.

Jiems betgi kalėjime 
sėdėti tik 2 valandas, nes 
teisėjas, Hurley, tuojau 
paliuosayo, pasiremiant 
beas corpus.”

Tas pats teisėjas pereitą su- 
batą buvo nuteisęs dar 3 to 
war|jo rinkimų viršininkus, jų 
tarpe vieną moterį, bet jie ta
po paliuosuoti teisėjo Hurley 
dar ne nepamatę kalėjimo. Tad 
dabar Righeimer pasirūpino, 
kad naujai nuteistieji nors 
kiek kalėjimą pamatytų ir kad 
tai padarius jis turėjo net šeri
fui kalėjimu prigrūmoti.

Veik visi to wardo rinkimų 
viršininkai tapo pašalinti iš 
vietų delei papildytų rinkimuo 
se suktybių.

LONDONAS, birž. 1.
Mina, kad Ulstcrio 
dar sykį bandys tartis Sh Pie-

Lietuvos žinios
n

teko 
kitas 
juos 
“ha-

Svarstys geležinkeliečiy 
. . .  padėtį.

Rusai renka delegatus, i

PAOTINGFU, birž. 1. — <
Gen. Wu Pel Fu, Chinijos ka- tinęs Airijos atstovais, 
rinis komahduo'tojas,
be, kad jis susitarė su Kuang- r<> Craig .pasitarimo su Lloyd 
tungo gen. Ccvi Ciung Min, ku- George. Nors Craig sako'si, kati

__________________ _ . Tokia
paskel- ;! viltis gimė po .Ulslerio premie- 

• •< ___ T 1 _ ___ 1

Santykiai su Lietuva.
E. ‘RYGA. —'Latvių spau

doj pasirodo nusiskundimų, 
nclei<I- 

Latvfijon 
savo judina-

ris valdo 13 įrovincijŲ, sušau- kad jis daugiau ncbcjitars su • ž<ia persikėliaulienTs 
kti senąjį Cįžnijoe ^parlamen- Collinsu ar Griffithu, ofičiali- ■ latviams išvežti 
tą, nes manoifia, kad tai yra niai rateliai mano, kad jis sa- niąjį turtą, ypač kūlimo įmo-
pirmas galimas žingsnis prie vo nusitarimą atmainys.
•sugrąžinimo Chinijos taikos ir 
konstitucinės valdžios.

sku-
ncžiU’ , kiu

kad stočių darbininkų
nieku- paskelbė, kad

CINCINNATI, O., birž. 1. — 
Edsyard H. Fitzgcrald, prezi
dentas geležinkelių klerkų, pre 

iškrovėjų, ekspreso ir 
brolijos,

16 geležinkelių 
reikalingas darbininkų brolijų viršininkai 

Komisi- ir viršininkai kitų geležjnkelie- 
ja apie tai parašysianti kiek čių unijų laikys 
vėliau sekamoj notoj.

Komisijos nutarimas 
praneštas internacionaliniam žinkelių darbini 
bankierią komitetui ir tikimą- 
si, kad komitetas tuojaus pra-

j Cincinnati sekamą utarninką 
bus ir svarstys bendrus visų gele- 

į _ reikalus, 
us apie 

cen t ralin i ų vi rši n i nfcų.
40

tijai, jei tik. nesiras tarp ban- 
kieijų (pasipriešinimo komisi
jos nutarimams.

Komisijos rateliuose kalba
ma, kad bankieriai pilnai už- 
girs komisijos nutarimą ir į 
kelias savaites bus pilnai su
sitarta apie suteikimą Vokieti
jai $1,000,000,000 paskolos.

Geležinkelio čiy konfe 
. rencija.

PEREINĄS, birž. 1. Ru
sijos delegatais į Haagos kon
ferenciją veikiausia bus Leoni
das Krasinas ir Maksimas Lit- 
vinovas ir dar trečias atstovas, 
kuris atstovaus Gruziją ir ki
tas Kaukazo respublikas.

Paskirimas Gruzijos delega
to rodo, kad sovietai deda di
delę svarbą ant Kaukazo alie
jaus koncesijų.

Gruzijos ir Azerbaidžano 
valdžios veltui protestavo Ge
nujoj prieš Rusijos okupaciją 
tų respublikų ir nuvertimą jų 
valdžių, kurios jau pirmiau 
buvo talkininkų pripažintos.

Litvinov vakar išvažiavo 
Maskvon raportuoti Leninui, o 
Krasinas važiuoja Londonan.

Teismas įveda Chicago 
je 7c karterį.

veiktiNaujas karferis pradės 
birželio 15 d. 3 tikėtai už 20c.

CHICAGO. — Federalinis 
teismas, susidedantis iš teisė
jų Evans, Page ir Geiger, gat
vekarių kompanijai reikalau
jant, nusprendė, kad Illinois 
prekybos komisijos naujai nu
statytas 6c. karferis yra perma- 
žas ir nusprendė, kad prede- 

,dant nuo birželio 15 d. gatve-

CINCINNATI, birželio 1. - 
Visų geležinkelių darbininkų 
unijų ir brolijų konferencija 
turėjo įvykti Chiragojc prad
žioj sekamos savaitės. Bet ją 
tapo nukelta į Cincinnati, kad 
joje galėtų dalyvauti Samuel 
Gompers ir kiti darbininkų va
dovai, kūrie atvyks į Cincinna
ti, kad paskui dalyvavus meti
nėj Amerikos Darbo Federaci
joje, kuri prasideda čia birže
lio 10 d.

Milijoniniai plėšimai.

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

Šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:16 v., leidžiasi 
8:18 v. Mėnuo leidžiasi 12:57 
v. nakty. • <

- 7 žmonės užmušti.
HAMMOND, IND., birž. 1.- 

Trįs žmones liko užmušti ties 
Wanatah traukiniui užvažia
vus ant automobilio. Tarp už
muštųjų .yra ir Bailey, Valpa- 
raiso universiteto studentas.

4 užmušti kitoj, vietoj.
VINIGENN'ES, Ind., birž. 1. 

— Traukiniui užvažiavus ant 
automobilio, 4 žmonės liko už
mušti ir 1 sunkiai sužeistas. 
Visi jie yra iš Danville, III.

Wyominge sninga.

GHEYNNE, Wyo„ birž. 1: 
— Vakar ir šiandie centrali- 
niame ir pietiniame Wyomin
ge snigo. Seniausi gyventojai 
nepamena, kad ten butų kada 
snigę birželio įnėn.

BUBELIAI, Krasnavos vals
čiaus. (Seinų apskr.) — Lenkų 
kariuomenės dalys: 12 ir 11 
poznančikų pulkai nuo Bube
lių kaimo gyventojų pabaigoje 
1920 metų atėmė javų ir paša
ro viso sumoje 1,140,700 lenkų 
markių. Atimdami mantą, 
plėšė, daužė spintas ir kito
kius dalykus, ieškodami sau 
pasitenkinimo. Dabartiniu me
tu nuo vieno margo reikalauja 
“dailiuos” ir jos “tvarką” 
sergsti Čaikovskio banda, jei
gu kas nenori mokėti, tai tuo
jau ir sulaukia nepaprašytų 
“svečių” Čaikovskininkų. •

Dabar dažnai jie užpuola ir 
plėšia, kas papuola. žmonės 
įbauginti neša pinigus išdinės- 
na, bet ten nepriima, sako, į 
valsčių reikia^iešti, bet čia da
žniausiai valsčiaus tarnautojai 
sunaudoja, o paskui tą patį 
vėl reikalauja. Dabar dar kito
niškų duoklių sugalvojo bū
tent: ‘Dochodova danina”, 
“Komunalna danina”, tiesiog 
žmogui priseina iš paskutinio 
kailio nertis! ♦

Ypač garsus šie Čaikovskio 
“sargai” savo mušimais ir ne 
vieną jau žmogelį nekaltai j 
aną pasaulį pasiuntė, o sveika
tos, tai kiekvienam dalį atėmė.

Žanas Meistų, dvarininkas 
Meištavičius ir Gcrkonių dvaro 
savininkė Francuzevičienė. Mi
nimi dvarininkai gabena Len
kijon turtus ir gal greit visai 
išsigabens, nes viską išparda- 
vineja “merikontanis”. Fran- 
euzevičienė jau išpardavė kar
ves ir kitus gyvulius.

“Vilenskaja Ricč” rašo, kad 
Vilniuje nuo 1-mo gegužės š. 
m. miesto “starosta” leidžia 
vaikštinėti gatvėse visą naktį. 
Tas pats laikraštis raišo, kad 
Finansų Ministerija išdirbinėja 
planus parduoti žymius plotus 
miško Vilnijoje.

Baltgudžių gimnazijoje grie
žtai verčiama mokyti lenkų 
kalba ir lenkų literatūra. (L.' 
Žinios.)

nes bei malūnų prietaisus, 
ama suda- 

valstybių 
piliečių teisių konvencija. Grą- 
soma panašiomis represijo
mis

šiandie kabinetas svarstė. Tuomi esą peržen! 
Airijos padėtį. Susirinkime k rytoji tarp abiejų 

Manoma, kad delei to turės dalyvavo , Anglijos armijos ko- 
pasitraukti iš vietos dabartinis mandudtojas ir karo ministe- 
Chinijos prezidentas Hsu 
Čang, nes to reikalauja gen.
čen vadovaujaini tučunai, ku-: Airijoje 
rie tą prezidentą .skaito kalti
ninku už visas Chinijos bėdas.

Ših ris.
ILloyd George skaito padėtį 

taip ruščia, kad jis 
net nebevažiuoti ir 
ir atidėjo važiavimą

pa našiomis 
iš Latvių pusės.

Prisipažino pašovęs 
moterį.

nusitarė 
pasilsėti 
neaprubežiuoiam laikui.

ChuiChill kalba parlamente- 
apie Airiją ir jo pareiškimas, 
kad gal išnaujo reikės Airiją

Pavergtoji Lietuva
Miškų naikinimas.

VILNIUS. — Visur lenkai 
ukruto kirsti mišką. Taip be

Pu- 
sa-

CiHICAG'O. — Antanas 
cker, 32 nl., bar tenderis 
liūne 919 Cullerton Avė., prisi
pažino, kad jis, o ne plėšikai, 
kaip kad jis išpradžių tvirtino, 
pašovė ir gal mintinai sužeidė 
saliuno savininkę Petronę Viš- 
čiulienę. Jis pašovęs ją lodei, 
kad ji atmetusi jo meilę, o 
paskui ir pats bandęs nusi
šauti. f

Viščiulienė buvo trumpam 
laikui atgavusi sąmonę ir pa
sakė kas, ją pašovė. Tada ir 
kaltininkas prisipažino polici
jai ir pasakė, kad pasaka apie 
plėšikus buvo pramanyta.

Grūmoja buržuazijai.
! SOFIJA, birž:i 1. — Bulga
rijos valstiečių kongresas už
sibaigė, užgirdamas premiero 

■ Slambuliski veikimą, atsišau
kdamas į Hautų sąjungą duoti 
Bulgarijai priėjimą prie jurų 
ir persergėdamas buržuaziją, 
kad ji nepultų valstiečių, nes 
bus. paskelbta valstiečių <Iikta- 
tiirį jeigu buržuazija bandys 
pasigriebti valdžią į savo ran 
kas.

Nužudė savo vyrą.
y CHICAGO. — Lenkė Vikto

rija Turėk, 37 m., 1654 W. 14 
PI., prisipažino, kad ji kartu 
su savo meilužiu Leopoldu 
Mikrut nužudė savo vyrą, Juo
zą, o paskui jį pakorė, kad išro 
dytų jog jis papildas žmogžu
dystę. Vienok policija radusi 
mušimo ženklus ją suėmė ir 
ėmė kamantinėti. Ji tada pati 
prisipažino ir įdavė savo mei
lužį, kuris irgi yra dabar areš
tuotas. Mikrut su Turėk paė
jo iš vieno kaimo ir Turėk jį 
atsigabeno Amerikon, o 
užlaikė 3 jo vaikus.

okupuoti, padalė į visus d de- į paHovos jr naikinama. Žagari- 
lio įspūdžio, nes jeigu prie to n-vs, Ežerėlių, (dabar Brasla- 
prieitų, kiltų naujų didelių kc- miškas visai 
blnmų. . i kirsti. Medžiai

Lenkijos gihunon. 
žmonės jausdamies 
teksią kelis kart mėgino krei
ptis į valdžią, prašydami miš- 

. ko įtrobonis statyti, tai paten- į 
kino žodžiais: “Jedzcie do Lit- 
wy Kowienskiej, tani lasu do- 
syc mają, možno zakupič”.

I Taigi nei už pinigus nei šiaip 
t galimybės,

Popiežius vėl maišosi ’ 
valstybių politikom

gabenami
Vietiniai

miško ne-

Klaipėdos kraštas.
EIK. KLAIPĖDA. — Nuo ba- 

■ landžiu 25 d. prasidėjo taisyk
lingas gclžkelių susisiekimas 
tarp Klaipėdos krašto ir Lietu- 

i vos, Lauksargiai — Požerunai 
ruožu. ‘ Tuo tarpu tevažiuoja 
tik prekių vagonai, keleivių

Gatvekarių darbininkai 
streikuoja.

TOLEDO, O., birž. L —
Maumee Valley gatvekarių 
kompanijos darbininkai sus-

Protestuoja prieš Anglijos pro
tektoratą Palestinoje. 

■■—' ----------------------------—

GENEVA, birž. 1. —- Popie-. gauti miško nėra 
žiaus valstybes sekietoiius nes gcriausjojį dalis ... ..... .
kardinolaWGasparri varde va- Varšawv”. I trei^avo nukapojus jiems al-
tikano pasukite notą tautų są- j,pnkai išpardavinėja dvarus. ^)0 3 un,lls ! valanda, 
jungai, graužtai prot<^tuojan- 

čią prieš 'Amalijos mandatą šiauriniam Bytų Lietuvos kam' 
ant Palestinas. Protestas- ro 
miamas tuo, kaA buk manda
tas grūmojąs religinei lygybei, 
nes įkūrimas žydų 
Palestinoje duotų 
patogesnę poziciją, 

g toms religijoms. 
Į ~___

jungai, g ežiai

valstybės 
zionistams 
negu ki

Turkai žudą graikus.
ATHENAI, birž. 1. — Grai

kijos užsienio reikalų ministe- 
ris Bal lažai kaltina, kad Tur- 

•kijos nacionalistai suėmė ir iš
skerdė 168 žymiausius graikus 
Mažojoj , Azijoj. Graikijos 
parlamentas pasiuntė. protestą 
talkininkams.

17 žuvo ekspliozi jo j.
ESSEN, Vokietijoj, birž. 1. 

— 17 angliakasių liko užmušta 
ir 25 sužeisti ekspliozijoje 
Kruppui priklausančioje Helc- 
ne ir Amalic anglių kasykloje. 
8 angliakasių dar nesuranda
ma. a

—'Pastaruoju laiku visam PARYČIUS, birž. 1. — 7 
žmones užtroško tavoriniame 
traukinyje traukiniui einant il
gu tuneliu ties Lyons. Jie už
troško delei . netikusio oro tu- 
nelyj. ,

pely —- Braslavo apskrity
(buv. Ežerėnų) dvarininkai 
sukruto pardavinėti dvarus.
Parduoda amerikonams už do
lerius arba už auksą. Su “ost-. 
markėmis” ir lenkų markėmis; TRAVERSE CITY, 
nepasirodyk, nes gausi 
pašiepę: “Dolarov niemas”? 
zlotą niemaš? To i interes 
končony”. Jau tokius žings
nius daro Dūkšto dvarininkas

Mieli., 
birželio 1. — Mayoras Swan- 
ton įsakė policijai areštuoti 
visas moteris, kurios vieton 
sijonų nešios kelinaites 
knickerius.

Auksinai jau 
eis brangyn

Amerikos ir Europos finansistai ketina pas
kolinti Vokietijai vieną miliardą dolerių dabar, 
o jei dabartinė paskola pavyks tai vėliaus keti
na paskolinti dar daugiaus. ' Tas didžiai pagel
bės Vokietijai atsistoti ant kojų. Tas taipjau 
Šiai prisidės prie pakėlimo markių kurso.

ei jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, te
gul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio mar
kių atpigimo.

Geriausia patarnavimą pinigų persiuntime, 
pigiausia pasiuntimą ir -visišką saugumo užtik
rina ir.gali užtikrinti tik tokia įstaiga kaip Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

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

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

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

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

Fordas spirią kongresą.
. WAiSHINGT()N, birž. 1. —• * <Henry Ford šiandie įteikė 

svarstančiam apie jo pasiūly
mą paimli iš valdžios Musele 
Shoals dirbtuves, atstovų buto 
komitetui mažus pamainymus 
to savo pasiūlymo ir pareiškė, 
kad tai yra galutinas jo pasiū
lymas, kurį kongresas turi ar
ba priimti, arba atmesti. Jei 
jis bus priimtas, Fordas tuo
jaus pradės ten veikti, bet 
jeigu pasiūlymas bus atmestas, 
jis pradės griežtu kovą, kad 
“išgelbėjus Muscle'^ioals pu
blikos naudai.” *

(Musele Shoals yra pabuda- 
votų ir dar nepabaigtų buda- 

... $4.45 v°ti didelių elektros gamybos 
...stočių ir amunicijos dirbtuvių, 

. $21.85 kurias valdžia budavojosi lai-j 
ke karo. Tas dirbtuves galima 
pritaikinti dirbtinių trąšų ga
minimui. Jas Fordas ir nori 
paimti, kad jis galėtų neva pi
giai . ūkininkams išdirbinėti

Trąšų Irusias

dabar

EL PlASO, Tcx., birž. 
Uižpykusi kam jos vyras,, 
to detektivas, vėlai sugrįžo 
darbo, Franzierienė nušovė sa
vo vyrą ant vietos.

mios- < 
iš

Vakar, birželio 1 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai 
tom-a Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų.....
Austrijos 100 kronų .
Belgijos 100 frankų ..
Danijos 100 frankų ...
Finų 100 markių ........
Francijos J00 frankai
Italijos 100 lirų ....\...
Lietuvos 100 auksinų
Lenkų 100 markių ....
Norvegijos 100 kronų ........ $17.97
Olandų 100 guldenų ........... $38.75
švedų 100 guldenų ........... $25.87 ir teikti trąšas.
Vokietijos 100 markių ........... 38c ^bai tam piiesmasi).

$8.45

$2.11 
$9.14 
$5.26 
. 38c

__________________________________ -—--------------------------•.......-....................... - --------------- - - ‘ —------..... - .............. -

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

briDgeporto skyrius 
3210 So. Halsted St.. Tel.

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

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



NAUJIENOJ Chfcag'b, HL

tF

DIENA JEHOVOS.
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ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
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Tel. Randolph 4758

Iš St. Seimo

ti prie
v

■

1

i

dalyką, 
laisves 
ir stor-

lt

Si Paštu nei telefonu užsakymų nepriimam
Nepamirškite mus vardo ir vietos

Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir paraukia! iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvį 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus*.

maino ant visų 
šalių pinigų.

; iŠ

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

/ „ s. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai. t 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted S*. 
'Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

Dr. AL. DAVĮDONIS r 
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisą#: 2816 So. Michigan Avė.
. ' Valandos:

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

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR t*ATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Bes. 1102 S. Ashland Biri, 

Seeley 3676

Y. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tiįUetus ir tt.

Čionai mes negalime nuklys- 
ištyrinėjimo šitų simbo- 
“žvėries,” “netikro pra- 
“paveikslo,” “ugninio 
“arklio,” ir kitų. Del

20 d. 
ap. eina Darbo Fe- 
paskelbtas dvarų 
streikas apėmęs di- 
dvarų. Bet ne visi

-‘KLEIN BROSE!

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kombaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso yal.: nuo 9 iki 5 ir nua 7 1 

iki 9 vakare.

----- ------------------------
A. MASALSKIS

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

Reikale kreipkiUs
8307 Aubum Are.

Tel.: Boulevard 4139

LIFEBUOV
MUILAS SVEIKATOS

Lifębuoy minkštinantis, burbuliukais 
' ‘ pradžiugins mažuo A

sius vartotojus.

mokesniu ir k.) surinkti. Šiuo nę mokyklą ir kad nenųsiėmus 
l(eliu vertėtų pasekti ir kitoms 
savivaklybėms.

(Apgarsinimas)

KAS BUVO UŽSLĖPTA 
PER 6,000 METŲ DA

BAR APREIKŠTA.

Ir tame pačiame Psalme, 
7 iki 11 eilutės ta pati kalba yra 
vedama kitokiais žodžiais: — 
“Žmonės baisiai yra įpykę, ka
ralystės yra prašalintos: jis 
duoda girdėti savo balsi), žemė 
[draugija] ištirpsta, Jehova 
aukščiausis yra su mumis, musų 
Bokštas yra Dievas Jokūbo." 
ant pabaigos apžvaigydamas re
zultatą to vargų laiko, jis pri
duria: “Ateikite ir apžvalgy- 
kite Pono Dievo darbus — ko
kius išpustyjimus Jis yra pada
ręs ant žemės. Paliaukite [nuo 
savo pirmiVju pasielgimų, jus 
žmonės] ir žinokite [supraski
te, numanykite] kad aš esmi 
Dievas. Aš busiu paaukštin
tas tarp žmonių, aš busiu iš
aukštintas ant žemės.”. “Nau
joji žemė” arba naujoji tvarka 
ir draugijos sutvarkymas gar
bins Dievą ir jo įstatymus,' ku
rie bus ant visų ir apvaldys vi
sus. \ , i

Kitas liudijimas patvirtinan
tis įad Diena Viešpaties bus 
diena didelių vargų ir išgaišini- 
mo visokios rūšies pikto ( o vie
nok nebus laikas literinio degi
mo žemės) yra paduotas pasku
tiniojo simbiliškoje pranašys
tėje Biblijos. Numodamas 

• ant to laiko, kada Viešpats už
ims savo didžiąją galybę ir 
pradės valdyti, ta ugnis ir aud
ra yra šitokiu budu aprašyta — 
“Tautos buvo įpykusios ir tavo 
rūstybė atėjo.” (Apr. 11:17, 
18.) Ir vėl, “Iš jo burnos išėjo 
dviem asmenim kalavijas, idant 
su tuo muštų tautas: ir jis juos; 
valdys geležine lazda: ir jis 
minŽiojo vyną spaustuvę, karš- 
taus įpykimo Visągalinčiojo 
Dievo.* Ir aš mačiau žvėrį 
[simbolišką], ir žemės kara
lius ir jų armijas, susirinku
sias į vieną krūvą kariauti prie 
jį, kuris sėdėjo ant arklio, ir 
prieš jo armiją. Ir žvėris buvo 
paimtas, ir su juo netikras pra
našas... Jie buvo gyvi įmesti į 
ugningą ežerą, sierą degančią. 
Apr. 19:15, 19.

naso, 
ežero, 
išaiškinimo šitų dalykų mes 
siunčiame/musų skaitytoji į pa
sekantį tomą. Dabar mes no
rėtume atkreipti j tisų atydą 
kad šita didė simboliška KOVA, 
ir surinkimas vyno žemes šioje 
vietoje aprašytas kaipo užbain 
gimas dabartinio amžiaus ir ati
darymas Tūkstantmetinio am
žiaus (Apr. 20:1—8), yra kits 
niek kaip tik kiti cimbolai pa
ženklinanti tuos pačius didelius 
ir susimaišiusius nuotikius, kū
ne kitur yra aprašyti kaipo 
ugnis ,audra, purtimas, ir tt. 
Kas 'atsieina kovos ir vyno 
spaudos paženklinimus Apreiš
kime, patėmyk kaip tai gražiai 
sutinka' su pranašyste Joelio 

' 2:9—16, ir Iza. 13:1—11, jie ap
rašo tuos pačius atsitikimus pa
našiais ženklais. Tie skirtingi 
simboliški ženklai yra vaitoti 
dėl to, kad mums pagelbėtų aiš
kiau suprasti visas dalis tos di- 
delios ir atsižymėjusios Dienos 
Viešpaties.

(Daugiaus bus kitą Pėtnyčią).
Apie tai, kas aukščiau yra 
skaitykite sekamas kny-

P. S. 
pasakyta, 
gas: 
Dieviškas
Milionai žmonių dabar gyvenan-

Plianas Amžių

PėtnyČia, Birželio 2 9., 1922

DARBININKŲ NAMAI 
KAUNE.

Miesto Taryboj. Paskutiniuo
se gegužes mėn. 2 ir 4 d. Mies
to Tarybos posėdžiuose social
demokratų ir darbininkų frak
cijom pavyko išgauti Kauno 
profesinių sąjungų namui sta
tyti piečių, apie 300 kv. sieks
nių ir be to, dar asignuota to
kių namų statymo fondui 
200,000 auks. Kitus reikalin
gus namų statymui pinigus 
manoma įvairiais budais (au
komis, tam tikru apsidejimu

džiama steigę kulto namai, 
mokyklos, vienholynaiį broli
jos, kongregacijos, įsigyti kil
nojamasai ir ųekilnojamasHi 
turtas, kad dvasininkai paliuo- 
suojami nuo kareiviavimo, kad 
kalėjimuose, kareivinėse, ligo
ninėse apsaugo jama jų teisė 
ir tt. Išklausius šitą krikšč.- 
dem. pasiūlymą 1. dem. blo
kas ipasisako 'prieš jį, s.-dem. 
pareiškia, kad jie stovi už vi
sišką atskyrimą bažnyčios nuo 
valstybes ir mokyklos nuo 
bažnyčios ir už laisvą pasauli-

čių nebemirs ...........................
Ką sako šv. Raštas apie Peklą.

Adresas:

25c
15c

SARGYBOS BOKŠTAS.
18 Concord St., Brooklyn, N. Y.

DVARŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

Nuo balandžio mėnesio 
Vilkaviškio 
deradijos 
darbininkų 
desnę dalį 
dvarai stiįe-ikuoja. ’ Nestrci'kuo- 
ja valdžios laikomieji. Tai 
pat pav. Kybartų valsčiuj 
prie streiko prisidėjo tik*

kr. deni, savo pataisų, soc.- 
dem. padarys iš to tinkamų 
išvadų. Po trumpų kalbų kr.- 
dem. pataisų nenusiima, pre
zidiumas ruošiasi statyti jį bal
savimui, bet čionai s.-d. ir 
liaud. blokas pareiškia, kad j iš 
apleidžia posėdžių salę ir bal
savime nedalyvauja. Opozici
jai išėjus Draugelis šaukia “ka
talikus” prie' vienybes, nes, 
girdi, socialistai norį jų teises 
varžyti. Kadangi kvorumo nė
ra, posėdis nutraukiamas.

Balandžio 28 d. krikšč. deni, 
nori toliau tęsti savo komedi
jas, bet kvorumo delei ptfeSdis 
neįvyksta, nors visa opozicija 
buvo Seime.Balandžįo 27 d. St. Seimas 

pradeda savo darbus konsti
tucijos įstatymo svarstymu. 
Eina skyrius “švietimo reika
lai," 89 § sukilo įdomesnių 
ginčų. Jame kalbama apie tai, 
kad religijos mokslas privalo
mas ir yra mokyklų progra
moje. Kad vaikus iki 16 m. 
nuo tikybos pamokų lankymo 
gali patiuosuoti tėvai, po 16 m. 
patys mokiniai. Soc. deni, 
frakcijos vardu d r. K. Bielinis 
siūlo visą paragrafą išbraukti, 
prie to siūlymo prideda ir 1. 
d. su vai. sąjunga. Balsuojant 
krikšč.-dem. jį priima ii: iš-, 
meta tuos žodžius, kur kalbar 
ma apie tėvų teisę iki 16 m. 
savo vaikus paliuosuoti nuo ti
kybos mokymo ir mokinių tei
sę po 16 m, patiems pasiliuo- 
suoti nuo tikybos pamokų.

Toliau k. d. priima pastabą, 
kurios esme tokia, kad priva
čiai laikomose pradžios mo
kyklose mokslas yęa apmoka- 

Prie sekančio skyriaus 
ir kulto dalykai" 

vardu

mas.
“tikybos
Draugelis krikšč.-deni.
siūlo: kad tikyba butų ypatin
goje valdžios /toboję, kad ti
kybinėms organizacijoms lei-

r <

redakcijoj. Tikybi
nėms organizacijoms duodama 
visiškų laisvių. Sulig konstitu
cijos Lietuva virsta kunigų 
kastos respublika. Tai taip su
lig konstitucijos. Paži u nešime 
ką pasakys gyvenimas. Ten 
kur reikia sudaryti sau di
desnių privilegijų, (privilegijų 
dykaduonių naudai, pas krik
ščionis ir darbo federacijos 
zakrastijonus abejonių nėra.

Pasiulytasai soę.-dem. frak
cijos ūkio skyrius, konstituci
jos komisijos apkarpytas, ta
me pat St.‘ Seimo posėdyje 
dar daugiau sumurzinamas. 
Krašto ūkio reikalai jiems ne
svarbus, by lik kunigų luomas 
galėtų tarpti, by tik jis galėtų 
Lietuvos darbo žmonių sukur
tose gerybėse maudytis. Iš ūkio 
skyriaus ^išmetąyia sekanti pa
ragrafai: “reikalui esant ir ei
nant tam , tikrais įstatymais, 
valstybe ir savįvaldybūs daly
vauja privatinių ūkio • įmonių 
ir ūkio sąjungų valdyme, kai 
kuriais atvejais gali jas ir vi
sai suvisuomeninti.” šitoje for
mulėje įžiūrėto pavojingų da
lykų, mat kalbama apie tai, 
kad kai kuriais atvejais galima 
ūkio įmones suvisuomeninti, 
reiškia padaryti taip, kad jos 
butų naudingoji visuomenei. 
Jei eitų kalba apie naudą ku
nigams, kr.-dęm. kitą kalbą 
kalbėtų, - visuomenės reikalai 
jiems nerupi. Išmetama dar ir 
šis paragrafas: “visiems fizinio 
ir proto darbo žmonėms laido
jama koalicijos, organizacijos 
ir streikų laisvę^ atskirų įstaty
mų tvarka." Reiškia nopripa-

žiįstama teisės organizuotis 
darbo žųionems, sujungtomis 
pajėgomis savo padėčiai ge
rinti, bet tokia teise organi
zuotis laidojama dykaduo
niams, kunigams ir davatkoms. 
Juokai, darbo žmones gyveni
mo bėgyje iškovos sau tą tei
sę ir laiduos ją savo organi
zuota pajėga. Išbraukiate strei
kų laisvę. Ją galima išbraukti 
iš konstitucijos, bet jų neiš
brauksite iš gyvenimo, 
lydami šitą straipsnelį 
•te giliai širdin vieną 
kad krikšč.-dem. .rašo 
savo luomui (kunigams
kakliams), bet jų nerašo dar
bo žmonėms.

Greit apsidirbę su konstitu
cija, naudodamies proga, k.-d. 
ant greitųjų pravedė antrą įs
tatymą kariuomenės komplek
tavimo įstatymą, kuriame nu
statoma 2—3 metų tarnybą. 
Visa tai, ką yra priėmę krikšč.- 
dem., krinta jų atsakomybėn, 
— kraštas žino, kad veik pusė 
jo atstovų tame krikščionių 
darbe nedalyvavo.

įsakančiuose posėdžiuose pri
imti įstatymai apie svaigina
mųjų gėralų pardavinėjimą ir 
žemės reformos vykdymo įs
tatymas. s —X.

(“Socialdemokratas”)

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malięriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ir lauko. Dirba
me naują ir seną darbą viso
se miesto dalyse.

3259 Ogden Avė., Cliicago.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111.18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

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

■ PATRIOTIZMAS I
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis
S I0WA STATE ;
■ SAVINGS BANK ■
■ Kapitalas ir^Perviršis— i
J $120,000.00. ,
J S. .E. Cor. Fourth and ”

Jackson Sts.
i SIOUX CITY, IA. ■ 
"■■■aaiaadlaaaBaBBnaB

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd ‘StM kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552 1

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

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

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

C  ..—.
Namų Tol.: Hyde Park 8395

BĮ

ii

Kur seniausia, 
Ton geriausia.

Pirkito ’'Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus -di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaikė didelį knygyną, 
kur galima gautį 

šokių knygų.

Reikrl&ukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukito inusų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUfiNIflN 
VIENYBE PUBL 60.
193 Grand St.

Brooklun, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

O;' 1

, i IH >

vi'

lu- 
ra- 

rei-

"VIENYBĖ”
EINA DU-KABT 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokij skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ...........  4.50

įbroide- 
. ine ir 
taifetu

$2
puikios

$2
skry- 
kviet-

$2

Krikščionys deni., kurie len
gva širdžių, eidami prieš įsta
tymus, norėjo padaryti pralo
to Olšauskio, Jurulaičio ir ki
tų spekuliaciją žeme, kurie že
mes reformos įstatymu apdo
vanojo vienuolynus ir kleboni
jas žeinepiią, dabar eina toliau 
ir iš Lietuvos nori padaryti ka- 
tulikiškai-jezuitišlką valstybę. 
Jiems nesvarbu ar bežemiai ir 
darbininkai- turės 
tik jos

žemes, by 
turėtų dykaduoniai 

vienuoliai, by tik klero gešef- 
tas tarptų, jięinA r/ęsyarbu,. ar 
turės .laisvių l.iatu-^o^4 piliečiai, 
jiems svarbu, kad katalikų 
bažnyčios tėvai, visos jų orga
nizacijos kuodaugiausiai įsigy-

Tai mat už kų kovoja Sei
me krikšč. demokratai, štai 
kas jiems rupi. Lietuvos dar
bininkai ir demokratija, dary
kite iš viso to savo išvadas.

Gegužės 2 d. krikšč. dem. 
blokas sudaro galop kvorumą. 
Eina tolimesnis . konstitucijos 
svarstymas. Blokas jaučiasi vi
sai laisvai, nes opozicijos nėra. 
Skyrius apie tikybos ir kulto 
dalykus priimamas jų pačių

1,000 Vasarinių 
Dresių

Pirkinis gražių plaunamų moterims ir 
merginoms dresių, kuriomis pačios 

didžiuojasi kuomet apsirengia, 
Puikiausių Gingham ir Voiles; dide
liais ir mažais langais ir kvietkuotos. 
Aptrimuotos su organdy vęstės, kai- 
nieriams, dirželiais ir perliniais gu
zukais.
Raudonos, mėlynos, lavepder, žalios 
orchid, geltonos, šviesiai rausvos ir 
rožinės . Naujos tiesios eilės, pana
šios bliuzėms ir kotams.$j .57 už dreses vertės iki $4.00 

Ųž dreses vertės
iki $5.00 M*’$4.97 už^ dreses vertės

82,00 TRiMUOTĮJ SKRYBĖLIŲ IŠPARDAVIMAI 
Kiekviena moteris ir mergina gali pasinaudoti šią progą, smarkiame 
ftimuotų skrybėlių išpardavime. Randasi skrybėlių ir kūdikiams.

Moteriškos skrybėlės Canton crepe ambr 
riuotos, canton crepe ir transparent Mali 
karieliij modelio; taipgi leghorn su 
kombinacijos. Gatavos dėvėt 
jūreiviškos po
Kūdikių skrybėlės puikaus išdirbinio 
šiaudines, gražiai kvietkoms aptri- 
muotos ir stučkoms po

Matrons skrybėlės ir viduramžių 
moterų. Gražių pynučių 
belės, ąptrimuotos gražiai 
koms. Labui gražiai 
_____ i po

25c

Merginoms Skrybėles 
brylių mados gražiai 
baltomis kvietkomis ,taipgi crepe 
ir šiaudų; naujausio L‘*’ 
veltos ir visokių 
spalvų po

nulinkusių 
aptrimuotos

b

spdrtiško,
. / C O koms.

atrodo
k

<*u 2,

Lifębuoy kūdikiai
Jie turi gražią, sveiką odą.

Jie yra liuosi nuo niežėjimo, šiurkštu
mo, skeldėjimo— erzinančio išbėrimo. 
Nesmagi oda padaro daugumą kūdikių 
piktais, ypatingai karštame ore—bet 
tai ne Lifębuoy kūdikiai.
Lifębuoy yra esencija tyrumo ir švel 
imnio. Jis gali būti sveikai naudoja
mas ant minkščiausios odos. Jis yra 
stebėtinai nuvalantis mažąsias ranke
les, veidus ir kūnelius. Jis* palieka 
malonų minkštumą ir šviežumą.
Bet jis padaro daugiau negu tas—jis 
padeda fundamentą odai gražumo ir 
sveikumo per visą gyvenimą.
Tūkstančiai motinų didžiuojasi ir 
džiaugiasi, kad jos pradėjo savo ku- 
^likius—kaip Lifębuoy kūdikius.

Niekuomet nebus perjauni pradėt.

p

I

SENIAUSIA

Agentūra
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos,

~x-<

<!BRIDGEPORT 
ELECTRIC 00.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CkiąCI 
fixturea

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street
Ant išni’okesčių, jei page

daujamą.

M

M
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SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS 
_ Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatomo 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turime 
didelį siutų pasirinkimą madingu ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antraše. 
Du įėjimai.

_ _ ____ r S. GORDON,
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.
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(Apgarsinimas)

KAS BUVO UŽSLĖPTA 
PER 6,000 METįl DA

BAR APREIKŠTA.
)

DIENA JEHOVOS.

nuoIr tame pačiame Psalme, 
7 iki 11 eilutės ta pati kalba yra 
vedama kitokiais žodžiais: — 
“žmonės baisiai yra įpykę, ka
ralystės yra prašalintos: jis 
duoda girdėti savo balsą, žeme 
[draugija] ištirpsta. Jehova 
aukščiausia yra su mumis, musų 
Bokštas yra Dievas Jokūbo.” 
ant pabaigos apžvaigydamas re
zultatą to vargų laiko, jis pri
duria: “Ateikite ir apžvalgy- 
kite Pono Dievo darbus — ko
kius išpustyjimus Jis yra pada
ręs ant žemės. Paliaukite Įfrtuo 
savo pirmųjų pasielgimų, jus 
žmones] ir žinokite [supraski
te, numanykite] kad aš esmi 
Dievas. Aš busiu paaukštin
tas tarp žmonių, aš busiu iš
aukštintas ant žemės.”. “Nau
joji žemė” arba naujoji tvarka 
ir draugijos sutvarkymas gar
bins Dievą ir jo įstatymus, ku
rie bus ant visų ir apvaldys vi
sus. , , i

Kitas liudijimas patvirtinan
tis kad Diena Viešpaties bus 
diena didelių vargų ir išgaišini- 
mo visokios rūšies pikto ( o vie
nok nebus laikas literinio degi
mo žemės) yra paduotas pasku
tiniojo simbiliškoje pranašys
tėje Biblijos. Numodamas 
aht to laiko, kada Viešpats už
ims savo * didžiąją galybę ir 
pradės valdyti, ta ugnis ir aud
ra yra šitokiu budu aprašyta —■ 
“Tautos buvo įpykusius ir tavo 
rūstybė atėjo.” (Apr. 11:17, 
18.) Ir vėl, “Iš jo burnos išėjo 
dviem asmenim kalavijas, idant 
su tuo muštų tautas: ir jis juos; 
valdys geležine lazda: ir jis 
minŽiojo vyną spaustuvę, karš- 
taus įpykimo Visąg^dinčiojo 
Dievo. Ir aš mb€Tau žvėrį 
[simbolišką], ir žemės kara
lius ir jų armijas, susirink il
sias į vieną krūvą kariauti prie 
jį, kuris sėdėjo ant arklio, ii’ 
prieš jo armiją. Ir žvėris buvo 
paimtas, ir su juo netikras pra
našas... Jie buvo gyvi įmesti į 
ugningą ežerą, sierą degančią. 
Apr. 19:15, 19.

Čionai mes negalime nuklys
ti prie ištyrinėjimo šitų simbo- 

“žvėries,” “netikro pra- 
“paveikslo,” “ugninio 
“arklio,” ir kitų. Del

naso, 
ežero, 
išaiškinimo šitų dalykų mes 
sjunčiame musų skaitytoji j pa
sekantį tomą. Dabar me« no
rėtume atkreipti jūsų atydą 
kad šita didė simboliška KOVA, 
ir surinkimas vyno žemės šioje 
vietoje aprašytas kaipo užbai
gimas dabartinio amžiaus ir ati
darymas Tūkstantmetinio am
žiaus' (Apr. 20:1—8), yra kits 
niek kaip tik kiti cimbolai pa
ženklinanti tuos pačius didelius 
ir susimaišiusius nuotikius, ku
rie kitur1 yra aprašyti kaipo 
ugnis ,audra, purtimas, ir tt. 
Kas atsieina* kovos ir vyno 
spaudos paženklinimus Apreiš
kime, patėmyk kaip tai gražiai 
sutinka su pranašyste Joelio 
2:9—16 ir Iza. 13:1—11, jie ap
rašo tuos pačius atsitikimus pa
našiais ženklais. Tie skirtingi 
simboliški ženklai yra vartoti 
dėl to, kad mums pagelbėtų aiš
kiau suprasti visas dalis tos di- 
delios ir atsižymėjusios Dienos 
Viešpaties.

(Daugiaua bus kitą Pčtnyčią).
P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 

pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas:
Dieviškas Plianas Amžių .....— 
Milionai žmonių dabar gyvenan

^ių nebemirs ...........................
Ką sako Šv. Raštas apie Peklą

Adresas: 1 '

25c
15c

SARGYBOS BOKŠTAS,
18 Concord St., Brooklyn, N. Y

Kas Dedas Lietuvoj
DARBININKŲ NAMAI

- ’, KAUNE.
Miesto Taryboj. Paskutiniuo

se gegužės mėn. 2 ir 4 d. Mies
to Tarybos posėdžiuose social
demokratų ir darbininkų frak
cijom pavyko išgauti Kaimo 
profesinių sąjungų namui sta
tyti piečių, apie 300 kv. sieks
nių ir be to, dar asignuota to
kių namų statymo fondui 
200,000 auks. Kitus reikalin
gus namų statymui pinigus 
manoma įvairiais budais (au
komis, tam tikru apsiliejimu 
mokesniu ir k.) surinkti. Šiuo 
keliu vertėtų pasekti ir kitoms 
savivaldybėms.

paskelbtas dvarų

DVARŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

Nuo balandžio menesio 20 d. 
Vilkaviškio ap. eina Darbo Fe- 
deradijos
darbininkų streikas apėmęs di
desnę dalį dvarų. Bet ne visi 
dvarai -streikuoja. Nestreikuo
ja valdžios laikomieji. Taip 
pat pav. Kybartų valsčiuje 
prie streiko prisidėjo tik 2 iš

Iš St. Seimo
Balandžio 27 d. St. Seimas 

pradeda savo darbus konsti
tucijos įstatymo svarstymu. 
Eina įkyrius “švietimo reika
lai,” 89 § sukilo įdomesnių 
ginčų. Jame kalbama apie tai, 
kad religijos mokslas privalo
mas ir yra mokyklų progra
moje. Kad vaikus iki 16 m. 
nuo tikybos pamokų lankymo 
gali paliuosuoti tėvai, po 16 m. 
patys mokiniai. Soc. dem. 
frakcijos vardu dr. K. Bielinis 
siūlo visą paragrafą išbraukti, 
prie 'to siūlymo prideda ir 1. 
d. su vai. sąjunga. Balsuojant 
krikšč.-dem. jį'priima ' ir iš
meta tuos žodžius, kur kalba*- 
ma apie tėvų teisę iki 16 m. 
savo vaikus paliuosuoti nuo ti
kybos mokymo ir mokinių t^i- 
sę po 16 m, patiems pasiliuo- 
suoti nuo tikybos pamokų.

Toliau k. <L priima pastabą, 
kurios esme tokia, kad priva
čiai laikomose pradžios mo
kyklose mokslas yra apmoka
mas. Prie sekančio skyriaus 
“tikybos ir kulto dalykai” 
Draugelis krikšč.-dem. vardu 
siūlo: kad tikyba butų ypatin
goje valdžios globoje, kad ti
kybinėms organizacijoms lei-

džiama steigti kulto namai, 
mokyklos, vienuolynai, broli
jos, kongregacijos, įsigyti kil
nojamasai ir pekilnojamasai 
turtas, kad dvasininkai paliuo- 
suojami nuo kareiviavimo, kad 
kalėjimuose, kareivinėse, ligo
ninėse apsaugojama jų fCisė 
ir tt. Išklausius šitą krikšč.- 
dem. pasiūlymą 1. deni, blo
kas pasisako prieš jį, s.-dem. 
pareiškia, kad jie stovi už vi
sišką atskyrimą bažnyčios nuo 
valstybės ir mokyklos nuo 
bažnyčios ir už laisvą pasauli
nę mokyklą ir kad nenusiėmus 
kr. deni. savo pataisų, soc.-> 
deni. padarys iš to tinkamų 
išvadų. Po trumpų kalbų kr.- 
deni. pataisų nenusiima, pre
zidiumas ruošiasi statyti jį bal
savimui, bet čionai s.-d. ir 
liauti. blokas pareiškia, kad jis 
apleidžia posėdžių sdlę ir bal
savime nedalyvauja. Opozici
jai išėjus Draugelis šaukia “ka
talikus” prie vienybes, nes, 
girdi, socialistai norį jų teises 
varžyti. Kadangi kvorumo nė
ra, posėdis patraukiamas.

Balandžio 28 d. krikšč. deni, 
nori toliau tęsti savo komedi
jas, bet kvorumo dėlei posėdis 
neįvyksta, nors visa opozicija 
buvo Seime.

Krikščionys dem., kurie len
gva širdžia, eidami prieš įsta
tymus, norėjo padaryti pralo
to OJšauskio, Jųrulaičio ir ki
tų spekuliaciją žeme, kurie že
mės reformos įstatymu apdo
vanojo vienuolynus ir kleboni
jas žemėmis, dabar eina toliau 
ir iš Lietuvos nori padaryti ka- 
talikiškai-jezuitišiką valstybę. 
Jiems nesvarbu ar bežemiai ir 
darbininkai turės 
tik

siūlomo j redakcijoj. Tikybi
nėms organizacijoms duodama 
visiškų laisvių. Sulig konstitu
cijos Lietuva virsta kunigų 
kastos respublika. Tai taip su
lig konstitucijos. Pažiunesime 
ką pasakys gyvenimas. Ten 
kur reikia sudaryti sau di
desnių privilegijų, (privilegijų 
dykaduonių naudai, pas krik
ščionis ir darbo federacijos 
zakrastijonus abejonių nėra.

Pasiulytasai soę.-<lem. frak
cijos ūkio skyrius, konstituci
jos komisijos apkarpytas, ta
me pat St. Seimo posėdyje 
dar daugiau sumurzinamas. 
Krašto ūkio reikalai jiems ne
svarbus, by tik kunigų luomas 
galėtų tarpti, by tik jis galėtų 
Lietuvos darbo žpionių sukur
tose gerybėse maudytis. Iš ūkio 
skyriaus ^išmetąyia sekanti pa
ragrafai: “reikalui esant ir ei
nant tam ,'tikrais įstatymais, 
valstybė ir savjvaldybūs daly
vauja privatinių ūkio • įmonių 
ir ūkio sąjungų valdyme, kai 
kuriais atvejais gali jas ir vi
sai suvisuomeninti.” šitoje for
ui u-loje įžiūrėta pavojingų da
lykų, mat kalbama apie tai, 
kad kai kuriais atvejais galima 
ūkio įmones suvisuomeninti, 
reiškia padaryti taip, kad jos 
butų naudingoj visuomenei. 
Jei eitų kalba apie nakpla ku
nigams, kr.-dęm. kitą kalbą 
kalbėtų, visuomenės reikalai 
jiems nerupi. Išmetama dar il
sis paragrafas: “visiems fizinio 
ir proto darbo žmonėms laido
jama koalicijos, organizacijos 
ir streikų laisvę atskirų įstaty
mų tvarka." Reiškia nepripa-

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai įr puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ii' lauko. Dirba
me naują ir senų darbą viso
se miesto dalyse.

3259 Ogden Ąve., Cliicago.
I

žemes, . by 
jos turėtų dykaduoniai 

vienuoliai, by tik klero gešef-

turės JaisVių piliččiai,
jiems svarbu, kad katalikų 
bažnyčios tėvai, visos jų orga
nizacijos kuodaugiausiai įsigy
tų privilegijų.

Tai mat nž ką kovoja Sei
me krikšč. demokratai, štai 
kas jiems rupi. Lietuvos dar
bininkai ir demokratija, dary
kite iš viso to savo išvadas.

Gegužės 2 d. krikšč. dem. 
blokas sudaro galop kvorumą. 
Eina tolimesnis . konstitucijos 
svarstymas. Blokas jaučiasi vi
sai laisvai, nes opozicijos nėra. 
Skyrius apie tikybos ir kulto 
dalykus priimamas jų pačių

Beskai- 
jsidėki- 
dalyką, 
laisves 
ir stor-

Kt Jurgelonis

.U.P ■ ................................... ...

K. GUGIS i
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 '
Tel. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St

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

ADVOKATAS

Nepamirškite mus vardo ir vietos

KLEIN BROS iŠ
ZVctiid ikiiStud otrpid

J-;000 Vasarinių 
Dresių

Pirkinis gražių plaunamų moterims ir 
merginoms dresių, kuriomis pačios 

didžiuojasi kuomet apsirengia.
Puikiausių Gingham ir Voiles; dide
liais ir mažais langais ir kvietkuotos. 
Aptrimuotos su organdy vestos, kai- 
nieriams, dirželiais ir perliniais gu
zukais.
Raudonos, mėlynos, lavender, žalios 
urchid, geltonos, šviesiai rausvos ir 
rožines . Naujos tiesios eiles, pana
šios bliuzėms ir kotams.$1.57 už dreses vertės iki $4.00

Ųž dreses vertės CIT
iki $6.00 ■$4.97 už^ dreses vertes iki $9.

$2.00 TRIMUOTĮJ SKRYBELiy IŠPARDAVIMAS
Kiekviena moteris ir mergina gali pasinaudoti šią progą, smarkiame 
Arimuotų skrybėlių išpardavime. Randasi skrybėlių ir kūdikiams.

Moteriškos skrybėles Canton crepe ąmbroide- 
riuotos,' canton tropo ir transparent Malinę ir 

taffeta

$2
•puikios

$2

/\ kartelių modelio: taipgi leghorn su
I kombinacijos. Gatavos dėvėt

■ j jūreiviškos po
\ \ r Kūdikių skrybėlės puikaus išdirbimo

šiaudinės, gražiai kvietkoms aptri- 
muotos ir stučkoms po

Merginoms Skrybėlės nulinkusių 
brylių mados gražiai aptrimuotos 
baltomis kvietkomis ,taipgi crepe 
ir šiaudų; naujausio sportiško, 
veltos ir visokių 
spalvų po

Matrons skrybėlės ir viduramžių 
moterų. Gražių pynučių 
belės, aptrimuotos gražiai 
koms. Labai gražiai 
atrodo po

skry- 
kviet- •

$2

žjįstama teisės organizuotis 
darbo žmonėms, sujungtomis 
pajėgomis savo padėčiai / ge
rinti, bet tokia teise organi
zuotis laidojama dykaduo
niams, kunigams ir davatkoms. 
Juokai, darbo žmones gyveni
mo bėgyje iškovos sau tą tei
se ir laiduos ją savo organi
zuota pajėga. Išbraukiate strei
kų laisvę. Ją galima išbraukti 
iš konstitucijos, bet jų neiš
brauksite iš gyvenimo, 
tydami šitą straipsnelį 
■te giliai širdin vieną 
kad krikšč.-dem. .rašo 
savo luomui (kunigams
kakliams), bet jų nerašo dar
bo žmonėms.

Greit apsidirbę su konstitu
cija, naudodamies proga, k.-d. 
ant greitųjų pravedė antrą įs
tatymą kariuomenės komplek
tavimo įstatymą, kuriame nu
statoma 2—3 metų tarnybą. 
Visa tai, ką yra priėmę krikšč.- 
dem., krinta jų atsakomybėn, 
— kraštas žino, kad veik pusė 
jo atstovų tame krikščionių 
darbe nedalyvavo.

(Sekančiuose posėdžiuose pri
imti įstatymai apie svaigina
mųjų gėralų pardavinėjimą ir 
žemės reformos vykdymo įs
tatymas. ' —X.

(“Socialdemokratas”)

lv‘

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Dabar geriausios

Lifebuoy kūdikiai
Jie turi gražią, sveiką odą.

Jie yra liuosi nuo niežėjimo, šiurkštu
mo, skeldėjimo— erzinančio išbėrimo. 
Nesmagi oda padaro daugumą kūdikių 
piktais, ypatingai karštame ore—bet 
tai ne Lifebuoy kūdikiai.
Lifebuoy yra esencija tyrumo ir švel 
numo. Jis gali būti sveikai naudoja
mas an( minkščiausios odos. Jis yra 
stebėtinai nuvalantis mažąsias ranke
les, veidus ir kūnelius. Jis* palieka 
malonų minkštumą ir šviežumą.
Bet jis padaro daugiau,negu tas—jis 
padeda fundamentą odai gražumo ir 
sveikumo per visą gyvenimą.
Tūkstančiai motinų didžiuojasi ir 

.'džiaugiasr, kad jos pradėjo savo ku- 
klikius—kaip Lifebuoy kūdikius.
... Niekuomet nebus per jauni pradėt.

MUILAS SVEIKATOS 
ifębuoy minkštinantis, burbuliukais 

•' pradžiugins mažuo ■ ■ ■
< sius vartotojus.

Geriausios lazurkos namų 
dąrbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegų.

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULWOG BLUE
1 Prašyk savo groserninko Bull Dog 
lazurkų.

J. L. PRESCOTT CO.,
Nlew York

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

PATRIOTIZMAS
Paččdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. .E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St______
Room 1303 •

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

•oioio;

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

flocnturfi
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Ejdkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taifl pat ir iš Lietuvos,

Pinigus siunčia į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

H
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražia'i.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU-KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur Ir 

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ...........  4.50

turi

Pirkite ” Vieny bes” Ben
droves šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus -di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šoklų knygų.
Vi-

vReikfl^iukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškua, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Granfl St. $ 
Broojdun, N. y.

Kur vienybė, 
• Ten galybė.

iu- 
ra- 

rei-

GOLAN & GOLAN 1
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Bes. 1102 S. Ashland Blvd,

Seeley 3676

.V. JV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarls 806, Home Bank Bldg., 
Knmp. Milwaukee ir Ashland Avės ' 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 Į 

iki 9 vakare#

( & W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
, Phone Central 2560
\ Rez. 3203 So. Hafcted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
'■— -------------------------------------------------------------------------—— - •■ j

Dr. AL. DAVIDONIS
r

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 8 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

A. MASALSKIS
Graboriua

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, krt 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su 
fixtures ,

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui 

I 7101 
Į 1892

16J9 W. 47th Street

Telefonai Boulevard

Ant iimokesėių, jei page
daujama.

g SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS 
■(. . Kad supažindinus nauja krautuve 

$ šio laikraščio skaitytojus, ' išstatoma 
g, NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 

p drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turime

6 dięlelįr-siutų pasirinkimą madingų ir 
M. konservątyyių ir jų kainos stebėtinai 

<; žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.
Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke- 

lines $2.50 ir aukščiau.
Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 

§ kainavo.
JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI- 

g GUS GRĄŽINSIME.
Įp Nepamirškite musų naujo antrašo, 

g Du įėjimai.
■ ■ B-7 ■§< S. GORDON,

1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.
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Plaza

Delegato suspendavimas ir Lie
tuvių Amalgameitų nepapras

tas susjrinkimas.
----- -------

Gegužės 25 d., Ncw
svetainėje, buvo nepaprastas 
54 ir 58 lokalų susirinkimas. 
Susirinkimų atidarė 54 lokalo 
pirmininkas, drg. V. Bielskus. 
Atidarydamas susirinkimų drg. 
Bielskus paaiškino šio susirin
kimo tikslų. Tikslas esųs tai 
aptarti, kas daryti \su deleįta?-^ 
t ii, . nes Kalpoką Bendroji Ta
ryba jau suspendavo.

Po trumpo Bielskaus paaiš
kinimo buvo išrinkti balsų 
skaitytojai ir šio susirinkimo 
tvarkos vedėjai. Tvarkos vedė
ju išrinkta Vedegys, piįgelbi- 
ninku V. Daubara.

Priėmus pereito susirinkimo 
protokolų, ėjo delegato F. Kal
poko raportas. Jisai pasakė, 
kad vietos dirbtuvės gal neuž
ilgo pradės geriau dirbti, nes 
darbas šiek tiek rodosi. Paga
lios nusiskundė delei bosienių, 
kurias pirmesnis susirinkimas 
buvo nutaręs tuom tarpu pa
šalinti iš dirbtuvių, kad jų’vie
ton galėtų dirbti biednesnės 
moterys bei merginos; Kalpo
kas sakė, kad tas tarimas 
įvykdinti yra gana sunku. To
linus jis perbėgo svarbesnius 
dirbtuvės įvykius ir raportų 
užbaigė. Susirinkimas raportų 
priėmė.

Beje, dar buvo pakartota se
nas nutarimas, kad tie, kurie 
kelia susirinkime triukšmų 
tikslu suardyti susirinkimų, 
kad jie butų nubausti $5.00.

Tuom tarpu buvo pastebėta, 
kad šiame susirinkime randą?, 
si neunijistų. • Pirmininkas paį- 
lašė, kad neunijistai apleistų 
susirinkimų. Bet pasirodė, kad 
susirinkime buvo tik vienas as
muo, neprigulintis šiai unijai, 

tai A. Bimbo. Ir jis turėjo 
apleisti susirinkimų.

Dabar jau buvo klausimas 
delegato F. Kalpoko, kurį Ben
droji Taryba susĮX?ndavo. Sek
retorius Manelis paaiškino, kad 
prieš delegatų padavė skundų 
Vabalavičius. Kalpokas buvo 
kaltinamas tuo, kad jis varus 
agitacijų prieš Amalgameitų 
unijų. Po jo (M.) paaiškiųimo 
sekė raportai Bendrosios Ta
rybos narių tame klausime.

Marciukas; Vabalavičius pa
rašė laiškų Amalgameitų gene- 
raliam sekretoriui, Schlossber- 
gui. Vėliau Schlossberg ta laiš
kų pasiuntė Bendrajai Tarybai. 
Tame laiške buvo įrodyta, kai 
Kalpokas agiįuojųs prieš Amal
gameitų u n 
buk ši unija'esanti supuvusi, o 
agituojąs už I. W. W.. Gavusi 
šitų laiškų Bendroji Taryba iš
rinko komisijų tyrinėti, ar iš- 
tikrųjų Kalpokas tai daro. To
ji komisija, buvo atėjusi į mu
sų Pildomosios Tarybos posė
dį ir ten klausinėjas Kalpokų. 
Komisija su Kalpoku susiba
rė. Taip pat tuo laiku komisi
ja buvo pasišaukusi ir Vabala- 
vičių. 20 <1. gegužes Bendrosios 
Tarybos posėdyje toji komisi
ja išdavė raportų ir Kalpokų 
ten suspendavo.

Beniulis: Toji komisija ty
rinėdama. Kalpokų pati susi
barė -a vienas sako, kad so
cialistų partija geriausia, ki
tas — Darbininkų Partija, dar 
kitas — kairiųjų. Tolinus Be
niulis pasakoja, kad jis teisi
nęs Kalpokų, kada jį spenda- 
vo, bet Bendrosios Tarybos na
riai neklausė ir suspendavo.

y Vaitukaitis: Jis tik pakartojo 
kitų sakinius ir stengėsi šiek 
tiek teisinti Kalpokų.

černauckas: Mariukas be
veik vis^ų pasakė, tik dar ne
pasakė, kad Bendroji Taryba 
Ijepė Kalpokui sušaukti Majo- 
rbpo dirbtuvės susirinkimų — 
ten, kur dirba Vabalavičius, 
bet Kajokas, nešaukė. Mat, 
tuomi butų patyrę gal daugiau 
apie Kalpokų.

pasakodamas

Armonas: Aiškina, kad Kal
pokas, atvykus tai komisijai*jį 
tyrinėti, pats prisipažino prie 
daromų jam užmetimų ir net 
tai komisijai padalino aidob- 
listiškų lapelių pakartodamas, 
kad ši, t. y. Amalgameitų uni
ja esanti supuvusi.

Užsibaigus Bendrosios Tary
bos narių raportams, kalbėjo 
Kalpokas. Jis pasakojo, kaip 
jis siuntęs šapų komisijas pas 
Bendrosios Tarybos viršinin
kus ir pas direktorius ir tos 
komisijos nebuvo pilnai užga- 
nSdintos. čia jisai sušunka vėl, 

)kad unija “supuvus.” Paskui 
kalba ėjo', kad jį laikraščiai 
šmeižių, sakydami, jog jis nc- 
organizuojųs skebšapių, o 
“'Laisvė”, esu, pati garsina tas 
skebšapes ir dar jį šmeižia. To
liau Kalpokas žaidžia ant pap
rastų unijos narių jausmų, 
purvindamas Amalgameitų or
ganizaciją ir jos darbuotojus. 
Galų' gale Kalpokas pareiškia, 
kad jeigu lokalai 54 ir 58' pa
liks jį ir toliau delegatu, tai 
jis dar energingiau “faituosis” 
su Bendrąja Taryba ir, abel
nai, su Amalgameitų “blogy
bėmis.”

Kalba Keršulis: Mums, iš
klausius raportų, reikia daryti 
nuosprendį. > Bet turimb gerai 

’ apsvarstyti. Mano supratimu, 
delegatas visgi yra padaręs 
kalfę, sakydamas, kad ši uni
ja supuvus. Jis taip negali da
ryti, nes jis savo politika ken
kia mums eiliniams nariams. 
Tolinus Keršulis pasakoja, kad 
visgi mums nereikia pasiduo
ti unijos “biurokratijai.”

Vabalavičius: Aš nedaviau 
jokio skundo ant delegato, bet 
aš parašiau raportą iš musų 
šapmitingo, kaip Kalpokas el
gėsi ir kaip jis abelnai visur 
susirinkimuose elgiasi. Jis vi
sur varo prieš šitą unijų agita
cijų ir jis yra didžįausias grio
vikas musų unijos.

Zaveckas: šis klausimas yra 
gana svarbus ir mes turime 
šaltai jį svarstyti. Tie Kalpoko 
pasakojimai, buk ' šita i unija 

| esanti supuvus, kenkia orga
nizacijai. Jeigu imtų ir dau
giau delegatų šitokių agitacijų 
vesti, tai jau tikrai unija virs
tų ant šono. Ir Bendroji Tary
ba 'turėjo pilnų teisę suspen
duoti Kalpokų.. Pavyzdžiui, jei
gu aidoblistų unijoj koks nors 
viršininkas imtų vešli agitacija 
prieš I. W. W. — tai ir jie ly
giai taip pasielgtų.

Kalba P. Blažaitis. Jis kalba 
gana nuosaikiai ir nurodinėja, 
kad, ųiusų unijoj, jau poros 
metų bėgiu vedama pragaištin
ga propaganda. Dabar gi Kal
pokas taip pat negerai elgiasi. 
Bet Blažaitis pataria kaip nors 
susitaikyti, taip kad Kalpokui

nes jau tuoj busiu rinkimai.
Beniulis kalba įrodinėdamas, 

kad prieš Kalpokų yra sutaisy
ta tafn tikra mašina, nes Be
kampis ir Jankauskas vedę 
dar biauresnę agitacijų prieš 
.šitų uniją, o juos niekas ne- 
spendavo. Taip pat jis duoda 
vėjo Buivydui, kuris irgi neat
siliko nuo Bekampio su Jan
kausku. •

Eikulčius, irgi nurodinėja 
komunistų darbus praeityje 
ir duoda vėjo “Laisvei” už 
skelbimų skebšapių, reikallau- 
jančių darbininkų.

Dar kalba Zabarauskas, Bui
vydas, Kapturausikas, Jokubo- 
nis ir kiti. Diskucijas uždaro, 
bet užsirašiusių kalbėti dar 
labai daug. Kalpokas reikalau
ja privilegijos dar trumpai 
“atsakyti.” Susirinkimas lei 
džia. Glaveckas taip pat reika 
lauja trumpai kų nors pasaky

ti, bot rfidoblistai ima rėkti, ir 
jis negauna progos kalbėti.

Duodama įnešimai. Įnešimų 
buvo, trys, bet pirmininkas per
leidžia tiktai du: mat, veikiau
sia, kas nors jam už nugaros 
sufleriavo. Perėjo 
kad Kalpokų palikti

įnešimas, 
toliau de- 

apic tai

kaltes. Tas įnešimas 
Į komisiją įėjo Bab- 

Krauccvičius ir In-

Bendrajai Tarybai.
Duota įnešimas išrinkti ko

misijų, kuri nueitų į Bendrųjų 
Tarybų pranešti, jog musų lo- 
kalai išteisino Kalpokų, neras
dami jo 
perėjo.
rauskas, 
driulis.

Tai šitaip “pasibaigė” Kal
poko dalykas, apie kurį vietos 
kriaušiai pusėtinai įdomavo. 
Bet vienaip ar kitaip, o aš pa
sakysiu, kad blogainblogai da
bar eina dalykai musų, t. y. 
vietos/ lietuvių organizacijoje! 
Ir tiidmi turėtų daugiau susi
domėti senesnieji unijistai, ku
rie daug vargo padėjo iki šitų 
organizacijų pastatė ant kojų, 
nes štai dabar kokie nors akėt- 
piemeniai jų ardo delei savo 
partyviškų ambicijų.

šiame susirinkime buvo at
šauktas pirmesnis nepaprasto 
susirinkimo tarimas prašalinti 
bosienes biznierkas šiuo bedar
bės laiku iš dirbtuvių.

J. Glaveckas.
Unijos Koresp.

Vokiečiu vizos
kon-Vokietijos generalinis 

sulas prisiuntė šitokį paaiški
nimų apie vokiškas vizas ant 
pasportų:

Keliauninkai, ne Vokiečiu 
tautos, kurie įeina ar pereinu 
per Vokietijų, turi savo pas- 
portiis vizuoti pas 
konsulų. 
Jungt. 
Yorke,
Ncvv Orleans ir San Francis- 
co.

Aplikantams asmeniškai eiti 
pas konsulų nereikia, gali paš
tu prisiųsti pa sportų konsului, 
su čekiu užmokėti už vizų ir

negrįžo prie sugrąžinimo mokestį už siun-

Vokietijos
Vokietijos konsulai 

Valstijose yra New 
Šit. Louise, Chicagoj

BERVIN, ILL.

Darbai; kova su skebais.

Bervino miestelis stovi nuo 
Cicerus, III. į vakarus, o Cice
ro yra Chicagos priemiestis. 
Bervine Waltero J. IWeintosho 
J. Co. firma stato daug gyve
namų namų. Ji moka darbi
ninkams pridedamų mokesnį. 
Dailydėms ir kitiems darbinin
kams moka $1.25 valandai. 
Bet kiti statymo darbai išda
linti kontraktininkams.

Skalamušių ir tinkuotojų 
darbų apsiėmusis padaryti 
kontraiktininkaš, bandė pada
ryti su piliečių komiteto bru
kamais neunijistais darbiniu*- 
kais. Geg. 29 d. vienam se
nam unijos darbininkui parei
kalavus iš skalamušio parodyti 
unijos ženklų, tas skebas puolė 
ant jo su kirveliu ir revolveriu 
rankose, sakydamas pripras-- 
tų skobų pasiteisinimų “aš tu
riu teisę sau gyvenimų dary
tis.” šitų skebų dirbo keturi. 
Unijistas suskubo išsigelbėti, 
įsprukdamas nuo skebų aršu

mo.

Tąsyk ‘visi unijiniai darbinin
kai metė darbą ir sustreikavo. 
Tai buvo 9 vai. rytą. Firmos 
užveizdas pašaukė policiją. 
Vienam skebui policislas ne
jučiom is ištraukė revolverį iš 
kišeniaus, kitam liepė numes
ti ir tas paklausęs numetė. Tre
čio rcvolyeris surasta po me
džiaga pakištas, .o ketvirto re
volverio nesurado, bet yra spė
jama, kau visi keturi buvo su 
revolveriais.

Policija visus skobus nuga
beno į Bervino policijos nuo
vadą, kur su jais pasielgė ki
taip, negu kad pasielgiama su 
skebais Chicagos policijos nuo
vadose.

Darbininkai
darbo, reikalAudami, kad jiems 
butų užtikrinta, kad daugiau 
to neatsitiks. 'Kova prasidėjo 
geg. 25 d. ir tęsėsi iki geg. 29 
dienai. Unijistai streiko metu 
naudojosi ' rimtomis įmonė
mis — šaltumu, apgalvojimu 
ir sutarimu. Esu dailydžių uni- 
jdš narys gana senai, bet man 
neteko pastebėti kokių nors 
kriminalingų įmonių panaudo
jant, nors šiandien spauda pri
meta unijistams visokius bai
sius dalykus. Jei atsitinka ko
kie negeistini darbai darbo 
ginčiuose, tai jie priklauso šlap 
ta įsigavusiems unijon žmo
nėms, kas, vienok, esti rete
nybe. Kaip valdžiai, taip uni
jai jie yra nesuvaldomi ir kal
tinti dėl jų visą organizaciją 
netenka. Man 'teko perleisti 
daugelį įvairių/ streikų, bet 
visuomet buvo* pasinaudojama 
proitu, šaltumu ir rimtumu.

šitas faktas gal nušvies vi
suomenei dalykus ir parodis, 
kas ištikrųjų krimifralingai el
gias, prikišdamas prievartą 
darbininkams, kad tuomi .su
klaidinta visuomenė smerktų 
nekaltus darbininkus.

—J. Šliogeris.

PRANEŠIMAS

Pranėšu savo draugams ir kos- 
tumeriams kad aš iš Liberty 
Land ofiso persikėliąu į Joseph 
Šlikas ofisą po numeriu 3241 S. 
Ilalsted St. Meldžiu visų kreip
ties prie maneą su visokiais rei- 
kaiais po virš minėtu adresu. 
Patarnausiu teisingai kaip ir 
pirmiau; mes užsiimant vien tik 
Real Estatc, parduodam namus, 
lotus ir mainom imamus ant lotų, 
ir lotus ant namų, taipgi ir ant 
farmų. Su tikra pagarba

ANTON VISBARAS, 
3241 S. Ilalsted St., antros lubos 

Tel. Boulevard 5066

čio už vizas ima tiek mokės-1 MRS. A. MICHNIEWICH 
nio, kiek Amerikos konsulas' AKUŠERIJA
vizuodamas vokiečių pusponius 3m So HaI,led 8t., k,mD„ 8l r«<.

timą paštu.
Vizos Amerikos piliečiams.
Vokietijos konsulas Jungt.

Valstijose nuo Amerikos pilie- lizeidirektion.

reikalauja, tai yra $10 uk kiek
vieną žmogų. ,

Vaikai dar nesulaukę pen
kioliktų metų, arba jeigu ke- ( 
liauja su tčvų-giminių paspor- j 
tu, Iruosi nuo tos užmokesties.1 
Keliaudami savo pasportu turi 
mokėti $2.40.
Vizos kitų tautų piliečiams.
Mokesnis už vizą aplikantui 

kitos tautos, ne Amerikos pi
liečio, yra lygus su mokesniu, 
kurį to aplikanto tauta reika
lauja nuo Vokietijos piliečio.

Bavarija.
Del apsistojimo Bavarijoje 

ilgiaus kaip dvidešimts ketu
rioms valandoms keliauninkai, 
ne vokiečiai, būtinai turi ture- 

jti spccialinį leidimą' nuo “'Po-

Telefonas Y ar du 1119-J

■

• Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak- 
tikavusi Penn- 

^silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir r 
kitokiuose rei
kaluose mo- 

( terims ir mer
ginoms.

fc/r v
Pa-

prie
Duo

ii tRZMAN^^
IS RUSIJOS

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

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

t

r Dienomis: Canal 
_ . . . I 8110 arba 357Telefonai: J

j Nakt. Drexel 95t 
’ Boulevard 4136

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

i

AR JŪSŲ KŪDIKIS
DAROSI
SUNKESNIU?

' Kūdikio sveikata ir augimas, didžiumoj 
priklauso nuo prižiūrėjimo ir maisto., 
kurį jis gauna. Jūsų kūdikis turi būti 
numazgotas kiekvieną dieną ir regulia 
riškai pavalgydintas. Jeigu jūs negali 
te žindyti savo kūdikio, bandykite

EAGLE BRAND
\(CONDENSEn hįlLK) 

Sutaisytą iš riebaus kazvių pieno ir 
smulkaus cukraus, vien tik dėl kūdikių.

Prisiųskite šitą pagarsinimą 
į The Borden Co., New York 
ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus,' kaip ji 'vartoti 
lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi puikią kūdikių knygą.

RALTIJOS-AMERIKOeLf LINIJA 9Broadvay. NevS&rk.NY U 
SuoneILIETUVžS ..
J . PER tlambup g/\.pTli/^ą | 

ARBA L1EPO JU j
'Važiuokit viri parankiu ir tiesiu keliu, 

Lietuviai važiuoja | Piliavą 
aplenkia Ix»nkų juristų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

IU t TA J KAMBARIUS
V| ANT 2-fa. 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ

LITUANIA ........ ........... ............ f. Birželio 14
POLONIA .... .... ..........................r Birželio 28

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

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

-
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VYRAMS UNION SIUTAI 5 

atletiški margi,
Subatos valandos: 8:30 ryto iki 

6 valandai vakare.
TOILETO POPIERA

PuIIman, 2,000 — lapelių, geriausios 
vertės, plonute. Musų reguliarė kai
na 20c., subatoj 4 O m
tik IfcC

Pirmos lubos 
APATINIAI SIJONAI 

Balto satyno, dubeltavų klėtkučių 
mados, prisiūtomis brindomis. *Musų 
reguliarė 
batoj tik

Paštu

kaina 95c., su- ' 75c s 
Antros lubos

nei telefonu užsakymų 
nepriimam.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

r

LKLEIN
“Topkins’o” atletiški margi, nain- 
sook satino, dryžo madras ir kitokio 
audeklo;
Miera 34
SpeciaI

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteritkų, Vyriški ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonu Drezel 2880

Halste39W“Sl5KertySteū

kiekvienas yra atsakantis.

“46: , • • 79c
Pirmos lubos

BANANAI
Extra puikus, nunokę banaųai, tlikti.
Musų rcguljarė kaina 30c., aprube- 
žiuotn kostumeriui tik 2 tuzi- 4 Cp 
nai, — tuzinas L I Vv

Ketvirtos lubos
\ Paštu, nei telefonu užsakymų 

s . nepriimam.

J Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistaa 

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvJs

\ $35.00

LUCKY STRIKE CIGARETAI
Aprubežiuota tik 2 kartūnai vienam 
kostumeriui. Kartūne yra 200 cig-ard- 
tvj, speciali i a. i 
tiktai ■ ■<-*>

BACHELOR DREAM CIGARAI, dėžė 
su50 cigarų; aprubežiuota 2 ■ dėžės kos- 
tumeriui, specialiai $2.85 
baštu, nei telefonu užsakymų nepriimam

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

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

M sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

Tik-ką aplaikėme kitą siuntinį

DVIGUBO — LAIKYMO SIUTŲ SU 
2-IS KELINĖMIS

Puųkios doleris’ už delerj vertas šį metą Chicajęoj.’ Todėl 
mes padiegiame taip plačiai kupčiauti. Cysto vilnono, pui
kaus išdirbimo Siame sezone, puikiausių patrinų ir modelių 
vaikinais ir vyranfsT''^Reguliarių ir diktų, miera iki 48. 
panašus siutai kitose krautuvėse pardavojasi tik su vienomis 
kelinėmis už šitą pačią CM
kainą U>CO.UU

Tel. I-afayette 4223
Plumbing, Ileating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St.,' Chicago, 111.1

ŠIURKŠČIŲ PYNIŲ ŠIA 
UDINĖS SKRYBĖLĖS

Puikiausios mados sezo
no — puikių rūšių, tam
saus ir šviesaus bron- 
zo ir baltos $2.45

L. KLEIN '
ARISTOKRATIŠKI DVIEJU

KELINIŲ SIUTAI
Pasirodys ypatingo tvirtumo, kokių žmonės nori. Siūti pag 
ai musų pačių nurodymus patrinų, modelių ir išdirbimo. šie 
dalykai ir pastato puikiausiame ir geriausiame _padėjhne 
aristokratiškus ir geriausias siutus 
Chicagoj už šią kainą

PALM BEACH 
SIUTAI

Tikri Palm Beach 
Siutai — tėmykite 
į . lėbelį — keliose 
spalvose — regu- 
bariai ir diktiems 
mderos

$12.50

PUIKUS 
MOHAIRS

Puikiausios Chi
cagoj vasarinės 
vertes — niekur 
nerasite panašių 
už tokią kainą. Si
dabriniai pilki, ru
di ir žali — pasiū
ti lygus ir sportiš
kų modelių.

Pirmos lubos

’ $9.50
Pirmos lubos

MOHAIR ŠILKO 
SIUTAI

Siutai atsargiems 
o norintiems pa
sipuošti — nėra 
priežasties, kodėl 
negali būti vasari
niai siutai puikiai 
pasiūti. Gražiau
sio mohair šilko, 
gražiai juodi. Spe
cialiai

$18.50

VYRIŠKI MARŠKINIAI
Vertė,.kuri netankiai palyginama — čy 
nto šilko marškiniai puikios vertės ere 
pe, jersey ir plataus audeklo, naujų pat 
rinų yra ir baltų. Kiekvieni marškiniai 
puikiai pasiūti. Specialiai Ql>
apkainuoti

VYRAMS PAJAMOS
Padaryti aukštos rūšies madras, apva
džiota 8 knypkiais, pilnos fl* 4 
mderos, įvairenybė I «ww

Pirmos lubos

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Aku&erka 

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

prie gimdymo. 
Kiekviename at- 

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

J
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PubUshed Daily axcap€ Sunday fcy

Editai P. Origalifau

HM SO. ilAlSTHD ST.
CHICAG.O, ILLINOIS.

Subscription Rateai
$8.00 per year in Canada.
$7.M per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago,

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at thi Port Office 
^t/Ohicago. III., iindec the art of

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Jluosevelt 8508.

ĮUidmokijimo kainai
Chicagoja — paltu;

Metama . ... . .t ji

Pusei meta ______ * i ■»“■■■•

Dviem mėnesiams 
Vienam inineaiui t

Chlcagoje per neiiotajtuU

$8.00
‘ į4.5Q

2.25
„ 1.75

Viena kopija . , / t ■ * „j*0.
Savaitei________________—-*-< l?c.
Minėsiu! . .........   ?ūc.

Suvienytose Valstijoaa na Chicagoj 
paštui ’ i • \

Metama — . , .................. »■■■< ^*29
Putei metų .............   4.t0
Trims mėnesiams , m m..... 2.00
Dviem minesiama .... t .>...,-1.60 
Vienam minesiui....  . .... .

Lietuvon ir kitur ušrieniunsal 
T ^Atpiginta)

Metama . ..........   I8-0'1
Pusei metų —..........  4.50
Trims mėnesiams ... ........ ..  2.25

Pinigus reikia siųsti paštų Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Svarbus 
rinkimai.

sėjai didžiumoj yra politikie
riai. Jie visi kandidatais buvo 
pastatyti kapitalistinių — re- 
publikonų ar demokratų — 

i partijų politikierių, parinkti 
toki, apie kuriuos žino, kad jie 
yra jų žmonės, ir išrinkti bal
sais žmonių, kurie negalvoda
mi balsuoja taip, kaip kapita- 
listų politikieriai jiems į gal
vą prikala. Dėlto visuomet, 
kada darlx> žmogaus reikalai 
susiduria stKreikalais jo sam
dytojo, ir judviejų byla nueina 
teisman, vargšas darbininkais 
vargiai kada gali pasidžiaugti 
laimėjęs, .— nors teisybė ir- 
aiškiai butų jo pusėj.

Darbininkai tat yra 
ypatingai savo kovose 
dytdjais dėl didesnio 
kąsnio, — savo streikų metu, 
kuomet samdytojai, norėdami 
streikininkus suvaldyti, šau
kiasi teismo pagalbos. Ir tokią 
teismo pagalbą jie. visados 
gauna, būtent ’ “injunetioną” 
prieš streikininkus ir jų pikic- 
tuotojus, ir policiją jiems are
štuoti ir į kalėjimus kišti.

Darbininkams todėl turėtų 
būt svarbu, kad teismuose tei
sėjų kėdėj sėdėtų ne kapitalis
tų reikalų gynėjai, bet teisy
bės žiūrėtojai, pas kuriuos tos 
teisybės rastų ir skriaudžta- 
masai ^arbo žmogus. O/ taip, 
galės būti, jei teisėjo suolan 
jie patys pasodins žmonės, ku
rie yra darbo žmonėms atsida
vę, kurie jų reikalus gina.

Politine darbininkų 
zacija yra socialistų 
Kiekvienais rinkimais 
rias valdžios įstaigas ji stato 
savo, vadinas darbininkų kan
didatus. Šiais teisėjų 
mais socialistai turi

patyrę 
su sam

ti nonos

organi 
partija 
i jvai-

Ateinantį panedėlį, birželio 
5 dieną, įvyks svarbus rinki
mai. Bus renkami teisėjai.

Gal būt dėlto, kad Gliicagoj 
kas metai esti ne vieni rinki
mai, žmonės paprastai nelabai 
jais besiinteresuoja, daugelis 
dažnai nei balsuoti neina, lai
kydami rinkimus nesvarbiais.

Tai yra bloga. Bloga, kad 
įvairus rinkiniai perdažnai es- 

bal- 
darbd 
tesiru- 
balso

-rinki- 
taipjau 
sąrašą

ti su jomis, apsiprasti. [Ccnztlj- 
ros užbraukta] Aiškių funk* 
cijų k-tu ros neturi. Panaiki
nus karo stovį, galima bus vi
sas tas komendantūras suvesti 
į rikiuotės dalis ir duoti vy
kinti uždavinius, kuriems ka
riuomenė yra pašaukta. Kiek 
dabar šiems valdžios organams 
bereikalingai valstybės lėšų aik- 
vojama ir žmonių triūso deda
ma! Paėmus iš apskričių ko
mendantus, vietos administra
cija sustiprėtų, įgautų prie 
darbo valios ,ir sumažėtų ta ne
išbrendama bala vietos vald
žių.

laikymą. Jeigu tie ^baubai” 
iki šioliai turėjo šiek tiek re
alumo ir jais naiviems pilie
čiams galima buvo aiškinti vi- 
sus musų gyvenimo netobulu
mus, sunkumus ir bėdas, tai 
jau šiandien jokio pamato lai
kyti karo stovį nėra ,ir “pavo
jais” dumti akis visuomenei 
nepasiseks. Vienok, kaip že
miau pamatysime, iš valdžios 
pusės numatoma palaikimas ka 
ro stovio ilgesniam laikui. 
Taip, 20—IV š. m. Minis torių 
Kabinetas nutarė panaikinti 
karo stovį visoj Lietuvoj iš
skyrus Ežerėlių, Utenos, Uk
mergės, Trakų, Alytaus, Šeini), 
Mariampolės apskričių, Kauno 
miesto ir plačiųjų gelžkelių 3 
klmt. juosta; Paskutinioj mes 
rasime miestus: Panevėžį, Rad
viliškį, Šiaulius, Mažeikius,; 
Kretingą, Tauragę, Janavą, 
KaišedOrius ir tt. Tokiu buriu, 
Ministėrių Kabinetas ’ pasiūlys 
Steig. Seimui panaikinti karo 
stovį sodžiuose ir miesteliuose, 
tolyniuose nuo gelžkelių lini
jos, kur politinis ir kultūrinis mas iš Europos, armėnų krik 
gyvenimas pakankamai apmi
ręs ir kur dėl susisiekimo sto
kos sunkiai atgaivinamas. Už 
3 mėnesių po priėmimo kon-

X

Anglijos koalicija braška
Atskira Italijos taika su An

garos turkais padaro didesnį 
plyšį Europos trilypiniame 
susivienijime. Anglija, Fran- 
cija ir Italija buvo pasižadėję 
spręsti Aidimųjų Rytų klausi
mą" ^bendrai. Dardanelių laįsvė, 
turkų karinių jiegų p.asitrauki-

skilo dėl jo politikos. Jo ne- 
pavykimas Genuoj yra sunkes
ne našta negu koalicija Ang
lijoje gali panešti. Anglijos 
Darbo partija nėra nusiminus 
dcli šitos sėkmės.

Psichoanalizė.
........< ■ 1 -

(Feljetonėlis)

gali būti 
iškrėstas,

šuo tojai, ypatingai 
' Žmonės, taip mažai jais 

pina, taip mažai savo 
t^ise naudojasi ir palieka visa 
{4$įtikieriains žinotis, 
savo apsileidimo žmonės 
kenčia, — kenčia, kad 
žios įstaigose supuvimas, 
tas, neteisybė žydi.

Teismas šiandie yra galinga 
įstaiga ir “teisybės darytojai” 
— teisėjai daugely atvejų yra 
galingesni dagi už įstatymų 
leidėjus, už visus valdininkus 
ir už visą policiją. Bet teisėjai 
yra žmonės: jie gali būti geri 
ir blogi, dori ir nedori, teisin
gi ir neteisingi, žiūrintys teisy
bės, ar parsidavėliai — tarnau
jantys galingųjų interesams.

Darbo žmonėms tenka daž
nai susidurti su jnusų teismais 
ir jie žino, kiek šiandie juose 
yra teisybes ir neteisybės. Tei-

Augštesnįjį teismą yra ir ži- 
lomas lietuvių advokatas Kazi

mieras Gugis; Ateinantį pa- 
nedėlį bus balsavimai. Tegul 
gi rinkėjai išpildo savo pilieti
nes priedermes, — tegul visi 
eina balsuoti ir savo balsais! 
atsakyti, kad republikonų-de-. 

mokratų politikierių teisėjų 
suoluose jie nebenori. Vienin
teliai tinkami kandidatai į tei
sėjus yra padėti ant socialistų 
; valioto. ,

JURGIS GERVĖ

Dėlto 
patys 
vald- 
graf-

Karo stovis Lietuvoj
Kauno “Socialdemokratas” 

rašo:
Visą nepriklausomybės laiką 

sietuva gyvena suvaržyta kai-o 
stoyiu, pjj globa žvalgybos ir 
iottneiidarituros agentų ir sau
valėj valdžios atstovų. Delei 
musų nurodymų, kad, reikalin
ga pailiuosuotiN visuomeninis 
gyvenimas iš tų visų pinklių ir 
duoti jam laisvai bujoti ir plė
totis, valdančios partijos iš
keldavo lenkų užpuolimo pavo- 

, ų ir valstybės susprogdinimo 
iš vidaus pavojų ir tuomi tei
sindavo nepaprastų priemonių

privalės būti pravesti rinkimai 
į nuo'latinį šalies parlamentą. 
Nejaugi valdžia mano šaukti 
rinkimus paliekant dideliose 
Lietuvos dalyse ir svarbiau
siuose politinio gyvenimo cent
ruose tokias asmens garantijas, 
kur 1) tavo butas 
kiekvieną valandą
kur komendantas 2) savo nuo
žiūra kiekvieną rinkiką gali 
išsiųsti iš savo apskrities, 3) 
patalpint ijlkoncent^aci j ų stovyk 

lon, kaipo įtariamą, 4) net 
atimti butą, rckvizuUti /daik
tus, 5) varžyti spaudą, draus
ti susirinkimus, trukdyti ^ar- 
ouotę dr-jų ir sąjungų ir tt.

Jeigu valdžia mano karo 
stovio priemonėmis kr.-demok- 
rat. rinkimus laimėti, tai klys
ta. Kovai gi su išoriniu priešu 

šiandien karo, stovis yra ne
reikalingas ir net bledingas.

Mobilizacija .i^eskelbiama, 
naujokų šaukimaL' nevykina
mi, nepaprastos rekvizicijos 
nededamos (pakanka papras
tųjų rekvizicijų), lenkų judėji
mas Lietuvoj šių ribų neįmano- 
nas, o svetimų valstybių šni
pus, apsaugos organai privalo 
gaudyti prie visų apystovų; tik 
savo darbą ramiame laike at- 
iks daugiau sistematizuotai ir 

organizuotai negu esant karo 
stoviui, kada kiekvienas įtaria
mas pilietis už skverno trau
kiamas “šaltojbn/’ neicslka'nt 
raitės prirodymų. Gresiant 
valstybei pavojui, jeigu valdžia 
panorėtų suvaržyti gyvenimą, 
padaryti jį tampresniu, tai tam 
tikslui siavo bagaže naujų prie
monių nesurastų, negu buvo 
vartojamos 4' metų b^gy.

Prie tų “padėčių” pilietis su
gebėjo prisitaikinti, susigyven- rge’ą.

ščionių'gynimas ir santarvinin
kų mandatai Mažosios Azijos 
pakraščiams turėjo būti spren
džiami draugingos lygybės 
dvasioj.

Franci j a ir Italija dabar at
siskyrė nuo Anglijos, padary
damos atskiras sutartis su ke- 
malininkais. Anglijos diplo
matija Artimuose Rytuose, pa
sigriebiant Bagdado gclžkelį, 
Palestiną ir Mesopotamiją «ir 
įmaišant K graikus į Mažosios 
Azijos klausimus, privertė 
Franciją su Italija eiti kas +sa- 
vo keliu.

Jungtinės Valstijos padarė 
atskiras sutartis su Anglija, 
Francija ir Italija suteikian
čias Amerikos kapitalui ly
gias teises su tų šalių kapita
listų teisėmis įvairiose Mažo
sios Azijos provincijose.

Graikų vajus prieš Kemali- 
ninkus matopiai užkliuvo ket
virtu kaitų. Standardo Žibalo 
kompanija pasi^-iebė Erzeru- 
mo Žibalo klodus pirma nęgu 
anglai sugebėjo paimti į savo 
rankas su graikų pagalba.

Karalius Feisal ir arabų va
dai, 
atskilas sutartis dėl savo kelio 
per Mosėlpotamiją, pareiškė, 
kad jie nori būti nepriklauso
mais nuo anglų kontrolės.

Anglai pasivogė Feisalą, pa
sižadėjusį'b\iti ištikimu fran- 
euzams Syrijoje. Dabar išeina, 
kad francUzai su Standardo 
Žibalo pagalba atkalbino Fei
salą nuo anglų.

Anglijos valdžia nustojo sa
vo svarbos Artimuose Rytuo
se, Tolimuose Rytuose ir Euro
pos lotynų šalyse. Vietoj lai
kius ' talkininkus krūvoj nustū
mė juos nuo savęs ir Balka
nuose ji turėjo vieną nepasise
kimą po kitam.

Anglijos konservatyvai ren
giasi karau prieš Lloyd Geo- 

Nct liberalų stovyklų

kurigis Anglija padarė

osėlpotamiją,

Jci nori spręsti apie moters 
grožį, tai daryk tatai iš ryto, 
kada ji da( nėra “pasipuošusi.” 
Taip sako žmonės, kurie gerai 
žino moterų paslaptis. Tokios 
nuomonė laikosi net toki ore- 
nybė (autoritetas), kai Chica- 
gos Dailės Muzėjaus direkto
rius. Jis sako, kad šių dienų 
kosmetikos menas net ir iš ra
ganos galįs padaryti paken
čiamą moterį. O šiaip sau iš 
neblogai atrodančias moters 
išeinąs tikras “flepcris.” Visai 
kas kita iš ryto — tuomet vi
sos raukšlės pasirodo “natūri
niame” stovy ir kiti nedatekliai 
aiškiau matosi. Bet man tikrai 
neišpuola kalbėti apid tas mor 
torų “tragedijas.” Ir bučiau 
nekalbėjęs. Tačiau pasiėmiau 
tokią nedėkingą temą, 
komplimentų pasakoti 
jokios galimybės.

Eikime toliau. Seniui 
d’ui atėjo į galvą, kad ne tik 
moterys naudojasi kosmetikos 
menu, bet apskritai imant vi
si žmonės. Visi bando rodytis 
ne tokiais, kokiais jie tikrai 
yra. Jie bando pridengti savo 
dvasinį skurdą ir kitas ydas 
savo rųšies “kosmetika.” Už
tat butų klaidinga spręsti apie 
žmogaus charakterį iš to, kaip 
jis > elgiasi susirinkimuose. To
kiuose atsitikimuose žmogus 
“pozuoja:” jis kalba atsargiai 
ir neatitiengia . savo “natūros.” 
Bot kuomet žmogus nejaučia 
“pavojaus,” kuomet jis. randa
si tarp “skvųjų,” tąsyk jis ne- 
sužiniai pasako vieną-kitą žo
dį, kuris gaili labai gerai nu
šviesti jo būdą. Tokie nesuži- 
niai pasakyti žodžiai psicho
analizės žvilgiu turi didelės 
reikšmės. Tai viena.

Antra, žmones užmiršta lik 
tai, ką jie nori užmiršti. Jei 
žmogus pasižadėjo tau ką nors 
padaryti, o nepadarė — tai 
žinok gerai, kad jis mažai te- 
paiso apie tave. Juoba jei jis 
teisinasi tuo, kad užmiršęs tai 
padaryti. Žmogus neužmiršta 
to, kas jam užmiršti nemalo
nu.

Suprantama, yra ir daugiau 
psichoanalizės dėsnių. Bet šia- 
me rašinyj reikalo apie t^ii 
kalbėti nėra. Pakaks ir tų dvie
jų-

• Bolševikai dabar nori įti
kinti viso pasaulio proletaria
tą, kad tie nevidonai socialde
mokratai sugriovę bendrą 
frontą prieš kapitalistus. Esą 
tik dėl jų užsispyrimo nebuvo 
galima suvienyti tris interna
cionalus daiktai).

klaidas už- 
inas jiems vis-

kur 
neria

Fren-

Viskas išeina puikiai. Sulig 
psichoanalizės dėsniu, bolše
vikai užmiršta tai, ką jie nori 
užmiršti. Vienok beda ir yra 
tame, kad nuo to “nekalto” 
užmiršimo priklauso teisybė. 
Kiekvienas, kurio užmiršimai 
nemalonių sau dalykų da nė- 
pasi ekė liguistinio stovio, ge
rai žino, kad tikri tos darbi
ninkų vienybės ardytojai bu
vo bolševikai. Radcko arogan
tiškumui ir užsispyrimui nebu
vo nei galo nei krašto. Iš vis
ko bolševikai pasirodė, kad 
jie tcprisilaiko tik vienos tai
syklės: kas ne su mumis, tas 
prieš mus. Vadinasi bolševi
kams rūpėjo ne bendras fron
tas sudaryti, o paversti visus 
į savo “vierą,” kurios vyriau
sias ir neklaidingas pranašas 
yra Leninas. z

O matote, bolševizmo sekė
jai visas Lenįno 
miršta ir
vien neklaidingas.

Pasakojama, kad vienam 
kunigui buvo iškirsta toks špo
sas. Vieną šventadienį kuni
gui reikėjo skaityti iš biblijos 
tą vietą, kur kalbama apie No
jų ir jo arką-laivą. ^Vienas 
šposininkas enaė ir suklijavo 
kelis puslapius. Kunigas atsis
kleidė bibliją ir pradėjo skai
tyti: Nojus pasiėmė sau mo
terį, kuri buvo tiek ir tiek 
dešimčių mastų ilgio, tiek ir 
tiek mastų pločio, o jos vidus 
buvo medžiu grįstas. *

Perskaitė kunigas tai vieną 
kartą, perskaitė kitą —ir nie
ku bildu nodasii)rotėjo, kad tai 
kalbama aipie laivą. Galop, 
jis uždengė bibliją ir tarė:

—Broliai ir seserys! Man 
niekuomet neteko pastebėti to
kių dalykų biblijoj. Bet kaip 
matote, Nojaus moteris toki 
buvo. Aš jums tai iš biblijos 
perskaičiau. Ir aš tikiu kiek
vienu biblijos žodžiu.

Kuomet Lenino liežuvis su
sipina, kai tos biblijos pusla
piai, tai musų bolševikai tik 
stebiasi ir kartoja:

—Nors pirma drg. Leninas 
ir kitaip, kalbėjo, bet jei jis 
dabar, taip sako — taip, ir turi 
būti. Aš tikiu kiekvienu jo go
džiu.

Trumpai sakant, tikima į 
lai, į ką norima* tikėti.

Žinoma, čia nėra reikalo kal
bėli apie tai, ką bolševikai ža
dėjo padaryti, o nepadarė ir 
ką jie nežadėjo padaryti, bet 
padare. Tai jau sena ir vi
siems žinoma pasaka. Visa, 
kas man čia rūpėjo pabrėžti, 
tai tas faktas, kad dabar 
mokslas nagrinėja 
užmiršimo ireiškinius. 
musų
pasiųsti paskubusiam 
Yorko
Brill’ui, tai jis papasakotų apie 
juos daug įdomių dalykų.

Matote, perdidelis užsimir
šimas kartais rodo, kad kur 
nors ir kas nors nėra gerai.

Iš kitos pusės, Lenino ir •

Oficialingoji Lietuva
(Iš laiško iš Lietuvos)

Upas Lietuvoj. — Antagonizmas tarp inte 
ligentijos ir liaudies. — Priežastys, 
suomeninio gyvenimo pavyzdžiai. — Vilnie 

čiai ir Kauniečiai.

Vi

Esu pasižadėjęs rašyti į “Naujienas” apie 
Lietuvos politinį gyvenimą, gal ne tiek apie jo 
regimąsias formas,x kiek apie tas valaus aplen- 

uriose tarpsta politiniai 
Pirmas jspu- laimėjimai ir gal dažniau pralai- 

 

dis Lietuvon mėjimdį. Žinoma savo pasižadė- 

 

grįžus * mo neišteisėjau, ir gal ne todėl, 
. kad kuriam laikui turėjau iš Lie

tuvos pasišalinti, bet gal greičiausia dėlto, kad 
Lie.tuva šiuo tarpu, nežiūrint visų politinio mo
mento kombinacijų, neduoda medžiagos, kuri 
galėtų būti nors mažutėliu vidaus pasitenkini
mu sunaudojama laikrašty. Šit, ir dabar, netoli 
metų praleidęs užsieny gavus keletą savaičių pa
gyventi Lietuvoj, pirmas įspūdis, kokį daro Lie
tuva, tai begalinis liūdnumas. Tarytum -kas my
limą, mylimą asmenį butų išniekinęs, giliausia 
įžeidęs, atėmęs skaistybę, gražybę ir palikęs gy
venti pasauly tokiu gyvenimu, kaip kirminas

k

jau 
“nekalto” 

Ir jei 
bolševikų vadai butų 

New
psichoanalitikui Dr.

drėgnas gyvena... Tokio įspūdžio daro dabar Lie
tuva. ’ ■> -

Seniau, prieš metus ar dar kiek seniau, ka
da politinės ir ekonominės aplenkybės buvo kūr- 
kas sunkesnės, kada vieną dieną reikėdavo lau

kas arti, o kitą į karo lauką
Lietuvoj prieš skubėti, kada ir karo laukas bu
melius—kitus vo ne kur kitur, bet tame;'pat, 

kurį ari ir sėji, tuomet dvasios, 
vidaus žvilgsniu buvo visai kita Lietuva. Butų 
neišmintinga manyti, kad tą dvasią galėjo įk
vėpti kuri nors buvusi Lietuvos vyriausybė ar 
kuris nors politinis asmuo ar vadas! Dar labiau 
butų neišmintinga manyti, kad visą Lietuvos, 
atgimimo judėjimą sukurė šviesuomenė, inteli
gentija,
vynės meilės, ugnies, pakilimo dvasios!.. 
tuvos atgimimas ėjo visai kitu keliu! 
vado, 
vestų, jai kovos džiaugsmo įkvėptų, — Lietuva 
ir neturėjo, ir šiandien jo neturi. Tuo labiau jo
kia vyriausybė nesugebėjo tautai įkvėpti ugnies, 

nes jos ji pati visuomet tiek ma
ža teturėjo. Lietuvių Inteligentija 

arba Rymo

įkvėpdama ir plačiosioms minioms te- 
Lie- 

Tautos 
kuris atsistotų visos tautos prieky, ją-

Lietuvos
inteligentija buvo —■ arba Rusų,

auklėtinė. Žinoma, nei vienas, nei 
kitas auklėtojas neturėjo nei galimybės, nei no
ro savo auklėtiniui idealizmo ugnį skiepyti. Jei 
Lietuva prisikėlė iš amžių merdėjimo, tai ne to-i 
dėl, kad Voldemaras Paryžiuj sėdėjo,,Smetona 
soste prezidentavo, o Šleževičius triukšmingas

proklamacijas rašę, visą pasaulį šakėmis gąs
dindamas. Lietuva pasikėlė todėl, kad pasikėlė 
jos žmonės, be pilkieji sermėgiai, apie karius 
nei poetai dainų nedainuoja, nei istorikai isto
rijos nerašo, nei šventieji į dangų be protekci
jos nepriima... Lietuvių inteligentija, prisiėmu
si Rusų ir Rymo dvasios, išėjusi ją organizaci
nę mokyklą, organizuoti, žinoma, nieko nemo
kėjo. Kėlėsi tauta neorganizuojama, kaž kokiu 
gaivaliniu buriu, kaž kokia manių galybe. Sava
noriai, partizanai, šauliai,, bemoksliai, dažnai, 
beraščiai, dažnai apie Šautuvą ir kovą ir girdė

ję nieko nebuvę, patys ieško-' 
Liaudies dvasios jo sau ginklų, patys sau kar- 
iegos dus kale, patys savo šiaudinėj

pastogėj kure “štabus” ir “ka
ro vadovybės buveines,” patys ėjo į kovą ir jojo, 
stebuklus darė. Ir, ištikrųjų, kaip kitaip butų 
galima pasakyti, kad tie pilkieji sermėgiai, bu-> 
darni ir bemoksliai, ir neorganizuoti, ir niekieno 
nevadovaujami, patys ėjo ir laimėjo kovas su 
dešimteriopai, kartaįs ir šimteriopai skaitlin- 
gesniu priešininku, kuris ir apginkluotas buvo, 
kuris ir ?visą karb valdybą turėjo. Jeigu ruskiąi 
-bolševikai, bermontininkai, tokiu trumpu lai
ku išvaryta iš LietuVos, ir tai tuo metu, kai be
veik visą laiką ėjo kovos su Lenkais, tai visa 
tėra tiktai musų pilkųjų sermėgių dvasios ste
buklas ! i !

Iš visa to inteligentija berods turėjo pada
ryki išvadą, sukaupti pabodusios tautos idealiz-

“Ponų” 
valdžia

mą ir sukonkretinti į apčiuopamas formas. Pla
čiosios žmonių minios, išvariusios priešininkus, 
grįžo int savo paprašius šiokiadienius darbus, o 
inteligentija tuo tarpu užsidarė į biurus ir ėmė 
tiems žmonėms įstatymus leisti, mokesčius krau

ti, skirti karo komendantus ir apskri
ties viršininkus, skirti jiems tuos vir
šininkus, kurių 'jie, tiek narsus buvę 
karo laukuose, dabar nedrįsta kitaip

pavadinti, kaip tik “ponas” ir siekia rankas 
jiems bučiuoti, kurie iš neturtingo žmogaus mo
kesčių išieškoti ar rekvizicijų paimti važiuoja 
su milicijos pulku... Inteligentija, kuri dabar 
sudarė tą valdžią, kuri elgėsi su žmonėmis ne- 
taip, kaip jie karo laukuose svajojo, susipynė 
savo teoretiniuose samprotavimuose, nusipoliti
kavo, o liaudis vėlei pasiliko be, vadų. Inteligen
tija neatliko savo uždavinio, ^neišnaudojo tau
tos idealizmo, tautos dvasios pakilimo, net ne
suprato jo, net nenorėjo int jį iš savo “aukšty
bių” nusileisti! O tauta pajuto, kad ji turi val
džią, kuri tėra tokia, tai yra tebenęšioja tokius 
pat požymius, kaip ir seniau visos kitos buvu
sios vaįdžios, kad su “savo valdžia” reikia kal
bėti rusiškai, vokiškai, lenkiškai, kad ir “s&vo 
valdžia” tėra tiktai “ponai...” *

(Bus daugiau)

Trockio gražus žodžiai — 'tai 
tik kosmetikos įmones. Kaip 
moterys savo veido noria tek
lius pridengia visokiais milte
liais ir tepalais, taip ir bolše
vizmo apaštalai savo žodžiais 
nori tikrybę pridengti. Ir rei
kia tiesą sakyti, moterys, ne
palyginti, yra daug nuosekles
nes už bolševikus: jos pagra
žintą veidą nesibijo rodyti 
žmonėms. Bet bolševikai rodo 
pasauliui tik savo “kosmeti
ką,” o veidą nori nuo visų 
paslėpti. Pavyzdžiui, tesic re
voliucionierių teisimas. Leni
nas juk pareiškė dideliu nepa
sitenkinimo, kad Europos so
cialistams buvo leista atvažiuo
ti į Maskvą. Jei jau bolševikai 
bij'osi parodyti pasauliui kad 
ir pagražintą veidą, tai tas vei
das, tur būt, nepaprastai bjau
riai atrodo. Vadinasi, bolševi
kai savo veidu nebesitiki suvi
lioti pasaulio darbininkų. O 
tai jau visai blogas reiškinys.

—K. Sėjikas.

Sveikatos Dalykai
Dr. A. Montvidas.

(L. D. rašo: “Aš labai daug 
sapnuoju ir net kalbu Į>er sap
ną, kaip man pati jKipasakoja. 
Nuo ko tai paeina?”

Atsakymas. — Visi žmones 
sapnuoja laike miego, tik ne 
visus sapnus atsibudę atsime
name. Smegenys veikia ir mie
gant, tik lėčiau. Sapną! kariais 
yra keisti, fantastiški, nes mie- * 
go laike taip vadinamosios ma
žosios smegenys (meduia) nė
ra ' pi Inoj kontrolėj didži ųj ų
smegenų. Stipresnis jų veiki
mas net prie ikalbėjimp veda 
sapnavime. Vienok pati jums 
gali pamelftiiot, kad pasigyrus, 
buk sapne pasisakote savo se
kretus. iį

Kad padarius sapnus len
gvesnės rųšies, nevalgykite ei
nant gult ir vakarienė turi su
sidėti iš lengvo maisto. Rū
pesčiai irgi veda prie sunkaus 
sapnavimo, lodei reikia pra
tintis nesirūpinti. 

• a

Mažo ūgio.
E. G. rašo: “Mano vaikas tu

ri j.J2 metų, o išrodo kokių 8. 
Ar yra kokis būdas pagreitinti 
jo augimą?”

Atsakymas. — Patariu nesi
rūpinti, nes gali atsitikti, kad 

%jis ims augti sparčiau už tuos, 
kurie išaugo iki 12 metų, ir da, 
tris ar keturis busiančius me
lus jis įgali net pralenkt kitus. 
Tūli vaikai pirma auga lėtai, 
bet paskui pašoka greitai. Yra 
ištirta, kad tam tikros gilės 
(liaukos) savo syvais konitro- 
lioja augimą. Mažu tų gilių 
ekstrakto davimais pagreitintų 
augimą. Pasitarkite apie tai su 
savo daktaru. Vienok tikrą 
vaisto ūgio padidinimui nėra* 
Jei butų, visi net viodrais ger
tų.

Bijo kirmėlių.
A. N. rašo: “Aš myliu gam

tą ir dėl šitos meilės ir svei
katos mėgstu praleist vakarus 
soduose. Bot vasarą .ant me
džių atsiranda kirmėlių, kurios 
kariais nukrinta ant manęs ir 
tuomet aš baisiai išsigąstu, 
drebu ir nežinau kur dėtis. Ki
ti žmonės jų nepaiso. Kodėl 
pas mane tokia baime?”

Atsakymas. — Jūsų nežinoji
mas apie kirmėles ir kitus gy
vūnus daro baimę. Ko žmogus 
nežino, to jis bijo. Susipažin
kite su kirmėlių gyvenimu, jų 
veisimosi, ypatybėmis iš mok
sliškų raštų ir ne tik jų nebi
josite, o darysis jos įdomios.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tclephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

h

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- Į 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- Į 
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą | 
3261 So. Halsted St., Chicago. IIL !
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sėjai didžiumoj yra politikie
riai. Jie visi kandidatais buvo 
pastatyti kapitalistinių —- re- 
publikonų ar demokratų — 
partijų politikierių, parinkti 
toki, apie kuriuos žino, kad jie 
yra jų žmonės, ir išrinkti bal
sais žmonių, kurie negalvoda
mi balsuoja taip, kaip kapita- 

_ listų politikieriai jiems į gal
vą prikala. Dėlto visuomet, 
kada darbo žmogaus reikalai 
susiduria su reikalais jo sam
dytojo, ir judviejų byla nueina 
teisman, vargšas darbininkas 
vargiai kada gali pasidžiaugti 
laimėjęs, —- nors teisybe . ir, 
aiškiai butų jo pusėj.

Darbininkai tat yra 
ypatingai savo kovose 
dytojais dėl didesnio
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patyrę 
su sam- 
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kąsnio, — savo streikų metu, 
kuomet samdytojai, norėdami 
streikininkus suvaldyti, šau
kiasi teismo pagalbos. Ir tokią 
teismo pagalbą jie. visados 
gauna, būtent ‘ “inju-netioną” 
prieš streikininkus ir jų pikic- 
tuotojus, ir policiją jiems are
štuoti ir į kalėjimus kišti.

Darbininkanjs todėl turėtų 
būt svarbu, kad teismuose tei
sėjų kėdėj sėdėtų ne kapitalis
tų reikalų gynėjai, bet teisy
bes žiūrėtojai, pas kuriuos tos 
teisybės rastų ir skriaūdžia- 
masai darbo žmogus, 
galės būti, jei teisėjo

Ii su jomis, apsiprasti. [Cenzū
ros užbraukta] Aiškių funk
cijų k-t liros neturi. Panaiki
nus karo stovį, galima bus vi
sas tas komendantūras suvesti 
į rikiuotės dalis ir duoti vy
kinti uždavinius, kuriems ka
riuomenė yra pašaukta. Kiek 
dabar šiems valdžios organams 
bereikalingai valstybės lėšų eik
vojama ir žmonių triūso deda
ma! Paėmus iš apskričių ko
mendantus, vietos administra
cija sustiprėtų, įgautų prie 
darbo valios ,ir sumažėtų ta ne
išbrendama bala vietos vald
žių.

Anglijos koalicija braška
Atskira Italijos taika su An- 

goros turkais padaro didesnį 
plyšį Eur^pbs trilypiniame 
susivienijime. Apglija, Fran- 
cija ir Italija buvo pasižadėję 
spręsti Artimųjų Rytų klausi
mą bendrai. Dardanelių laįsvė, 
turkų karinių jiegų pasitrauki-

skilo dėl jo politikos. Jo nc- 
pavykimas Genuoj yra sunkes
ne našta negu koalicija Ang-

Darbo partija nėra nusiminus 
dėl šitos sekines.

Psichoanalizė.
------- j-----------v .. . -----

(Feljetonėlis)

Svarbus 
rinkimai.

O* taip 
snolan 

jie patys pasodins žmones, ku
rie yra darbo žmonėms atsida
vę, kurie jų reikalus gina.

Politinė darbininkų 
zacija yra socialistų 
Kiekvienais rinkiniais 
rias valdžios įstaigas
savo, vadinas darbininkų kan
didatus. Šiais teisėjų 
mais socialistai turi 
savo pilną kandidatų
išstatę, —■ tarp tų kandidatų į 
Augštesnįjį teismą yra ir ži
nomus lietuvių advokatas Kazi- 
mieraa Gugis. Ateinantį pa- 
nedėlį bus balsavimai. Tegul

organi- 
pantija.
j įvai- 

ji stato

gali būti 
iškrėstas,

Ateinantį panedčlį, birželio 
5 dieną, įvyks svarbus rinki
mai. Bus renka^ni teisėjai.

Gal būt dėlto, kad Ghicagoj 
kas metai esti ne vieni rinki
mai, žmonės paprastai nelabai 
jais bcsiintcrestioja, daugelis 

dažnai nei balsuoti neina, lai
kydami rinkimus nesvarbiais.

Tai yra bloga. Bloga, kad 
įvairųš rinkimai perdažnai es
ti, bet dar blogiau, kad 
šuo tojai, ypatingai
žmonės, taip mažai jais 
pina, taip mažai savo 
teise naudojasi ir palieka visa 
politikieriams žinotis, 
savo apsiĮęidimo žmonės 
kenčia, — kenčia, kad 
žios įstaigose supuvimas, 
tas,) neteisybė žydi.

Teismas šiandie yra galinga 
įstaiga ir “teisybės darytojai” 
— teisėjai daugely atvejų yra 
galingesni dagi už įstatymų 
leidėjus, už visus valdininkus 
ir už visą policiją. Bet teisėjai 
yra monės: jie gali būti geri 
ir blogi, dori ir nedori, teisin

 

gi ir nėtęisingi, žiūrintys teisy
bes, ar parsidavėliai — tarnau
jantys galingųjų interesams.

Darbo žmonėms tenka daž
nai susidurti su musų teismais 
ir jie žino, kiek šiandie juose 
yra teisybės ir neteisybės. Tci-

rinki- 
taipjau 
sąrašą

JURGIS GERVĖ

bal- 
darbo 
tesiru- 
balso

Dėlto 
patys 
vald- 
graf-

nes priedermes, -— tegul vi»i 
eina balsuoti ir savo balsais, 
pasakyti, kad republikonų-dc- 
mokratų politikierių teisėjui 
suoluose jie nebenori. Vieniu-' 
tėliai tinkami kandidatai į tei
sėjus yra padėti ant socialistų! 
. jalioto. (

*>

Karo stovis Lietuvoj
Kauno “Socialdemokratas” 

rašo: j
Visą nepriklausomybės laiką 

sietuva gyvena suvaržyta karo 
stoviu, po globa žvalgybos ir 
komendantūros agentų ir sau
valėj valdžios atstovų. Delei 
musų nurodymų, kad, reikalin
ga pailiuosuoti visuomeninis 
gyvenimas iš tų visų pinklių ir 
duoti jam laisvai bujoti ir plė
totis, valdančios partijos iš
keldavo lenkų užpuolimo pavo
jų ir valstybės susprogdinimo 
iš vidaus pavojų ir tuomi tei
sindavo nepaprastų priemonių

laikymą. Jeigu tie ^baubai” 
iki šioliai tui’ėjo šiek tiek re
alumo ir jais naiviems pilie
čiams galima buvo aiškinti vi
sus musų gyvenimo netobulu
mus, sunkuttįius ir bėdas, tai 
jau šiandien jokio pamato lai
kyti karo stovį nėra ir “pavo
jais” dumti akis visuomenei 
nepasiseks. Vienok, kaip že
miau pamatysime, iš valdžios 
puses numatoma palaikimas ka 
ro stovio ilgesniam laikui. 
Taip, 20—IV š. m. Ministerių 
Kabinetas nutarė panaikinti 
karo stovį visoj Lietuvoj iš
skyrus Ežerėlių, Utenos, Uk
mergės, Trakų, Alytaus, Seinų, 
Mariainpolės apskričių, Kauno 
miesto ir plačiųjų gelžkelių 3 
k Imt juosta. Paskulinioj mes 
rasime miestus: Paircvežiį, Rad
viliškį, Šiaulius, ’ Mažeikius, 
Kretingą, Tauragę, Janavą, 
Kaišedorius ir tt. Tokiu budu, 
Ministėrių Kabinetas) pasiūlys 
Steig. Seimui panaikinti karo 
stovį sodžiuose ir miesteliuose, 
tolymuose nuo gelžkelių lini
jos, kur politinis ir įkulturinis mas iš Europos, armėnų krik 
gyvenimas pakankamai apmi
ręs ir kur dėl susisiekimo sto
kos sunkiai atgaivinamas. Už 
3 mėnesių po priėmimo kon
stitucijos (turbut 15—V š. m.) 
privalės būti pravesti rinkimai 
į nuolatinį Šalies patlamentą. 
Nejaugi valdžia mano šaukti 
rinkimus paliekant dideliose 
Lietuvos dalyse ir svarbiau
siuose politinio gyvenimo cent
ruose tokias asmens garantijas, 
kur 1) tavo butas 
kiekvieną valandą
kur komendantas 2) savo nuo
žiūra kiekvieną rinkiką gali 
išsiųsti iš savo apskrities, 3) 
patalpin t ijikonccn t^aci j ų stovyk 

lon, kaipo įtariamą, 4) net 
atimti butą, rekvizuoti /daik
tus, 5) ' varžyti spaudą, draus
ti susirinkimus, trukdyti dar
buotę dr-jų ir sąjungų ir tt.

Jeigu valdžia mano karo 
stovio priemonėmis kr.-demok- 
rat. rinkimus laimėti, tai klys
ta. Kovai gi su išoriniu priešu 

šiandien* karo, stovis yra ner- 
mkalingas ir net blėdingas.

Mobilizacija neskelbiama, 
naujokų šaukimai nev*ykina- 
mi, nepaprastos rekvizicijos 
nededamos (pakanka papras
tųjų rekvizicijų), lenkų judėji-’ 
mas (Lietuvoj šių ribų neįmano
mas, o svetimų valstybių šni
pus, apsaugos organai privalo 
gaudyti prie visų apystovų; tik 
savo darbą ramiame laike at
liks daugiau sistematizuotai ir 
organizuotai negu esant karo 
stoviui, kada kiekvienas įtaria
mas pilietis už skverno trau
kiamas “šaltojbn,” neieškant 
kaltės prirodymų. Gresiant 
valstybei pavojui, jeigu valdžia 
panorėtų suvaržyti gyvenimą, 
padaryti jį tampresniu, tai tam 
tikslui >avo bagaže naujų prietį 
monių nesurastų, negu būvi/ 
vartojamos 4) metų bėgy.

Prie tų “padėčių” pinutis su-

ščionių gynimas ir santarvinin
kų mandatai Mažosios Azijos 
pakraščiams turėjo būti spren
džiami draugingos lygybės 
dvasioj.

Francija ir Italija dabar at
siskyrė nuo Anglijos, padary
damos atskiras sutartis su ke- 
malininkais. Anglijos diplo
matija Artimuose Rytuose, pa
sigriebiant Bagdado gelžkelį, 
Palestiną ir Mesopotamiją ir 
įmaišant graikus į Mažosios 
Azijos klausimus, privertė 
Franci ją su Italija eiti kas sa
vo k ei i ik

Jungtinės Valstijos ^padarė 
atskiras sutartis šu Anglija, 
Franci j a ir Italija suteikian
čias Amerikos kapitalui ly
gias teises su tų šalių kapita-i 
lislų teisėmis įvairiose Mažo- 
sios Azijos provincijose.

Graikų vajus prieš Kemali- 
ninkus maloniai užkliuvo ket
virtu kartu., Standardo Žibalo 
kompanija pasigriebė Erzeru- 
mo Žibalo klodus pirma negu 
anglai sugebėjo paimti į savo 
rankas su graikų pagalba.

Karalius Feisal ir arabų va
dai, su kuriąis Anglija padare 
atskiras sutartis dėl savo kelio 
per Mesopotamiją, pareiškė, 
kad jie nori būti nepriklauso
mais nuo anglų kontrolės.

Anglai pasivogė Feisalą, pa
sižadėjusį būti ištikimu fran- 
euzams Syrijoje. Dabar išeina, 
kad francUzai ®u Standardo 
Žibalo pagalba atkalbino Fei
salą nuo anglų.

Anglijos valdžia nustojo sa
vo svarbos Artimuose Rytuo
se, Tolimuose Rytuose ir Euro
pos lotynų šalyse. Vietoj lai
kius' talkininkus krūvoj nustū
mė juos nuo savęs ir Balka
nuose ji turėjo vieną nepasise-, 
kimą po kitam.

Anglijos konservalyvai ren
giasi karau prieš Lloyd Geo-

gebėjo prisitaikinti, susigyven- rge’ą. Net liberalų stovyklų

Jei nori spręsti apie moters 
grožį, tai daryk tatai iš ryto, 
kada ji da nėra “pasipuošusi.” 
Taip sako žmonės, kurie gerai 
žino moterų paslaptis. Tokios 
nuomonės laikosi net toki ore- 
nybė (autoritetas), kai Ghica- 
gos Dailės Muzėjaus direkto
rius. Jis sako, kad šių dienų 
kosmetikos menas net ir iš ra
ganos galįs pądaryti paken
čiamą moterį. O šiaip sau iš 
neblogai atrodančios moters 
išeinąs tikras “fleperis.” Visai 
kas kita iš ryto — tuomet vi
sos raukšlės pasirodo “natūri
niame” stovy ir kiti nedatekliai 
aiškiau matosi. Bet , man tikrai 
Neišpuola kalbėti apie tas mo
terų “tragedijas.” Ir bučiau 
nekalbėjęs. Tačiau pasiėmiau 
tokią nedėkingą temą, 
komplimentų pasakoti 
jokios galimybės.

Eikime toliau. Seniui 
d’ui atėjo į galvą, kad ne tik 
moterys naudojasi kosmetikos 
menu, bet apskritai imant vi
si žmonas. Visi bando rodytis 
ne tokiais, ^kokiais jie tikrai 
yra. Jie bando pridengti savo 
dvasinį skurdą ir kitas ydas 
savo rųšies “kosmetika.” 
tat butų klaidinga spręsti apie 
žmogaus charakterį iš to, kaip 
jis elgiasi susirinikiinuose. 'lo
kiuose ' itsitikimuose žmogus 
“pozuoja: jis'kalba atsargiai 
ir ncatiderigia savo “natūros.” 

 

Bot (kuomet žmogus nejaučia 
“pavojaus,” kuomet jis. randa
si tarp “shvųjų,” tąsyk jis ne- 
sužiniai pasako vieną-kitą žo
dį, kuris gali labai gerai nu
šviesti jo būdą. Tokie nesuži- 
niai pasakyti žodžiai psicho
analizės žvilgiu turi didelės 
reikšmės. Tai viena.

Antra, žmonės užmiršta tik 
tai, ką jie nori užmiršti. Jei 
žmogus pasižadėjo tan ką nors 
padaryti, o nepadarė — tai 
žinok gerai,’ kad jis mažai te- 
paiso apie tave. Juoba jei jis 
teisinasi tuo, kad užmiršęs tai 
padaryti. Žmogus neužmiršta 
to, kas jam užmiršti nemalo
nu.

Suprantama, yra ir daugiau 
psichoanalizės dėsnių. Bet šia
me rašihyj reikalo apie tai 
kalbėti nėra. Pakaks ir tų dvic- 
jy-

Bolševikai dabar nori įti
kinti viso pasaulio proletaria
tą, kad tie nevidonai socialde
mokratai sugriovę bendrą 
frontą prieš kapitalistus. Esą 
tik dėl jų užsispyrimo nebuvo 
galima suvienyti tris interna
cionalus daiktan.

kur 
neiti

Fren-

Už-

Viskas Išeina puikiai, Sulig 
I>sichoanalizės dėsniu, bolše
vikai užmiršta tai, ką jie nori 
užmiršti. Vienok bėda ir yra 
tame, kad nuo to “nekalto” 
užmiršimo priklauso teisybė. 
Kiekvienas, kurio užmiršimas 
nemalonių sau dalybų da ne- 
pasi ekė liguistinio stovio, ge- 

1 rai žino, kad tikri tos darbi
ninkų vienybės ardytojai bu
vo bolševikai. Radcko arogan
tiškumui ir užsispyrimui nebu
vo nei galo neį krašto. Iš vis
ko bolševikai pasirodė, kad 
jie teprisiiaiko tik vienos tai
syklės: kas ne su mumis, tas 
prieš mus. Vadinasi bolševi
kams rūpėjo ne bendras fron
tas sudaryti, o paversti visus 
į savo ^yierą,” kurios vyriau
sias ir neklaidingas pranašas 
yra Leninas. z

O matote, bolševizmo sekė
jai visas Lenino klaidas už
miršta ir Leninas jiems vis- 
vien neklaidingas.

Pasakojama, > kad vienam 
kunigui buvo iškirsta toks špo
sas. Vieną šventadienį kuni
gui reikėjo skaityti iš biblijos 
tą vietą, kur kalbama apie No
jų ir jo arką-laivą. Vienas 
šposininkas ėmė ir suklijavo 
kelis puslapius. Kunigas atsis
kleidė bibliją ir pradėjo skai
tyti: Nojus pasiėmė sau mo
terį, kuri buvo tiek ir tiek 
dešimčių mastų ilgio,, tiek ir 
tiek mastų pločio, o jos vidus 
buvo medžiu grįstas.

Perskaitė kunigas tai vieną 
kartą, perskaitė kitą —ir nie
ku budu nedasiprotejo, kad tai 
kalbama apie laivą. Galop, 
jis uždengė bibliją ir tarė:

—Broliai ir seserys! Man 
niekuomet neteko pastebėti to
kių dalykų biblijoj. Bet kaip 
matote, Nojaus moteris toki 
buvo. Aš jums tai iš biblijos 
-perskaičiau. Ir aš tikiu kiek
vienu biblijos žodžiu.

Kuomet Lenino liežuvis su
sipina, kai tos biblijos pusla- 
piai, tai niusų bolševikai tik 
stebiasi ir kartoja:

—Nors pirma drg. Leninas 
ir kitaip kalbėjo, bet jei jis 
dabar, taip sako — taip ir turi 
Luti. Aš tikiu kiekvienu jo žo
džiu.

Trumpai sakant, tikima į 
tai, į ką norima tikėti.

Žinoma, čia nėra reikalo kal
beli apie tai, ką bolševikai ža
dėjo padaryti, o nepadarė ir 
ką jie nežadėjo padaryti, bet 
padarė. Tai jau sena ir vi
siems žinoma pasaka. Visa, 
kas man čia r upėj o pabrėžti, 
tai tas faktus, ka<l\dabar jau 
mokslas nagrinėja 
užmiršimo reiškinius.
musų
pasiųsti paskubusiam 
Yorko
Briirui, tai jis papasakotų apie 
juos daug įdomių dalykų.

Matote, perdidelis užsimir
šimas kartais rodo, kad kur 
nors ir kas nors nėra gerai.

Iš kitos pusės, Lenino ir

“nekalto” 
Ir jei 

bolševikų vadai butų 
New

psichoanalitikui Dr.

Trockio gražus žodžiai —- tai 
tik kosmetikos įmonės. Kaip 
moterys savo veido n oda tek
lius pridengia visokiais milte
liais ir tepalais, taip ir bolše
vizmo apaštalai savo žodžiais 
nori tikrybę pridengti. Ir rei
kia tiesą sakyti, moterys, ne
palyginti, yra dgug nuosekles
nės už bolševikus: jos pagra
žintą veidą nesibijo rodyti 
žmonėms. Bet bolševikai rodo 
pasauliui tik savo “kosmeti
ką,” o veidą nori nuo visų 
paslėpti. Pavyzdžiui, lesic re
voliucionierių teisimas. Leni
nas juk pareiškė didelio nepa
sitenkinimo, kad Europos so
cialistams buvo leista atvažiuo
ti į Maskvą. Jei jau bolševikai 
bij’osi parodyti pasauliui kad 
iY pagražintą veidą, tai tas vei
das, <tur būt, nepaprastai bjau
riai atrodo. Vadinasi, bolševi
kai savo veidu nebesitiki suvi
lioti pasaulio darbininkų. O 
tai jau visai blogas reiškinys.

—K. Sėjikas.

Sveikatos Dalykai
Dr. A. Montvidas.

tik ne 
aksime- 
ir mie- 
karlais

(L. D. rašo: “Aš labai daug 
sapnuoju ir net kalbu per sap
ną, kaip man pati papasakoja, 
'Nuo ko tai paeina?”

Atsakymas. — Visi žmonės 
sapnuoja laike 'miego, 
visus sapnus atsibudę 
name. Smegenys veikia 
gant, tik lėčiau. Sapnai
yra keisti, fantastiški, nes mie
go laike taip vadinamosios ma
žosios smegenys (medula) nė
ra' pilnoj kontrolėj didžiųjų 
smegenų. Stipresnis jų veiki
mas net prie kalbėjimo veda 
sapnavime. Vienok pati jums 
gali pameluot, kad pasigyrus, 
buk sapne pasisekote savo se
kretus. * • H

Kad padarius sapnus len
gvesnės rųšies, nevalgykite ei
nant gult ir vakarienė turi su
sidėti iš lengvo maisto. Rū
pesčiai irgi veda prie sunkaus 
sapnavimo, todėl reikia pra
tintis nesirūpinti.

Mažo ūgio.
E. G. rašo: “Mano vaikas tu

ri 12 metų, o išrodo kokių 8. 
Ar yra kokis būdas pagreitinti 
jo augimą?”

Atsakymas. — Patariu neši- 
rupinti, nes gali atsitikti, kad 
Jis ims augti sparčiau už tuos, 
kurie išaugo iki 12 metų, ir da, 
tris ar keturis busiančius me
tus jis gali net pralenkt kitus. 
Tūli vaikai pirma auga lėtai, 
bet paskui pašoka greitai. Yra 
ištirta, kad tam tikros gilės 
(liaukos) savo syvais kontro- 
lioja augimą. Mažu tų gilių 
ekstrakto davimais pagreitintų 
augimą. Pasitarkite apie tai su 
savo daktaru. Vienok tikro 
vaisto ūgio padidinimui nėra. 
Jei butų, visi net viedrais ger-

Oficialingoji Lietuva.
(Iš laiško iš Lietuvos)

Upas Lietuvoj. — Antagonizmas tarp inte 
ligentijos ir liaudies. — Priežastys, 
suomeninio gyvenimo pavyzdžiai. — 

čiai ir Kauniečiai.

. — Vi- 
Vilnie-

Esu pasižadėjęs rašyti į “Naujienas” apie 
(Lietuvos politinį gyvenimą, gal ne tiek apie jo 
regimąsias formas, kiek apie tas vidaus aplen- 

kybes, kuriose tarpsta politiniai 
laimėjimai ir gal dažniau pralai
mėjimai. Žinoma savo pasižade- 
mo neišteisėjau, ir gal*ne todėl, 
kad kuriam laikui turėjau iš Lie

tuvos pasišalinti, bet gal greičiausia dėlto, kad 
Lietuva šiuo tarpu, nežiūrint visų politinio mo
mento kombinacijų, neduoda medžiagos, kuri 
galėtų būti nore mažutėliu vidaus pa^sitenkini- 
mu sunaudojama laikrašty, šit.ir dabar, netoli 
metų praleidęs užsieny gavus keletą savaičių pa-

Pirmas įspu- 
dis Lietuvon 
grįžus

-..... ...... ...............••............—- -------- -------------------------- ‘y------------r

drėgnas gyvena... Tokio įspūdžio daro dabar Lie-, 
tuva. . > - r

Seniau, prieš metus ar darjtiek seniau, ka
da politinės ir ekonominės aplenkybės buvo kiir- 
kas sunkesnes, kada vieną dieną reikėdavo lau

kas arti, o kitą į karo lauką 
Lietuvoj prieš skubėti, kada ir karo laukas ku
rnėtus—kitus vo ne kur kitur, bet tame pat, 

kurį ,ari ir sėji, tuomet dvasios, 
vidaus žvilgsniu buvo visai kita Lietuva. Butų 
neišmintinga manyti, kad tą dvasią galėjo įk
vėpti kuri nors buvusi Lietuvos vyriausybe ar 
kuris nors politinis asmuo ar vadas! Dar labiau 
butų neišmintinga manyti, kad visą Lietuvos 
atgimimo judėjimą suku re šviesuomenė, inteli
gentija, įkvėpdama ir plačiosioms minioms tė
vynes meilės, ugmes, pakilimo dvasios!... Lie
tuvos atgimimasėjo visai kitu keliu! Tautos 
vado, kuris atsistotų visos tautos prieky, ją, 
vestų, jai kovos džiaugsmo į'kvčptų, — Lietuva 
ir neturėjo, ir šiandien jo neturi. Tuo labiau jo
kia vyriausybė nesugebėjo tautai įkvėpti ugnies, 

nes jos ji pati visuomet tiek ma
ža iteturėjo. Lietuvių inteligentija 
buvo’«—' arba Rusų, arba Rymo 
auklėtinė. Žinoma, nei vienas, nei

kitas auklėtojas neturėjo nei galimybės, nei no
ro savo auklėtiniui idealizmo ugnį skiepyti. Jei 
Lietuva prisikėlė iš amžių merdėjimo, tai ne to-J 
dėl, kad Voldemaras Paryžiuj sėdėjo, Smetona 
soste prezidentavo, o Šleževičius triukšmingas

Lietuvos 
inteligentija

tuva, tai begalinis liiulnumas. Tarytum kas my
limą, mylimą asmenį butų išniekinęs, giliausia 
įžeidęs, atėmęs skaistybę, gražybę ir palikęs gy- 

Smtė pasauly tokiu gyvenimu, kaip kirminas

proklamacijas rašė, visą pasaulį šakėmis gąs
dindamas. Lietuva pasikėlė todėl, kad pasikėlė 
Jos žmonės, tie pilkieji sermėgiai, apie kurius. 
nei poetai dainų, nedainuoja, nei istorikai isto
rijos nerašo, nei šventieji į dangų be protekci
jos nepriima... Lietuvių inteligentija, prisiėmu
si Rusų ir Rymo dvasios, išėjusi jp organizaci
nę mokyklą, organizuoti, žinoma, nieko nemo
kėjo. Kėlėsi tauta neorganizuojama, kaž kokiu 
gaivaliniu budu, kaž kokia marių galybe. Sava
noriai, partizanai, šauliai, bemoksliai, dažnai 
beraščiai, dažnai apie šautuvą ir kovą ir girdė

ję nieko nebuvę, patys ieško-’ 
Liaudies dvasios jo sau ginklų, patys sau kar- 
iegos dus kalė, patys savo šiaudinėj

pastogėj kure “štabus” ir “ka-. 
ro vadovybės buveines,” patys ėjo į kovą ir joje^ 
stebuklus dąyė. Ir, ištikrųjų, kaip kitaip birtų 
galima pasakyti, kad tie pilkieji sermėgiai, bū
dami ir bemoksliai, ir neorganizuoti, ir niekieno 
nevadovaujami, patys ėjo ir laimėjo kovas su 
dešimteriopai, kartais ir šimteriopai skaitliu- 
gesniu priešininku, kuris ir apginkluotas buvo, 
kuris ir visą karb valdybą turėjo. Jeigu ruskiąi 
-bpfsevikai, bermontininkai, tokiu trumpu lai- 
l^i išvalyta iš {Lietuvos, ir tai tuo pietų, kai be
veik visą laiką ėjo kovos su Lehkais, tai visa; 
tėra tiktai musų pilkųjų sermėgių dvasios ste
buklas ! ’ - i' !

/ Iš visa to inteligentija berods turėjo pada
ryti išvadą, sukaupti pabųdusios tautos idealiz-

“Ponų” 
valdžia

mą ir sukonkretinti į apčiuopamas formas. Pla
čiosios žmonių minios, išvariusios priešininkus, 
grįžo int savo paprastus šiokiadierfius darbus, o 
inteligentija tuo taupu užsidarė į biurus ir ėmė 
tiems žmonėms įstatymus leisti, mokesčius krau

ti, skirti karo komendantus ir apskri
ties viršininkus, skirti jiems tuos vir
šininkus, kurių jie, tiek narsus buvę 

• karo laukuose, dabar nedrįsta kitaip
pavadinti, kaip įtik “ponas” ir šiokia rankas 
jiems bučiuoti, kurie iš neturtingo žmogaus mo
kesčių išieškoti ar rekvizicijų paimli važiuoja 
su milicijos pulku... Inteligentija, kuri dabar 
sudarė tą valdžią, kuri elgėsi su žmonėmis nc- 
laip, kaip jie karo laukuose svajojo, susipynė 
savb teoretiniuose samprotavimuose, nusipoliti
kavo, o liaudis vėlei pasiliko be vadų. Inteligen
tija neatliko savo uždavinio, ^neišnaudojo tau
tos idealizuto, tautos dvasios pakilimo, net ne- 

suįjralo jo, net nenorėjo int jį iš savo “aukšty
bių” nusileisti! O tauta pajuto, kad ji turi val- 
džią^jMiri tėra tokia, tai yra tobenęšioja tokius 
pat požymiui, kaip ir seniau visos kitos buvu
sios vaįdžios, kad su “savo valdžia” reikia kal
bėti rusiškai, vokiškai, lenkiškai, kad ir “savo 
valdžia” tėra įtiktai “ponai...”

Bijo kirmėlių.
A. N. rašo: “Aš myliu gam

tą ir dėl šitos meilės ir svei
katos mėgstu praleist vakarus 
soduose. BqT vasarą ant me
džių atsiranda kirmėlių, kurios 
kartais nukrinta ant manęs ir 
tiu/met aš baisiai išsigąstu, 
drebu ir nežinau kur dūlis. Ki
ti žmonės jų nepaiso. Kodėl 
pas mane tokia baimė?”

Atsakymas. — Jūsų nežinoji
mais apie kirmėles ir kitus gy
vūnus daro baimę. Ko žmogus 
nežino, to jis bijo. Susipažin
kite su kirmėlių gyvenimu, jų 
veisimoji, ypatybėmis iš mok
sliškų raštų ir ne tik jų nebij 
josite, o darysis jos įdomios.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Atc.

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

— _____ ______ _

(Bus daugiau)

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. : Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedel. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE.

RUOŠIA “TAG DAY” RUSŲ 
BADUOLIAMS ŠELPTI.

Jungtinis “Tag Day” Komi
tetas Rusų baduoliams šelpti 
reikalauja 5,000 aukų rinkėjų 
aukų rinkimo dienų rusų ba- 
duoliams, kuri bus birž. 26 d., 
1922 m. Organizacijos, kuriųs 
sudaro šitų jungtinį* komitetų 
aukoms rinkti, yra sekamos: 
Friends o f Soviet Russia, Na- 
cionalis Amatinių Unijų Komi
tetas Rusų Baduoliams šelpti, 
•Amerikos Komitetas Rusams 
baduoliams šelpti ir Amerikos 
pagalba rusų moterims. Ama
tinių unijų komitetus ir Sovie
tinės Rusijos Draugai (F. of 
S. R.) atstovauja darbinin
kams Jungtiniame Komitete.

Moters 18 metų, ar senes
nės yra priimamos aukų rink- 
kėjomis. Norinčios gali užsi
rašyti sekamose vielose: Vi
du nuiesty — F. of R. Room 
307-166 W. Washįngton St. N.* 
W-sidėj —•. Voice uf Labor 
2003 N. California avė. W-si- 
<lej --- ProJct. Book Store, 1237
W. Madison St.

Galima asmeniškai kreiptis, 
arba parašy^ į F. of S. R. 
ofisų.

KAIP APSISAUGOTI NUO ; 
PAVASARIO KARŠTLIGES.

Sveikatos komisionierius 
Herman N. Bundesen patarė 
kaip apsisaugoti nuo pavasa
rio karštligės be vaistų ir be 
daktaro. Pasak jo, nereikia 
vaistų vartoti ii’ bereikalingai 
daktarams pinigas mokėti. Rei 
kia valgyti gerų valgį, daug 
daržovių ir būti ore ant sau
lės ir gerai išsimankštyti švie
žiame ore. Taip darant, sa
ko jis, išlakstys visos negalės 
iš kiekvieno žmogaus.

BUVIMAS ”GERU SAMARI- 
TONU” ATSĖJO $50.

Christopher Perry. 1030 N. 
Wells gat., iki šiol laikėsi tai
syklės: “Trokšantį pagirdyk, 
alkanų papenėk ir nuogų pri
denk.” Bet dabar jis jos dau
giau nesilaikys. štai delko-. 
Vienų privakarį eidamas gatve 
jis patiko tris “alkanus” vy
rukus. Vienas paprašė jo 25c. 
ant kavos. “Geras Samarito- 
nas” išsiėmęs 25 centus davė 

.tam vyriukui. Tuo talpu jie 
apipuolė jį ir atėmė visus pi
nigus — 50 doll.

Tel. Yards 1311
J. J. HERTMANAVICZIUS,

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III.

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA: 

NotaiiaJiškus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

>- i

Darbiečių susirinkimas.

Gegužio 19 išėjęs pasivaikš
čioti patikau senų draugų K. 
' •—'Kur taip skubiniesi —<•
klausiu jo.

—Einu darbiečių susi rinki
mai!.

—Eųr?, darbiečių?
—Taip. Tai ar tu dar neži

nai? — stebisi senas draugas 
K.

—Alisai nieko. Tokiu vardu 
draugijos aš dar negirdėjau. 
Turbūt ji dar nesenai susitvė
rė?

—Nei senai, nė nesenai; ji 
susiorganizavo pereitų žiemų. 
Jos pilnas vardas yra Ameri
kos Darbo Partija. Jų suorga
nizavo bolševikų, taip sakant, 
dešinysis elementas tuoju tik
slu, < kad sėkmingiau priėjus 
prie plačiųjų minių. Mat po 
svarbių įvykių bolševikinėj Ru 
sijoj, Amerikos bolševikai ne
teko pasitikėjimo žmonėse. 
Taigi, jie ir susiorganizavo 
naujų partijų, kad galėjus pri
sitaikinti, taip sakant, prie ap
linkybių. O, ar negudrus su
manymas? /

—-Taip. Apie A. D. P. aš gir
dėjau, tik negirdėjau, kad jų 
vadintų “darbiečiais.” O kas 
link bolševikų “gudrumo” šo
kinėti iš kairybės į dešinybę, 
tai kaip kas galvoja. Jie pir
miau vadino (dar ir dabar va
dina) Socialistus “buožęinis,” 
o patys šokdami į dešinybes 
dabar pralęnkė net ir “For- 
mer-Labor” partiją. Taigi, va
dinti tokį šokinėjimų “gudriu 
sumanymu” yra daugiau, nei 
vaikiška, - 1

—Bet aš jau pasivėluosiu su 
sirinkiman. Jei turi liuoso 
laiko, tai eiva drauge susi
rink iman. Jeigu tau patiks, 
tai galėsi prisirašyti.

—Reikia eiti, — tariau
sau. /. -

^uėjova Wicker Park sve
tainėn, kur įvyko A. D. P. 3 
kp. susirinkimas. Svetainė bu
vo dar beveik tuščia. Kiek pa- 
laukus atėjo dar vienas-kitas 
ir pirmininkas atidarė susi
rinkimų. Ūpas pas visus na
rius buvo nekoks. Parėkauta, 
pasiginčyta, tai ir viskas. Dar. 
senas mano draugas buvo 
man priminęs rašytis, bet aš 
atsakiau, kad prisirašymas 
prie tokios draugijos, kuri sa
vo principais šokinėja iš vie
nos “erdvės” į kitų ir kurių 
“bustina” visi Bryanai ir tam 
panašus, jokios naudos dar
bininkams iš to negali būti. 
Tai tik didesnis darbininkų 
akių mulkinimas, daugiau nie
ko.

Po to mano senas draugas 
nieko neatsako, ir aš su juo at
sisveikinau. —.Northsidietis.

Telephone Yardp 5834

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

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

V-........ ...................................................... /

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVI
MAS Į MIŠKUS.

Be abejo daugumas dabar 
myli pavažiuoti toliau iš mie
sto, kur žolynai- žaliuoju, 
medžiai žaliais lapais pasipuo
šę; kur reginys jaukus, oras 
tyras ir kvapsnys malonus.

Nedalioj, birželio 4, 11 vai. 
ryto, LSS. 22 kuopa rengia 
šaunų draugiškų1 išvažiavimų į 
Beverly kalnus. Vieta labai 
graži ir vaizdinga.

Reikia pažymėti, kad šiame 
išvažiavime prisižadėjo kal
bėti d. P. Grigaitis. Jis jau 
pasveiko ir ketiųa pasakyti 
gražių prakalbų.

Po d. Grigaičio kalbos bus 
šiaip sau pasikalbėjimų ir 
įvairių žaidimų.

Visi Sųjungiečiai ir socialis
tų pritarėjai, kurie dalyvaus 
šiame išvažiavime, turės daug 
pasigerėjimo.

Kiekvienas, kuris dalyvaus 
šiame išvažiavime, privalo tu
rėti su savim užkandžių, kad 
paskui nereikėtų alkti. Komi
tetas ketina parūpinti apie 16 
asmenų užkandžių; daugiausia 
tiems, kurie neturės su savim 
šeimynų.

Reikia tikėtis,, kad kiekvie
nas lietu vys darbininkas ir 
darbininkė atsilankys į šį LSS. 
22 kuopos. draugišką išvažia
vimų. Kaip girdėt, rengimo 
komitetas rengiasi išsijuosęs 
ir tikrina, kad viisi atsilankiu
sieji bus visu kuom tikrai už
ganėdinti ir turės daug pasi
gerėjimo.

Kiek girdėt, iLSS. kuopos 
šįmet žada surengti daug pa
našių išvažiavimų. Ir nėra abe
jonės, kad tie išvažiavimai su
teiks daug gero bei naudos 
^dalyvaujantiems^ nes bus su
rengti ne vien tik pasilinksmi
nimo tikslais, bet sykiu ir 
apsišvietimui. —Darbininkas.

BRIDGEPORT.
■ . . < . | • V ■ |
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Šv. Jurgio parapijoj dar vis 
neramu.

Tarpe šv. Jurgio parapijonų 
bruzdėjimas prieš klebonų 
kun.. Krušų eina didyn. Nera
mybės ir klebonu nepasitikėji
mo debesys kas kart vis juo
desni ir juodesni darosi. Visa 
tai vien tik dėlto, kam kun. 
Krušas laikus lenkes mokyto
jas parapijinėj mokykloj. Dau
gumas parapijonų sako: mes 
rinkome aulęas ir stiprinome 
Lietuvos valdžių. Lietuvoj mu
sų broliai šiaip taip įstengė 
išvyti lenkus iš musų tėvynės, 
nors dar nevisai, bet čia kuni
gas atstatįinėja lietuves moky
tojas ir jų vieton gabenasi len
kes “miny^kas” lenkinimui 
musų vaikų. ' , j

Kpo tas bruzdėjimas baigsis, 
dar nežinia. Bet tur būt len
kės mokytojos, nei lenkė lieitur 
vių mokyklos perdėlinė, kuri 
užėmė pavarytos lietuvės vie
tų, lengviu budu nebus praša
lintos. Vietos klebonui matyt 
rupi su lenkių mokytojų pa
galba lietuvių vaikai lenkinti. 
Jis nesmerkia tų lenkių moky
tojų, kurios, sako, įskundę 
lenkų vienuolynui lietuvę mo
kytojų perdėtinę už tai, kad 

buk ji perdaug rūpino? lietu-’ 
vių reikalais, už kų ji’ tapus 
Visiems metams suspenduotai, 
o jos vieton paskirta lenkė. ' •

Bet kaip ten nebūtų, klebo
nas tokiu savo pasielgimu tu
rės turbut nemaža “trubelio”. 
Vietos -lietuviai pasiruošę jo
kiu budu neleisti,' kad jų vai
kai butų lenkinami, ypač da
bar, kada visų lietuvių — kaip 
čia, taip ir Lietuvoj — yra 
grieštas nusistatymas 
lenkus ir ijų “kulturų.”

— Bridgeportietis.

prieš

Iš BRIGHTON PARKO.

LSS'. 174 kp. po kelių mene
sių neveikimo geg. 27 d. turė
jo savo susirinkinių name 
3827 Archer aye. Iš visa ko 
matyt, ir yra linksma pranešti/ 
kad brightonparkiefiai imasi 
darbo ne juodais. Nors vienas 
buvusis kuopietis bėgiojo pas 
senuosius draugus ir prašė jų 
išstoti iš 174 kp., bet jo žygiai 
liko bergždžiais; susipratusie- 
ji darbininkai negali nematyti, 
kad jiši eina klaidingu keliu ir 
klaidina kiltus. Tas, apie kurį 
čia kalbu, yra buvęs fanatiškas 
garbintoijas to, kų jis dabar 
tikiu jau fanatizmu niekina. 
Fanatikai, matomai, visuo
met turi nukrypti jei ne į vie
ną, tai į kitą pusę; nuo fanati-^ 
žino atsikratyti jie niekaip ne
gali. Progų gavęs aš parašy
siu dėl ko minimasis asmuo 
taip neapkenčia savo buvusių 
draugų kuopos.

Taigi, kaip sakiau, nežiūrint 
to vargšo bėginėjimų ir prašy
mų pas buvusius draugus, kad 
jie apleistų 174 kp., pereitame 
susirinkime sugrįžo kiti du 
senieji nariai ir yra vilties, kas 
ateinančiam susirinkime įstos 
ir daugiau narių. Darbininkai 
jau mato, kadi, iš jų skaldymo
si nauda yra ne jiems, o tik jų 
priešams. t

Mes nemanom užsipuldinėti 
nei ant taip, gudinamu komu
nistų; męs, žinom, kad didesnė 
jų dalis nusekė paskui komu
nistų vadovus neapgalvojusi 
savo žingsnio ir žinom, kad 
anksčiau ar yeliau jie sugrįš 
vėl pas mus prie bendro dar
bo, sudarydami vienų frontų 
prieš bendrų , priešų. Todėl bu
tų labai gera, kad viena ir kita 
pus|ė paliautų kandžiojusi vie
na kitų ir geriau imtų vienytis.

Šitame susirinkime tapo nu
tarta surengti draugiškų išva
žiavimų į Jefferson miškus bir 
želio antrų septinladicnį. Butų 
gera, kad prie jo prisidėtų ir 
kitos kuopos. Taigi nutarta 
prisidėti prie 22 kp. išvažiavi
mo, kuris rengiama birželio 4 
dienų.

Draugui Stankui prisiminus, 
ar nebūtų galima kiek paau
koti Lietuvos socialdemokra
tams jų priešrinkiminiam va
jui paremti, vienbalsiai tapo 
nutarta paaukoti iš kuopos iž
do $5.00.

Apskritai, 174 kp. pradeda 
sparčiai darbuotis. Visi darbi
ninkai, kurie norite šviesesnės 
ateities, ateikite į sekamą su
sirinkimų, kuris bus toj pačioj 
vietoj, 3827 Archer Avė., M. 
Kai-lovo name; antrų birželio 
šeštadienį. Visi kiti kuopos su

sirinkimai bus ten laikomi kas 
antrų kiekvieno mėnesio šešta
dienio vakarų.

— P. Carlson, kp. koresp.
‘ / I* ■ •

Detroito žinios
J. Naujalio koncertas.

P-DetroitieČiai labai laukė
J. Naujalio koncerto ir išank- 
sto pradėjo rinktis Lietuvių 
svetainėn. Tai buvo geg. 28 d.

atidarė
Pirmiausia

gi daug buvo, o svetainė dide
lė, graži.

Vakaro programų 
kun. I. Bereišis 
dainavo Šv. Antano Parapijos 
Choras. Po jo p-le T. Lautz 
sudainavo solo Šimkaus kom
pozicijų “Oi kas.” Paskui išei
na Šv. Jurgio parapijos cho
ras, vedamas kun. čižausko. 
Čia buvo kas kita klausyti. 
Užtraukė sutartinę ir visi pa
linksmėjo. Kun. J. Čižauskas 
turi gabumų muzikoje ir cho
ro vedįme. Visos jo vedamo 
choro sudainuotos dainelės ža
vėjo publikų.

Shiuikininkas Bukantis ge
rai pagrojo porų gabalėlių, 
pianu akompanuojant kun, či- 
žauskui.

Ant galo ir lietuvių muzikos 
tėvas p. J. Naujalis išeina. Pub
lika pakįla nuo krėslų jo pa
gerbimui ir entuziasitingai plo
ja: Jis pianu skaihbina noktuir* 
nas, valcus ir kitas melodijas. 
Publika kvapų sulaikiusi klau
sė. •

Antroj programo daly pasi
žymėjo Valiukas, giedodamas 
salo tenoro balsu; taipgi gerai 
išėjo Valiuko ir Pranaičio du
etas.

Po choro dainų p. Naujalis 
vėl gražiai paskambino pianu. 
Abiejuos avėjuos p. Naujalis 
tajN) apdovanotas gyvų gelių 
•puokštėmis: * ...

Ant galo ėjo suvienytų cho
rų dainos, po kurių sudainuo
ta Lietuvos lumnas.

Kun. Bereišis agitavo už 
aukas dailės menui. Aukos 
buvo renkamos, bėt kiek jų 
surinkta, nebuvo garsinta.

—J. Dagis.

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagejbininkas 

(arba asistentas) 
graborius

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

HSmKIKBIIIlllimBIlIlIB

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12tK STREET, 

TeL Kedzta 8902

1514-16 Roomveli Rd. 
Arti St. Loala Aveų 

CHICAGO, ILU

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ned. 10:30-12:00 dieną

ith Ashland Avenue, , CHICAGO, ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. LafayettO 263 •

Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30.
4601 South Ashland Avenue,

(Apgurdnimae)

PERSERGĖJIMAS 
TĖVAMS 

APSAUGOJIMUI ŠEIMYNOS. 
Tėvas arba motyna kiekvienoj 

šeimynoj privalo žiūrėti, kad kiekvie
nas šeimynos naiys turėtų gerą ir 
tvii-tą kraują. Jie turi žiūrėti, kad 
ėjimas lauk butų normalis, kad skil
vis butų sveikas ir kad kepenis butų 
sveikos . Nadaleiskite, kad mažiau
sias šaltis dasiektų krutinę ir plau
čius.

Vartokite Bulgarišką Kraujo Ar
batą karštą einant gulti. Ji pagelb
sti tuojau sustatybdyti šalti ir ap
saugoja , nuo influenzos ir uždegimo 
plaučių. Ji gera nuo užkietėjimo, 
nevirškinimo, skilvio, inkstų, kepenų 
ir kraujo ligų.

Bulgariška Kraujo Arbata yra 
biednų žmonių daktaru, todėl, kad ji 
gydo beveik visas ligas ir prie to, 
ką ją vartoja žino, kad ji kainuoja 
labai mažai.

Eikit pas savo aptiekorių tuojau 
ir gaukite baksą tvojau. Rytoj gal 
jus reikalaujasite tų gyduolių, arba 
mes atsiųsime jums šeimynos baksą 
už $1.25 arba 3 už $3.15, arba 6 už 
$5.25. Adresas: H. H. Von Schlick, 
Prezidentas, 451 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

smar-

$3.00
3.50 
4.00 
4.00
4.50 
5.00 
5.50 
6.00
6.00
6.00
6.50
6.50 
7.00 
7.00 
7.00

SULAIKYTA UŽSAKYMAMS 
10,000 v 

DOUBLE TREAD TAJERŲ
GVARANTUOJAMA 4,000 MYLIŲ
Neapsakomai didelis perviršis tai- 

rų, priverčia parduoti už Ši dideli 
kainų numažinimą, šie tajerai nega
lima lygint prie.pigių naujų tajerų. 
Tūkstančiai motoristų plačiai vartoja 
kadangi jiems laiko iki 8,000 mylių. 
Pasinaudokit šią reta siūloma prpga 
ir viso meto reikmenys.

Pirkit dabar. šios kainos 
kiai mažina musų staką.
Miera Cord arba Fabric Naujos dūdos 
30x3 ‘ -----
30x3% 
32x8% 
81x4 ... 
32x4 ... 
33x4 ... 
34x4 ...
32x4% 
33x4% 
34x4% 
35x4% 
36x4% 
33x5 ... 
35x5 ... 
37x5 •...

Dūdos visos naujos, aukštos 
gurno, vieno meto gvarantavimas. Pa- 
žymekit kokių norit S. S., Cl., lygių 
siūlų arba nonskkl

Visi paštu užsakymai turi būt pil
nai apmokėti. i

Užsisakykit dabar, koltai kainos 
žemos.

SIŲSKIT ŠIANDIEN 
DEARBORN TIRE & RUBBER 

m)QJ9 So. Michigan Avė.
\ Tel. Calumet 6278 

Chicago.
Atdara vakarais ir subatomia.

$1.50 
1.75 
1.85
2.00
2.25 
2:85 
2.50
2.50
2.75
2.85
3.00
3.10
3.25
3.50 

.3.50 
rūšies

co

v

DU. P. ŽILVITI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179 

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

Chicago.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 Sb. Halsted SL 
Chicajo, Ilk 

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042

AUIBPRII

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pei įkuia 
i 40 cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00

Pigesnis kursu siunčiant 
t didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturlng 
District (Bank 
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 We«t 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5482

A. SHUSHO 
flKUSERKA 
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai priiiu- 
riu ligonę ir kudi

19929 S. State St, 
Chicago, UI.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St, 

Tel. CanaI 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto Iki 

8 vakaro

Repldencija: 2811 W. 63rd Si 
.Tel. Prospect 8466

.f , Talephom Yardi 6082

> DR. M. STUPNIGKI
8197 So. Morgan SI 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iM 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakaro 
................. ■........ .............. ■

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—-11 ryto; 2—3 po pietį 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų. 
Jtes. 1139 Independence Blvd. Chicago

Tel. Boulevard 2160

DR, A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—į vakaro:

8303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737
DR. MARY A 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrąžo iš Califomijos ir 

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

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

CanaI 0257
Naktimi Tel. CanaI 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 ryta 
1821 So. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halstad St
z

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytdjas ir Chirurgą*

Ofiso va!.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

8259 So. Halsted St., Chicago. į
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NAUJIENOS, Chicago, UI * ' Pėtnyčia, Birželio 2 d., 1922
LIETUVIAI GALI APLANKYT 

SAVO TĖVYNĘ IR SU
GRĮŽTI BĖGYJE ŠE

ŠIŲ MĖNESIŲ.

na ..... .......... ........................ 10c.
20. 3 Numeriai Socialdemo

krato, po 5c. vienas. Kaina 15c.
APVEDIMAI. ’ REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ ( PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Bije vienas ateivis gyvenan
tis Amerikoje gali aplankyt sa
vo tėvynę, savo gimines ir pa
žįstamus ir sugrįsti atgal,be jo
kių kliūčių, kada turi laivakęr- 
tę atgal. • I ;

Daugelis lietuvių, kaip mes 
patyrėm, geistų aplankyt savo 
tėvynę, senus savo tėvus, gimi
nes ir pažįstamus, apžiūrėt Lie
tuvos padėtį ir, reikalui esant 
sugrįžti atgtri, bet dėl esančių 
ateivybę varžančių įstatymų 
Su v. Valstijose, nedaug kas te
nori rizikuoti. Bet, delei to ne
reikia nusiminti. Yra būdas, 
kuris duoda galimybes kiekvie
nam ateiviui gyvenančiam Ame- 
rilcojo išv«žiuoti T^iotuvon ir L>c 
jokių kliūčių sugrįžti, neveizint, 

kad kvota iš /tos šalies butų pa
sibaigusį. Visą ką reikia, tai 
turėt laivakortę atgal, pirkta 
per “Naujienų” Laivakorčių' 
Skyrių. - ♦ !• b • I } j

“Naujienų” Laivakorčių Sky
rius yra korespondentu visų ge
riausių kompanijų,vežančių ke
leivius per Atlantiką, geriau
siais ir didžiausiais laivais. 
“Naujienų” Laivakorčių Sky
riaus vejdejai, turi asmeniško 
patyrimo apie 'laivų gerumą ir 
kelionę ir, gali suteikti geriau
sių ir naudingiausių patarimų, 
keliaujantiems Lietuvon, ar iš 
Lietuvos, iki mažiausiai smulk
menai.

šimtai lietuvių pasinaudoda
mi “Naujienų” Laivakorčių 
Skyriaus patarnavimu yra per- 
važiavę vandenyną,, vienon 
kiton pusėn ir visi dėkingi 
"Naujienoms”.

Tai yra smagu aplankyti 
vynę ir sugrįžti atgal.

Viso kaina $2.31 
“Naujienų” skaitytojai gaus 

už $1J)O! Knygeles vertos 
pirkti netik dėl jų pigumo, o ir 
dėl gerumo.

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

NAUJIENŲ KNYGYNAS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago,. H1.-A

Pranešimai
Socialistų Partijos Press Pikniko 

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

Racine, VVis. T. M. D. 121 kuo- 
pos draugiškas išvažiavimas birželio 
4 d. į Root River Parką, “Four miles 
road”. Pradžia 1 vai. po pietų Įžan
ga dykai visiems. Parūpinta geri 
muzikantai. Širdingai kviečiame vi
sus vietos lietuvius atvykti.

—t. Rengėjai.

Local 269 A. C. W. of A. mėnesi 
nis susirinkimas 
birželio 2 d., 8 v. 
St., Unijos svet. 
gatai išduos savo 
sios Amalgamčtų konferencijos. Tai 
gi visi nariai malonėkite susirinkta

— P. Chapas, sekr.

Įvyks pėtnyčioj, 
v., 1564 N. Robey 
Susirinkime dele- 
raportus iš buvu-

Cicero. — S. L. A. 194 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks birželio 4, 
1 v. po pietų, O. Sfcmuliunes svet., 
1449 So. 49 Avė. Svarbių reikani 
delei, malonėkite visi nariai laiku su
sirinkti.

— K. Genis, Fin. Sekr.

$1.00

ar
yra

tč-

20 KNYGŲ $1100.

gavome rinkini gėry 
iš Lietuvos, kurias *

Tik ką
knygų

vertu perskaityti kiek
vienam darbininkui.

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

2. žemes gyvenimo Reiškiniai. 
Moksliško turinio knygeles nau
dinga kiekvienam. Kaina 20c.

3. Žemė ir Žmogus gera mok
sliška knygelė, parašė Dr. Avi
žonis. Kaina...... ..................20c.

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

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

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

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

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

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

Dr-stės PaHainiintos uetuvos4prieš- 
pusmetinis susirinkimas įvyks suba
toj, birželio 3 d., 7 v. v., paprastoj 
svet. Nedėlioj, birželio 11 d., susi
rinkimo nebus, nes tų dienų bus dr-jos 
piknikas.—Raštininkas.

Baltos Rožės Lietuvių Pašelpos 
Kliubo priešpusmetinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioje, birželio 2 d., 8 v. v. 
Kliubo kambaryj.

— Vide-pirm. Leon Paukšta.

L. S. S. 22 kp. rengia draugišką 
išvažiavimą nedėlioj, birželio 4 d., 
11 vai. ryte, į Bcvcrly Hill miškus. 
Bus “ba.'ket pienie”, programas, žais
mės, ir diskusijos. Mėgstantįs tokius 
išvažiavimus ir norintis smagiai pra
leisti laiką tyrame ore, kviečiami yra 
skaitlingai atvykti. Iš visų miesto 
dalių reikia važiuoti Ashland Avė. 
gatvekariais iki 87 gatvei. Ten iš
lipus eiti į vakarus — j giraitę.

• — Komitetus.

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas {vyks subatoj, birželio 3 d., 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 
1822 Wabansia Avė. Kuopos nariai ir 
norintieji prisirašyti kviečiami laiku 
pribūti. —J. Lapaitis, f rašt.

L. D? K. Gedimino Draugija laiko 
savo susirinkimus kas mėnesis pasku
tinę pėtnyčią F. šedvilo svet., 341 
Kensington avė.
— Rašt. A. Butėnas, 317 E. 115 St.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 4 d., 1 vai. po pietų, Aušros 
svet., 3001 So. Halsted St. Svarbių 
reikalų deki, visi nariai malonėkite 
susirinkti.— Sekr.

Bridgeport, —, lllinojaus Lietuvių 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas į s subatoj, birželio 3 d., 8 
v. v., paprastoj svet. (3301 So. Mor

 

gan St.)\ Visi kliubiečiai malonėkite 

 

laiku susirinkti.

—Ant\ J. Lazauskas, nut. rašt..

Dr-stos Lietuvos Sūnų No. 1 prieš
pusmetinis ’ susirinkiirias bus birželio 
3 d.. 8 v. paprastoj svet. (4531 
So. Paulina st.) Svarbiij reikalų 
lei, visi nariai malonėkite būtinai 
ku susirinkti. —Rašt. J. Szlota.

de- 
lai-

Dr-sfės Atgimtiem Lietuviu Tautos 
mėnesinis susirinkimas Įvyks birže
lio 4, 1 v*’l. po pietų, Fellowship Hou 
se salėj (831 W. 33 pi.). Visi nariai 
malonėkite subrinkti.—Valdyba.

SLA. 134 kp. mėnesinis susirinki
mas bus subatoj, birželio 3 d., Auš
rom kambariuose. Visi nariai malo- 

t' Į nėkite susirinkti. Bus rinkimas dele-
11. Profesinės S-gos Marksi-. gatų seimai).—Valdyba.

ninku pa^uromiš. Kaina .... 5c. |
10 Vion. hA tčoJ North Side. — SLA. 226 kp. susi-12. Daibininky Vienybe. Kai-. rinkimn, Įvyks ncdsHo1, bi,4elio 4,

na-.....................   5c. 9:30, vai. ryto, Liuosybės svet., 1822
Wabf>nsia avė. Visi nariai malonė
kite būtinai laiku susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalu ąntarti.

—Rašt. K. Markus.

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

13. Kas Kaltas? Apysaka.
Kaina .............................. 1....  5c.

14. Komunos Kankiniai. Kai
na ....... 1.................................. 5c.

15. K. Markso “Kapitalai”.
Aprašo Kapitalo turinį. Kai
na ...........................į..............  5c.'

1

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

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

18. Areliai. Apyskaitė. Kai
na     3c.
, 19. Maratas. Drama. Kai-

Jaunu Lietuvaičių Tautiškas Kliu- 
has laikys savo mėnesini susirinkimų 
nedėlioj, birželio 4, 1 vai. po pietų, 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted St. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes randas daug svarbių dalykų 
aptarti.—Nut. rašt. S. Kunevičius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
REIKIA vedusios poros, be vaikų, 

prižiūrėjimui kambariu ir 11 metų 
vaiko. Renda už dyką. Galim1? matyt 
vakarais ir subatomis.

THOMAS VASIL 
2746 Park Avė.

‘ Netoli Califomia Avė., 1 fl.

JIEŠKAU APSIVED1MUI MER- 
ginos ar našlei be vaikų ne jaunes
nės kaip 19 metų iki 27. Aš esu 27 
metų vaikinas. Norėčia, susipažint 
su Chicagos merginoms. Esu atva
žiavęs iš toliaus. Malonėkite atsi
šaukti ir prisiųskito paveikslą su pir
mu laišku. Paveikslą grąžįsiu ant 
pareikalavimo. N ujienų Bridgopo?- 
to Skyrius, 3210 So. Halsted Street, 
num. 117.

JIESKO PARTNERIU
REIKIA PARTNERIO

Su šiek tiek kapitalo eiti su manim 
į grudų biznį. Turi būt gražiai at
rodantis ir mokąs lietuviškai V-lhėt. 
Proga visam amžiui teisingam žmo
gui, 
arba

Atsišaukime pilnai pažymikit 
kreipkitės ypatiškai.

YOGIE, 
3091 S. LaSallo St. 

Room 706

RASTA-PAMESTA
KAS RADOTE PINIGUS SUMOJ 

$1,100? Kuriuos pamečiau Zaleskio 
farmoj arba arti tos vietos. Kas'rado
te grąžinkite — radvbų duosiu $550. 
Pinigai buvo parnešti gegužio 30 d., 
1922, J. T., 4512 So. .Ilcruutage Avė. 
Phone Yards 7176.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys 1 

vaikinui su valgiu ar be valgio. 
— nėra skirtumo apielinkės. At
sišaukite: John Mialdus, 1739 
So. Halsated St. r

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS KAMBARYS DEL 

2 ,ąr vieno vaikino.. Taipgi turim 
kambarį dėl vedusios poros. Yrą/vi- 
soki parankumai. Atsišaukit: /

J. LAURINAITIS, / 
3252 So. Halsted St., 3 lubos frontas

Tel. Yards 4276
■ C ■ —■   — ■ ■ 1 ■ ■1 . 1

IŠRENDAVOJU kambarį 2 
vaikinams, ar ni£rginoms\J<ani- 
baris didelis ir^Jviesus.

3237 Auburn Avc.
2-ros

ISRENDAVOJIMUI

MOTERŲ VYRŲ

REIKIA merginų ir moterų 
nuo 16 iki 30 metų — leng
vam dirbtuvės darbui — prie 
punch press, kiek press, ben
drinus ir tt. Geri pinigai. Taip
gi merginos ne jaunesnės 16

VICTOR MFG. & GASKET 
COMPANY, 

5750 Roosevclt Rd.

REIKIA MERGINŲ IR MO
TERŲ 16 iki 30 metų dėl leng
vo šapos darbo, punch press, kiek 
press, bench ėtė. Gera alga. 
Taipgi mergaičių jaunesnių kaip 
16 metų.

Atsišaukit: '• ' '
VICTOR MFC,. GASKRT CO., 

5750 Rooscvelt Road

REIKIA moterų ir mergi
nų prie dirbimo kilbasų.

FAMOUS SAUSAGE CO., 
905 W. 59th St.

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė suprantanti stubos darbą ir 
mylinti darbti. Darbas pastovus 
lengvas ir gera mokestis. Drapanų 
nereikia plauti. Valgis ir kambaris.

DdUIYlb ’ VUVJ.

Oremus Chemical Laboratory, 
1718 So. Halsted St.

į 11 v-i t».l<A f JlclH ui • >V

Atsišaukit tuoj. 3

----- .
!!! REIKIA !!!

Merginų į kilbasų skyrių 
ARNOLD BROTHERS, 

660 W. Randdph St.

REIKIA merginų core darbui. 
Kreipkitės tarpe 8—11:30 iš ry
to. Klauskit Mr. Pinkus.

CRANE CO., 
15th & South Canal St.

REIKIA 6 moterų skudurų 
ortavimui. Nuolatinis darbas. 0RFNDAI 5 KAMBARIŲ, ANT SOrtaVimill. MlOiaiims C 

2-u lubų, labai tinka daktaro, don- ’ Ateikite prisirengę dirbti.
.... bile
Kambariai švie

sus iš visa šonų, Halsted S t. ir 19th 
'?!/ Karšto vandenio šiluma, gasis. 
elektra. Išridzypime pagal rendaunin- 
co rrikalnvimo. Krcibkites prie sa

vininko Thotnrs Barosk0, 1919 So. 
Halsted St. TeJ. Canal 0235.

JVAIRyS SKELBIMAI

;istd, oVnlist"1, advokato, arba 
tokio ofiso daibui. t— - -r .

PALIKSIU. GROJIKLĮ PIANĄ 
atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
jirks ant ijngvą išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
Į Naujienų ofisą pum. 3t>. #

' ' STOGŲ BENGĖJAT
Varvanti stogai sutaisomi ir gva- 

rantuoianri. 4 automobilių trobai 
važiuoja į visas dalis miesto ir apie- 
linkŽn. Įsteigta 34 metai. Didžiau- 
sis ir geriausiai {rengti stogii kie
mas Chicagoj. Vien tik unljistai ir 
patyrę darbinirkai dirba. J. J. Dunno, 
Roofing Co., 3411-3413 Ogden Avė. 
Tel. Lawndale 0114 — Visi skyriai.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA
Jaunų moterų
17 iki 30 metų

Tvirtos ir apsukrios į nlusų 
įvairius skyrius darbui, pana
šiai :

Tvarkymui orderių 
Rišimui lavorų

Vyniojimui pakelių

Patyrimas nereikalingas.

searsTSroedeck & co.
Homan Avė. Arthington St

REIKIA 50 MERGINŲ dirb
tuves darbui — nuo šmotų — 
gera alga, nuolatine vieta. 
Kreipkitės.
American Insulated Wire 

954 W. 21-st St.
Co

REIKIA DAR DVIEJŲ LIETU- 
vaičių nejaukesnių kaip 17 meti} bai
gusių grammer «school mokintis.už 
slauges (nurse). Uniformos ir kny
gos, valeis ir kambaris; $5 j mėnesįi 

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W/. 35th PI;

BELT SANDERS REIKIA. 
Atsišaukit.
GREAT NORTHERN CHAIR 

COMPANY, 
( 2500 Ogden Avė.

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų. Atsišaukit:
GREAT NORTHERN CHAIR 

COMPANY, 
2500 Ogden Avė.

REIKIA ištikimų vyrų į ge
ležies atmatų kiemą dirbti.
ANSHEL SHAMBERG IRON

& STEEL CO.
459 N. Wood St.

JIEŠĘA'U gero porterio. Ge
ras darbas ir-gera mokestis.

P. METRUKAS

REIKIA ATSAKANČIO 
rio.

Atsišaukite greitai:
A. SUCILLA, 

12300 Emerald Avė. 
W©9t Pullman, III. 
Tel. Pullman 3990

BUČE-

LOUIS DRAY, z
1342, So. Racine Avė.

REIKIA Patyiusių Moterų prie 
skuduru roriavimo. G°ra mokest s.

WEST PULLMAN WASTE , 
MATEBlAli CO.

12055 So. Emerald Avė.

REIKIA Moterų prip spėka 
varomų mašinų į kvartukų dirb
tuvę. \ . .

ACME APRON MFC. CO., 
817-19 W. 47 St.

------------- ../....L

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA 10 AGENTŲ TUOJAUS. 
Jei nori pirkti, arba parduoti Real 
Estate arba formos žeme, ateikite ir 
pamatykit mus. Mes tekiame padė
jime, kad su vėsimo j daiktą.

PUBLIC REALTY CO., 
not inc.

4509 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 1303

Insurance, Foreign Exchange, claim 
adjusting, legal papers. Veltui pa
turima. Reikia tuojaus 10 agentų.

L. A. Jacobson, advokatas, 
Vvalter S. Taikia, Notary Public.

REIKIA vyrų j geležies atim
tų kiemą. $4.00 į dieną.

Kreipkitės :
PRICE IRON & STEEL CO., 

' G7th & 48th Avė.
REIKIA paprastų darbinin

ku i atecl yard $4.00 į dieną. 
CONCRETE liNGRNG. CO.

1926 So. 52nd A ve.

REIĮ&IA paprastų darbinin
kų dienomis ar naktimis.. 
Corn Products Refining Co., 

63 St. & Archer Aye, Argo, III.
■ i 

REIKIA

kaipoPaprastų darbininkų, 
pagclbininkų prie mašinų dar
bo. Darbas nuo Šmotų. Pa
tyrimas nereįikalin^s.

‘ ACME STEEL GOODS* CO. 
2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas, sal
dainių ir ice .cream krauttivė 

ie daikto. Gera vieta, biznis 
gerai išdirbtas.

1822 S. Pcoria St.

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

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosernė, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per 15 metų, tarpe maišytų tautų, 5 

'kambariai dėl gyvenimo, didelis jar
das, garadžius, renda viso $40, kartu 
arklys ir vežimas. Nemokantį biznio, 
išmokinsiu. , Atsišaukite į Naujienų 
ifisą Box 40.

REIKIA SALESMANO. PROGA 
apsukriam vyrui. Kas tokio skirtin- 

turi1go. Didelis pelnas. Taipgi 
kalbėt angliškai. v 

LEIBSOHN CO„
35 So. Dearborn St.

Room 505

REIKIA dailydžių ir cabinet 
dirbėjų — patyrusių durų fixtu- 
res. Kreipkitės:

J. LEDERER, Ine.
644 W. Madison St.

RAKANDAI
RAKANDAI, 3 WILT0N KAURAI 

odos ir velouro vidurinio kambario 
setai grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario setai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ai’ po vieną šmo
tą atskirai. Galima matyt dieną ir 
vakarais, 704 ,S. Indepcndence Blvd.

PARDAVIMUI komoda 
gramafonas, su 20 regordų.

2540 W; 45 PI.
2 fl. jš užpakalio.

ir

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas, viena karvė, 12 vištų, 2 
barnės, du lotai. Kaina $2,900. 
Kreipkitės prie savininko:

KAZIMIERAS PUČINSKAS 
5529 S. Kildare Avė.

PARDUOSIU PUSE SALIUNO 
pietinėj dalyj miesto (Southside), 
biznis labai geras, bet esu priveistas 
parduoti greitu laiku. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite į Bridgeporto Naujienų Skyrių. 
3210 So. Halsted St. num. 113.

, * . ____________ f *

PARDAVIMUI—Busy—Cash 
—and Carry groseri^—kavos 
—ir arbatos krautuve, 
biznis eina, 
proga lenkui ar lietuviui.

Gerai
geras lysas. Gera

Mal y- 
kit savininką. 11856 S. Michi- 
gan Avc., Roscland, III.

PARDAVIMUI RESTAURACIJA 
arba priimsiu pusininką; esu nevedęs 
ir vienam yra perdaug darbo. No
rinti kreipkitės laišku arba ypatiškai.

J. NAVICKAS, 
3343 Broadway '

SALIUNAS LA- 
Biznis išdirbtas, 
labai gera proga 

Savininkas važiuo-

PARDAVIMUI 
bai geroj vietoj. 
Norinčiam pirkti 
padarytį pinigų.' 
ja ant farmų.

G. PŪKIS,
1522 So. 50th Avė., ' ’^S^cęro, 111.

PARDAVIMUI SALIUNAS VIEN 
lietuvių apgyvento  j kolonijoje —- sa
liunas randasi geriausioj bizniškoj 
vietoj prie pat Sv. Kryžiaus bažny
čios. Priežastį pardavimo patirsite 
an£ vietos.

4525 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė liętuvių kolonijoj. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Parduosiu pi
giai už pirmą pasiūlymą. 
$1,250. z

Kaina

PARDAVIMUI FARMOS

* Pačįdj širdyj Wisconsin- Valstijos, 
geri šiame pieno centre, pasirinki
mui 100 akrų farma prie ger^ kelio, 
tris mylios nuo gero marketo, yra 
mokyklos, bažnyčios ir sūrio fabri
kas} Geri budinkai, sodnas ir apie 
25vakrai alfalfos. 85 akrai dirba
mos žemės 15 akrų geros ganyklos. 
Žemė prie molio ir nėra akmenų. Čia 
auga visokie javai ir daržovės: būro- 
kai, kopūstai ir Lt. Savininkas X>a— 
seno ir eina iš fanuos. todėl parduo- 

da . Si farma yra darymui pinigų 
ir galima ją nupirkti su 15 galvijų 
labai pigiai ir ant lengvų išlygų, čia 
yra daug gerų garnių pardavimui. 
Pilkite tiesiai nuo savininko ir suče- 
dykit nuošimčius. Dabar yra geras 
laikas apžiūrėti šias farmas.

C. E. FINK, 
?ox 226, 

Fond du Lac, Wis.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, naujausios mados įtaisi- 
mai, 3 pragyvenimų, 6-4-4 kamba
riai. Pietinėje daly j Chicatros per'ž 
bloku biznio nėra, prie boulevard 
kampo renda $180 j mėnesi. Kaina 
$16,500. Ch&s. Valaitis, 3303 Aubtrn 
Avė. Phone Blvd. 9255.

PARDAVIMUI DVIEJŲ AUKŠTŲ 
mūrinis namas, prie namo yra ir lo- 
.tas. ■ Viskas yra vėliausios mados, 
parduosiu pigiai.

5353 S. Artesian Avė.
Savininkas ant 2-ų lubų. -

MORTGECIAl -PASKOLOS
CHA. VALAITIS 

3303 Auburn Avė. 
Phone Blvd. 9255

PARDAVIMUI BUČĘRNĖ IR 
grosernė. Biznis daloma gana ge
rai. Kas norite tupėti gerą biznį, 
parduosiu už prieinamą karną. Prie
žastis pardavimo, — turiu apleisti 
miestą. Atsišaukite. 746 W. 31st St. 
Phone Boulevard 2335.

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

LOUIS STERN & CO.,
5 North La Šalie Street,

■ - r •’ • ‘ U ' ■’ * *»•

kampas Madison St. ------
PARDAVIMUI BUČERNf: ir G^O- 

semė—pigiai. Turi parduoti gi’eitu 
laiku. Nepraleiskit 
Priežastis ! pardavimo 
vietos.

1 PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS į 704 W. 69
Overland Saden 1917. modelio self ■ i ji u į ■ ■. x. ..

■ starter, elektrikos šviesos, 5 sėdynių, 
gėri tairai ir. visas geram padėjime, 
labai pigią!-, tik $150. Pardavimo 
priežąstis, išvažiuoju'"J kitą miestą. 
2423 W. 46th Št„ gali matyti va
karais po 6 'vąjandąt

AUTOMOBILIAI šitos progos.
patirsit ant

St.

NAMAI-ZEME

Tel. Main 4845 •

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠERUS

■ PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
•atida apie šį didelį namų ir biznio 
bargeną. . • l‘

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavęs namas ir šalę ,i> yra ant
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
fliatų ir dideliu štoiu ir geru beismon- 
tii mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. Rendo.3 iš abiejų namų per 
menesį įeina $170, o iš Šaliuno biznio, 
kuris yra muriniarp name atlieka 
Kryno pelno $400 per rrcenesj, iŠ viso 
yra pelno $570 per menesį ir parsi- 
duoda su visais gerais barais, stalais, | •» f • 111. .; • • ♦ 1

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE-1 tu mūrinis namas su visais Jntaisy- 
roi vietoj, visokių tautų apgyventa, 
prie didelių dirbtuvių, gera ateitis,- 
parduosiu pijęiai.

4837. So. Hoyno Avc.
> r —Į-,- - -.... - .... . '

I ARDAVIMUI VISOKIŲ DĄJK-. krėslais, elektros pianu ir visu staku 
tų krautuvė, puikiame, mdusti ijiniam • t}Jjp ]<aip dabai’ biznis stovi su abiem 

vlsoJa.s £?? .’ drabu-1 namnis, parduosime labai pigiai. Na- 
ziai, čeverykai ir tt. Bizins nuo jnaj randasi ant 18 gatvės ir yra se- 
metų, stebėtinai daug rėmėjų. Savi- na jjetuvju u^cjga.
ninkas priverstas urnai parduoti ii.. Federal Bond & Land Company
parduos inventorių už invoice kainą 
su 5 metų lysu. R

RAYNOLD BROS. .
88th & Archer Avė. .■ 
Tel. Lafayette 0074

Federal Bond & Land Company
666 W. 18th Street, Chicago.

V-

PARDAVIMUI saliunas,. lietu
vių kolonijoj, geriausioj vietoj. 
Priežastis pardavimo—liga.

. 3428 S. Halsted St.

PARDUODU LOTUS — LOTUS
Ar gali pirkti lotus po $375.00 prie 

Vienuolyno už tą kaina. Mes turime 
dar keletą lotų arti Western Avė. Ir 
Vienuolyno po $375 — $250. Cash, 
likusiu ant išmokėiimo?'

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Western Avė.

PARDAVIMUI 5c. IR 10c. IR 
aukštesnių kainų krautuvė, k kurioje 
ra/dasl visokių smulkių daiktų. Biz-1 
nfs labai gerai eina, apgyventa viso
kių tautų.

Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 44.

PARDAVIMUI 3 flatai po 5 
kambarius: elektra, gera vieta, 4 
labai pigiai. Parduosiu trumpa
me laike — šią savaitę.

3144 Auburn Avė.

..... ...------------------' ■ • ............;...... - - NRiiias 2 Augstų, $750 lįg $2,000.
PARDAVIMUI GROSERNĖ _ : Hkusius išmokama rendomis. '

geroj lietuvių ir kitų tentų apgyven- 3711-21 S. Pauliną str., arti MicKin- 
toj vietoj. Parduosiu su fomišiais Jey. Park. v
ar be foŽnišių. Turiu parduoti greitu, Kaina numažinta $3.000 žemiau kaštų 
- - . .. . . - | Mūrinis, madingas, atskiri du an

tai. Stiprus kaip k’-aiui ir geras dėl 
10 ateinančiu gentkarčių. Elek. švie
sa, vanos, kietmedžio. cemento skle- 
nos; 5—5 kamb. porčlus miegojinvui 

vi.eta dėl extra kamb. Ant viršaus 
dideli miegruimiai. lotas 29x125. Ma
tysit mano 3721 So. Paulina st. Ne-

vo išm-okėjimo. Kreipkitės ji Naujie-,' įO’a^Šaile St.’ Main"2213 T"" 
nų Skyrių Toxvn of Lake: 1614 W. 46 į_ 
St. nuo 12 vai. iki 8 vai. po pietų. 
Klauskite L. Paukšta.

laiku — priežastis pardavimo, - va
žiuoju j Lietuvą.

4541 So. Hernvitage Avė.

PARDAVIMUI RESTAURACIJA, 
lietuvių ir kitų tauri} ap^yventoj vie
toj Town of Lak«> įįzni.a geras,. rei- tykit 3721 g0 PanHna st> Ne_ 
kia .įnešti $2,000, o likusius ant leng-j dėlioj 2 iki 5 no piet. E. J. Batten 118

PARDAVIMUI grosernė, 
garų, tabako, saldainių, ice 
ream ir notion krautuvė. Lysas 
3 metų, renda $30.00.

5039 So. Halsted St.

•— ----- “—L—■— ------------------ 1— {—.—
PARDAVIMUI anaŲmentinis na

mas 4800—4802 So. Union. Avė., tain- 
“Ų gi 739 W. 48th St. 3—3 augštu, medi- 
ci- niąi ant plytų ar akmenų pamatu, vi- 

' si elektra apšviesti, karštu vandeniu 
v”T1C5.59 per nvėnesf. 
Kaina $11.500. p. J. GR6DY & Co. 

820 W. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI RĘST AUR ANAS 
arba mainysiu ant automobiliaus. 
Biznis randasi geroj vietoj.

Atsišaukite:
T Nauiienn Skyrių

8210 So. Halste<| St.t num. 116

PARDAVIMUI 5 kambarin mūrinis 
hungalow: pimento sklenas 7% aukš
čio, elektra, ^a^ns. maudynės,-16 pė
du aukščio, 22 pėdu pločio, .46 pėdų il
gio, 6 mėnesiai kaip būdavote s; treroi 
vietoi prie? parką, blokas iki lietu
viškai mokyklai. Parduosiu pigiai—• 
apleidžiu šią šalį. 6803 S. Washtenaw 
Aye.

Atpilksime sekančių bendrovių šė- 
rus: :

' Liet. Atstatymo Bendrovės:
Mildos B-vės,
Naujienų B-vės,
Pioneer Fire kiff.

’ Vaisijos; o taipgi:
Metropolitan Banko,
Universal State Banko.
Atsiųskitie pasiūlymus kiek norite 

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

Stočks & Bonds
25 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking

Braižymo ,siuvkmo — DienomisDienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz
niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
, 6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

t—. Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitavimo ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

Musų sistema yra geriausia. ia 
mokiname atskiruose departament 
se pilną siuvamo amatą. Mokini 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuv 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinai™ į trumpą , laiką ir 
už labai prieinamą kainą. ‘ 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 Lake Str., ant 4 lubų.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų. 

kirpinjo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai-

Tailors School
1707 W. Division St.

&




