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KUNIGAI PAVERGĖ LIETUVĄ
Klerikalai uždėjo jun= 

gę Lietuvai
»................... ——

Krikš.-dem. {steigė ne demokratiją, bet 
teokratiją Lietuvoj.

Lietuvos krikščionys-deino- 
kraftai priėmė tokią konstitu
ciją, kuria panaikinąma abė
cėliniai demokratijos princi
pai.. “Pavojingiems neramu
mams“ iškilus, prezidentas tu
rės teisės paskelbti karo sto
vį šalyj. Ką tai reiškia? “Pavo
jingais neramumais“ gali būti 
aiškinama kiekvienas žmonių 
protesto balsas prieš valdžios 
netikusius darbus, prieš šmu- 
gelninkus, kurių tiek daug pri
viso Lietuvos k.-dem. valdžioj. 
Maža to, darbininkų priešini-
mąsi savo naudotojams irgi lymas kai dėl konfesinų inoky- 
gali būti aiškinama “pavojin-1 klų seimo liko priimtas. Apie 
gaiš neramumais.“ Tokiame at tai bus rašoma rytoj kitame
vėjyj “krikščionių“ konstituci
ja duoda valdžiai teisės kreipti 
į darbininkus karo padėties 
įstatymus!

Toliau. Seimo atstovų nelie
čiamybė Lietuvoj nebus ap
saugota. Valdžios šnipai ir 
agentai turės pilnos teisės per
žiūrėti atstovų korespondenci
ją ir daryti pas juos kratas. 
Tokio patvarkymo nėra nū 
vienoj šalyj, kuri turi nors šiek 
tiek pretenzijos prie demokra- 
tingumo.

Bet tai da ne visa. Krikščio- 
pys-demokratai pavedė Lietu
vos mokyklas į kunigų, rabinų,

Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją Besvarstant,

ąt <• Kunigas

^PUvojingietms neramumams“ 
ištikus bus skelbimą karo 

stovis

Vakar, liepos 25 d. eina to
limesnis koMtit udijos svars
tymas. Prezidiumas siūlo grįž
ti prie svarstymo itų paragrafų, 
kurie buvo atiduoti komisijai. 
(Jrjžtaiiiii tp1*’*5 35 §. Komisija
praneša, kad ji pataisų neįne- 
šd, — reiškia, paragrafas pa
liekamas senoje redakcijoje. Iš 
to paragrafo opozicija siūlė 
išbraukti žodžius “ir pavojin
giems neramumams“, bet į- 
dėti “kad laike 3 d. turi būti 
sušauktas Seimas“. Skaityto
jai* atsimena, kad šitame para
grafe eina kalba apie karo ir 
karo stovio paskelbimą. Karą 
ir karo stovį kraštui gali pa
skelbti Ministerių Kabinetui 
pasiūlius, Valstybes preziden
tas. Karas skelbiamas tada, 
kada yra labai rimto reikalo 
jį paskelbti, bet karo stovį kraš
te paskelbti galima sulig kon
stitucijos tada, kada kįla “pa
vojingi neramumai“, prie ku
rių gali priskaityti paprastus 
incįsusipr^timuty. S.Ai. siūlo 
todėl tuos žodžius “pavojingi 
neramumai“ išbraukti. Toliau, 
paskelbus išimtiną padėtį sa
koma “pranešama“ Seimui. Sc. 
-dem. reikalauja, kad neprane
šama, bet Seimas į 3 dienas tu
ri būti sušauktas, kad svarsty
ti karo paskelbimo ar karo 
atovjo įvedimo krašte klausi- 
frią. Paskelbimas karo ir pa

pastorių ir popų rankas. Kiek
viena davatkų draugija turės 
teisės kurti konfesinę mokyk
lą, kuri bus valdžios lėšomis 
užlaikoma. O kadangi toks% pa
tvarkymas įtraukiama konsti- 
tucijon, tai valdžia bus spi
riama palaikyti konfesines 
mokyklas.

Skaitykite žemiau talpinamą 
musų bendradarbio, Kunigo, 
straipsnį “Lietuvos konstituci
ją besvarstant.“ Ten visa tai 
amulkmeningai aprašoma. Čia 
jau turime pabrėžti, kad pasiu-

Kunigo straipsnyj. I
Ar yra toj klerikalų priimtoj 

konstitucijoj bet kiek demo- 
kratingumo? Ne! Ta konsti
tucija buvo rašoma ne demo
kratijos pagrindais, o teokrati- 
jos (teokratija skelbia, kad 
visoki valdžia pareina nuo 
Dievo ir, žinoma, dvasininkų 
rankose turi rastis svietiška 
valdžia).

Kunigas saivo straipsnyj 
teisingai pastebi, kad klerika
lai pagamino konstituciją ne 
Lietuvai, bet katalikų bažny
čiai.

naikinimas krašte konstituci
jos garantijų, jog tai netoks pa 
prastas įvykis,—todėl Seimas 
turi būti sušauktas į 3 dienas. 
Kaip sakiau, krikš.-dem. komi
sija, kuriai tasai klausimas 
buvo nutarta įduoti peržiūrė
jimui nieko nepasiūlė, šian
dien s.-d. giria ir primena savo 
senus motyvus ir palaiko sa
vo ]>ataisas, bet balsuojant vi- 

sos pataisos atmetamos, --pa
silieka, kad ir -pavojingiems ne
ramumams įvykus galima su
varžyti piliečių teises ir kad 
apie tą suvaržymą tik prane
šama Seimui. Balsuojant vi
są paragrafą, visa opozicija 
apleidžia salę, k.-dem. su žydų 
frakcija priima visą savo pa
siūlymą.
Seimo atstovų neliečiamybė 

panaikinama.

ginama prie 43 § dėl imu
niteto (atstovų neliečiamybės 
klausimo). K.-dem. siūloma 
išbraukti žodžiu, “kad kratos 
ir korespondencijos žiūrėti ne
galima“, — reiškia k.-dem. 
siūlo, kad atstovą krėsti ir jo 
korespondenciją, galimą žiū
rėti visai nieko nesivaržant. 
Tie žodžiai k.-dem. balsais iš
braukiami,—tokiu budu dings
ta ir šitos komisijos žiūrėtas 
paragrafas. Seimo salė pilna 
žmonių daugiausiai žydelių į- 
vairiausių krypsnių nuo kai
riausių iki dešiniausių, mat

(Seka ant 2-ro pusi.)

Dalis angliakasiu grįsta į 
darbą.

Tikimasi, kad ir su kitais ka
syklų savininkais veikiai bus 

susitaikinta.

CLEVIlLAND, O., rugp. 16. 
— Padarytąja čia sutartini su 
nepriklausomais kasyklų savi
ninkais, dalis angliakasių jau 
grįšią į darbą. Tiems kasyklų 
savininkams, kurie pasirašė 
sutartį su unija, tapo leista ati
daryti savo kasyklas, o dirbu
siems jose angliakasiams įsa
kyta grįžti į darbą. Tcčiaus di
delė didžiuma angliakasių ir 
toliau pasiliks streikuoti/ iki 
nebus susitaikinta su likusiais 
kasyklų savininkais. Tikimąsi
betgi, kad susitaikimas jau 
greitai įvyks, nes likusieji ka
syklų savininkai neįstengs vie
ni ilgai laikytis.

Pakvietimai į .derybas liku
siems kasyklų savininkam i jau 
tapo pasiųsti ir niekurie jų 
jau yra priėmę tuos pakvieti
mus ir prisižadėjo tarybose 
dalyvauti. Betgi niekurie vis 
dar priešinasi, ypač Pittsbur- 
glio apielinkės minkštųjų ang
lių kasyklų savininkai, bet to
kių yra visai mažai ir jų prie
šinimasis neturės didelės reik
šmės. , %

Angliakasių prezidentas Le
vis veikiai išvažiuoja į Phila- 
delphiją tartis su kietųjų an
glių kasyklų savininkais ir 
tikisi su jais susitaikinti, taip 
kad greitu laiku sugrįš į darbą 
ir 155,000 antracito angliaka
sių. 

į *

Pradėjo dirbti.
COLUMBUS, O., rugp. 16.— 

Kelios kasyklos Ohio valstijoj, 
kurios susitaikė su darbinin
kais, šiandie jau pradėjo dirb
ti. Kareiviai, kurie buvo pa
statyti tas kasyklas saugoti, 
šiandie jas apleis.

Priešinasi susitaikimui.
KANSAS CITY, Mo., rugp. 

16. — Pietvakarinių valstijų 
kasyklų savininkai nepriims 
Clevelande padalyto susitaiki- 
mo ir ten nustatytų algų. Tai 
pareiškė tų valstijų savinin
kų asociacijos prezidentas Tay- 
ilk)t-, IciucFn (tipo gautas uni- 
jos pakvietimas pradėti dery

bas. Jis betgi sako, kad kasy
klų savininkai priimsiu pakvie
timą pradėti derybas, tik jie 
pažymėsią, kad jie nesijaučia 
surišti Clevelando susitarimu.

Susitaikė.
'GHATANOOGA, Tenn., rug

pjūčio 16. — Tcnnessee ang
liakasiai padarė atskirą sutartį 
su Tcnnessee Consolidated 
Coal Co., kurtąja darbas tos 
koimii>anijos kasyklose atsinau
jins ir angliakasiai gaus seną
sias algas, kokios buvo prieš 
streiką, dar per dvejis metus. 
Tose kasyklose dirba apie 700 
angliakasių.

QRR
Valdžios pranašas vyriau- 

iojo pašto bokšte orą Chica- 
ąai ir apielinkei pranašauja 
šiain:

šiandie — Giedra ir šilta.
Saulė 'teka 5:59 vai., leidžia

si 7:49 Menuo teka 12:42 v. 
nakty.

/ i ii i n . .......................................................... , , a

Paroda ir Mass-Mitingas.
Dar kartą primename visiems Chicagos ir apie- 

linkės lietuviams, kad Bendrasis Pažangiosios Vi
suomenės Komitetas ateinantį nedėldienį, rugpiučio 
20 d., rengia didelę parodą gatvėse ir masinį mitingą 
pažymėjimui
LIETUVOS PRIPAŽINIMO IR LIETUVOS 

KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO.
Paroda prasidės lygiai kaip 2 vai. po piet nuo 

kertės 33 g. ir Emerald Avė. Mass-mitingas gi įvyks 
SeventK Infantry Regiment Armory svetainėje (prie 
Wentworth Avė. ir 34 g.)

Yra pakviesti geriausi kalbėtojai, du chorai, mu
zikos benas ir garsiausios musų solistės: p-lė M. Ra
kauskaitė ir p-ia O. Pocienė.

Nesitiki greitos taikos Illi
nois kasyklose. ’

Kasyklų savininkai nesustoja 
reikalavę arbitracijos.

CHICAGO. — Viltis, kad 
streikas Illinois anglių kasyk
lose greitai užsibaigs, mažėja, 
kasy&Jų savininkams nesusto
jus reikalauti arbitracijos.

Illinois angliakasių unijos 
prezidentas Farrinigton pakvie
tė tris Illinois kasyklų savinin
kų asociacijas pradėti tarybas 
su unija sekamą pėtnyčią Chi- 
cagoje ir kasyklų savininkai 
tą pakvietimą priėmė. Bet jie 
patįs prisipažįsta, kad susitai
kimas bus sunkus, jeigu ang
liakasiai nesutiks priimti arL 
bitracijos. Illinois Coal Opera- 
tors Assn. sekretorius Ilon- 
nold pareiškė:

“Jolkis permainos padėtyj 
Illinois valstijoje neįvyko dėlei 
Clevelando Susitarimo ir nega
lima tikėtis greito atsinaujini
mo darbo kasyklose, jei šios 
valstijos angliakasiai nesutiks 
su arbitracija.“

Holdingas kalbės kongrese
WASi‘L\G'l ON, rugp. 16. — 

Prezidentas Hardingas ketver
ge kalbės kongresui i** paro- 
clys val<1z!.'s r .: « • ’ p. '■ 3 ma lin
kui c.i'i it t i.ių ne

ramu m ų, ypač linkui (geležin
keliečių streiko.
k Jau viskas prirengta bend
ram kongreso jiosėdžiui ir pre
zidentas jau baiigia rengti savo 
prakalbą. Tai busiąs platus iš
dėstymas streiko padėties, val
džios pastangų sutaikinti dar
bininkus su samdytojais ir ką 
mano valdžia veikti ateityje.

CHICAGO. — Vakar pasimi
rė vienas žymiausių geologų, 
Rollift D. Salisbury, geologijos 
profesorius Chicagos universi
tete.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 16 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100 kronų ............... U c
Belgijos 100 frankų ............... $7.57
Danijos 100 frankų ........... $21.56
Finų 100 markių ................... $2.12
Francijos 100 frankų ........... $7.98
Italijos. 100 lirų .......  $4.60
Lietuvos 100 auksinų ............... 11c
Lenkų 100 markių .......   l^c

’ Norvegų 100 kronų ........... $17.35
Olandų 100 guldėnų ........... $38,81
Švedų 100 guldenų .................$26.28
šveicarų 100 markių..,.:....... $19.05
Vokietijos 100 markių ........... 11c

Užgyni Poincare nusista
tymą.

Prancūzai betgi dar nemano 
, pulti Vokietiją.

RAM’BOUKLLET, Francijoj, 
rugp. 16. — Francijos kabine
tas šiandie vienbalsiai užgyto, 
p'rcmiero Poincare nusistaty
mą Vokietijos kontribucijos 
klausiipe ir jo užimtąja pozici
ją Londono vyriausios talki
ninkų tarybos susirinkime. Tai 
padaryta po to, kaip Poincare 
perstatė kabinetui bėgį nesėk
mingų tarybų Londone.

Poincare nori, kad butų su
šauktas parlamento susirinki
mas, kad išreiškus valdžiai pa
sitikėjimą. Tada jis galėtų vy
kinti pieną, -kurį rengiasi pa
duoti tarybai finansų ministe- 
ris de Lasteyrie. Tas pienas 
tapęs prirengtas atsitikimui, 
jei Vokietija neįstengtų užmo
kėti kontribucijos. Tuo pienu 
Francija pirmiausia pradėtų 
veikti Alsace-Lotaringijoj ir 
okupuotoj Vokietijos dalyj, bet 
puolimo ant likusios dalies Vo
kietijos dar nedarytų.

Kaltina tabako trustą.

WASHINGTON, ruglp. 16.— 
Tabako Jrustas, American To- 
Imeco ir- Ciliicajyo Tolitio-
co Jobbers Assn. tapo pašauk

tos stoti prieš federalinę pre
kybos komisiją ir atsakyti į 
kaltinimą, kad Irusias ir ta 
asociacija yra padariusios su
tartį nustatinėti vienokią taba
ko kainą ir nepardavinėti ta
bako toms sankrovoms, ku
rios bandys pardavinėti ,tą ta
baką pigiau. Tokią sutartį pa
siūliusi American Tobacco Co.

12 žmoniy sudegė.
MONTRFAL, rugp. 16. — 

Manoma, kad 12 žmonių žuvo 
gaisre žydų vaikų prieglaudoje 
Stravvbridge miestely. Tarp 
žuvusių yra 8 vaikai ir visa 
sargo šeimina.

Oklahoma ir Arkansas anglia- 
'kasiai grįsta į darbą.

MUiSKOG'EE, Okla., rugp. 
16. — Apie 1,300 organizuotų 
angliakasių Oklahomos ir Ar
ka nsas valstijose sugrįš į 
darbą ryto sulig Clevelande 
padarytąja sutartimi.

Vokietiją laukia maisto 
riaušės.

BERL1NAS, rugp. 16. — 
Vokietijos laikraščiai prana
šauja, kad delei nuolatinio di
delio Vokietijos markės puo
limo ir lodei nuolatinio kįlimo 
pragyvenimo, Vokietijoje turės 
kilti dideles ir pasibaisėtinos 
maisto riaušės, kas labai susil
pnins valdžią.

Rengiasi evakuoti Siberiję.
TOKIO, rugp. 16. — Pasak 

lankiusių Siberiją žmonių, Ja
ponijos kareiviai rengiasi eva
kuoti Nikolajevską ir kitas 
pajūrio provincijas Siberijoje. 
Bet Sachaline japonai rengiasi 

!pasilikti dar ilgam laikui ir 
budavoja naujas kazarmes. 
Kalbama, kad rusai tik išpir
kimu galės atgauti šiaurinį 
Sachaliną, kad tuo atsilyginus 
už Nikolajevske įvykusias 
skerdynes.

Užpuolė japonus.

Tokio, rugp. 16. — Ginkluo
tas japonų traukinis su karei
viais šiandie išvažiavo į Cha- 
borovską, kur apie 50 rusų 
partizanų alpiplėšė japonų 
traukinį ir sužeidė 11 japonų.

PINIGAI
IŠ

AMERIKOSLIETUVON
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NAUJIENAS

Lietuvos žinios
. Neitralė juosta.
Mobilizuoja arklius. — Ne

utraliuos juostos 3-juose Vals
čiuose lenkai šiomis dienomis 
padarė arklių mobilizaciją. 
Gyventojams buvo grumojama 
didžiausia pabauda ir jie turė
jo suvesti visus arklius. Liepos 
19 d. buvo tokia mobilizacija 
Andrejavo valsčiuje, 20 d. Za- 
bariškių valsč. ir 21 d. Seinų 
(Kaletninko) valsč. Prie priė
mimo arklių yra atsiųsta du 
karininku, viens renkasi ark
lius į raitelius, kitas į vežioji
mą. Priimtiems arkliams iš
duodama raudonas bilietas, o 
nepriimtiems baltas; priimtuo
sius leidžia tuo tarpu vestis 
ūkininkams namo.

Provokatoriški gandai. Pas
taruoju laiku, visi lenkų karei
viai ir policija, stovintieji už 
neutraliuos juostos, pradėjo la
bai garsiai kalbėti, kad šio
mis dienomis eisią į Lietuvą ir 
užimsią būtinai iki Šešupės. 
Taipgi leidžia gandus, kad Lie
tuvoje kylanti revoliucija ir 
kad esą Kaune nuvertę jau 
vyriausybę.

Bet Maželiui griežtai su plė- 
šikais.pasikalbčjus ir pasakius; 
“kad aš jūsų nepripažįstu“, len 
kų partizanai -nieko negavę pa
sitraukė.

MPERFECT IN ORIGINĄL
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Lietuvos Respublikos Konstituciją Besvarstant. Vlliju

(Tąsa uuq 1-mo pusi.)

laukiama, kada bus prieita prie| tas busimųjų dvasios ubagų 
> lėšomis.

Kam taiki bereikalinga Švieti
mo Ministerija? Kad tada,

lauKiama, Kiūra dus pncuapuv.ms «»*»>
tautinių mažumų klausimų, bet Į dirbtuves valstybės
šitoji publika, kuri šiaip visai 
nesidomi Seimo darbais, šian
dien apsivilia. Balsuojant 43 
§ visa su visomis k.-dem. pri
imtomis pataisomis, soc.-dem. 
ir visa opozicija siūlo patik
rinti kvorumų ir apleidžia, 
kaip paprastai, salę, kad vienu

kur Nemunas teka, kur 
Vilija, Šešupė ir Dubisa plau
kia, — tai nežinomi bevardžiai 
šaliai rašomi pamatiniai įstaty
mai konstitucijoje. Toji šalis 
tai ir bus kunigų ir klero ka
ralija. Seniau tas kraštas vadi
nosi Lietuva, -dabar, sako, tų 
žodelį galite išbraukti ir vis-

EiKPlINUtNCIJK
JT?---~n—~ ■ in^* 
****“■ _

HART, MĮCĘ

vo nesąmoningus ištaisytus pa
ragrafus. Krikščionių blokas 
neturi kvorumo (teisėto atsto
vų skaičiaus puses ir vieno), 
paskelbtoji pertrauka neduoda 
jiems galimybės sumobilizuoti 
savo bankininkų ir zakristijo
nų; todėl pertrauka sęsesi IV2 
vai. ir galop prezidiumas 110- 
roms nenoroms uždaro posėdį.
Katalikų klerikalai apgavo žy

dų klerikalus.
Šiandien, posėdžiui prasidė

jus, 13 § galutinai nubalsuo
jamas. Einama prie tautinių 
mažumų. Krikščionys-dem. 
pasiūlo šitų skyrių atidėti, nes 
girdi tiek daug esu pataisų, 
kad nebegalima susiorientuoti, 
kurios iš jų priimtinos, ku
rios ne. Blokas nubalsuoja tų 
skyrių atidėti. Einama prie 
mokyklų klausimo. Konstitu
cijos projekte pasakyta, tarp 
kitko, kad pradžios mokslas 
vaikams dėstomas jų gimtąją 
kalba ir yra privalomas. Dau
guma ištraukia žodžius: “dės
tomas jų gimtąja kalba”. Žy
dų atstovams, kurie prezidento 
ir kitais klausimais, mielu no
ru rėme krikščionis šitų žo
džių išbraukimas suduoda kaip 
kuolu į galvų. Ji 
apleidžia posėdį, 
tautiniu mažumu c c

aiškiai parodo, kad katalikiš
kieji krikšč.-klerikalai, gud
riai apsuko žydų klerikalus, 
pastariemsiems dabar tai visai 
pasidaro aišku. Visų laikų sė
dėję ant dviejų kėdžių, šian
dien žydų frakcija pasijuto, 
kad greit nei vienos kėdės, ne
beturės. Bet jų dalykas, tai 
gešeftas ir todėl jau šiandien 
tie ponai vėl pradėjo 
su k.-dem., kas 
bar visai aišku 
litika.
Valstybės iždas

kyti konfesines mokyklas.
Paliksime kol 

tuos biznierius, 
musų klerikalų, 
kaukės nukrito,
si rodė tikrojo dienos šviesoje. 
Jų ir musų apkasai ir kovos 
linijos aiškios, —■ tebūnie ir 
jums jos aiškios. Išmetę iš 
mokyklų gimtųjų kalbų, kr.- 
dem. pasiūlė naujų 90 §, kurs 
skamba šiaip: \

“Privatinės mokyklos, veda
mos konfesiniais pagrindais, 
kiek jos išpildo valstybinių tos 
rųšies įstaigų programos mi
nimumų, gauna iš valstybės 
iždo skiriamų švietimo reika
lams proporcijų biudžeto dalį, 
atatinkamą Lietuvos piliečių 
skaičiui, oficialiai priklausan
čiu tos tikybinės organizacijos, 
kurios mokslu tos mokyklos 
vedamos”. Pataisa pasirašyta 
kunigų, davatkų ir zakristijo
nų. šiandien išdalinta ir kita 
visai panaši pataisa, tik skir
tumas, tas, kad toj antroj pa
sakyta “atatinkama Lietuvos 
piliečių ir mokinių skaičiui...” 
Ir šitoji pasirašyta tos pačios 
kompanijos, skirtumas tas, kad 
pastaroji ton proporcingoii da
liu įtraukia ir “mokinių” skai
čių. Įsiskaitykile šilų pataisų 
ir pagalvokite kų lai turi reikš-

Atidėjimas 
klausinių

derėtis 
kų apgaus, da

lai tokia po-

kas nuošaliai
eisime prie
Šiandie jų

jų veidai pa-

steigs privatines mokyklas, 
steigs jas davatkos, •kongrega
cijas, vienuolynai, steigs kiek
vienas klerikaliniu raugu per
sisunkęs subjektas ir valstybė 
turės duoti lėšų toms mokyk
loms laikyti. Mokyklos pro
gramas, klerikalų rankose. 
Durninimas ir kvailinimas eis 
mokyklose, j u s-y i išlaikykite

apskritai, reikalinga valstybei kas bus tvaiikoje, vietoje Lie- 
kištiš į švietimo reikalus? Visa j tavos turite savo karaliją, ku
tai atliks klebonija ir visokie ri, anot Kristaus, ne nuo šio 
jų plytlaižiai. Tik pagalvoki- pasaulio priklauso, 
te! — Proporcingų biudžeto jas, 
dalį atatinkamų piliečių, moki- > stabdomus, dar primena k.- 
nių skaičiui, oficialiai priklau- dem., kad keli šimtai metų at- 
sančių prie tos tikybinės or- ant tų upių krantų ėjo di- 
ganzacijos. Pagalvokite. Kas 
šiandien nepriklauso katalikų 
tikybai, — bažnyčia, juk ne
atskirta nuo valstybės, — reiš
kia visi, kas rašosi katalikais 
l>ii‘klauso prie tos organizaci
jos, tai visus pinigus, skirtus 
Lietuvoje švietimo reikalams, 
vaduojantis tuo paragrafu, ga
lima pasiimti ir susidėti į kiau 
ras kunigų kišenes, — tai bus 
šimtai milionų markių. Juk 
geras kunigams biznis, ko dau
giau noreli ir kaip nesiūlyti 
tokios pataisos. Antra vertus, 
viešpatavimas ant minių per 
mokyklą, — ka geresnio bėiš- 
galvosi. Dabar skaitytojas su
pras ką Reiškia tas pasiūlymas 
ir kuo jis gręsia.
Konstitucijos patvarkymu mo
kyklos bus pavesta į įvairios 

rųšię^ kunigų rankas.
Kunigai įrašė konsititucijon, 

kad religijos mokslas privalo
mas, to jiems neužtenka. Duok 
šen dar pinigų! štai 'kunigų siu 
lymo prasmė. Bet dar ir dau
giau tų prasmių yra. Lietuva 
neturės mokyklos, mokslo ži-i 
dinio, Lietuvos vargšų skati
kus, renkamus pavidale mo
kesčių išvaikius po savo purvi
nas kišenes kunigai, popai, ra
binai ir pastoriai. Kas uždraus 
jiems tai daryti, jei konstituci
joje pasakoma “mokyklose 
Konfesiniais pagrindais”... Kon 
fesiniai pagrindai atsiras ne 
lik pas katalikus, bet ir pas po
pus, rabinus, pastorius. Ir vi-1 
d šitie ponai mulkins ir čiulps 
iš liaudies jų skatikus. Švieti
mo reikalai liks užmesti. Vang 
Šo vaikų mokins visko, tik ne 
to, kad jis butų žmogumi ir 
sąmoningu gyveninio kurėju. 
štai ])rasmė šilo pasiūlymo.

Kalbėto- 
pirmininko ne kartų 

k.-

dėlė ir nuožmi kova tarp Lie
tuvos liaudies ir Romos siun
čiamų ginkluotų gaujų, Jkurios 
nešiojosi kryžių ir ant krutinės 
ir ant rankovės, o dabar ainiai 
gamina tų kovą čionai pat pas 
mus namie. Bot ir šitoje kovo
je naujos kartos dar (kartų per
gales kryžuočius (kunigus) ir 
sunaikins jų galių.

Pasibaigus kalboms, prie 
balsavimo šiandienų , nepriei
nama, nes s.-d. Venslauskis 
reikalauja patikrinti krijkšč-d. 
eiles (kvorumų), opozicija ap
leidžia posėdį, kvorumo pas 
krikščionis nėra, prezidiumas 
uždaro posėdį. Pamatysime, 
kas dėsis ryloj. — Kunigas. 
26. VII. 22.

Iš Hart “Naujienose” 31 die
nų liepos tilpo korespondenci
ja, po kuria pasirašo koks ten 
Petronės Simus. Toj kores
pondencijoj šmeižiamas mano 
vardas. Ten sakoma, kad aš 
atsilankęs į* Hart ir pradėjęs 
be leidimo pardavinėti nuosa
vybes, už kų mane areštavę. 
Be to aš pirmiau sėbravęs su 
M. Valančium, buvusiu Hart 
agentu.

čia aš noriu pareikšti, kad 
visa lai melas — aš nebuvau 
areštuotas ir (kaip pardavinė
jau falrmas, taip ir po šiai 
dienai tebepardavinėja. Pasi
taiko, kad dienoj kai kada par
duodu po tris ar keturias far- 
mas. Petronės Sunaus tikslas, 
matyt, yra pakenkti mano biz
niui. Bet, turiu pasakyti, kad 
aš kai]) variau,, taip ir varysiu 
tų biznį. Nė vienas, kurs pir
ko iš manęs ūkį, dar nesiskun
dė • tapęs apgautu, 
pinsiu 
man.

TW

Deveįk gali pa
sakyt kiekvieną 
Lifebuoy varto

ju oda tokia 
švari, naujute ir 
sveika.

SVEIKATOS 
MUILAS
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Aš pasini* 
šmeižikų patraukti teis-

—Peter Andrekus.
Redakcijos. — Kores- 

nidkain

ATIDAI ROSELANDO IR 
APIEL1NKĖS LIETUVIŲ

Turiu garbės pranešti, kad ati
dariau gražią lietuvišką aukso ir 
laikrodžių krautvę.

Ant visų tovorų kainos numa
žintos per visą šią savaitę, nau
jiems, draugams ir koštu mė
liams.

Taipgi taisau laikrodžius, lai
krodėlius ir visokius auksoriaus 
dalykus. Esu diplomuotas akių 
daktaras, egzaminuoju akis 
priskiriu akinius.

CHAS MICHEL
10837 So. Michigan Avė., 

Tel.Pullman 0805 rez. Blvd. 7027

Nuo 
pondento vardo mes 
nęišduodam ir negalim išduoti. 
Mums atrodo, kad dėl tokių 
menkniekių eiti teisman neap
simoka. Geriausia tokius da
lykus visai ignoruoti.

ir

palen^vininip per vartojimu

ir vykite lauk iš savo* tarpo 
muitininkus ir farizeias!
Ir seime krikšč.-d. spekuliuoja, 

statutas sako, kad 
turi būti išdalintos 
vai. Krikš.-dem. šiafl- 
savo gudrybes išdali-

pataisos 
prieš 18 
dien tas 
no, šiandie jas ir svarsto. Čio
nai mes turime reikalo su 
spekuliacija. Prastumti grei
čiau tokius savo pasiūlymus, 
<ad Seimo nariai ir opozicijos 
nesusigriebtų, kad kraštas ne
žinotų, kad viskas butų žino
ma tik tada, kada faktas yra 
jau įvykęs, — tai ir yra kuni
gų spekuliacija. Konstitucijos 
<omisijoje k.-dem. nevampte
lėjo apie tai nei pusės žodžio, 
staiga visa lai įeina šeiniau. 
Purickis spekuliavo, kodėl da
bar nepaspekuliuoli visam blo
kui? Tai dideles svarbos daly 
kas. Tai pastanga suklerika- 
linli visų kraštų, sustabdyti jo 
kultūrų ir tolimesnį vysty
mąsi ir rezultate viso to vieŠpa 
tau t i ir viešpatauti ant žemės. 
Padarykite ir jus tinkamas iš 
viso to išvadas ir ruoškitės 
kovon su klerikalizmu ir padė
kite tiems, kurie Lietuvoje tą 
darbų šiandie dirba ir dirbs

Krikš.-dem. gamina konsti
tuciją ne Lietuvai, bet 

kataliku bažnyčiai.

Soc.-dem. frakcijos kalbėto
jai: Čepinskis, Venslauskis, 
Digrys ir Bielinis per kelis 
kartus išrodė visa tai ir ko sie
kia Lietuvos kunigai. Ats. Bie
linis savo kalboje tarp kitko 
pažymėjo, kad svarstoma ne
be ‘Lietuvos Respublikos kons
titucija, bet katalikų bažny
čios konstitucija. Yra, sako, 
šalis—-ašarų pakulne toje vie-

SEVERAS
reguLATOR
Moleriy Stiprintoja Us
Patirsite, kad j įsai yia 

veiksmingas sujražimui speky 
sureguliavimui moterišką 
funkciją ir suteikia sistemai 
sveiku, įjorniališk? padėjimą

KAINA t 1.25

KlabsRile pas aptiekoribs.

OETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Cainpan Ąv. 

DETROIT, Midi.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

............................... - 1 1 i

Generliškus Kon traktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg..

Tclp Main 3423, Hickory 6142
DETRO1T, M1CH.

Fine for Lumbago^'
Musterole drivcs pain away »nc 

brings in its place delicious, soothing 
coipfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oi! of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubcs; hospital si«e, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis uireg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų*

jMmyk Įkaro (Anchor) Yaizbaženklį

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. ■ ' -

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų Už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuojo išgrindimui po .......................... 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui' ..........................  10c.
švarių klevo išgrindimui ........    10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei inąnai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

t U" .1 M* ■■■■m.* 1 ' ...T"'■

Kodėl per
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausiu gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuog’reičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ; ' . 111

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

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

Lietuvos1 žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai pęr Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

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

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

i, ■ .................— *
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHięAGOJE

e.............
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Halsted St., ‘ Tel. Boulevard 9663
T0WN OF PAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street, Te|. Boulevard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer Avė., Tel. Lafąyette 7674
WEST PUŲLMANO SKYRIUS

523 West 120th St., Tel. Pullman 0169
ROSELANDO SKYRIUS

233 East 115-th St., TeJ. Pullman 1659

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Pusi apių 63.

Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 
piliečių. Lietuvių ir < anglų, kalboje? Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.-

Kekvicnas norintis likti Suvienytu Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šią‘knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Kenosha
Lietuviai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

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

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

Gyvenimo vietą: 
3323 So. Halsted St.

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

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramones Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 22nd St., kertė Leavitt St 
Telephone Canal 2552 

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

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

A, A. PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

r' J. P. WAITCHES 
LAWYER Lictuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 •—
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. ,
S,........,_________ ______________

fRezitlencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

I)R. A. R. MERSCHATIS 
DANTISTAS

Ofiso Tol. Boulevard 7179
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą
v .. ——-

1 I '111 ■ 1 - - ■ - 1 '■ -

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Sercdom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
82G1 S®. Hahted St., Chicago, UI.

DR. A. MONTVID
ĮJetuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 E. Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt® 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar® 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.C

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
forinos. Suvirs 800 iš
gydymą užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 
LIGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. Akįs 
Skaudamos Akįs 
Raudonos Akįs 
Žvairos .. Akįs
Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Kurčios .. Ausįs
Tekančios Ausįs
Ūžiančios Ausis
Užkimštos Ausjs
Skaudama 
Silpna .. 
Kataruota 
Papūtus

Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 
Gerklė

Franklin O. Carter, M. P.
23 metai prie State gatvės

120 So. Stąte St., Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 6. Nedcldie- 

niąis nuo 10 iki 12.

iandakO

Circlct pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Cirdet.^ 34*,^

Nomo Hygienię-Fashion Institute 
120 E. 16 St. Nėw York., Dep’t M

PRICE

1500

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 Jei.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Secley 3676

V. W. RUTKAUŠKAŠl
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 Si. Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare. L

— ■...........

S. VV.BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
mo gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Phone Monroe 4680
North American

Accordion
■ •f < ■

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

annonikos yrą 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas hr 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St, 
Chicago, III.

DABAR LAIKAS PIRKTI
Siutai su 2 kelinėmis $13.50 ir 

aukščiau. Overkotai $12.50 ir 
aukšČiaus. šitie yra suaugusių 
ir jaunų vyrų siutai ii; overko
tai; turime visokio dydžo, petri- 
nų ir styliaus. Pirkite overko- 
tus dabar, tai sutaupiusi te pusę 
pinigų.

Jaunų ir suaugusių vyrų ke
linės po $2.50 ir aukščiau.

Atdara vakarais iki 8 vai. Ne- 
dėldįcniais iki 4 po pietų.

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.
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Kas Dedas Lietuvoj
Žem. Kalvarijos stebuklai

[Musų specialinio korespondento]

Trumpa persekiojimu istorija.

Sakoma: “Žem. Kalvarija — 
tai stebuklinga vieta”. Ir iš- 
tiesų, laike paskutiniųjų trejų 
metų, nemažai čionai įvyko 
stebuklų, kuriuos aš ir noriu 
šiame rašinėly atvaizduoti.

Pirmas stebuklas — tai gar
siojo Plechavičiaus 1919 m. 
Sedoje viešpatavimas, kuris 
savo stebuklingomis rankmosi 
išžudė šimtus gyventojų. Tie
sa, čionai ne Kalvarijos. Sedos 
stebuklai, bet vienok, jis ne
užmiršdavo ir Kalvarijos ap
lankyti. Atsimenu, kaip ponas 
Plechavičius šaudė, kaip zui
kius, bėgančius Kalvarijos žy
mesniuosius veikėjus. 1 ik, 
deja, nepasisekė ne vieno nei 
nušauti, nei pašauti, nors ir 
maldė atvažiavęs Kalvarijos 

ubagus, kad Dievas padėtų iš
gaudyti cicilikus. Tiesa, buvo 
sugavęs keletą nepartyvinių 
ūkininkų, kuriems varė gy
viems sielą iš kūno su nagai- 
komis.

iš pradžių davė klausimus duo
ti, o paskui pabūgę visai ir mi
tingą uždarė. Del aiškumo, 
kiek daugiau paliesiu liepos 10 
d. mitingus.

Tą dieną mitingavo du darbo 
feder..atstovu: vienas — Riau- 
ka, .o antras — nežinomas. 
Paskutinysis, atidaręs mitingą, 
nupiešė vidaus ir užsienių po
litiką, o paskui drabstė purvais 
valstiečių sąjungą ir socialis
tus. Publika, girdėdama to
kius šlykščius žodžius, pradėjo 
nerimauti. Bet federacininkai 
- nenustojo; vis daugiau ir 
daugiau kaliojo kairiuosius. 
Žmonės labai įtūžo ir ėmė 
švilpti, o kiti šaukti: “me
luojate”. Pasigirdo įvairus 
balsai. Ponai Seimo nariai mi
licijos pagelba vos nuramino 
publiką.
Žmonės privertė, kad kairie

siems butų leista kalbėti.
Pabaigus krikš.-dem. atsto

vams kalbėti, daugelis pažan
gesniųjų visuomenės darbuo
tojų prašė balso, bet kalbėto
jai įsigando pamatę tiek daug 
oponentų ’— ir. balso nedavė. 
Publikoje atsirado vienas so
čiai. liauti.-deni. atstovas, St.

1920 mete atvažiavo Kalva- Seimo narys, šmotelis, šis no-

Kitur dedasi dar niauresnių 
dalykų.

Čionai paminėjau tik Žem. 
Kalvarijos juoduosius valdžios 
darbus, o kas dedasi ar dėjosi 
kituose Lietuvos kampeliuose?

Baugu pamanyt!..
Na, bet juk ta krikščioniš

koji valdžia ne amžius viešpa
taus. .lai baigiasi laikas. Bus 
greit rinkimai į (Seimą. Budė
kime!.. Budėkite ir jus, drau- 
gai-amerikiečiai!

—Kalvariškis.

KUN. J. TUMO PASKAITA.

rijon Telšių milicija, kuri čia 
krėtė gyventojus. Areštavo ke- 
lioliką žmonių ir darė tardy
mus, liepdama prisipažinti 
esant komunistais. Tardy
mas, nors nagaikomis ir šau
tuvu kulbėmis buvo daromas, 
bet rezultatų jokių nedavė. 
Palaikę, kiek laiko areštuotuo
sius—paleido.

1921 met. Kalvariją vėl iš- 
tko drugys. Buvo areštuota 
piliečiu dėl jų “bolševPkystės”. 
Tardydami: vienam galvą su
skaldė, o antram dantis iš
daužė. Areštuotieji buvo tiek 
prikankinti, kad {įrašė nuodų 
ir norėjo nusinuodyti. Bet ir 
toks nežmoniškas darbas, ne
davė laukiamų rezultatų ir po 
kiek laiko buvo tie piliečiai 
paleisti.

Koks tų areštų ir skerdynių 
tikslas. O štai jų tikslas: Žem. 
Kalvarijos piliečiai jau yra 
kiek susipratę. Tapus Lietu
vai nepriklausomai ir pasiro
džius viešumon įvairaus plau
ko partijom, piliečiai tuoj su
prato: kas jų priešas, o kas 
draugas. Tą pamačiusi juo
doji “žandarmerija” ir suma
nė: socialistinių partijų vadus 
išžudyti, *o liaudžiai akis ap
dumti. Ar jie atsiekė tomis 
priemonėmis tikslą? Rinki
muose į St. Seimą laimėjo kai
rieji; rinkimuose į valsčiaus 
savyvaldybes irgi laimėjo kai
rieji.

rėjo taipgi kalbėti, bet krikš.- 
dem. ir seimo nario nenorėjo 
leisti kalbėti.

Publika labai sujudo ir ėmė 
šaukti: “norime, kad kalbėtų 
socialistai, valstiečiai”!... Tuo
met St. Seimo narys, šmotelis, 
valstiečių sąjnng. ir sočiai, 
liaud. deni, bloko, palipo kal
bėti. Šis nuramino žmonėms 
jausmus, užgautus federacinin- 
kais. Milicijos nuovados vir
šininkas Vengry s su- krikš.- 
dem. šoko, kaip vapsos įgilti, 
nebežinodami kas daryti? Pub
lika reiškė vis daugiau ii’ dau
giau užuojautos kalbant atsto
vui Šmoteliui. Krikščionys, nu
bėgę į valsčių, davė telefono
gramą Telšių “policijai”, kad 
socialistas šmotelis, St. Seimo 
narys, atidaręs mitingą, kurį 
krikščionys norėję uždaryti. 
Kas esą daryti? Atsakymo ne
gavo. Valdžios atstovai su
bruzdo kuodidžiausiai: šauliai, 
milicija ir k. Įbėgdami į trak
tierių, pasveikindavo buteliuką 
ir vėl bėgdavo mitingo klau
syti. O minia klausančiųjų 
kas kart daugėjo ir daugėjo. 

1 uomet nuovados viršininkas 
Vcngrys su gauja ginkluotų 
milicininkų puolė į minią ir iš
vaikė publiką.

Šaulių darbeliai.

Kaunas. — Liepos 15 d., 8 
vai vakaro Liaudies namuose, 
kun. J. Tumas laiko paskaitą 
temoj “Grįžimas prie tautinių 
idealų”.

Kiek buvo galima suprasti 
iš paskaitos turinio, predegen- 
to svarbiausis tikslas buvo su
žadinti klausytojuose patrio
tizmą ir valstybingumo sąmo
nę.

Reikia pažymėti, kad nors su 
paskaitos nak'ispimis išvado|- 
mis ir negalima sutikti, bet 
negalima nepripažinti, kad kal
bėtojas pasakė nemažai kar
čios ir neužginčijamos tiesos 
kai dėl lietuvių gyvenime ne
geistinų apsireiškimų. Blitent, 
kalbėtojas gana tiksliai persta
tė didelį lietuvių ištižimą ir pa
sidavimą svetimųjų įtakai, ku
ri daro labai bloga įtekmę į 
pasaulio diplomatiją, ir gręsia 
pavojum nebetekti šalies nepri
klausomybės. Kokia gi, sakė 
kalbėtojas, pas mus Lietuva, 
jei musų sostinėj, Kaune vi
sur daugiau skamba ne valsty
binė lietuvių kalba, bet rusų ar 
lenkų. Juk niekam nepaslap- 
tis, kad Kauno gatvėse, viešo
se vietose bei įstaigose, prade
dant gatvių vaikėzais “pašis- 
tim sopogi” ir baigiant kari
ninkais ir visokių įstaigų val
dininkais, paprastai kalbasi ru
siškai. Lietuvos žydai, kurie 
liek daug kelia triukšmo dėl 
savo tautinių teisių, tikreny
bėj savo teisėmis nesinaudoja 
ir gana pasekmingai varo rusi
fikacijos darbą Lietuvoje. Lie
tuvos žydai nerodo nei mažiau

sio palankumo lietuvybei — ne
sistengia išmokti lietuvių kal
bos ir savo tarpe miestuose 
paprastai kalba rusiškai, užlai
ko rusišką gimnaziją, leidžia 
rusų kalba laikraščius ir 1.1. 
Yra žinių, sakė kalbėtojas, kad 
Rusijos bolševikai tų rusų ten
denciją žyduose romia savo pi- 
pigais. Todėl ir nestebėtina, 
kad esant Lietuvoj tokioms 
keistoms apyslovloms, svetim- 
šalai piliečiai, kuriems teko 
būti Lietuvos miestuose, gavo 
įspūdžio, kad musų valstybėje 
lietuvių tėra tik mažuma, gi 
dauguma, — tai esą rusai ir 
lenkai, ir toks užsienio nusista
tymas apie Lietuvą esąs labai 
rimtas. Pasaulio diplomatai 
net drįsta tvirtinti, kad nepri
klausomos Lietuvos reikalauja 
ne dauguma tos šalies piliečiai, 
bet tik sauja užsispyrėlių—ipa- 
triotų. Tokioj {įrašinėj pasa
kęs apie Lietuvą ir p. šardiny 
vienam posėdy Genuoj. Taigi, 
sako kalbėtojas, jei mes nori
me išlikt nepriklausomais ir 
nepatekt svetimų vergijon, tai 
privalom patys visada būt lie
tuviais ir savo šalies šeiminin
kais, o nebūt tokiais lepšiais 
ir ištižėliais, kad savo gimtinė
je kiti mus vedžiotų uz nosies 
ir net jiems pataikautume. Jei
gu mes iškovojom sau nepri-

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo

NEW Y0RK0 iki L1EPOJAUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
dai bus transfęruoti ant jūrių tiesiai į

Liepoją
S.S.Drottningholm Rugp. 19, Rūgs. 23
S. S. Štockholm Rūgs. 5, Spalio 14.

klausomą valstybę, tai ir musų 
lietuviška kalba neprivalo bu t 
užmesta užkampiu, bet visur 
garsiai skambėt viešumoje. To
dėl visose viešose vielose bei 
įstaigose turime visada kalbėt 
lietuviškai netiktai mes patys, 
bet pareikailaut ir žydų, kad ir 
jie kaipo musų valstybės pilie
čiai tokiose viešose vietose, bei 
įstaigose kalbėtų ne rusiškai, 
liet valstybine—lietuvių kalba. 
Gi savo namie tai kiekvienas 
pilietis turi pilnų teisę kalbėti 
tokia kalba, koki kam tinka.

—Pet. Klimka.

PASIGYDĖ, KUOMET
DAKTARAI NE-
ĮSTENGEPAGYDYT

Lydia E. Pinkham Vege- 
table Compound tankiai tai 
padaro. — Skaitykite ponios 
Minerienės liudijimą.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

UWHITE star

Baigusi 
Akušeri

ja kolef* 
i; ilga 
praktika
is! PenM- 
silvanijoa 
hospitalė- 
ie. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

irie gim- 
lymo. Dus 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki
ekiuose rei 
valuose mo 
erims ir
merginoms.

Į Cherbourg ir Southampton 
Greitas susinėsimas su Baltiko portais 
Homeric—Aug. 19; Rūgs. 9; Rūgs. 30 
Majestic—Rugp. 26; Rūgs. 16; Sp. 7 
Olympic—Rūgs. 2; Rūgs. 23; Sp. 14;

> American Line 
New York į Cherbourg j Hamburgą 
Mongolia Rugp. 31; Spal. 5; Lapkr. 9 
Minnekahda(3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Manchuria Rūgs. 14; Sp. 26; Lap. 30 
St. Paul Rugsėjo 21

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

Red Star Line
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Rugsėjo 12 
Atsikvieskit savo gimines ir drau

gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas, žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT 

14 No. Dearbom St., Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų .

Churumbusco, N. Y. — “Buvau po 
daktaro priežiūra per daugiau kaip 

penkis metus, nes 
turėjau strėnų 
skaudėjimą, nuo 
kurio nebuvo gali
ma pasiliuosuot. 
Vieną kartą mano 
susiedka papasa
kojo apie jūsų Ve- 
getable Comp
ound ir pradėjau 
imti. Tiek daug 
man pagelbėjo, 
kad dabar patariu

visoms moterims pamėgint Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound, 
kuri turi kokius moteriškus nesma
gumus ir strėnų skaudėjimą. Daug 
pagelbsti esant su kūdikiu, nes pati 
patyriau skirtumą, kuomet ėmiau jį. 
Dėkoju už jūsų gyduolę ir jei kada 
pastosiu į tokį pat padėjimą, neap
sieisiu be Vegetable Compound. Da- 
leidžiu pagarsinti šį laišką, taip, kad 
kiekviena moteris galėtų pasinoudot 
mano patarimu.” — Mrš. FRED 
MINER, Box 102, Churubusco, N. Y.

Šiai panaši istorija vėl atsikartojo. 
Kenčiančios negalėms per metus mo
terys. Jos mėgino daktarus ir skir
tingas gyduoles, bet nesijautė ge
riau. Galiaus ima Lydia D. Pinkham 
Vegetable Compound ir galit patė- 
myt jo vertę atsitikime ponios Miner.

Šis yra tikru dalyku. Jei tamista 
kenti bile kokį nesmagumą, jus turi
te išmėgint šią gyduolę. Jos gali būt 
imamos kaip senų, taip ir jaunų, ka
dangi neturi kenksmingų savija da
lykų.

^uH.iiEilZMAN^
IA RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

'Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

Telefonai*.
z

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Scgal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Of jsas *

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 —• 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

Kraujo

Nauji ponai, nauji ir įstatymai.
šiemet persikeitė klerikalų 

vadai: klebonas, vikaras, už 
netikusius darbus liko pašalinti 
iš Žem. Kalvarijos. Reivydas, 
krikš. dem. pirmininkas, kai
lio girtuoklis ir kitais juodais 
darbais atsižymėjęs žmogus, 
liko pašalintas nuo tarnystės, 
ir partijos.

Naujasis klebonas, pasirodė 
kiek gudresnis. Jis pamatė, 
kad nagaika nieko nebegali 
nuveikti XX amžiuje. Taigi ir 
sumanė žodžiu kariauti. Į baž
nyčią pasikviečia politikus-ku- 
nigus, kurie Dievo žodį be
skelbdami, socialistus kolioja. 
O po pamaldų arba ir laike pa
maldų St. Seimo nariai krikš.- 
dem. bloko, mitinguoja ant 
bačkos pasilipę.

Krikščionių mitingai.
Liepos mėn. 8, 9 ir 10 dd. 

įvyko Kalvarijoje iškilminga 
šventė. Maldininkų buvo gan 
daug. Pamokslininkų ir buvo 
nemažai. Vieni rėžė bažnyčio
je, o kiti klebono lauke mitin
gavo. Krikš.-dem. agitatoriai, 
pasekmių mažai turėjo. Kad 
jie pasekmių mažai turėjo ir 
to galima spręsti: oponentams

Dabar noriu kiek paliesti 
musų garbinguosius šaulius, 
nors ir aš pats esu šaulys.

Jau bene dveji metai,'kaip 
čia yra susitveręs šaulių bū
rys. Ir ką jie gero yra nuvei
kę? O šiat ką: 1921 m. pri
mušė žmones už tai, kad jiems 
nepirko degtinės; 1922 m. vie
nas šaulys apiplėšė Kalvarijos 
davatką, kuriai atėmė 10 kiau
šinių; liepos mėn 10 d. šaulys 
Dergintis su mil. čiuželiu at
ėmė nuo žmogaus brikelę.

Tai draugai-amerikiečiaS, 
matote, kas dedasi laisvoj de- 
mokratingoj Lietuvoj. Kokie 
stebuklai!. .

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

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

Su damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

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

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

DAVIDRUTTER&CO.,] 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.
IL ■____________________ ■ ■ ■ __________ _________r—

vos garlaiviu PARIŠ, išplaukia
Rugp. 23 ir Rūgs. 13.

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

<______________________________ )

Įveskite elektrai dratus savo stotoj
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums duotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

i.

■ u

I

•f

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

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

1601 South Ashland Avenue, CHICAGO. 1LL.
Nam.: 2914 IV43rd Street, Tel. Lafayette 263 '

Prisirengk Apsišildyti

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad i

r ' 1 " - 1 '■ >

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriami AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo

šlapumo
ir

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu gerinusį gy- i 
dymą .

DR. B. M. RŪSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

<■ ...__________________________________J

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

=b
Pinigai

iš I
Bridgeport©

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS

DR, G. Z. VE2ELIS
Lietuvis Deniistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gacvls

Tel. Pullman j432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
motęių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

NORTH 
GERMAN

LUOTO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Saite St., 

Chicago, III.

Šalti orai gan greit ateis. Turime ant 
rankų daugybę naujų ir vartotų RADIATO
RIŲ, BOILERIŲ, PAIPŲ, FITINGŲ, VEL- 
VIŲ ir visako, ko tik reikia prie apšildymo 
įrengimo už labai prienamą kainą.

Atnešk savo stubos planą arba ir taip 
skečą, o mes suteiksime nurodymus, kiek 
atsieis materijolas.

Taipgi, ant pareikalavimo pasiusime ši
lumos inžinierių į jūsų namą, paaiškinimui, 
kaip įsivesti šilumą.

Taipgi paskoliname visokius prie darbo 
reikalingus įrankius veltui.

Duokit mums pamėgint, o mes tamis- 
tai sutaupysimi 25% ant materijolo.

Užlaikome visokias plumbingo reikme
nis už prienamą kainą. Užsiganėdinimą 
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Lietuvon ir kitur ulsieniuose:

Perėjo visas 
ribas.

Įdėtas šiame “Naujienų” 
numeryje musų bendradar
bio, Kunigo, straipsnis apie 
Lietuvos konstitucijos svar
stymą parodo tokių dalykų, 
kurie ir didžiausią pesimistą 
turės nustebinti.

Plačioji Amerikos lietu
vių visuomenė niekuomet 
nesitikėjo ko nors gero iš 
klerikalų. Bet kas galėjo 
manyti, kad “krikščioniškie
ji” Lietuvos valdytojai turės 
drąsos atvirai sutrempti ko
jomis visus kilniausius musą 
liaudies troškimus?

Jie padarė tai. Paliko mir
ties bausmę Lituvoje! Da
vė prezidentui galios skelbti 
karą ir karo stovį be Seimo 
nutarimo! Atėmė buto ir 
korespondencijos neliečia
mybę Siemo nariams! Pa
naikino sąžinės laisvę! Ir 
pagalios — nutarė atiduoti 
valstybės iždą privatinėms 
religinėms mokykloms!

Toliau Rengti į viduram
žio gadynę Jąu nebegalima.

Bet ką delei to pasakys 
šimtai tukstančlą Amerikos 
lietuvių, kurie per metų me
tus dėjo savo sunkiai uždirb
tus centus Lietuvos reika
lams, tikėdamiesi pamatyti 
ją laisvą? ■ Į

Ką pasakys į tai Lietuvos 
darbo žmonės, kurie savo 
krūtinėmis gynė nuo priešų 
jos nepriklausomybę?

Vienas socialdemokratų 
atstovas St. Seime teisingai 
pastebėjo, kad Lietuvą šian
die kėsinasi pavergti tokios 
pat ryto kryžiokų jiegos, 
kokios šimtai metų atgal 
stengėsi išterioti ją kardu ir 
ugnim. Bet Lietuva nepasi
davė tuomte — ir nepasi
duos dabar!

Į klerikalų pastangas už
dėti Lietuvai savo jungą vi
si laisvę mylintys žmonės at
sakys griežčiausia kova, Ko
va iki pergalės!

SVARBU!

Rytoj tilps kitas Kunigo straip
snis, kuriame aprašoma, kaip 
krelikalai priėmė tą konstitu
cijos paragrafą, kurs duoda 
kunigams teisės valdžios lėšo
mis religines mokyklas steigti.

Piktadariai ir sėbrai lai 
svi, teisingi piliečiai 

laikomi kalėjime
Emil Herman.

Spauda mums praneša, kad 
prezidentas Hardihgas atsisako 
suteikti amnestiją politiniams 
kaliniams. Tokiu būdu jis, 
eidamas pėdomis VVoodrovo 
Wilsoho, laikosi, kad nuomo
nės teisingai ir legališkai pa
sakytos arba išreikštos pirma
me pataisyme Jungtinių Vals
tijų konstitucijoj reiškia pra
sikaltimą sulig šnipinėjimo 
akto (dabar panaikinto), taip 
pasibiaurėtino, jog įgalioja 
vykdymą žiaurių nuosprendžių 
nuo penkių iki dvidešimts me
tų kalėjimo prieš žmones au
kščiausio intelektualio, mora- 
lio ir dvasinio išsivystymo, ko
kį šis amžius pagamino.

Tas veikimas sutinka su tuo, 
kurį sekė buvusia prezidentas 
Wilsonas. Aš gana gerai pa
menu vieną incidentą.

Tai buvo gruody, , 1918 me
tais. Tuo laiku aš buvau Mc- 
Neil’o Island federaliniam ka
lėjime, kuriu buvau nuteistas 
dešimčiai metų už peržengimą 
šnipinėjimo akto. Ton pačion 
įstaigon atėjo žmogus vardu 
Phinney, taipgi nuteistas už 
peržengimą šnipinėjimo akto. 
Jis buvo prasikaltėlis —• atitar
navęs kalėjime du kitu nuo
sprendžiu. Jis buvo jų sėbras. 
Jis buvo atrastas kaltu parda
vinėjime narkotiškų vaistų ka
reiviams ir jūreiviams, o lygiai 
ir kitiems jauniems vyrams, į- 
einantiems mili tarinei! ir jūri
nei! tarnybon Jungtinių Vals
tijų.

Jeremiah Netorer, tas pats 
teisėjas, kurs nuteisė mane ne
kaltą dešimčiai metų, nuteisė 
jį septyniolikai metų ir jam 
pareiškė, jei jis butų stojęs 
teisman, jis butų buvęs atras
tas kaltu ir tada jis butų nu
teisęs jį dvidešimčiai metų už 
kiekvieną dviejų prasikaltimų, 
arba amt keturiasdešimts medį 
iš viso.

Atpasakodamas ką teisėjas 
tarė jam, Phinney pareiškė, 
kad jis busęs paliuosuotas pirm 
pabaigos melų — ir jis buvo 
paliuosuotas po dešimts mėne
sių-

Kaip jis žinojo, kad jo nuo
sprendis bus pakeista vienu 
metu ir viena diena!

Vieną dieną, kuomet jis bu
vo išbuvęs kalėjime apie tris 
mėnesius, man pranešė, kad 
kun. Mark A. Matthevvs, First 
Congregational Church pasto
rius Seattle, ‘nuėjo pasidarbuo
ti dėl jo” ir gauti “nuospren
džio sumažinimą iki vieno me
to ir vienos dienos”.

Techniška logališka priežas
tis, dėl kurios meldimas pakeis
ti nuosprendį (taip jis man 
pranešė), buvo paremta ant to, 
kad jis turėjęs būti nuteistas 
pagal Ilarrisono Narkotinio 
Akto (kuris rfkyrė aukščiausią 
bausmę du metu už kiekvieną 
prasikaltimą) vieton pagal šni
pinėjimo akto.

Mano supratimu, kad Tei
singumo Departamentas svars
tytų prašymą pakeisti nuo
sprendį, vyra reikalinga prie 
prašymo turėti prielankias re
komendacijas nuo teisėjo arba 
distrikto prokuroro. Šiame at
sitikime rekomendacija buvo 
įteikta teisėjo.

Jei lai yra liesa, kad teisėjas 
Netorer padarė klaidą, tai kuo
met jis nesuprato tiesų? Ar tuo 
met, kuomet jis išnešė nuo
sprendį pagal šnipinėjiiho ak
to, arba kuomet jis vėliau re
komendavo sumažinti Phin- 
ney’o nuosprendį nuo 17-kos 
metų iki vieno meto ir vie- 
nos dienos, kadangi jis turėjęs 
būti nuteistas lemiantis Har- 
rison’o narkotiniu aktu? Be- 
abejo, jis klydo bile viename iš 
jų. t •

Ar tai galima, kad įtaka da
vė vaisių, kurs buvo priežas

tini prieštarauti sau, nepaisant 
teisių byloje?

Kaip ten nebūtų, tie yra fak
tai. Phinney buvo prasikaltė
lis antru kartu. Jis buvo jų 
sėbras. Jis buvo rastas kaltu 
pardavinėjime narkotinių vais
tų kareiviams ir jūreiviams ir 
kitiems jauniems vyrams, tin
kantiems tarnauti Jungtinių 
Valstijų (kariuomenėj ir laivy
ne. Jis buvo nuteistas teisėjo 
Netorer ant septyniolikos me
tų kalėjimai! remiantis šnipi
nėjimo aktu.

Jis tapo laisvu žmogumi po 
dešimties mėnesių, kuomet šva 
rus, teisingi žmonės — ne pra
sikaltėliai, ne sėbrai ir nekalti 
jokiam viešam veikime—nu
teisti remiantis šnipinėjimo

Socialistų Partijos Kongresinė 
Programa.

Sulig instrukcijomis Nacio- 
nalės Konvencijos, laikytos 
Cleveland’e balandžio 29, 1922 
m., Nacionalis Pildomasis Ko
mitetas priėmė sekančią Kon
gresinę Programą busiančiai 
rinkimų kampanijai:

Ateinantieji kongresiniai rin-' 
kiniai bus vedami sūkury su
tartino antpuolio pclnagaudų 
interesų prieš dirbančias ma
ses.

Taip greit, kaip tik taika tarp 
kariaujančiųjų jiegų Europoj 
įvyko, musų industriniai vieš
pačiai paskelbė karą Amciii- 
kos darbininkams.

Darbdaviai visoj šaly, susi
organizavę į tvirtas asociacijas, 
pradėjo “open shop” puolimą 
siekdami atimti darbininkams 
teisę organizuotis ir paversti 
juos į pakrikusią masę bespe- 
kių vienučių be apsigypimo 
arba protekcijos prieš agresy
vi savo ponų godumą.

Kuomet stebėtinos gerybės, 
“padarytos” Amerikos profi- 
tierių laike karo ir po karui, 
siekia aukštybių, kurios kvai
šina žmogišką vaizduotę, patys 
industriniai dykaduoniai, ku
rie semia tas pasakiškas ge
rybes iš triūso savo sądarbi- 
ninkų, kapoja jau ir taip ma
žas algas savo darbininkams ir 
įailgina jiems darbo valandas 
jo priedanga “puolimo” pre
kių kainų.

šitokioj niekingoj kampan i-* 
,oj prieš darbininkus Amerikos 
eapitalistai turi pilną parėmi
mą bei pritarimą papirktos 
spaudos ir visų valdžios depar- 
anientų.

Serijomis triukšmingų nu
ari mų devyni žmonės, kurie 

sudaro Aukščiausįjį Teismą 
Jungtinių Valstijų, be manda
tų arba atsakomybės nuo pi- 
iečių, panaikino Clayton’o ak

lą, vienintelį prasmingą kon
gresinį patvarkymą, bi kada į4 
vykdintą dėl protekcijos darbi- 
linkų jų kovoj prieš ekono
minę priespaudą; aprubežiavo 
organizuotų darbininkų teises 
verbuoti naujų narių;’ parali- 
žiavo įtekmingumą jų kovoji
mų praktinai panaikindami pi- 
detavimą laike streikų; įtei- 
<č jų unijų fondus darbdavių 
globon; ir padėjo į šalį įsta
tymą, kuris apsaugodavo jau
nus vaikus nuo begėdiško iš
naudojimo kasyklose ir fabri
kuose.

Tuo pačiu laiku žemesnieji 
teismai Jungtinių Valstijų ir 
valstijų teismų teisėjai visoj ša
ly išauklėjo savotišką valdžią 
viduje valdžios — valdžią ne
patvirtintą konstitucijos ir 
priešingą visiems pamatiniams 
laisvės ir demokratijos dės
niams — priverstiną ir tyro- 
nišką valdymą indžionkšenu, 
kurs išstato darbininkus į- 
trauktus į industrinius ginčus 
beteismėn padėtyn.

Laiku svarbių kovonių, ku
rių darbininkai ant geležinke
lių ir kasyklose buvo priversti 
griebtis dėl išlaikymo savo gy
vasčių, Jungtinių ' Valstijų 
prezidentas atvirai pajsuko ge
ležinkelių magnatų ir kasyklų 
viešpačių pusėn ir įsake valsti- 

aktu dėl palaikymo ar išreiški
mo teisingų nuomonių — pa
silieka kalėjime; ir daugelis jų 
dar tebesiranda tenai.

Ką jus manote apie tai, po
ne Amerikos Pilieti? Ar jus 
manote, kad Phinney, prasi
kaltėlis ir sėbras, yra mažiau 
pavojingas draugijai negu tei
singi žmonės, besilaikantys sa
vo principų, persitikrinimų ir 
turintys drąsos?

>Jei jų® taip nemanote, tai 
aš patarčiau jums paklausti 
Teisingumo Departamento, ko
dėl Jie paliuosavo tą sėbrą ir 
prasikaltėlį, kuris buvo rastas 
kailiu viešame veikime, kuomet 
tuo pačiu laiku jie atsisako pa- 
liuosuoti teisingus žmones, ku
rie nebuvo visiškai prasikaltę.

jų vykinamiems viršininkams 
varyti sukilusius vergu* su pa- 
gelba brutališkos spėkos at
gal prie jų užsiėmimo.

Vykinamuose valdžios depar
tamentuose, lygiai kaip ir teis
muose; Kongrese, kaip ir legis- 
la temose; spaudoj ir šalies mo
kyklose reakcija yra nesuval
doma, karinga, — priespauda 
yra br vitališka ir triumfuojan
ti. i

ši grūmojanti padėtis nega
li būti pamatiniai skaitoma pa
sekme naujo Republikonų 
“normalumo” nusistatymo. Ji 
prasidėjo prie Demokratų ad
ministracijos Woodrow’o Wil- 
son*o, ir yra remiama ir pa
laikoma abiejų senųjų partijų 
lyginai. Tai yra praktinis ope- 
ravimas diktatorystės kapita
listų klasės, kuri valdo Demo
kratų partiją lygiai kaip ir 
Republikonų partiją. Ameri
kos darbininkams nėra vilties 
laukti kokio gero iš bile ku
rios tų, interesų kontroliuoja
mų, partijų. Vienintelis jų iš
ganymas gludi sunaikinime 
dviveidis Dejnokratų-Republi- 
konų partijos — plėšrių kapi4 
taJistų tvirtovės, paėmime sa
vo rankosna politines valdžios 
ir šalies industrijos vedimą ir 
tvarkyme jų liaudies gerovei— 
be specialių privilegijų kam 
nors ir su teisingumu visiems.

Tai yra gana didelė užduo
tis, kurią Amerikos darbinin
kai privalo atlikti dėl savęs pa
čių išlaikomo, dėl sugrąžinimo 
civilių laisvių ir dėl visų žmo
nių gerovės. «

Tas yra (taipgi galutinas sie
kis Socialistų partijos, ir tik' 
dėl pastumėjimo to siekio pir
myn Socialistų partija eina 
Kongresiniu kampanijon 1922 
metų, vaduodaniasi sekančia 
programa:

1. SOCIALIZACIJA.

Paėmimas visuomenės nuo
savybėn viešų įstaigų ir gam
tinių turtų, ypač geležinkelių, 
kasyklų, plieno dirbyklų ir ki
tų pamatinių industrijų, ku
rios pasiekė laipsnį nacionali
nės monopolijos, su plačio
mis išlygomis dėl aitlsovavimo 
darbininkams tų industrijų ve
dime.

2. DARBAS.
Normalė keturias dešimts 

keturių valandų savaite, arba 
trumpesnė kai kuriuose atsi
tikimuose; minimalė alga, pa
remta atatinkama gyvenimo 
norma ir sistema valdiškos ap
saugos prižiūrėti visus darbi
ninkus laike ligų ir bedarbes, 
laike senatvės arba naštoj ime 
vertės ir atlyginti jiems už su
žeidimus, padarytus laike jų 
dabuotės, be kontribucijos iš 
darbininkų pusės.

Priėmimas atatinkamų kon
stitucinių pataisų uždrausti vai
kų darbą visose industrinėse, 
prekybinėse ir agrikullurinčso 
įstaigose; garantuoti darbinin
kams absoliutę. teisę organi
zuotis, streikuoti ir pikietifoti; 
uždrausti išdavimą indžionkše 
nu darbo ir kapitalo ginčuose čiais projektas pats per save knygų, likcdaimasis, kad gerb. 
ir atimti iš teismų neteisėtai nupuls kaipo allikusis savo ‘Žemaitijos* Komitetas neatsa

pasisavintą galią panaikinti {- 
statymus remiantis jų nekon- 
stitucingumu.

3. ŪKININKAS.
Takšnoti visas nkio žemes, 

nedirbamas jų savininkų, iki 
pilnos sumos jų nuominės ver
tės; praplatinti valdžios kredi
tus žemais nuošimčiais dėl su- 
organ izavimo kooperatyviškų 
ūkių, aprūpintų modeminėmis 
mašinerijomis; pampinti ata
tinkamą planą dėl panaikini
mo ūkių nuomavimo; įsteigi
mą visuomeniškų grūdinių 
(elevatorių)* ir šaldyklų.

4. CIVILĖS TEISĖS.
Greitas atsteigimas pilnos 

laisvės kalbos, spaudos ir susi
rikimų, ir pilnos amnestijos vi- 
sMms (žmonoms, įkalintiems 
dėl išreiškimo politinių įsitiki
nimų ar opozicijos prieš karą 
ar už darbininkų unijų veikimą 
laike karo. Pildymas 13-to, 14- 
to ir 13-to konstitucinių patai
symų kas dėl negrų ir reikia
mas patvarkymas suteikti neg
rams pilnais civiles, politines, 
industrines ir apsišvietimo tei
ses.

5. IMPERIALIZMAS IR 
MIL1TARIZMAS.

Pripažinimas Rusijos ir Me
ksikos valdžių. Greitas atšau
kimas militarinės okupacijos 
iš Hayti ir San Domingo ir pa
naikinimas priverstino ir ne
teisėto šeimininkavimo tų res
publikų. ■ Skubus sumažini
mas ir galutinas panaikinimas 
visų karinių spėkų.

Socialistų partija įteikia 
tuos politinius reikalavimus 
balsuotojams Jungtinių Vals
tijų, ir svarbiausia darbinin
kams, kaipo mierius laikomus 
paliuosuoli valdžią iš nepaken
čiamo kontroliavimo plėšrių 
pclnagaudų interesų; sugrąžin
ti žmonėms teises ir laisves, 
kurios yra labai reikšmingos 
teisingai demokratijai; paliuo- 
suoti gamintojus iš tyronijos 
ir eksplnotacijos, o naudoto
jus iš nepažabojamų užma
čių ir priespaudos; išdirbti ke
lią dėl valdžios, paremtos ant 
teisingos politinės ir industri
nės lygybės, socialiu teisingu
mo ir pasaulines laikos.

Socialistų partija ir visi jos 
kandidatai, kurie gali būti iš
rinkti kongresai!, i>risižada par 
naudoti visą savo galią dėl re
alizavimo šios programos, ir 
remdamasi tuo jie prašo prita
rimo iri paramos Amerikos 
darbininkų.
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DAR DEL JOHNSONO PRO
JEKTO.

“Naujienų” num. 172 Lais
vės Mylėtojas pakėlę klausimą 
dėl Johosono projekto, kuriuo 
teikiama Amerikos visuomenei 
pasportų sistema. Laisvės 
Mylėtojas pagyrė tą projektą 
ir surado, kad kovoti prieš jį 
butų nerevoliucinga. 'raine da
lyke aš išreiškiau savo min
tis “Naujienose”, priešingas L. 
M. mintims, matydamas tame 
projekte pavojų ateiviams ir 
piliečiams, prieš kurį visi pri
valo kovoti.

“Naujienų” num. 183 Lais
vės Mylėtojas vėl išėjo su agi
tacija už <tą projektą, prikišda
mas man busią aš nematąs an
trosios projekto pusės. Taip, 
nematau aš jos, ir nematau 
dėlto, kad jos nėra. Kada tas 
projektas bus įvestas galen, lai 
visi piliečiai ir nepiliečiai bus 
po pasportais—-piliečiai turės 
su savim visur nešiotis piliety
bės popierius ,o nepiliečiai, re
gistracijos kortas.

L. M. mano, kad šituo budu 
visi nepiliečiai privengti bus 
išsiimti pilietybės popierius ir 
šitaip visiems patapus pilie- 

darbą. Bet to nebus. Ateivių 
plaukimas į Ameriką niekuo- 
nie neapsistos, o atvažiavusieji 
turės penkerius metus išbūti 
nepiliečiais. Taigi įvestai pas
portų sistemai nebus galo. Pa- 
žebos ji ir mudu abudu, nors 
esamo piliečias. Mums teks 
laikyti liežuvius už dantų, kad 
nepatekus į juodąjį sąrašą. 
Krikštytis kitaip nebus gali
ma; vietoje laikrodėlio nešio
simės pilietybės popierius ar 
registracijos kortas. Tik pasi
skaityk, gert). L. M. tą John- 
sonp voratinklį, o pamatysi, 
kad musų pačiutės —jei svei
kas turi ją; aš turiu — turės 
būti paveiksluotos musų popie4 
riuose; taip pat 'turės būti re
gistruoti visi nuo 18 metų am
žiaus. Taigi tas projektas ga
li atnešti mums tik pančius ir 
nieko daugiau. Jiegu tamsta 
to nematai, tai ginčytis mums 
tame dalyke lobaus netenka 
ir man lieka pasakyti (tik Good 
Night. —Laisvės Varpas.

Šviesa vėl neišaiški
nama r < •

Sklaidomo (radiuolumo) ša
lininkams tvirtai priėmus kai
po savo kalbos dalį terminą 
‘“eterio vilnys“, ateina moks
las ir skaudžiai šilą suoprotį 
supurto. Mokslas dabar pra
deda abejoti eterio teorijos tei
singumu. .Jis pradeda abejo-1 
t i, a r yra lokis dalykas, kaip 
eteris. (Eteriu vadinama skys- 
tesnė už orą medžiaga).

Visai nesenai Dr. C. P. Stėin- 
metz, fizikos ir elektros inži
nierius pasakė, kad jis mano, 
kad eterio buvimo teorija yra 
priešinga ne tik naujai pripa
žintiems faktams, bet kad ji 
nėra reikalinga bevieliuių Vil
nių judėjimo išaiškinimui, ar 
šviesos judėjimo išaiškinimui.

Bet kaip tik tam — švieso-s 
judėjimo išaiškinimui — mo
kslas išrado eterį. Jis visuo
met buvo dideliu spėjimu. Nie
kas niekuomet nėrą jo malęs, 
ar girdėjęs, ar jautęs, ar suga
vęs jį. Buvo lik manoma, kad 
kas nors tokio panašaus į ete
rį turi būti šviesos perleidimui 
per tuščią erdvę tarp žvaigž
džių.

Bet dabar eterio teorija ma
loniai nesutinka sų faktais 
su naujai atrastais faktais. Ete
rio teorija labai girta.

Jei nėra eterio, tai kaip švie
sa pereina per erdvę? Kaip ji 
pasiekia nius?x Kaip be vieli
ne vilnis eina?

Mokslas nemoįka pasakyti, 
šviesa ir jos atėjimas vėl atsi
dūrė tarp fizinių paslapčių.

Knygą prašo
Kulturos Draugijos “Žemaiti

ja” L. V. Komitetas Chicagoj 
gavo sekantį laišką:

“Pranešu gert). ‘Žemaitijos’ 
Komitetui, kad Žadeikių liau
dies mokyklos apielinkės kai
mų jaunimas yra gan tamsus 
ir nesusipratęs, bet iš antros 
pusės norįs ir trokštąs švies
tis, ką parodo uolus lankymas 
suaugusioms vakarinių kursų 
prie Žadeikių liaudies mokyk
los. Bet pasekmingam lavini
muisi ir švietimosi reikalinga 
turėti kyngų, kurių kiekvienas 
jaunuolis-lė, mėgstąs ir norįs 
skaityti, galėtų jų gauti. Kaip 
tik pas mus stoka knygų, o 
prie mokyklos, tos kaimo jau
nuomenes švietėjos, būtinas 
reikalas yra įrengti suaugu
siam jaunimui skaityklą (mo
kiniams nors ir menkas kny
gynėlis, yra).

“Taigi, radęs laikraščiuose 
‘Žemaitijos’ pranešimą, kaslink 
knygų ir skaityklų knygomis 
papildymą, nors prie liaudies 
mokyklų skaityklos ir nebuvo 
minėta, tačiau kreipiuosi į 
gerb. ‘Žemaitijos’ Komitetą, 
prašydamas sulig Tamstų 'iš
gale atleisti jau rengiamai prie 
liaudies mokyklos skaityklai

kys šiam labdaringam, kaimo 
jaunuomenės švietimo tikslui. 
Už ką aš ir skaitančioji Lietu
vos jaunuomenė bulume gerb. 
‘Žemaitijos’ Komitetui labai dė
kingi”.

(Partušas) P. Jokūbaitis, 
Žadeikių mokyklos vedėjas.
Antrašas: Žadeikių mokyk

lai, Žagarės paštas, Šiaulių 
apskr., Lilhuania.

‘^Žemaitijos” ratšinė.

LS.S. Reikalai
Lietuvos Socialdemo

kratams aukos.
Drg. A. Lukoševičius iš Eli- 

zabeth, N. J., prisiųsdamas au
kas Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai rašo: “Prisiunčiu jums 
aukų Lietuvos Socialdemokra
tų Partijai $24.00. Ir prižadu 
toliau darbuoties delei Lietu
vos Socialdemokratų Partijos”.

Aukotojų ' vardai: Po $5.00
J. Pečenkis ir D. Bočkus. Po 
$1.00 J. A. Ribinskas, A. Lu
koševičienė, G. Katėnas, Pat- 
rick and Storul, J. Zubrickas,
J. Degutis ir A. P. ZaiIskas. 
A. Lukoševičius $2.00. Po 50c. 
M. Mažeika ir P. Blažys. Po 
25c. A. Raclavičia, S. Sotis ar 
Suris, A. Grematauskas, S. Ka
tinas, A. šuotelis, M. Rubinow,
K. M. Packmvich, A. Ignula- 
vicli, A. Puodžiūnas, V. Blazis, 
A. Lukoševičius, A. Stratelis, 
J. Pelcskis, P. Blekaitis ir V. 
Petkevičius.

“Naujienų” piknike $21.25
Pinigai Lietuvos Socialdemo

kratams rinkimų kampanijai 
labai reikalingi. Todėl visų 
kolonijų draugai, kurie turi į- 
galiojimus rinkti aukų, lai pa
sistengia kuodaugiausiai jų su
rinkti ir prisiųsti žemiau pasi
rašiusiam.

Jau antru sykiu prisieina 
pastebėti, kad So. Bostono ir 
Brooklyno kolonijos visai ne
prisideda rinkime aukų Lietu
vos Socialdemokratų Partijai. 
Mano manymu, kad dirbti, tai 
reikia dirbti visiems; o dabar 
yra taip — vieni dirba daug, o 
kili nieko. Kad visi dirbsime, 
tuomet ir darbas bus lengves
nis ir pasekmes bus kur kas 
didesnės.

'lodei visi darban rinkime 
aukų Lietuvos Socialdemokra
tų Partijai!

—A. žymontas, 
LSS. Sekretorius

1739 S. Halsted st., Chicago, III.

LIETUKŲ SOCIALISTŲ SĄ
JUNGOS PILDOMAJAM KO

MITETUI.

Perspėjame, kad Kauno 
“šviesos” Bendrovė, kurios 
skelbimą patalpino “Naujie
nos” yra grynai ne musų or
ganizacija. Jiems visa tai yra 
reikalinga, kad užmezgus pla
čių ryšių su visuomene.

28-VL22. K. B.
P. S. Šiandien gavome čekį 

4096 No. sumoje 83,000 auk. 
Ačiū. Surinktus musų reika
lams pinigus prašome kolkas 
laikyti pas save, nes markės 
kursas labai puola. Iš to turi
me didelių nuostolių.

St. Kairys <
K. Bielinis.

LIFEBUO
k SVEIKATOS
X. mlilas

Tamista—
Pabudink savo 

odą! Pasakyk savo 
moteriai, kad Life* 
buoy padėtų į mau
dynę.
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CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::
Klerikalų planai 

suardyti.
Kuniginės armijos generolai 

nusigando, kada pamatė, kad 
pažangioji visuomenė nesiduo
da jiems už nosies vadžioti, 
taip nusigando, kad net nubė
go skųsti' policijai Bendrąjį 
Komitetą, kuris rengia nedėlio
ję demonstraciją ir masinį mi
tingą Seventh Infantry Regi- 
ment Armory svetainėje.

Klerikalų vadai dabar žino, 
kad didelė didžiuma musų vi- 
suoi neneš neis iiiarŠuo-

t i. Jie mėgino pasigauti ją 

visokiais triksais. Pirmiau
sia jie visose parapijose sutvė
rė savo komitetus, kuriems da
vė vanią “kolonijų komitetų’’ 
kad pridengus juos “bepartivi- 
škumo” skraiste. Paskui iš tų 
komitetų jie sudarė “centralinį 
komitetą,” kuris ėmė daryti 
apvaikščiojimo planus.

Ir kada tas “centralinis” pa
rapijų komitetas varė savo 
darbą, tai klerikalų vadai, tar
pininkaujant neva bešališkam 
žmogui, užvedė su pažangio
sios visuomenės atstovais de
rybas, buk tai tuo tikslu, kad 
susivienijus su jomis. Tas de
rybas tečiaus jie tęsė, kiek 
galėdami, ilgiaus, keldami kiek 
vieną kartą išnaujo jau išriš
tus klausimus ir statydami 
tolyn vis dauginus Reikalavi
mų. !i p.,

Tuo budu tapo sugaišinta 
beveik savaitė laiko. 0 “cent
ralinis” parapijų komitetas 
tuo tarpu dirbo išsijuosęs. Ji
sai paėmė vietą aipvaikščioji
mui, paskyrė laiką, parašė pro
gramą, ėmė rinkti apgarsini
mus tam proigraniui; ir tuo
met klerikalų įgaliotinis parei
škė kitų srovių atstovams: 
Dabar, gerbiamieji, dėkitės 
prie musų “visuomeniškojo” 
komiteto, o kad ne, tai mes ei
sime skyrium! ’ ;

Jie, gudruoliai, manė, kad 
dabar jau visa lietuviškoji 
Chicaga atsidūrė klerikalų 
maiše. Laiko paliko nedaug 
ir pažangioji visuomenė turės 
arba nusilenkti klerikalams, 
arba atsisakyti nuo apvaikščio- 
jitno. Bet jie apsiriko! Sociali
stų ir siindaricčių atstovai, pa
matę klerikalų klastingumą, 
nutarė pertraukti ryšius su jais 
ir atsišaukti į minias. Ir jų 
atsišaukimas i’ado tokio entu
ziastiško pritarimo, kad kleri
kalų generolams pasirodė ne
jauku.

Kas dabar daryti? Kaip už
imti burną tiems “bedie
viams” kurie drįsta reikalauti 
laisves Lietuvai? Pagalvoję, 
pasitarę, dvasiški vadai nutarė 
šauktis policijos pagelbos, 
kaid pažangiosios visuomenės 
demonstracija butų sulaikyta. 
Kur jėzuitiška klasta negelbs
ti, ten reikia pavartoti spėką!

Bet ir šitas klerikalų “sky- 
mas ’ nuėjo niekais. Melagin
gas jų skundas ne tiktai nesus
tabdė pažangiosios visuomenės 
rengimo, bet dar paskatino ją 
smarkiuos darbuotis, kad pa
rodžius skundikams, jogei ši
tokiais keliais jie nieko neat
sieks.

Pažangiosios visuomenės de
monstracija. susidės iš parodos 
gatvėse, milžiniško mass-mi- 
tingo ir koncerto. Ji prasidės 
lygiai 2 vai. po piet, rugpjūčio 
20 <1. Rengkitės į ją visi!

IR VĖL GRASIA GATVEKA- 
Rię STREIKAS. *

Praeitą pirmadienio vakarą 
(>,000 galvc-kanų supos ir elek
tros darbininkų laikė savo su
sirinkimą. Šiem darbininkam 
buvo pranešta, kad pagal ne
senai padarytą sutartį su gat- 
vekarių sustreikavusiais dar

bininkais kompanijos yra pasi
rengusios sumažinti jiems al
gas ant 10 nuoš.

Minėtų darbininkų vadai at
laikė vakar konferenciją su 
kompanijos viršininkais algų 
klausimo reikalu. Bei kol kas 
dar nėra žinomi minėtos kon
ferencijos rezultatai. \

•------ ,---- ... ;
NAPRAPATŲ POKILIS.

Rugpjūčio 18 dieną S her
mai! viešbuty yra rengiamas 
napnapatų — bevaistinių gy
dytojų — užbaigimo savo mo
kslo pokylis. Programas pra
sidės 8 vai. vakare ir tęsis iki 
vėlumai nakties.

šiemet užbaigė mokslus ke
turiasdešimt du naprapatai. 
Tarpe baigusių nąprapato mo
kslus randasi trys lietuviai ir 
viena lietuvaitė, būtent: Nata
lija !L. ZukausJkas, J. S. Savic
kas, J. C. Malinąs ir A. 13. 
Plater.

Vaikšto gandų, kad visi lie
tuviai naprapatai gydytojai 
rengiasi suorganizuoti napra- 
patų draugiją ir leisti savo 
žurnalą. Be to, jie taipgi žada 
steigti sanatoriją Lietuvoje.

— S. P.

SUDEGĖ ŽMOGUS.
' i v

John Sullivan, 60 metų am
žiaus, sudegė Auburn Iron and 
Metai kompanijos barnėj, 7431 
South Green gat.

Jis buvo nuėjęs ten gultų ir 
barnei užsidegus - sudegė.

VAIKĄ UŽMUŠĖ IR MERGAI
TĘ SUŽEIDĖ.

Vakar nelaimėse su automo
biliais vaiką dešimties metų 
int vietos užmušė, o šešiolikos 
metų mergaitę gal mirtinai 
nižeidė.

PLĖŠIKAMS TEKO $12,000.

Trys apsiginklavę automobi- 
•iniai plėšikai apipuolė keturis 
ant Logan bulvaro ties 2500 
ir atėmė iš jų daugiausia žie- 
lų ir daimontų vertės 12,000 
dol. Plėšikai pabėgo.

MIRĖ NUO KARŠČIO.

Užvakar vienas žmogus pa
utu i rė nuo karščio.

Žinovai tvirtina, kad oras 
dar bus šiltas keletą dienų.

Lietuviu Bateliuose
NORTH SIDE. 

Jeffersojio girios Ghicagos 
lietuviams yra žinomos kaipo 
geriausia vieta rengimui vasa
ros karščiuose išvažiavimų. Į 
Jefferson girias sekmadieniais 

išvažiuoja ne tik šeimynos ir 
būreliai susitarusių žmonių, 
bet ir draugijos daro tenai sa
vo išvažiavimus, ruošdamos 
tam tikrus programas, suside- 
lančius iš prakalbų ir dainų. 
Atliekamu nuo darbo laiku iš
važiuoti, Jeffersbno miškas, 
reikia pasakyti, yra geresnė 
vieta negu bite parkas. Nema
lonu man yra betgi pastebėti, 
kad jau kelintas kartas man 
į lietuvių rengiamus išvažia
vimus nuvykus aš gavau liūd
ną įspūdį, kuris darko tenai 
daromus išvažiavimus: į Jef- 
fersono mišką įprato ruošti 
mvo išvažiavimus “munšaino” 
garbintojai. Būriais susitarę 
jie atvyksta, atsiveža namieje 
rauginto skystymėlio ir laka. 
Tas man mažai rūpėtų, jeigu 
pralakę protą tie girtuokliai 
piktžodžiaudami neslankiotų 
pakruniiais, neduodami ra
mybės gražiai žaidžiantiems 
žmonėms. Jie net atsivelka 
programų ruošia mon vieton , ir 
i susirinkusį būrį žmonių šau
do piemeniškais žodžiais.

Pereitą sekmadienį Jeffer- 
sono miške turėjo savo išva
žiavimą ALDLD. ir Kriaučių 
Kliubas. Kalbėjo Gasiunas, 
Zalpis, ir kiti. Komunistų kal-

betoj us niunšainieriai sveikino 
tokiais žodžiais, kurių spau
duo kartot negalima. Girti ar
ba užtarti komunistų kalbėto
jus man kuomažiausia rupi. 
Jie kaip ir paprastas kromel
ninkas giria savo tavorą, o pei
kia ir niekina kitus. Bet jeigu 
tie girtuokliai neduoda ramy
bės komunistų parengimams, 
lai to paties gali susilaukti ir 
kitos draugijos.

Išvažiavimus rengiančios 
draugijos, kiek man žinoma, 
turi gauti iš kauutės valdinin
kų tam tikrus leidimus. Jos tu- 
retų pasirūpinti savo išvažiavi
mus nuo girtuoklių apvalyti. 
Bengti savo išvažiavimus svai
galų garbintojams nieks nepa
vydi. Giriose vietos užtenka vi-
siems. Bet reikia juos pamo- 
kinti pagerbti kitų žmonių tei
ses. — Reporteris.%

NORTH SIDE.

Juodvarniai povo plunksnose.
Naujienų numeryje 190 paste

bėjau pranešimą “labai svarbus 
posėdis”, kurin kviečiama pro- 
gresyvės visuomenės atstovai su 
sirinkti į Mykolinės skiepą. Nors 
žinojau, kad progresyvė visuo
menė su Mykolinės skiepu nieko 
bendro neturi, bet žingeidumo 
deli nuėjau persitikrinti.

Svetainėj ant išmėtytų kėdžių 
sėdi apie tuzinas žmonių. Prie 
stalo sėdi senai pažįstamas para- 
pijonas p. Bacevičius, šalia sėdi 
kita, asaba raudona nosimi, iš
purtusiais veidais; nesunku su
prasti kad “šnainierių” narys. 
Ponas Bacevičius paprašo Lee. 
Dekevičių išduoti raportą. Su
pratau, kad susirinkimas jau ati 
darytas. Tuom sykiu pro duris 
įsirita mažo ūgio išpustu pilvu, 
atbula apikakle asaba. Lee. De- 
kevičius rėžia raportą; girdi, 
“tautininkai kratos, net u— iš 
jų barzdų byra...” Supratau, kad 
tas neprausburnis gaivalas komi- 
tečiku yra.

Neprausburniui užbaigus šne
kėti, p. Bacevičius išduoda ra
portą, atpasakodamas priežastis, 
kurių delei progresyvė visuome
nė atsiskyrė nuo katalikų ap
vaikščioti padėkavojimui S. V. 
už pripažinimą Lietuvos. Rapor
tas vienpusiškas, bet nuoseklus 
ir rimtas.

Balsą ima asaba atbula apika- 
kle, sako — jeigu tie netikėliai 
atsimetė, tai mes katlikai susi
rinksime ir su visa procesija ei
kime (tik nepasakė ai’ ir šven
tus sakramentus nešis? — J.), o 
kas su mumis neina, lupkime 
jiems akis! Užstalyje sėdinti 
asaba (šalia p. Bacevičiaus) pa
kyla ir sušunka: “Mums nerei
kia nė tautinikų ne cicilikų, mes 
lietuviai tikri katalikai, krikščio
nys demokratai, eikime vieni!” 
Bakst, nosimi į stalą, vekeriokšt, 
persiverčia ragožiumi; tikrieji 
katalikai vieni ploja katutes, kiti 
juokiasi.

Pasiprašo balso J. D. ir sako 
lupti akis ar kitaip keršyti vieni 
kitiems, kad neįvyko susitari
mas, nėra reikalo. Taikos dery
bos išįro kuomet katalikų srovė 
davė suprasti, kad padarytąją 
sutartį negerbs; čia ir buvo svar
biausia priežastis atsisakimo nuo 
bendro rengimo apvaikščiojime. 
Dabar smulkmeniškai: Katalikai 
užgiria Lietuvos naują konstitu
ciją su jos visokiais patvarky
mais, kaip tai laisvės suvaržy
mas, žemės padalinimas tiems, 
kurie pinigų turi ir tiems, kurie 
iš svetimo triūso gyvena, bet ne 
tiems, kurie tą žemę dirba, kaip 
buvo žadėta “žeme tiems, kurie 
ją dirba”. Toliaus, progresyvė 
visuomenė priešinga Lietuvos 
vyriausybės išleistam patvarky
mui, kad kiekvienas lietuvis gy
venantis čia Amerikoje turi re- 
gistruatis ir už tai mokėti 10 
dolerių kas metai, gi nesiregis- 
travusieji nustoja Lietuvos pilie
čio teisių ir jų turtas randan- 
tįsis Lietuvoje bus konfiskuotas, 
žodžiu sakant, katalikai dėkayo- 
ja S. V. už pripažinimą Lietuvos 
sykiu ir Lietuvos valdžiai už jos 
visokius darbus; socialstai gi iš
reikš S. V. savo džiaugsmą už 
pripažinimą Lietuvos ir sykiu 

išneš griežčiausią protestą prieš 
Lietuvos valdžios darbus.

Pašoka asaba atbula apikak- 
le ir sako — “matote, mylimieji, 
tos. rezoliucijos bus cicilikiškos, 
katalikai negali pritarti. Aš sa
kau, kad užsimokėti dešimts do
lerių, tai menkniekis, o kad 
Amerikos valdžia registruos lie
tuvius, tai aš pritariu — vagis 
išgaudys!’

Pasiprašo balso K. Rugis. — 
“Gerbiamieji, aš nesutinku su 
prabaščiaus mintimi, aš esu pi
lietis ir registracija viena ar ki
ta manęs neliečia. Aš čia Ame
rikoje išgyvenau dvidešimts sep
tynis metus ir nė sykį nepatekau 
džėlon, aš pažįstu daug parapi
jom!, kurie nėra piliečiai ir ži
nau, kad nepiliečių daugiausia 
yra katalikų ir nė vieno nežinau, 
kuris butų vagis ar kriminalis
tas. O sulig prabaščiaus išve
dimo, vajyių daugiausia randasi 
tarpe katalikų.” (O gal pats pra- 

bašfius nečystiį sąžinę turi, tai 
ir mano, kad jo pąrapijonai to
kiais yra? — J.).

Toliaus, tęsia Rugis. “Ve ka
me dalykas, mums piliečiams 
gėda, kad mes priimame į šią sa
lę tuos “pilgrimus” ir sykiu 
baudžiame, kad jie grinoriais. 
Antra, jeigu.mano ar jūsų gimi
naitis ar giminaitė atkeliaus, tu
rėsime rūpintis, pinigus eikvoti 
ir laiką gaišti. Prieš šį įstatymą 
bus protesto mitingas pėtnyčioj, 
rugpiučio 18 d., Wicker Park 
svet., 2046 North Avė.”

Prabaščius tyli.
Su savo sandraugais persiti

krinome, kad čia ne progresyves 
visuomenės susirinkimas, kaip 
buvo garsinta, bet juodvarnių 
prisidengusių povo plunksnomis. 
Nusitarėme apleisti susirinkimą.

— Labanakt.
— Labanakt.
— Gero pasisekimo apvaikš

čiojime.
Chicagoje yra desėtkai tūks

tančių lietuvių, užteks mums ir 
jums. — Jonas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

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

505 Aukskalnaitei Marijonai
504 Bagoliskis Julis
505 Barabas Krank B.
520 Dobidaitiene Ona
540 Kawalinskis P.
550 Kuz.me Juozapu
559 Mikuta S.
569 Poplauskui Antonni
570 Puckarius Paula
576 Rugienis A.
578 Samis Vincent B.
579 Sankauskus Janui
581 Shopis Ant.
583 Son’gielska Bronislava
586 Sprainis George
587 Stasiunos Kozimer
589 Luberis Anna
559 Žukauskas Antasas

Pinigai
iš

Waukegano
LIETUVON

Geriausia siųsti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd.
Waukegan, III. ■

ša ...b;
Pranešimai

.. ,1,4 ............

ATSIŠAUKIMAS.
Visose kolonijose draugijų valdybos, 

viršininkai ir visuomenės darbuotojai, 
pasistengkitė kuogreičiausjai sušauk
ti savo draugijų ekstra susirinkimus, 
kad galėtumėt nutarti draugijose apie 
dalyvavimą in corpore rengiamoj mil
žiniškoj demonstracijoj, nedėlioj rug
piučio 20 dieną, Seventh Infantry Re- 
įjiment Armory svetainėje. Draugi
jos, kurios nutars iparšuoti in corpo
re, turės suvažiuoti 1 Bridgeportą, 
iš kur pradės maršavimas.į 7th Regi- 
ment svetainę.

Taipgi draugijų viršininkai ir visi 
darbuotojai, išrinkti kolonijų komite
tai ir veikėjai, kurie pritaria pažan
giųjų srovių politiniam nusistatymui, 
yra kviečiami į susirinkimą seredoj 
vakare, rugpiučio 16 dieną, 8 vai. vak. 
Fellowship svet., 831 W. 33 Place. Ta
me susirinkime bus suteiktos visos 
pilnos žinios apie demonstraciją ir ap- 
vaikščiojimą.

Bendros Pažangiosios Visuomenės
Komitetas.

Bridgeport. Liet. Moterų Draugi
jos "Apšvieta” extra susirinkimas 
įvyks rugp. 17 <1., 8 vai. vakaro, “Auš
ros” svetainėj, 3001 S. Ralsted St. Vi- 
sos nai-es nmloričilci te tttsil .

> ų ----- Valdyba.

“Birutės” generališka repeticija 
įvyks ketverge, rugpiučio 17 d., 8 v. v. 
Visi dainininkai malonėkite laiku su
sirinkti, nes turime dainuoti rugpiučio 
20 d., 7-me Regimente Armory Svetai
nėj per apvaikščiojimą.

— “Birutės” Valdyba.

L. M. S. A. seimas prasidės subatoj, 
rugp. 19 d., 9 v. iš ryto, Raymond 
Chapelej (816 W. 31 St.). Tą pačią 
dieną .7:30 v. v; įvyks įmoksleivių va
karas toj pačioj svetainėj.

— Centro Valdyba.

North Sidės Draugijų Sąryšis, ren
gia protesto mitingų prieš Johnsono 
bilių, varžantį nepiliečius ateivius, 
pėtnyčioj, rugp. 18 d., 8 vai. vak., 
VVicker Park Svet., 2046 W. North 
Avė., prie Milvvaukee ir N. Robey gat
vių. Protestuoti prieš tokius įstaty
mus yra bendras reikalas visų darbi
ninkų, nes ii* dabar visokie darbinin
kų varžymai žiauriais įsatymais yr)a 
nepakenčiami.

Draugai, šį protesto mitingą pada
rykime sėkmingų — skaitlingai susi
rinkite. — Komitetas.

, Federacija Lietuvių Kliubų rengia 
milžinišką pikniką nedėlioj, rugp. 20 
d., Stickney Park darže, Lyons, III. 
Kviečiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
50603 M. Baltrušaičius 
50605 J. Vitkauskiene 
50607 F. ždaniene 
50609 K. Ginovis 
50612 K. Tamašauskiene 
75093 M. Kurauskiene 
75009 O. Dudaite 
75120 M. Pomparice 
85043 M. Misevičiene 
85110 L. Pauriene 
85112 K. Fikusas 
85119 A. Novoksecka
85122 P. Jusaitis
85123 J. Lapinskiene
85128 P. štarolis
85129 O. Gimbutaite 
90022 V. Nareikiui 
90045 E. Tipšus 
90055 S. Jurijonas 
95023 E. Geliumbickaite

Čekiai: 
3681/864 L. Jankus 
3876 B. Pailauskaitė 
3959 J. Blinstrubaite 
4020 J. Simanaitis

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

VAGIS
Paraše A. J. Karalius.

Apysaka paimta iš tikro gyvenimo. Ji atvaizdina, 
kaip blogos gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yrą.

Tuojau 
knygutę.

siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite

Puslapių 27. 
Kaina tik 10c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PRANEŠIMAI
Lietuviška Tautiška Draugystė Gar

sus Varduą Lietuvių nutarė prisidėti 
prie apvaikščiojimo, kuris įvyks rug
piučio 20 d., Visi nariaį malonėkite 
susirinkti svetainėn po num. 4625 So. 
Paulina St. 2 vai. po pietų.

— Valdyba.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, rugp. 18 d., 7:30 v. 
v., Meldažio svet. Visi nariai pribu
kite laiku, nes yra svarbus reikalas.

 — Sek r. A. Jusas.

.‘•'lt
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Tyras, nedažytas 
RAUDONAS pai
mu aliejus suteikia 
Lifebuoy jo raudoną 
spalvą.

Pabudink 
savo odą!

EDVARDAS 
BERNATAVIČIUS

Miro'šerdoj, rugpiučio-August 
16, 1922, 9 vąl. ryto. Turėjo am
žiaus 13 metų ir 9 mėnesius. 
Sirgo 2 mėnesiu. laidotuvės 
bus pėtnyčioj, August 18, 1 vai. 
po pietų iš namų 5411 West Gla- 
dys Avė. į Tautiškas kapines. 
Tėvai paeina iš Lietuvos; Šiau
lių apskr., f Ąkmenės valsčiaus, 
Keidų kaimo. Giminės, drau
gus ir pažįstąmus kviečiame da
lyvauti laidotuvėse sunaus.

Ijėka nuliūdę
Tėvai.

4045 A. Jankauskiene
4047 K. Rasinkevičius
4058 V. Juška
4068 E. Teresienė
4097 P. Niadinas 
4098/1402 V. Jasinskis 
4099 J. Semeškevičius
4101 B. Silicius
4109 J. Aukštakalnis
4129 Bendrovei “šviesa”
4141 Lietuvos Iždinei 
4147 Lietuvos Ukinnikas 
417 Lietuvos Ūkininkas
4205 St. Kairys
4206 K. Bielinis

10163 P. Bakučionis
10170 Lietuvos Žinios
10171 O. Gaizauckiene 
10183 U. Gedutiene
10191 A. Survilas
12034 G. Ramonauskaite 
lą2033 J. žoromkis
12035 S. Petraičius
12039 A. Knitaite

ŠIAMDIE PINIGŲ I 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
14c, už 100 auks.

arba
715 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

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

>-...... /
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Dr. AL. DAVIDONIS*
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas; 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082<--------------L—----------------
Tel. Auatin 737

DR. MARTA 
DOWIATT—SASS 
Kątik sugrįžo iŠ Califomijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius. v.............. \

Y**"*l*"rr iT-r -iT - ■1' "  .......................... . .. .... .  .... .. .i n .—.m—f

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligij.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tol. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 <V. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

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 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 ik. 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, G iki 9 vakare 

Nedėlioiąis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 02£7

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12 

Ofiso Tel. Boulevard 5913
• Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chfcago,

f • ‘ X ' - b, *,
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ASMENĮ! JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
JIE.šKAU JONO SUKOWICZ. 

Turiu labai svarbų reikalą. Malones 
jis pats ar kas jį žino, pranešti, busiu 
dėkingas.

PETRAS SUKOWICZ, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

MOTERŲ VYRŲ

• JIEŠKAU SAVO TIKRO BROLIO 
Albino Lauciaus, Kauno rėd., Pane
vėžio apskr., Kupiškiu par., Dišprude- 
lių kaimo. Pirmiau gyveno Blisville. 
Broklyn, N. Y. priemiestyj. Malonės 
pranešt arba pats atsišaukti.

ANNA LAUCIUTĖ,
1353 Van Buręn St., Gary, Ind.

RĖIKIA patyrusių moterų 
sortavimui senų skudurų 40c. į 
valandą.

J. ANDALMAN, 
1312 W. 59th St.

REIKIA APSUKRAUS VYRO SU 
automobiliym pardavoti real estate 
ir pirmus morgičius. Gera proga ir 
uždarbis.

B. MASIULIS,
6641 So. Westem Avė., 
Phone Republic 5550

PARDAVIMUI BUČERNĖ ANT 
Bridgeporto; taipgi yra 7 pragyveni
mų kambariai. Rendos $50 į mėnesį 
Parduosiu pigiai, jei greit veiksit. 
Pardavimo priežastis, šeimynoje nesu
tikimas.

1217 W. 31 st St.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj; ren- 
dos tik $50 į mėnesį, šeši kam
bariai dėl gyvenimo, turiu par
duoti greitai 2444 W. 46th Place.

APSIVEDIMAI.
J IEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar našlės, tarp 20 ir 35 metų am
žiaus, be skirtumo tikėjimo. Su pir
mu laišku ir paveikslą teiksis prisių
sti. Atsakymą duosiu kiekvienai. Aš 
esu 36 metų amžiaus.

REIKIA patyrusių guzikams 
skylučių dirbėjų, vyriškų kotų 
šapon. Švarus, dienos šviesos 
dirbtuvė. Gera alga.

Kreipkitės:

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI MAXWELL AUTO- 

mobilius pilnai gerame stovyj, tajerai 
nauji, automobilius 5 sėdynių. Par
duosiu už labai pigią kainą $200.00 
(už du šimtu dolerių).

Kreipkitės šiu6 antrašu:
2423 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kampų ir visokių tautų apgy
ventoj, bet lietuvių daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI “Bridge Res- 
taurant”, vieta išdirbta nuo se
nai, renda nebrangi.

2308 So. Halsted St.

BARGENAS
Parduodu dvi grosemes; abidvi pi

gios biskutį viršaus $500, Bridgepor- 
to apielinkėj; lysas ilgas, renda pigi, 
stako daug ir visas naujas tinkantis 
dėl moterų biznis. Atsišaukite. S. J. 
Mitchell, 3214 So. Halsted St., 2 lu
bos. ! I : I I i

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, —- 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lų be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACUOS

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams, —Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Dl- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Pra
nas Vaišvila 4538 S. Fairfleld av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. -— Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

NAMAI-ŽEME

2425 S. Oakley Avė., Chicago, 111.

Į VAIRUS SKELBIMAI •

EDERIIEIMER STEIN & CO
1911 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI 1922 Fordas ----------------------------- ----------
visai naujas. Parduosiu pigiai. PARDAVIMUI BARBER SHOP 

"DAT izfANTTC? I ant 3 own of Lake — tirštai lietuviais 
V1CLUK rSALilHioKUINlo, apgyventoj koloniioj. Parduosiu ga- 

1334 So. 49 CL, 2 fl., na pigiai. Priežastis — turiu
. Cicero, III. blZni‘ 4600 So Marshfield Avė.,

. .. .......... ..... kertė 46-tos gatvės

kitą

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apy
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai. / t

RAKANDAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ELEKTRO ŠVIESA

Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

Reikia coil winders, lengvas, 
švarus darbas, kuriam jaunos 
moters bei merginos ypatingai 
priimamos, paprastai siuvamų 
mašinų šeivukių prisukimui — 
Smagios darbo sąlygos — pusė
tinas mokinėms mokestis — pa
tyrimas nereikalingas 
mokėt angliškai. —

J. . .
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 

kandai, (furniturfi) smuiką ir var
gonai. Daiktai visi gerame stovyje. 
Turiu parduoti į trumpą laiką, nes 
apleidžiu miestą — atiduosiu už tei
singą pasiūlymą.

3328 So. Halsted St.
2-ros lubos

PARDAVIMUI SALDAINIŲ KRA- 
utuvė ii’ kitokių visokių smulkmenų. 
Senas biznis išdirbtas. Apielinkė vien 
lietuviais apgyventa.

K. VENCKUS, 
3358 Auburn Avė.

DIDELIS BARGENAS
Kas jieškot bizniavo namo, tai yra 

proga bile kokį biznį užsidėti, dabar 
Storas yra tuščias, 2 dukštų medinis 
namas, 2 pagyvenimai, ant antrų lu
bų, apačioj 5 kambariai ir Storas tin
kamas bile kokiam bizniui. Rendos 
neša $86.00 į mėnesį. Parduosiu už 
$6,500, arba mainysiu ant bučernes, 
grosemės, automobilio, loto, saliuno, 
ay kito kokio biznio bile kokioj apie
linkėj. Namas randasi ant Bridgepor
to. Kreipkitės tuoj

J. NAMON.
808 W. 33 Place, arti Halsted St. 

Telephone Boulevard 1550

LOTAI $375.00
LIETUVIŲ ŠV. KAZ. VIENUOLY

NO ir arti MARŲUETTE PARKO 
turim- egrų ir pigių lotų po $375.00 
Westem Avė. biznio lotai po $1500.00 
taipgi dideli skyriui ir BONGALOW 
ir nuo 2 FLATŲ iki 30 flatų. Norin
tis pirkti matykite mumis, gausite ge
rų bargenų.bargenų.

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

Phone Republic 5550

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metamu: 
Pirm*. A. Kadževskis 1148 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
VIvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Uuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

turi

WESTERN ELECTRIC CO.
Ine.

48th Avė. ir 24th St.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
candai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos,, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
taurai, grojiklis pianas, phonogra- 
)has, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namu už labai pigią kainą su visais 
barais ir puool table (biliardu.) stalu. 
Namas 7 kambarių ir greta tuščias lo
tas: namas kampinis su elektros švie
sa ir maudynėms. Apgyventa lietu
vių ir nirišiu, Kaina $8.000. $4,000
morgičio su 6%. 5701 S. Carpenter St.

AR MAINYMUI
5228 S. Kedzie 

viskas, kotik rei- 
hardware, grose-

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 
gerieralė krautuve, 
Avė. Užlaikoma 
kalinga namams, 
riams, stogams, popierų, malevų. sti 
klų; pilnutė stako ir geroj 
Puikiausia lietuviui proga, 
nuok it Prospect 2112.

SAVININKAS priverstas par
duoti vieną ketvirtdalį akerio ne
toli Riverskle ir Forest Preserve 
Park, netoli nuo Western Elec
tric. Kaina $230; išmokėjimai — 
$35 cash ir $5 į mėnesį. Kreipki
tės į Naujienas No. 98.

vietoj.
Telefo-

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2% flatų, 4-4-2 kambarių, 
moderniškai įrengtas, taipgi bar-

EXTRA PIGUMAS: 2 LOTAI. 
7nių pasažierių autom-obilius Schand 
lier, mainysiu ant namo. Lotai ran
dasi Gary, Ind. arti Broadvvay, labai 
gera vieta. Reikalui esant galiu da- 
dėti ir pinigų.

M. A.,
2015 So. Robey St.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ai 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos blz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimh) 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street, 
Kreipkitės ypatiškai arba raly 

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turį matyt managerį, room 
226, 31 W. Laitfe^SlL Prieinamos už 
vietą kainos. \

REIKALINGA moteris ar mer 
gina prie indų plovimo į valgyk-

Kreipkitės:
3202 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ KU- 
rioje pardavinėjama šie tavorai: pie
nas, rūkyta mėsa, visokie gėrimai ir 
kiti grosemės tavorai. Biznis cash 
senas, išdirbtas, renda pigi. Parduosiu | 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą. Mel- ’ . 
džiu atsišaukti. 3233 So. Halsted St. partnerių nesutikimas. 
Tel. Boulevard 3242. 949 59th St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, švedų ir vokiečių apgy- 

Pardavimo priežastis,

5113 S. Trumbull Avė.
» . —...... -■

PRANEŠU SAVO DRAUGAMS IR 
pažįstam-iems, kad nupirkau grosernę, 
kurioj tarp kitko pardavinėja geros 
rūšies ice cream, ir minkštus gėrimus, 
meldžiu savo pažįstamus ir draugus 
paremti mane biznyje, o aš iš savo 
puses pasižadu kuogeriausiai jums pa
tarnauti.

DOMININKAS TAUJALIS 
928 W. 33rd St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos*— typistes etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

RENDA I kambaris dviems 
veikinams. Visi parankamai. f 

1750 So. Union Avė. REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI SALIUNAS PUSĖ 
ar visas, apielinkė apgyventa žydų ir 
lietuvių. Parduosiu pigiai, nes noriu 
greit išvažiuoti į Lietuvą.

3827 Emerald Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ; BIZ- 
nis randasi šioj vietoj 
— priežastis pardavimo 
nesveikata. Parduosiu 
kaina.

3139 W. 38th

per 28 metus 
— senatvė ir 
už prieinamą

st.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
Lietuvių kolonijoj, biznis gerai eina. 
Pardavimo priežastis — partenerių 
nesutikimas.

Kreipkitės į
Naujienų ofisą no. 97, 

1739 So. Halsted St.

DUODU 4 RUIMUS DEL GYVE- 
nimo. Švariai ženotai porai; gali 
turėti ir mažą šeimyną; turi mokėti 
angliškai, kad galėtų atsakyti ant te
lefono. Atsišaukite:

DR. S. S. MURNICK,
556 W. 31st St.,

Tel. Boulevard 3324.

VYRŲ

IŠDUODU ruimus dėl 4 vyrų; 
ruimai šviesus ir gerai apžiū
rimi. \

Atsišaukite:
3308 VTallace St.

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 j savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai; 
priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu. Parduosiu už prieinamą 
kainą. 2958 So. Lowe Avė.

REIKIA DARBININKU

REIKIA stipriui vyrų į šapą.
Gera alga.,

Atsišaukite:
Republic Waste Paper Co., 

1039 W. Congress St.

DELIKATESEN, GROSERIS, SAL- 
dainių, cigarų ir livery biznis, parda
vimui. Pigi renda su pragyvenimui 
kambariais. Išvažiuoju į vakarus.

Atsišaukite:
5129 So. Halsted St.

MOTERŲ \
REIKIA 50 merginų lengvam 

dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American Ih- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st Street.

REIKALINGA MOTERIS AR VE- 
dusi pora pridabojimui 312 metų mer
gaitės. Duosiu kambarį vedusiems 
arba moteriai. Kitais dalykais susi
tarsim ant vietos. Atsišauk it.

C. BARTKUS,
2941 W. 39th St., arba Pershing Rd. 

antros lubos

REIKIA 10 LIETUVIŲ VYRŲ 
angliškai kalbančių, katrie gyvena 3 
metus ar daugiau Chicagoj. Katrie no- 

padidint savo uždarbį ir išsimokin- 
geriausią profesiją. Galima uždirb- 
$50 j savaitę ir daugiau.

W. H. NOVAK, Mgr., 
Vai. nuo 9 iki 1 vai. dieną.

Room 348,
29 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

ri 
ti 
ti

PARDAVIMUI saliunas pigiai 
arb amainysiu ant groserio ar ki
tokio biznio. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Atsišaukite 3437 
S. Morgan St.

REIKIA patyrusio bučerio. 
Turi mokėt lietuviškai ir lenkiš
kai ir turi būt nevedęs.

3355 W. 38th St.

LIFEBU

EXTRA BARGENAS, KRAUTUVĖ 
maliavų, geležinių daiktų ir naminių 
rakandų parsiduoda ar mainoma ant 
namo arba lotų; biznis turi apivartos 
$300.00 j dieną. Priežastis pardavi
mo — našlė, negali viena tvarkyti: 
Kaina $9.000. Atsišaukite:

J. M., 2015 So. Robey St.

REIKIA atsakančio bučerio.
Atsišaukite tuojaus, 

Tel. Prospect 0567

PARDAVIMUI restauranas; 
galima pirkti visų arba pusę. 
Vieta apgyventa lietuviais. Prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 2325 Leavitt St.

Lifebuoj yra 
teikęs pasauliui 
ją mintį odos 
žiūrėjimui.

Pabudink 
savo odą!

sū
nau 
pri-

REIKIA unijinių dailydžių 
(carpenters). Nuolatinis darbas 
per visą žiemą. Kreipkitės:

RUBIN BROS.
3804 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kiu tautų apgyventoj vietoj, biznis iš
dirbtas per 30 metų. Biznis eina la
bai gerai. Priežastį nardavimo suži
nosi ant vietos. Kreipkitės:

5443 So. Shields Avė.
Phone Boulevard 5494

REIKALINGAS bučeris mo
kantis savo darbą ir galintis 
angliškai kalbėti.

Atsišaukit tuoj: /
704 W. 69th St.

REIKIA porterio į restau- 
raną; gera alga.

BLOCK & GOLD
1356 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė, gera vieta ir gerai biz
nis eina. Svarbi pardavimo prie
žastis. Pašaukit

Lafayette 6177

PARDAVIMUI SALIUNAS. GE- 
voj vietoj, biznis išdirbtas, lietuviais 
ir rusais apgyventa, narduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti Chicaga. Atsišau
kite 1034 W. 14th PI., 6 kambariai ir 
saliunas $20.00 rendos, lysas ant 2 
metų.

---------------------------------------------------------

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir groser- 

nė, arba mainyših ant automo
bilio arba loto, iš priežasties — 
nėra kam dirbti, Atsišaukite. 
4602 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI SfiOE REPAIRING 
shop, su visais įrankiais, kas tik yra 
reikalinga ir stakas, kurio randasi 
nemažai. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą.

3433 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, BIZ- 
nis gerai eina. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. Galima pirkti visą ar pu
sę. Noriu parduoti greitu laiku. Par
davimo priežastis — partnerių nesu
tikimas.

602 W. 14th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė labi pigiai, vieta prie biznia
vęs gatvės. Biznis eina gerai. Prie
žastis pardavimo labai svarbi.

Atsišaukite:
Naujienos

3210 So. Halsted St.
No. 12

EXTRA!EXTRA!
Pardavimui grosernė ir bučernė 

visokių tautų apgyventoj vietoj, su vi
sais gerais rakandais; ruimai dėl gy
venimo su garu šildomi, biznis cash. 
Priežastis pardavimo sunki liga.

Atsišaukite:
Nauiienų Skvrius,

3210 So. Halsted St., No. 13.

PARDAVIMUI (DRY GOODS 
štoras)lietuvių kolonijoj, už prieinamą 
kainą arba mainysiu ant mažo namo. 
Priežastis pardavimo, turiu du 
niu.

3305 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1601

biz-

SPECIALIS PARDAVIMAS
Parsiduoda per šerifą saldainių 

krautuvė, su visais rakandais už skolą 
Subatoje August 19, 1922, 11 vai. iš 
ryto. Kas nepraleis progos, tas pirks 
pigiai. Vieta randasi

3316 So. Union Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė geroj vietoj, daugiausiai lie
tuviais apgyventoj, su namu ar be 
namo, Brighton Park.

Kreipkitės į
Naujienas No. 100,s

arba telefonuokit Lafayette 5967

PIGIAI PARDUODU RESTAU- 
rantą ir labi geroj vietoj. Lysas il
gas, suprantančiam biznį žmogui, ge
ra proga padaryti gerus pinigus. Par
davimo priežastis, partnerių nesutiki
mas. Atsišaukite:

3343 Broadvvay

PARDAVIMUI KEPTUVĖ IR 
grosemė su praperČia su tavoru ar be. 
Gera vieta lietuviui, auganti lietuviš
ka apielinkė.

1809 N. Hoyne Avė.
Tel. Humboldt 5572

PARDAVIMUI geras pianas 
už $50.00; gera proga. Atsišau
kite tuojaus.

3261 So. Halsted St., 
2-ros lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI VIŠTŲ FARMA, 
parduosiu arba mainysiu ant namo. 
Geri visi budinkai ir gera vieta au
ginimui vištų. Kreipkitės prie savi
ninko — farma randasi prie 134th 
St. ir So. Savvyer Avė., prie Kedzie 
Avė. 1 blokas West, J. Janutis, R. 1., 
Box 54, Blue Island, III.

MOKINKIS
NEPAPRASTAS PIGUMAS

Parsiduoda beveik naujas mūrinis 
namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 
įtaisyta pagal naujausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosernes arba kito ko
kio biznio. A tslšdidrit tuojaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

TURIU FARMA MARINETTE, 
Wis. vertės‘$45,000.00. Norėčiau mai
nyti ant miesto prapertės, tiek pat 
vertės. Kas norite geros farmos, At
sišaukite laišku.

S. J. MITCHELL, 
3423 So. Wallace St.

PARDUODU ARBA MAINAU 2 
pagyvenimų namą ant saliuno, auto
mobilio. grosemės, bučernės ar kito
kio. Namas geras, kaina pigi.

IDEAL REAL ĖST ATE CO., 
3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage: elektra ir gasas.

Kreipkitės:
3822 S. Sacramento Avė.

Taipgi trys po vieną aukštą 
namai, bizniavi ant kampo.

Kreipkitės:
3822 S. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI 5 rūmų bun- 
galow, elektros šviesa, cimentuo
tas beismantas, lotas 50x125. 
Parduosiu pigiai, nes turiu tuoj 
parduoti. 10823 S. Troy St. Mt. 
Greenwood, 111.

TĖMYKITE, NAMŲ BARGENAI

Pardavimui 2 pagyvenimų po 6 
kambarius muro namas, gasai, mau
dynės, cimentuotas sklenas, namas 5 
metu senas, kaina $5,500 — įm<okėti 
$2,750. Atsišaukite prie savininko, 
3214 So. Halsted St.

Pardavimui 6 pagyvenimų su ci- 
mentuotu skiepu ir viskas pagal vė
liausios mados muro namas; renda 
$140 į menesj: kaina $10,000 — įmokė- 
keti pagal sutarimą 3214 S.Halsted st.

Pardavimui 2 aukštu 2 pagyvenim-ų 
su skiepu: elektra, maudynės, viskas 
nagai naują madą: kaina $6.700 ■— 
įmokėti pagal sutarimą. Atsišaukite

IDEAL REAL ESTATE CO., 
3214 So. Halsted St. ,

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
namas ii’ du lotai — su rakandais, ar 
be rankandų — su gyvuliais, priešais 
mokyklą ir galima mažą biznį daryt. 
5417 So. Kolin Avė. T^'kit Archer- 
Cicero gatvekarj ir išlinkite ant Kil- 
dare Avė. V-t bloko į vakarus ir 3 blo
kai į pietus.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ NA- 
mas: rasas, maudynės, elektra. Ren
dos $70 i mėnesi. Tai yra tikras bar- 
genas. Tik $5.200.

2037 Canalport Avė., 
2-ros lupos, priekis. 
Tel. Rockwell 3023.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname 1 patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo Ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principais*

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampa* Lake St. 4-fl.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia 
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rkŠt 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė 
fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi 
Čia, J. Martinkus ir A. Stanišauskas 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin. 
kas, S. Misevičia, kęresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49tb 
Avenue.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TfiS SAVITARPINĖS PAŠELPO^ 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairi> 
3233 Cortez St.; protokolų sekr 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St. 
fin. sekr. V. Briedis 1049 Nortl 
Marshfield Avė.; kasierius J. De 
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktarai 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansif 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ. 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, vai 
dyba 1922 metams: — pirm. Wal 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kens 
ingtpn Avė.; padėjėjas Juozas Gaų 
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt 
John Valanchius 10910 Edbrooki 
Avė.; turtų raštj Vincentas Dargu 
10520 So. State St.; kasierius. Ig 
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing 
ton Avė. — Susirinkimai laikom 
kiekvieną mėnesi pirmą penktadie 
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E 
Kensington Avė. — Nariais pri 
imami be skirtumo pažiūrų, 18 ik 
40 metų.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Vai 
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
8149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av : 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Aštraus 
kas 3318 S. Union av.; kasieriu? 
Jos. Balčiūnas: kasos glob. Ant 
A rumunas ir Ant. Strumbris: mar 
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni. 
1 v. no p. Urbono salėj 3338 So 
Auburn Avė.

L. K. MINDA ŪGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalif 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 30'40 S. Union av.. nut 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Unlor 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
Calif(.mia av.; iždin. Peter Riškui 
2837 S Emerald av.; kasos globė 
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalporl 
avė.

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Auburų Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikom* 
paskutini sekmadieni kiekvieno mė
nesio.

DRAUGYSTĖS §V. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, <1138 S. Ėmė- 
lald Av., nut. rašt. J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald A ve ., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant. Grišius, 732 W. 
19th St., maršalka F-’. Kuznrinc- 
kis, 910 W. 82rd Place.

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2Ž40 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAšEL- 
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martiri- 
kus; maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą subatos vakarą. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELP1NIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallače 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. Ant. 
Ijazauskas 3339 So. Union Avet; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 88rd St,; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 $0.
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald 
maršalka Tadas Idikauskas. — Sttr 
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 8801 
So. Morgan ir 88-čios gatvių. Na- 
riais priimami visi sveiki vfrtd 
nuo 18 iki 35 metų.

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

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran.

• Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka- 
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikotni 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Aubum 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.<

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. Ato- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia; delegatai i Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
na8i — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1848 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadieni, 1 
vai. po pietų.

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
pirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tienė, 3227 Aubum Avė.: Fin. rašt. 
K. Prasevičia, 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Joząitis, 6119 Whipple St.; 
Kasos globėiai: K. Juzajtiėnė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis.

LIETUVIŠKOS TEATRALI6KOS Sv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Aubum Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
1R St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wallac« St., Kasierius F. 
Pakutis, 2603 W. 69th St.. Kasos 
glob. A. Maziliavckis, 8350 Ėme- 
rald Av. ir K. Klleviėia, 3858 So. 
Union Av.. Maršalka B. Klleviėla, 
8358 So. Union Av., Ligonių gĮoK 
A. Maziliauckis, 3850 S. Emerald 
Avenue.

IMPERFECT IN ORIGINAL




