
Vie First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Netvs

Published b y the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street. Chtcago, III.

Tetapk .'r? Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879.

"" J***’*• * ***"■ '•r"* X* " • J ’*■-r^Li\(r~..*"* '-iiniiL^- ..Jir Jį * \

f The First and Greatest Lithuanian Daily (n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neios

Published by the Lithuanian Neivs Publishing Co., f ne.
1739 So. Halsted Street, Chlcago, III.

Telephone Roosevelt 85b0

Pirmas Lietuvių DięnraŠtis Amerikoje

VOL. IX. ’ Kaina 3c
■ ■ - - ~ -- <1~ I . ' .1. . JI. - ' -r 1 _ ~ - Įf į - - t . J—' g, A '** 4 - ■ • ..M . I«■ * I- — ........   I ■■ *- ■ lu’"* ' ■” “

Chicago, UI.,, Panedėlis, Rugpiiičio-August 28 d., 1922
------------------------------------------------------------~~--------- - -------------------------------------------- ‘------------ -- ~ ----------- ------------------------------------------------------------.te.

No. 202

Lietuva išleis sa
vus pinigus

O

Atmetė Vokietijos pasiūlymus

400,000 geležinkeliečių reikalauja 
algos pakėlimo

Lietuva neužilgo turės sa
vus pinigus,

St. Seimas jau priėmė apie tai 
įstatymus.

KAUNAS. — Steigiamasis 
Seimas rugp. 9 d. galutinai, 
trečiuoju skaitymu, priėmė įs
tatymus apie išleidimų savo 
valiutos — savų pinigų. Nau
jieji pinigai bus auksinas 
ar skatikas, kaip kad dabar 
vartojamieji vokiečių pini
gai yra vadinami, bet litas ir 
centas. Kada bus išleisti savi 
pinigai, apie tai nuspręs finan
sų, prekybos ir pramonės mi
nisterija, kuri taipjau nusta
tys kursų, kuriuo dabartiniai 
pinigai (Vokietijos markės ir 
okupacijos ost-markės ir ost- 
rubliai) bus išmainyti ant nau
jųjų pinigų. Lietuvos nuosavi 
valiuta bus paremta auksu.

Naujus pinigus leisti verčia 
didelis Vokietijos markės puo
limas, dedei kurio Lietuva ap- 
laiko milžiniškų nuostolių. Ka- 
langi Lįet. biudžetas yra su
balansuojamas ir kadangi Lie
tuvos eksportas yra didesnis ’ 
už importų, tai Lietuva mano, 
kad ji įstengs savus pinigus 
palaikyti tikrojoje jų vertėje ir 
neleis jiems nupulti.

St. Seimo priimtieji įstaty
mai apie savų pinigų išleidimų 
yra sekami:

Lietuvos piniginio vieneto 
įstatymas.

§ 1. Lietuvos Respublikos pi
nigų sistema paremta auksu. 
Piniginiu vienetu laikomas 
lutas. —- Litų sudaro 100 cen
tų. Litas turi, 0,150462 gra
mų gryno aukso vertybės.

§ 2. Lietuvos piniginio vie
neto įvedimo diena skelbia Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministeris.

§ 3. Esamieji apyvartoje 
Lietuvos sienose mokamieji 
ženklai, ostmarkės, ostrubliai, 
taip pat kursuojančios Lietu
voje Vokiečių Valstybės mar
kės Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerio kiekvienų sa
vaitę ar dažniau nustatomuoju 
kursu keičiamos į Lietuvos li
tus per 3 menesius nuo Lietu
vos piniginio vieneto įvedimo 
dienos.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orų Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiais:

Šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:10 vai., leidžia
si 7:32 v. Mėnuo leidžiasi 
10:41 vai. vak.

§ 4. Įvedus 'Lietuvos pinigi
nį vienetų -.. litų, visi aktai
dokumentai skolų ir pasižadė
jimo raštai, depozitai ir įvai
rios rūšies sutartys, apmokėji
mai ir atsiskaitymai daromi li
tais. Anksčiau sudaryti ost
markių, ostrublių arba kitose 
piniginėse vienetose sudalytie
ji dokumentai ir aktai, vienai 
pusei reikalaujant pildomi Lie
tuvos litais į mokėjimo termi
no dienos kursu. Apie kitų pi
nigų dienos kurso nustatymų 
Finansų, Prekybos’ ir Pramo
nės Ministeris leidžia instruk
cijų.

§ 5. šį įstatymų Vykdo Fi
nansų, Prekybos ir Pramones 
Ministeris.

Svarsto emisijos banko 
projektų.

St. Seimas dabar svarsto 
projektų įkūrimų emisijos ban
ko, kuris leistų tuos naujuo
sius pinigus ir už juos atsaky
tų. ,

Pažangieji atstovai smerkia 
valdžių už tai, kad ji ilgai ati
dėlioji savo pinigų išleidimų ir 
emisijos banko įkūrimų. Jie 
sako, kad pinigais reikėjo iš
leisti dar 1921 m., kada Vo
kietijos markių kaina buvo 
dar augšta, tada nebūtų buvę 
Lietuvai tokių didelių nuosto
lių padaryta, bet ministerija 
vis tvirtino, kad esu ruošiama, 
svarstoma, rengiama, daromi 
projektai, betgi jokių projektų 
apie tai nepaduodant seimui. 
Dabargi, nepaprastai krintant 
Vokietijos markei, Lietuvoje 
pasidarė suįrute ir Lietuva dė
lei to puolimo markės negali 
net nė pastovaus biudžeto pa
daryti. Jie. todėl ragina vald
žių, kad ji kuogreičiausia išlei
stų savus pinigus, kol Vokieti
jos markė galutinai nėra nu
puolusi ir nėra nustojusi savo 
vertės.

(Kada šitų kalbėta Seime, 
dar už dolerį buvo mokama 
arti 900 auksinų, bet nuo to 
laiko markė tiek nupuolė, kad 
dabai- už dolerį duodama apie 
2,000 markių. Del nupuolimo 
markės kenčia visa šalis: vad
žios pajamų verte mažėja, o 
išlaidos didėja, o ir gyvento
jai turi didelių nuostolių, nes 
jų pinigai netenka vertės, kaip 
perkamosios, taip ir mainant 
į kitų šalių pinigus, arba net 
kada jie mainys ant savo va
liutos, kada ji bus išleista).

Nutarė streikuoti.

JEFFERSON CITY, Mo., 
rugp. 27. — Išrodo, kad turės 
sustoti vaikščioję Missouri 
Pacific geležinkelio traukiniai 
St. (Louis-Kansas linijoj. 200 
konduktorių, brakemenų, inži
nierių, pečkurių ir svičmenų 
nutarė neiti dirbti iki nebus 
pašalinti iš vietos depo visi 
kompanijos ginkluoti mušei
kos.

Franci ja atmetė Vokietijos 
gvarantijas.

PARYŽIUS, rugp. 27. — 
Premieras Poincare atmetė 
Vokietijos paskutinėj valandoj 
pasiūlytas gvarantijas ir dabar 
t ik i mus i, kad Fra n ei j a veiks 
viena ir puls Vokietijų, jei Vo
kietija neužsimokės kontribu
cijos, arba nebus gauta iš jos 
tinkamų gvarantijų. Manoma, 
kad Francija veiks viena net 
jei kontribucijos komisija ir 
nuspręstų suteikti Vokietijai 
moratoriumo.

Anglijos diplomatai yra nu
siminę delei F ra ne i jos atmeti
mo ir paskiausių . Vokietijos 
pasiūlymų. Jie sako, kad Vo
kietija daro viską ka ji gali, 
kad prisitaikius prie Francijos 
nuomones, todėl ir Francija 
turi nusileisti. Bet Francija 
apie nusileidimų nė nemasto. 
Vokietijos gi finansinė padėtis 
yra labai bloga ir kasdie eina 
blogyn, taip kad visai Vokieti
jai gręsia susmukimas ir suįri- 
mas.

400,000 geležinkeliečiu 
reikalauja algos pakėlimo,

CHICAGO. — 400,000 kelid 
daibininkų — tiesėjų ir prižiū
rėtojų, šiandie pareikalaus iš 
geležinkelių darbo tarybos pa
gelti jiems algas. Pasak unijos 
irezidento E. F. Grable, jie pa
reikalaus pakelti algų iki 48c.

valanda, vieton dabar gauna
mų nuo 23c iki 35c į valan'dų.

Kelių darbininkams, kaip ir 
geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkams ta taryba buvo nuka
pojusi algas, bet kelių darbi
ninkai, prisižadėjus 1 tarybai 
peržiūrėti jų algų nukapojimų, 
nutarė nestreikuoti, bet pasiti- 
<ėti tarybos žodžiu. Jie todėl 
dabar ir paduos reikalavimų 
pakelti algų.

Jie įrodysiu, kati dabar gau
namoji alga yra toli neužlėk
tina, kad iš jos galima butų 
iragyventi, nes tūli kryžkelių 
sargai gauna tik 17^c į vai. 
?ragyvenimas gi pastaruoju 
laiku netik neatpigo, liet dar 
žymiai pabrango, taip kad pir
mesnis nukapojimas algų yra 
nepateisinamas.

“įMes parodysime, kad dau
gelis musų narių”, sako sako 
Gable, “uždirba mažiau kaip 
$600 į metus. Ekonomikai ir 
>ragyvenimo ekspertai gi pri- 
rodė, kad darbininkas negali 
smailinti ir aprėdyti savo šei

mynų su mažiau kaip $1,000 
metus”.

Areštavo 11 komunistu.
CHICAGO. —* Suimtos vaka- 

e policija padarė puolimų ant 
komunistinės Trades Union 
Educational League konvenci
jos, kurių laikyta Skandinavų 
darbininkų salėj, 2733 Hirscli 
Blvd. Policija atėjo areštuoti 
dviejų žmonių, kurie buk daly
vavę keletu dienų atgal už
kluptame Michigano raistuose 
susirinkime. Tai buvo tos Ly
gos laikraščio “Lalbor Herald“ 
redaktorius Earl Brovvder ir 
Jack Schullinan iš Kanados. 
Fosterio neliesta, kadangi jis 
jau buvo delei to paties daly
ko pirmiau suimtas ir yra pa
leistas už kaucijų.

Bejieškant jųjų, policija 
taip jau areštavo 9 svetimša
lius, kurie neturėjo pilietybės 
popierų. Jie busią atiduoti 
deportavimui. Tarp areštuotų
jų yra lietuvis Phil AUenbėrg, 
4222 W. Va n Buren S t.

Rusija mažinanti armiją.
Bet etos karan^ jei Francija 
puls Vokietiją, sako Trockis.

MASKVA, rugp. 27. — Karo 
ministeris Leonas Trockis pa
sikalbėjime su koresponden
tais pareiškė, kad Rusija šian
die vadovauja pasaulio nusi
ginklavime, kadangi nežiūrint 
esamo pavojaus užpuolimo, 
Rusija žymiai sumažino savo 
armija, būtent iš pirmiau bu
vusių 5,500,000 kareivių ji su
mažino iki 800,000 kareivių, 
pi iškaitant ir patį Trockį. Bet 
ji sutinka dalyvauti kiekvienoj 
nusiginklavimo konferencijoj, 
jei tik butų užtikrinimo, kad 
ta konferencija butų sėkmin
ga.

Bet, sake Trockis, jei Fran
cija pultų Vokietijų ir užgrieb
tų Ruhr klonį, o taipgi ir Len
kija stotų Francijai pagalbon, 
tai Rusija negalėtų išlikti ne
paliesta ir taptų tokiame atsi
tikime irgi įtraukta • į karų. 
Jeigu gi Vokietijoj kiltų bolše
vikiška revoliucija, tai taria abi 
šalįs susivienytų ir sudarytų 
labai stiprų Mokų.

Korespondentai kamantinė
jo Trockį ir apie nesenai bolše
vikų valdžios paskelbtų dekre
tų, kad visi politiniai kaliniai 
bus ištremti į Rusijos pakraš
čius (lygiai taip kaip kad da
rydavo caras). Trockis sako, 
kad tai esąs žmoniškiausias bu 
das atsikratyti priešininkų. Po
litinės gi laisvės kitoms parti
joms organizuotis bolševikai 
neduosiu iki .“kapitalizmas bus 
sumuštas.“

Leninas esąs jau pasveikęs, 
bet Rusijos valdžia yra tiek 
stipri ir padėtis tiek pastovi, 
kad jam , nesą reikalo grįsti 
valdžion prie ėjimo sayo parei
gų ir galįs jis ilsėtis kiek tik 
jam tinka.

/ Leninas Maskvoje.
MASKVA, rugp. 27. — Ni- 

kolai Lenin jau tiek pasveiko, 
kad apsilankė Maskvoje ir dar 
bar rengia savo prakalbų in
ternacionaliniam komunistų 
kongresui, kuris įvyks spalių 
mėnesy.
Nepavykus Haagos konferen

cijai, žymiai stiprėja tas ko
munistų elementas, kuris sako, 
kad reikia komunistams vėl į- 
eiti į siauresnius komunizmo 
romelius ir atimti iš svetim
šalių pirmiau pažadėtas kon
cesijas. Ta nuomonė stiprėja 
dar dėlto, kad Rusijos geras 
derlius duoda vilties, kad Ru
sija šių žiemų galės išsilaikyti 
ir be svetimų šalių pagelbos. 
Dar nežinia kokios nuomonės 
laikosi Leninas, bet jo nuomo
ne veikiausia bus sprendžia
moji.

Nors Maskvos darbiu iskai 
labai skursta, Maskvos naujoji 
buržuazija kpinunistai ir 
spekuliatoriai lėbauja, o Ermi
taže tapo atidaryti dideli gem- 
bleriavimo namai. Mažiausia 
ką galima statyti tuose na
muose yra $20. Gembieriu gi 
visuomet pilnas namas ir lo
šiama per visų naktį iki pus
ryčių.

Chiniečiai laimėjo 
streiką.

PEKINAS, rugp. 27. — Pir
mas didesnis streikas Chinijos 
geležinkeliečių tapo laimėtas. 
Po streiko, kuris sustabdė 
traukinių vaigščiojimą Pekino- 
J lanka u linijoj, geležinkelie
čiai laimėjo reikalautą 10c. į 
savaitę algos pakėlimą.

Rusija ištrėmė 1,500 
inteligentu.

MASKVA, rugp. 27. — Jus
ticijos ministeris Kurski šian
die pareiškė, kad bolševikų 
valdžia ištrėmė apie 1,500 in
teligentų, kurie buk slaptai 
V?ikė naudai kontr-rcvoliucio- 
nierių, arba gyvendami Rusi
joj per penkis metus negalėjo 
prisitaikini i prie bolševikų val
džios. Daugelis jų tik J r lau
kė progos apleisti Rusija, lodei 
jie pasitiko ištrėmimų su 
džiaugsmu, bet kiti nenorėjo 
apleisti Rusijos ir maldavo 
juos palikti šalyje.

Kurski sako, kad Rusijos 
rekonstrukcija reikalauja, kad 
visi, kurie slapta veikia prieš 
bolševikų valdžių, butų ištrem
ti. O prieš bolševikus veikia
ma niekiiriuose universitetuo
se ir profesionalų draugijose.
• Tarp ištremtųjų yra ir lie ru 
sai advokatai, kurie pasitraukė 
iš gynimo socialrevolhicionie- 
rių, delei teismo partiviškumo 
;;r vienpusiškumo. Taipjau iš
tremta daug universitetų pro
fesorių.

Monte Carlo Latvijoje.

RYGA, rugp. 27. — Latvijos 
valdžia leido franeuzų kompa
nijai netoli Rygos, Baltijos 
pakraščiuose, įsitaisyti dide
lius gcmbleriavimo namus, 
kur bus ruletės ir kiti gemble- 
riavimo įnagiai, taipjau ir ar
klių lenktynės. Kompanija pa- 
budavosiant’ ten didelius 
bučius, kavines, taipjau mokė
sianti valdžiai didelius taksus. 
Bet tik tie galės įeiti į gemble- 
riavimo namus, kurie uždirba 
nemažiau 600,000 rublių ($2,- 
400) į metus. i ;

Norima lenktiniuoti sii pas
kilbusiu gembleriavinui Monte 
Carlo ir tarp Rėvelio, Helsing- 
forso, Liepojaus vaigščios spe
cialiu ia i laivai gabenti gemble- 
rius. - • < '•' • • •1 . • •'

Užsidarys Fordo dn otuvės.
J-.. . . »■.
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DETROIT, Mich., rugp. 27. 
— Henry Ford, paskelbdamas, 
kad visos jo dirbtuvės užsida
rys rugsėjo 16 dienų dėlei ang
lių stokos, sako, kad visa ša
lies industrija turės apsistoti, 
jei geležinkeliečių ir angliaka
sių streikas tęsis ir toliau. Jis 
sako, kad streikus sukurstė 
piniguočiai ir jie kliudo susi
tark i mui, kad tuo galėtų pasi
pelnyti Wall gatvės pinigų 
baronai, kurie, kontroliuoja ge
ležinkelius, anglių kasyklas ir 
plieno dirbtuves.

Del uždarymo Fordo dirbtu- 
vių neteks darbo apie 85*000 
darbininkų ir daugelis tūkstan
čių darbininkų, kurie dirba to
kiose dirbtuvėse, kurios pri
klauso nuo Fordo užsakymų.

Suimtas lietuvis plėšikas.

CHI'GAGO. —i Du policistai 
užtikb du plėšikus apiplėšiant 
{Kirelę automobilyj prie 31 ga
tvės ir Drainage kanalo. Plėši
kai šoko bėgli, bet tapo pagau
ti, Jais pasirodė esą John 
Molensky, 1738 W. 22 St. ir 
Petras Kuzas, 4436 S. Artcsian 
Avė. Abu jie yra 21 m. am
žiaus ir apiplėšinėdavo auto
mobilistus, 'kurie sustodavo 
parkuose ar šiaip pakrumiiiose 
su savo merginomis pasišne
kėti. P. Kuzas jau prisipaži
no, kad per pastarąsias 10 die
nų jiedu apiplėšė apie 15 to
kių porelių. Pas jį namuose 
rasta daug vogtų daiktų.

Lietuvos žinios
Iš okupuotos Lietuvos

MERKINĖ. — Nuo Eišiškes, 
Lydos apskr. atvykę žmones 
pasakoja, kad Eišiškių mieste
lio aikštėje yra įtaisytas augš- 
tas stulpas su geležinėmis gran 
dinomis. Jeigu tik kuris ūki
ninkas, ypač liet u vis, neišpildo 
greituoju lenkų žandarų palie
pimo, tai luc tuojau sugavę 
pririša prie stulpo ir laiko vi
sa parų.

Iš Vilniaus.
—“BatorOwki’‘. Bus vienin- 

tėlis pasauly universitetas, 
kurio studentai yra atviri šni
pai ir žandarai, yra dabartinis 
Pilsudskio universitetas Vil
niuje, seniai jau išdildęs skai
sčias XIX A. A. Mickevičiaus 
tradicijas. Kolei studentai 
baltomis kepurėmis (“bato- 
rowki“) darė kratas, suėminč- 
jo ir mušė lietuvius, tolei len
kų spauda tylėjo. Dabar ’‘Pra- 
ca“ paduoda, jog liepos mėn. 
keli studentai suėmė gatvėje 
E. M., kuris platino P. P. S. 
atsišaukimus, ir nuvedė jį po- 
licijon, kuri betgi jį paliuosayo 
“Praca“ piktinasi tuo Vilniaus 
studentų pasielgimu.
Rinkimų apygardos Vilniaus 

krašte.
I^enkų Sei-
Vilniaus kraš

VILNIUS. — 
vieš- man rinkimams

tas padalinta 3 apygardomis: 
No. 62 Lydoje (Lydos, Aš
mens, Voložino ir Vileikos 
apsk.) rinks 7 atstovus, No. 63 
Vilniuje (Vilniaus ir Trakų 
apsskr., neutradinė juosta — 
ohp!) rinks 5 atstovus ir No.
64 Švenčionyse (Švenčionių, 
Braslavo, Dunikavičių ir Dis- 
nos apsk.) rinks 6 atstovus. 
Sėhatan Vilniaus kraštas rinks 
3 atstovus, kaip ir Naugardė- 
lio vaivadybė (Naugardelio, 
Stolpų, N<>svyžiauis, Baranavi- 
čių ir Slonimo ajxsk.), kuri
Lk'tgi Seiman terinks 6 atsto
vus.

Vjnrv«de
PASVALYS. — Liepos 28,

Pasvalio Pašto įstaigoje su-
asm;1 1 .TT-a?.'1 .. j___ ___ y'!..' ■ u 
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PINIGAI
IS

AMERIKOS

LIETUVON
EINA

PER

NAUJIENAS
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sekta siunčiamų iš Amerikos 
laiškų vogimai. Pas (trejus ra
sta kišeniuose Amerikoniškų 
laiškų, kurių devyni praplėšti, 
o dvidešimts trys sveiki. Pa
gautieji prisipažino, kad su
draskė apie du šimtu laiškų, 
kuriuose esą radę dolerių. Bus 
jau mėnuo, kaip rasta už Pas
valio miestelio upėje paban
dyta apie 100 sudraskytų tokių 
laišku. €

3 žmonės užmušti; jieško dau
giau.

NORTONVILLE, Ky., rugp.
25. — Dviem Illinois Central 
tavoriniam traukiniam susidū
rus mažiausia trįs žmonės — 
traukinių darbininkai liko už
mušti. Bet j ieškoma daugiau 
žuvusiųjų, nes manoma, kad 
abiem traukiniais važiavo apie 
10 ar 15 klajūnų, kulne galėjo 
žūti nelaimėje.

Vartos popierines kulkas.

DETROIT, Mieli.,” rugp. 27. 
— Policija jau dabar vartoja 
gasine's bombas. Dabar ji ke
tina vartoti ir kulkasvaidžius, 
kada reikės išvaikyti minias, 
ar sustabdyti “riaušes”. Bet 
kulkasvaidžiai busiu užtaisyti 
popierinėmis kulkomis. Tokios 
kulkos neužmušiu ir sunkiai 
nesužeisių žmonių, bet jomis 
visliek galima busią išvaikyti 
ir dideliausių minių.

5 žmonės užmušti.

PRTNCETON, Ind., rugp. 27. 
— Penki žmonės liko užmušti 
ir 1 sunkiai sužeistas pasažieri- 
niam traukiniui užbėgus ant 
automobilio.

DENISON, Tex., rugp. 27.— 
Tavoriniam traukiniui užbė
gus ant pasažierinio Missouri, 
Kansas and Texas traukinio 
ties Belis, 18 žmonių liko- su
žeista, jų (arpe keli gal mirti
nai.

WASHINGTON, rugp. 25.— 
Tyrinėjęs aliejaus industriją 
senato komitetas pranašauja, 
kad gasolino kaina vėl bus 
kiek nupiginta.
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Ar socializmas yra 
i neišvengiamas?

August Glaessens.

(Tęsinys)

Kur link mes einame? “Pir
myn!” sako socializmas. Trus- 
tai ir monopoliai yra svarbios 
įstaigos daugiau negu vienu 
atžvilgiu. Jie panaikino rung
tynių eikvonę, sumažino pa- 
antrinimą darbo priemonių, 
paukštine išradimų milžiniš
kų “darbą taupomų” mašine
rijų, kurias padarė galiamo
mis tik trustai ir monopoliai 
su savo kapitalo kalnais. Jie 
išvystė žemės turto šaltinius, 
sutvėrė moderninės industri
jos stebuklus ir sumažino ga
mybos iškaičius (tai nereiškia 
dirbinių kainas) iki netikėti
nos skaitlinės. Taip socializ
mas pripažįsta visa tai. Fakti- 
nai, reikia būti socialistu, kad 
tinkamai įvertinti svarbumų 
trustų ir monopolių.

O, tikrenybėj trustai ir mo
nopoliai atgabeno daug blogo 
savo eigoj. Bet apie tai mums 
nereikia čia minėti. Šiame 
skyriuj mes dainuojame išim
tinai apie gerumų ir didybę 
trustų ir monopolių. Ir tai yra 
svarbu, kad dėl savo gerumo 
ir didybės jie turės mirti.

Socialistai nėra klinčių tvė
rėjai. Jie nedės vienos plytos 
progreso kely ar industrijos 
evoliucijoj. Socializmas sako: 
“Lai trustai auga. Neperiška- 
dykite jiems (jei galite!) kvai
liais įstatymais. Lai jie auga 
milžinais. Trustai ir monopo
liai pagreitins susikoncentra
vimų turtų į rankas kelių 
žmonių. Jie greitai prašalins 
nepakenčiamus ir išdidžius 
amarus ir prirengs dirvų galu
tinam mūšiui daugumos su 
keliais. Vietoji kad trustams 
ir monopoliams priklausytų 
pasaulio tautos, lai pasaulio 
tautoms priklauso trustai ir 
monopoliai! Lai draugija kon
troliuoja jų operavimų, lai 
darbininkai dalyvauja jų vedi
me ir lai žmonija užsiganėdi
na jų stebėtinu našumu, jų 
energija taupomomis priemo
nėmis.”

Socializmas žiuri į augančius 
trustus ir monopolius, kaip 
ūkininkas kad žiuri į augančių 
kiaulę. “Ėsk, kiaulutė, ėsk. 
Riebinkis, augink kumpį, au
gink lašinius;” sako džiaugs
mingas ūkininkas. Pagalios 
kiaulė pasiekia aukščiausio 
laipsnio augimo. Ji insikrovė 
visko tiek, kiek jos oda gali 
išlaikyti. “Sustok,” sako ūki
ninkas su patenkinančia ir 
malonia šypsą. “Dabar aš val
gysiu !”

VI.
Daugiau iliustracijų nesužinių 
faktorių socialėj evolėiucijoj.

Tuoj po prasidėjimo pasau
linio karo nesumani dalis ka
pitalistų klasės sąjungininkų 
tautų pamatė ką tai, ką ji pa
tikėjo jos didele proga. Per 
gana ilgų laikų kapitalistai 
nukentėdavo nuo pragaištin
gos konkurencijos pigių Vo
kietijos prekių. “Hunas“ pa
traukė juos linksmon medžio
nei! pasaulio rinkos. Vokiečių 
mekaninio gabumo rezultatai 
ir našumas stovėjo nepergali
ma kliūtimi. Vokietijos prekės 
greitai pavadavo Britanijos, 
b ra ne i jos ir Amerikos prekes 
visose dalyse pasaulio.

“Hunas”, turėjo būti sutriuš
kintas. Jo jūrinės ir militarinės 
jėgos, heabejo, buvo labai di
delė kliūtis. Karui progresuo
jant, užpakaly mūšių linijos 
tapo pradėta šlykšti propagan
da dėl pašalinimo naudojimo 
Vokietijos dirbinių ir sulaužy
mo vokiečių konkurencijos 
įtakos. Ne tik “huno“ jūrinėj 
ir militarine galios turėjo žlug
ti, bet lygiai ir jo nepageidau
jama komercinė jėga pasauli
nėj kovonej dėl pelnų.

Laike karo nuotikį tverian
čioji epocha pasireiškė viena
me Londono paskubusiam 
viešbuty. Susirinkę. vienmin
čiai didžiūnai Luke pokilį. Vie
nas pietuojančių viešpačių, 
momente nitetisyvio pasikalbė
jimo, patėmijo vokiškų ban
derolę ant dugno savo toricl- 
kos. Atsistojęs su didžiausia 
savo viešpatiška aukštybe, už
sirūstinęs britas paskelbė savo 
suradimų nustebintiems sve
čiams. Pridavimui ypatingos 
svarbos ir dramatinės kulmi- 
nacijinės vietos savo išdidiems 
patėniijiniams, didžiūnas iš
kėlė torielką virš savo galvos 
įr trenkė į grindis. Kiekvienas 
beždžionžmogis pasekė jį ir 
šimtai nekenčiamų vokiškų in
dų subirėjo į šmotus ant grin
dų. Tas triukšmas pasklido vi
sam pasauly!

Skaitlingos darbo • įstaigos 
metę karo darbų ir sukūrė 
judėjimų boikotuoti ir ištremti 
“huno' produktus iš musų Są
jungininkų tarpo, šioj šaly vo
kiški vaikų žaisliai pirmieji ta
po kankiniais. Tuomet jų da
žai, vaistai ir kiti dalykai bu
vo puolami. Propaganda plė
tėsi nuo žemės iki žemės. Vo
kiečių muzika, literatūra, kal
ba ir dirbiniai, žodžiu, kas 
tik vokiško, turėjo būti su
triuškinta.

Pasibaigė karas. “Hunas” bu
vo sutriuškintas. Sąjungininkų 
jėgos laikė savo galingą kojų 
ant jo parblokšto kūno. “Hu
nas” buvo perblokštas ir iš
guitas. Bent tai atrodė dauge
liui žmonių.

“Dabar, Fritcai,” tarė mpsų 
pergalėtojai sąjungininkai, “tu 
turėsi mokėti ir mokėti bran
giai už nuostolius, kūrins tu 
padarei.” Tuomet sąjunginin
kai pradėjo apskaitliuoti kon
tribucijų, kurių “hunas” turės 
mokėti. Tai jie dar tebeskait- 
liuoja. Galimas daiktas, kad 
jie niekuomet nesustos skait
liu vę.

“Gott in Hinimel“, atsakė 
m isų perblokštas Fritcas. “ich 
habe kein Golt!” Jis tarė esąs 
perblokštas. Karas sutrupinu 
Vokietijos armijas ir laivynų, 
jų industrijas ir finansus. (Lai 
nubankrutijo jų.

(Bus daugiau)

Sveikatos Dalykai
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

I)r. A. Montvidas.
1821 VVabansia Avė., Chicago.

Utėlių ir glindų naikinimas.

Chicagietis rašo: “ Paaiškin
kit, kaip išnaikinti galvos utė
les ir glindas. Vaikai laikomi 
švariai, vienok apsikrėtė nuo 
kitų vaikų ir jokios gyduolės 
negelbsti.”

Atsakymas. .Yra keli budai 
ir aptiekos parduoda neblogų 
vaistų. Vienok paprasčiausias 
būdas yra kerosinas. Suvilgy
kite juo plaukus ir šiek- tiek 
odą. Glindų naikinimui varto
kite šiltų actų arba uksusų.

Pirmas kūdikis.
Motina klausia: Kur aš ga

liu gaut knygutę, mokinančių 
kaip auklėti kūdikius. Galiu 
skaityti ir angliškai. Turiu 4 
mėnesių kūdikį, kuris yra pir
mas ir aš visai nežinau, kaip 
jį maitinti ir prižiūrėti.

Atsakymas. Gausite dovanai 
“Child Care” ir “Infant Care” 
knygutes nuo The Children’s 
Bureau Departament of Laibo r, 
Washington, D. C., jei para
šysite į ten laišką. Taipgi ga
lite kreiptis į savo miesto ir 
valstijos sveikatingumo sky
rių.

šitas prieš madų.
K. B. rašo: “Matau patari

mų, kaip nusikratyt diktumo, 
bet nieks nerašo, kaip sudžiū
vėlis galėtų sutukli. Aš esu 
5 pėdų ir 9 colių, o sveriu tik 
135 svarus. Esu sveikas, vie-» 
nok norėčiau kiek nors sudik- 
tčti.”

NAUJIENOS, ChtcagS, llL
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Atsakymas. Kad įr niekas 
nemyli diktų žmonių, vienok 
1.35 svarų neužtenka musų 
aukštam lietuviui. Reikia dau
giau valgyt* duonos, bulvių, 
žirnių, pupų, maisto iš miltų 
ir kruopų, piragų, saldžių daik
tų, gert daugiau pieno ir pasi
vers! į šiokį-tokį tinginį. Kas 
daug juda-kruta, tas nutunka.

Laiškas iš Lietuvos.
Amerikonai.

■ '' --—'l ......-

Amerikonais pas mus vadina 
grįžusius iš Amerikos lietuvius, 
ir taip vadina juos gana ilgai, 
kolei šie nustojo dėvėti ameriki
nius rūbus ir meta vartoti kal
boje pavienius anglų kalbos žo
džius.

Šiame straipsnyje aš kalbėsiu 
apie Amerikonus, kaip apie su
grįžusius tėvynėn sunus-išeivius.

Mes, gyvenusieji laike karo 
tėvynėje, nustojus karo audrai 
siausti, būdami sunaikinti,, api
plėšti, dėjome viltį į brolius, gy
venančius anapus Atlantiko. Sa
kėme: grįž musų broliai kas pi
nigas, kas geras amatninkas, 
kas biznierius ir padės mums at
statyti sugriautą kraštą, pavers 
prekybą iš svetimų, begėdiškai 
mus išnaudojančių, rankų, su
tvers ^savąją pramonę7 įneš j 

musų gyvenimą kultūros. Atėjo 
laikas, ir mes dalinai neapsiri
kome: pradėjo plaukti Lietuvon 
nepasibaigiama virtine doleriai, 
pradėjo plaukti ir patys išeiviai- 
sunus savo suvargusios motinos- 
tėvynės prieglobstyn. Ne vie
nas nepriklausomybės stulpas 
tapo sustiprintas ar naujai pa
statytas dėka amerikiečių au
koms; nevienas trobesys stojosi 
vieton karo sugriauto neviena 
senų tėvų ašara karo išspausta 
tapo nutrinta.

Vienu žodžiu doleriai mus ne
suvytę, tik patys grįžusieji ne
ištesėjo to, ko mes laukėm iš jų, 
ir ka jie turėtų sau laikyti už 
prievolę.

Kalbu apie sunaudojimą grį
žusiais savo kapitalo ir energi
jos. Aišku, kad visiems sutilp
ti žemėš ūkyje negalima ir rei
kia griebtis kitokių pragyveni
mui įmonių. Šiuo atveju geriau
sia amerikonams verstis preky
ba, smulkia ir stambia pramo
ne. To visai nėra. Nepeiksiu 
tuos, kurie perka žemės, nors jie 
ir įvarė savo doleriais žemės kai
ną neprieinamą vietos žmonėms, 
galiu tik palinkėti jiems; bet 
tie, kurie skverbiasi į smukles ir 
daigina tuos musų pikčiausius 
šašus kaip grybus po lietaus,— 
tie geriau butų negrįžę mus 
tvirkinti.

Prekybą bei pramonę ne tik 
nepaveržė iš žydų, bet dar patys 
susmuko jų kišenėn, parduoda
mi jiems pusvelčiui dolerius. 
Musų bankuose paprastas regi
nys, tai Amerikonai ir žydai — 
pirmieji parduoda dolerius, ant
rieji perka.

Maža kas grįžusių tveria 
draugijų su kapitalu, imasi rim
tos didesnės prekybos. Lietuvo
je gyvuoja tik dvi-trys bendro
vės, kuriose amerikonai vyrau
ja. ■

O tuo tarpu spekuliuoja, pa
skutinius musų syvus baigiu 
čiulpti daugybės produktų lieka 
nesunaudotų (vaisiai) ir t.t. 
Grįžusiejie gi, neminint tų, ku
rie žemės perka, tankiausia įgi- 
ja namus, kurie pas mus dabar 
duoda' nuostolį, ar sėdi be dar
bo, baigia paskutinį dolerį, kei
kia Lietuvą, kurioje, anot jų, nė
ra kas veikti ir lankia tos laimiu

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU ,PATARIMUS 

■
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gos valandos, kada kas nors iš 
Amerikos laivakortę atsiųs, ar 
jura užšals ir galės atgal Ame
rikon keliauti. Mano apylinkėje 
amerikonų yra virš 20, ir pusė 
jų priguli prie tų, kurie “netu
ri kas veikti”.

Jų yra pastebiamas keliavi
mas atgal. Keliauna betiksliai 
praleidę sunkiai uždirbtus dole
rius, išgaravusiu patriotizmu, 
nepadarę nieko gero visuome
nei, tik pralobinę smuklininkus 
ir musų barzdočius. Sena pasa
ka: iš Lietuvos savieji, į Lietu
vą svetimieji.

Te nebūna šie žodžiai grasi
nančiais važiuojantiems į Lietu 
vą. Mielieji! Grįžkite, tik, tė
vynė jus laukia, esate labai rei
kalingi, o “veikti” dirva plaČiau- 
sa ir amatninkui, ir biznieriui, 
ir piniguotam.

' ■* v.’

Smulkiau apibudinti tai, ką 
turėtų griebtis,, grįžusieji, kad 
butų naudingais visuomenei ir 
savo kapitula tiksliai ir pelnin
gai sunaudoti, nebuvo mano ti
kslu, galiu tik patarti sužinoti 
apie gyvenimo sąlygas Lietuvoj, 
kad grįžus nekartoti savo pirm- 
takunų klaidas.—

P. B-čius.
1922 m. 30-VII, Pašvitinys.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausią lietuviui apdraudos ir pašalpos or

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

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

■ <.

SLA. kuopps randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo iš iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį ‘‘Tė
vynę!’ dovanai’'lr taipgi gauna ŠLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

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

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

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

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kūogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali; ,

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

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 į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE
►............................ ..

BRIDGEPŲRTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tcl. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 1659

v
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Naujas laikraštis

TELEGRAMAS
TELEGRAMAS yra mė
nesinis ir ne perijodiškas, 
bepartyvis laikraštis, su
sidedantis iš 8 iki 32 pusi. 
Išeina pirmoj subątoj mė
nesio ir ne perijodiškai 
kelis kartus per mėnesį, 
taip tankiai, kaip kada 
prisieina reikalas.
Kaina yra 1 centas už ko
piją; 25 centai per metus 
už visus numerius. Užsi- t
rašyk tuojau, prisiųsda- 
mas paprastame laiške 25 
cent., ar 25c vertės markių

Telegramas 
666 W. 18th St., 

Chicago, III.

Fine for Lumbago*
Musterolc drives pain away enc 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it ir* gently.

It is a clean, vvhite ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterolc 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jara and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui

1 ' • '• •) "1 ' i • i t ' V * 1pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantiją.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 

sington.
j

PINIGAI
iš

WAUKEGANO

LIETUVON
Greitai, su pilnu 
užtikrinimu pini

gus Lietuvon iš 

Waukegano pasiu
site per visiems 

W aukeganiečiams 

gerai žinomą ap- 
tieką — Brusevi- 

čiaus. Čia gausite 
ir patarimą viso

kiam reikale.
■■

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyveninsio vieta;
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt SL
Telephone Canal 2552 k 

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 aiba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

S— 1
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Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395 --------- ---------------------- j}

1 ■ ----- ~~i---------- ——■

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saite St. Room 536
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669 %
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.
V---r ■ .--------------- ------ ------ —....  »

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

..... ..........  .................... ii .....r

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263v......... -i..... . .

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
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Bankroto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankyutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitemykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams i?, vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėlio
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.

Paskelbimas
Dr. Harwood

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
829 S. Oak Park Avė.

Oak Park.
Atidarė savo vyriaus; ofisą; iš at
žvilgio metų praktikos, palaikysiu 

j pašvęsdamas dvi valanti), du kart 
i savaitę biedniems žmonoms.

Imkit Forest Park “L” iki Oak 
Park Avė. 3-čios durys į šiaurius 
nuo stoties.

Vai. nuo 4 iki 7 vai. vak.
Tel. Oak Purk 817 >
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Į KORESPONDENCIJOS
SO. OMAHA, NEB.

Masinis susirinkimas.

Ruirpiučio 8 dieną, vakare, į- 
vyko susirinkimas atstovų drau
gijų, kurios rugpiučio 6 d. turė
jo iškilmingą apvaikščiojimą dėl 
pripažinimo Lietuvos valstybės 
pripažinimo Lietuvos valstybės 
per Suvienytas Valstijas. Kuni
gas J. Mikulskis atidarė susirin
kimą. Komitetas išdavė at
skaitas, iš kurui paaškėjo, kad 
draugijoms nereikės iš savo ka
sų pridėti.

Viena moterėlė nupeikia kuni
gą Mikulskį ir kitą vakaro vedė
ją už sulaužymą susirinkimo 
nutarimo priimti padėkos Suv. 
Vai. už pripažinimą Lietuvos re
zoliuciją, kurią žalpis buvo pa
gaminęs. Kunigas visu smar
kumu ėmė rėkti: “meluoji, me
luoji!” Bet jo sėbrai, kurie pir
miau buvo priešingi rezoliucijai, 
o dabar susiprato padarę klaidą, 
tūlėj o kaip musę perkandę.

Po ilgų ginčų tapo išrinkta 
komisija iš trijų asmenų nueiti 
paprašyti žalpio rezoliucijos, 
kuri per klerikalų kvailystę ir 
užsispyrimą nebuvo priimta per 
apvaikščiojimą. Taipgi nutarta 
šaukti rugpiučio 13 d. masinį 
susirinkimą priimti rezoliuciją.

Rugpiučio 13 d. įvyksta masi
nis susirinkimas, kuriu atsilan
kė apie 35 žmonės, šiuo kartu 
kunigo nebuvo. Pirmininku ta
po išrinktas Strazdas. Pirmiau
siai padeklamavo Kusleikiutė ir 
Strazdutė. Paprašyta drg. Ju
zeliūnas kalbėti. Jis aiškino 
rezoliucijos reikšmę ir svarbą; 
pasmerkė tuos nenaudėlius, ku
rie pirmiau priešinosi rezoliuci
jai, kuomet svet. buvo pilna pub
likos; apibudino Lietuvos vidu
rinius reikalus; nurodinėjo, kad 
klerikalų valdžia Lietuvoje už
dėjo ant gyventojų karo naštą, 
paskelbdama šaly karo stovį, ir 
slopina žmonių sąžinės laisvę. 
Tai klerikalams, žinoma, nepa
tiko.

Gonaitis perskaitė žalpio pa
gamintąją rezoliuciją . Juzeliū
nas patarė pridėti dar kelis pa
ragrafus, kuriuose butų išdėsty
ta ir nupeikta krikščionių-demo
kratų autokratiškas viešpatavi
mas Lietuvoj. Norint pridėti 
pasiūlytus paragrafus, klerikalai 
ir jų sėbrai apleidžia svetainę. 
Rezoliucija tapo priimta be pa
taisymų.— Buvęs.

COLLINSVILLE, ILL.

Atsakymas Jonui B.

Naujienų 177 num. tilpo 
mano korespondencija iŠ Col- 
linsvillc, 111., kurioj aprašiau 
tūlų “revoliucionierių” darbus. 
Vienas iš jų, matomai tuo įsi
žeidė ir išėjo su “pasiaiškini
mu” ‘"Laisvės” 190 nr.

Gerai, Jonai, jei tapai per 
mane “apšmeižtas,” tai kode! 
nesiuntei savo “pasiteisinimą” 
Į tą laikraštį, kuriame aš tam
stą “apšmeižiau?” Juk tams
ta esi suaugęs žmogus ir. turė
tumei supras t į, jog didžiuma 
Naujienų skaitytojų neskaito 
“Laisvės,” o * “Laisvės” — 
“Naujienų.” Vadinasi, tamstos 
“pasiaiškinimas” yra nevykęs.

J. B. vietoj parodyt visuome
nei, kad aš jį apšmeižiau ir 
esu šmeižikas, kaip jis, mane 
vadina, nieko neužginčijo, kas 
buvo rašyta mano korespon
dencijoj, o tiik visus tuos sa
vo darbus sušvelnino ir mano 
asmenį išniekino. Kas link ap
gynimo savo asmens pasakysiu 
tik tiek, kad tamsta Gollinsvi- 
llėj ir jos apylinkėj įsigijai 
nuo progresyvio elemento di
džiausio melagio vardą, šineiž- 
damas mano asmenį, tamsta 
perdėjai 88 nuošimčius. Tą vi
są perviršį tamstai grąžinu, 
nes tamstai priklauso.

Žemiau kalbėsiu apie tams
tas pasiteisinimą ir pridėsiu 
dar tuos tamstos

kuriuos buvau užtylėjęs pir
moj savo korespondencijoj, už 
ką dabar girdžiu daug papei
kimo nuo progresyvio elemen
to. Tai dalysiu dėlto, kad ir 
vėl nesusilaukčiau daugiau pa
peikimo nuo to paties elemen
to.

Tamsta užsigini, kad nesi 
įrašytas į Laisvės Paskolos 
bonų knygas, kaipo asmuo, 
kuris daugiau bonų pardavė, 
arba sakai, kad jų nepardavei, 
nors žemiau pats parodai ko
kį skaičių jų pardavei. Aš ra
šiau savo korespondencijoj, ką 
tamsta man pats sakei, būtent, 
kad daugiausiai bonų pardavei, 
ir kati tuomi neperžengei Soc. 
Partijos patvarkymų, ir kad 
Jaunų Soc. Lyga tuo užsiiman
ti. Manau, tamsta gerai atsi
meni, ką aš tamstai atsakiau 
ant to. Aš nuleidęs akis žemyn 
tylėjau. Dariau tai tik todėl, 
kadangi žinojau tamstos dar
buotę ir tamstos charakterį ir 
kad tais laikais reakcija šėlo.

Aiškinies, kad buvai loikalo 
priverstas pardavinėti bonus, 
nes tuo syk buvai “unijos ko
mitete.” Tai netiesa. Nebu
vai jokiam unijos komitete^ 
nes nepasakai ne vardo to ko
miteto. Tamsta buvai lokalo 
išrinktas taip vadinamai! “duo
bės” komitetam Duobės komi
tetas yra renkamas tikslu lai
kyt kilusius nesusipratimus 
mainerių su bosais, šito komi
teto lokalas neturėjo jokios' 
teisės priversti pardavinėti bo
nus. Kad tamsta apsiėmei 
liuosnoriu, -tai liudija paties 
sekami žodžiai:

• “Juk tai butų prasižengimas 
užslėpti lokalo vienbalsį nuta
rimą ir išmesti žmogų iš dar
bo.” .

Vadinas, tamsta pats prisi
pažįsti, kad už tokį įnešimą 
balsavai. Gerai. Iš tamstos 
kalbos matyt, kad lokalo ta
rimas palietė klausimą, kad 
kiekvienais to lokalo narys tu
ri pirkti vieną boną. Ar ne 
taip, Jonai? Taip, tai kodėl J. 
J. I). prispyrė i su boso pagel- 
ba pirkti kitą boną, grąsinda- 
mas, kad “jeigu nepirks bo
ną, bus išmestas iš darbo”. 
Vadinas, bosas nežinojo ar jis 
turėjo pirkęs boną ar ne, nes 
tik tamsta turėjei visą surašą. 
Tas žmogus pirko tą boną po 
ilgo tylėjimo ir vėliau tamstos 
kvaišinamas apleido Gollins- 
ville. Vadinas, žmogų iš darbo 
išvijei, nors jis bonus pirko.

Dar ne viskas. Manau pame
ni, kad su tokiu savo autok
ratišku grąsinimu išvijai iš 
darbo ir St. S. Vadinasi, pats 
darbininkus išvijai iš darbo, o 
dabar drįsti sakyti, kad tams
ta norėjai apsaugoti' darbinin
kus nuo reakcijos. Kur tams
tos sąžinė? Manau taipgi, kad 
tamsta atsimeni gana gerai, 
kuomet V. R. tamstai sakė: 
“Jonai, buk progresyvus dar
bininkas — kokiu vadinėsi, pa
lik nors mane ramybėj.” O 
ką tamsta jam atsakei? Iš vi
sos gerklės surikai: “Viens iš 
dviejų: pink bodą, ar eik lauk 
iš mainos!”

Tai tokia tamstos bonų par
davinėjimo darbuotės istorija. 
Be to, turiu priminti, jog 
tamsta galėjai gana lengvai at
sisakyti nuo bonų pardavinė
jimo ir pareikalaut iš lokalo 
paskirt tam tikslui komitetą. 
Pats gerai žinai, kad tamsta 
tam tikslui buvai nekompeten- 
tiškas: negalėjai vartot anglų 
kalbos ir šimtai kitų buvo 
priežasčių dėlei atsisakymo 
nuo to darbo, jei tik buitum 
norėjęs atsisakyti. Bet neno
rėjai.

Tamsta sakai, kad bonų pir
kimo klausime su tamsta kal
bėdamas aš pasakiau: “Ar 
tamsta manai, kad aš bepro
tis netekti darbo ir dar būti 
išsmaluotu ir plunksnomis api
piltu dėl kelių penkdešimkių!” 
Aš tamstai niekad taip nėsa-

darbelius, kiau. Kad meluoji, tai liudija

tamstos šakinio paskutiniai žo
džiai. Aš pirkau tik vieną bo
ną vertės 50 dolerių, o ne už 
kelias penkdeši.mkes, kai tam
sta tvirtini. Ir jį pirkau ne iš 
savo noro, o buvau priverstas 
tokių išsigimėlių darbo klesos, 
kokiu tamsta esi!

Sakai, aš meluoju sakyda
mas, kad jus išrinkot šalavei- 
šį delegatu į “apšvietus lygą” 
ir tvirtini tai, kad dar delega
tas nebuvo išrinktas, kuomet 
aš rašiau korespondenciją.*Jei
gu taip, tai kuris iš mudviejų 
melagiai? Tamsta tvirtinai S. 
L. A. 159 kp. susirinkime sy
kiu su savo dviem draugais, 
kati delegatą išrinkote ir pra
šėte, kad kuopa iš savo iždo 
paskirtų nors du doleriu pa
dengti delegato lėšas. Vadinas, 
tamsta melavai ne tik man, o 
visiems žmonėms, buvusiems 
susirinkime, ir dabar drįsti va
dinti mane melagiu.

Kad šalaveišį išrinkot dele
gatu, tas tiesa. Jus dabar jį 
atšaukei tik dėlto, kad1 to pa
reikalavo iš jūsų “apšvietos 
lygos viršūnės.” Jus jį atšau
kė! ne tik iš delegatų, o ir iš 
pirmininkų išmetėt dėl to pa
ties elemento pareikalaviino.

Pridėčkas ir nauji J. B. 
darbai.

Tamsta mane apšaukei di
džiausia valkata tur būt už 
tai, kad aš dėl laiko stokos ne
aprašiau visą tamstos darbuo
tę. Todėl nutariau šiuo tams
tą užganėdinti, idant nevadin
tum manęs malagiu ir tt.

Manau, gerai pameni, Jo
nai, kati 1919 metais, liepos 
mėn., sustreikavo Illinois vai. 
maineriai. Tą streiką didila- 
piai praminė “laukinių kačių” 
streiku. Tą streiką rėmė visi 
progresyviai darbininkai. O ką 
tamsta darei? Darei viską, 
kiek tik galėjai, kad pakenkti 
tam streikui. Priejei net prie 
to: stovėdamas prie mainerių 
namo su buriu lietuvių suri
kai: “Mums ateiviams gėda 
streikuot, kuomet ęiagimiai ei
na dirbti!” O aš atsakiau: 
“Mums negėda, o garbė.” Ži
noma, su tais žodžiais aš tam
sta skaudžiai įžeidžiau; todėl 
nenuostabu, kad tamsta taip 
mano asmenį niekini. Taipgi 
manau, kad pameni, kada tie 
“čiagimiai” ėjo dirbti, tai didi 
būriai vyrų ir moterų ]>astojo 
jiems kelią —■ neleido dubti. 
Ta minia susidėjo iš visų tau
tų, kokių čia tik randasi, ir iš 
čiagiinių. Įdomiausia tas, kad 
moterys užėmė pirmą liniją ir 
buvo “apsiginklavusios” raudo
naisiais pipirais. Tos moterys 
susidėjo iš progresyvių ir para- 
pijonkų. Ką tada tamsta vei
kei ir kur buvai ? Ogi su mo
terių kėlei termą namie, kad 
jinai neleido tavęs į darbą. Ir 
kada negalėjai nugalėt savo 
moters, tad įtužai ant tiek, 
jog paėmęs gatvekarį išvažia
vai iš miesto.

Be to, kuomet priėjo nomi
nacijos unijos viršininkų, tams
ta susirinkai apie desėtką pa- 
rapijonų (liuteronų) ir nuva
žiavai su jais į lokalo susirin
kimą ir nominavai Mose John
soną, tą Johnsoną, kuris su 
pagclba Farringtono ir šeri
fų daužė streikierių galvas 
(pav. Springfield, III.) Tams
ta ir tuomi dar neužsiganėdi
nai — nuėjai ant kito lokalo 
susirinkimo, kurio nebuvai na
riu ir ten stengias nominuoti 
Johnsoną. Kadangi neturėjei 
savo šarkos — parėmėjo, tai 
susilauktai d'idelios pajuokos. 
Bet tamstos nervai buvo geri 
ir tą išlaikei,—laukia susi
rinkimo, ant antrų lubų mai
nerių name, išdavei Johnsonui 
raportą, kokie žmonės buvo 
nominuoti ir kiek kuris balsų 
gavo nominacijose.

Ir tuomi dar neužsiganėdi
nai. Priėjęs prie manęs mai
nerių knygyno kambariuose 
prašei mane eiti į atskirą kam
barį, nes sakei, turįs pasaky
ti man ką tokio naujo. Aš ėjau. 
Ten pasiūlei man priimti John- 
sono propoziciją, Girdi, John- 
sonas pritariąs Dribsni ir vi

sam Socialistų Partijos tikslui. 
Jeigu aš sutiksiu, Johnsonas 
nusamdys aittoimobilį vardu 
Soc. Partijos, balsavimo die
noj. Man visai nereikėjo svar
styt, kad supratus jųdviejų 
skymą. Aš supratau tuoj, kad 
tamsta ir Johnsonas ne dėl 
“simpatijos” Soc. Partijos ti- 
kietui norite automobilį pa- 
samdyt, o dėl savo politinio 
kapitalo. Tad aš trumpai at
sakiau, kad Soc. Partija su to
kiais Johnsonais neturi nieko 
bendro. Ir tuo mudviejų kal
ba užsibaigė. Ir tamstos vieš
pats Johnsonas pralaimėjo bal
savimuose.

Jeigu, Jonai, viršminčtuš sa- 
vo darbus ir ‘^pamiršai,” tačiau 
esu tikras, kad šito savo dar
bo dar nepamiršai, nes jį atli
kai pirmą dieną rugpiučio š. 
m. Jis yni šitoks.

Mes nė vienas Gollinsvillės 
mainerių nežinome iš kokių 
šaltinių tamsta gavai įgalioji
mą varyt nuo dienų dirban
čius mamose žmones į darbą. 
To rezultatas buvo toks: ka
da tamstos-sužavėti darbinin
kai nuvažiavo į Maryville, III. 
(4 myl. nuo Collinsville) dirb
ti, tai vietos gyventojai — mai- 
neriai juos sustabdė pareikš- 
dami: “katras iš jūsų eis dirb
ti, tas bus patemtas po lem
pos stulpu.” Šitokio grasinimo 
jie pabūgo ir grįžo tamstos su- 
vilti žmonės namon. Manau, 
dar ir dabar nekaip jauties 
nuo to, kai vienas italijonas, 
pagrįžęs “iš darbo,” grąsino 
tamstai galvą nuopečių nu
mušti. Taip kalba plačiai ant 
gatvių.

Aš manau, Jonai, ipan at
leisi, kad čia ir šiuo kartu 
ne viską iš tamstos darbuotės 
aprašiau. Ir taipgi esu linkęs 
manyti, jog atšauksi visus 
tuos šmeižtus, kuriuos palei
dai per “Laisvės” špaltas ant 
mano asmens. Ir daugiau tuo, 
jog sakai, kad “Laisvę” tamsta 
mylįs, tai mano supratimu, 
nuo tamstos mylinčio daikto 
nuvalysi visus npčystumus.

Lauksiu.
—Laisvės Mylėtojas.

Pastabos,
Anuomet Jėzus Kristus, pasi

stiebęs ant švento Lozoriaus 
skiedryno, tarė į savo mokinti
nius: “Palaiminti ubagai dva
sioje, nes ją yrą karalystėj dan
gaus”.

Šiais, tūkstantis devyni šim
tai dvidešimts antrais, musų 
Viešpaties metais, rugpiučio dvi
dešimtą dieną, Valdemaras Čar
neckis, pastojęs ant platformos
McKinley parke, diplomatiškai 
iškėlęs rankas aukštyn, dėkuo- 
damas Jungtinėms Valstijoms 
už pripažinimą Lietuvos Res
publikos, tarė į margą minią: 
“Garbė jums lietuviškoms krū
tims, kurios penėjote Lietuvos 
didvyrius; garbė jums lietuviš
kos motinos, kurios savo pienu 
žindėte Lietuvos piliečius ir ant 
savo rankų auginote Lietuvos 
kareivius”.

Viena parapijonka minioj: 
“Mat koks mandagus ir patyręs 
vyras — jis yra matęs kaip mu
sų beibės čiulpia pieną. O ką mu
sų vyrai supranta....?

Antra parapijonka, šluostyda
ma ašaras su Lietuvos vehiku:

Vięnas parapijonas, čiupinė
damas sau smakrą: “Veizėk, jo 
baisas skamba kaip Vyčių cho
ro”.

Antras parapijonas, vieną akį 
primerkęs, kruždena: “Tamsta 
geriau išrėktutn, jei butum iš
maukęs tiek ekstra munšaino, 
kaip jis”.
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Jie yra GERI!

MRS. A. MICHNIEWICII
AKUŠERKA

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

“Klerikalai išdavikai, krauge
riai!.. Klerikalai pavergė Lietu
vą...! Broliai, tautiečiai! su kle
rikalais nei žingsnio!!... Lai kle
rikalai prasmenga amžinai!!!”— 
rėkia ponas Jonas Bagdžiunas.

Klerikalai pakelia klerikaliz
mo vištos sparną, ir parodo Bag- 
džiunui šiltą vietą prisiglausti.

ar ne visi mato-jį, šmurkšt ir DETROIT, MICHIGAN 
palindo po klerikalizmo vištos 
sparnu. Klerikalizmo višta, pri- 
spąudusi Bagdžiuną, nulėkė ir 
nutupė McKinley parke. >

“Lai gyvuoja Lietuva ir jos 
valdžia!” — šaukia p. Bagdžiu
nas, iškišęs galvą iš po klerika
lizmo vištos sparno.

“šarap, suvedžiotojau”, —su
murmėjo tautietis minioj.

—Burmistras.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

t

West

Z

žmonelė, pamokinta asaba vis
ką žino ir mato. Lietuvos kle
bonėliai žino kokias asabas pa- 4, 
skirti diplomatais Washingtone.

Tais pačiais musų Viešpaties 
metais, tą pačią dieną ir ant tos 
pačios platformos Chicagos kle
rikalai duoda “darbininkams” 
balsą. Janulis — Janulis... kal
bės, drebančiu balsu sako pir
mininkas.

Pasirodo Janulis, trumpas, di
dele gaiva žmogiukas: “Gerbia
mieji!... Gerbiamieji ir gerbia
mosios: Lietuva laisva!.. Lietu
va neprigulminga!.. Lietuva tu
ri demokratišką valdžią!!!... 
Lietuvių motinos nesigailėkite 
savo vaikų pasiųsti prieš palio
kus -atimti Vilnių-1!!... bin^..:, I 
bang....!!!!!

1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas)

, GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

' 7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory G142
DETROIT, MICH.
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U LINIJA 9Bi'oadvay. NevSorkNY U

SeILIETUV\
■..................................

./t y' Važiuokit visi puranKiu it tt«»tu Keliu
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

aplenkia l^enkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

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

S. LITUANIA ............................  Rūgs. 6
S. S'. POLONI A ............................ Rūgs. 20

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
įSit’ HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

•'* _LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

s.

vi
// t d 
L/ i iif 1 jįtf , 1

ra’ I t1

Pons Atlete
Tūkstančiai atletų ir savo lavinančių 

patyrė, kad Lifebuoy prausiantis, didelė
mis jo putomis, kiaurai įsitrina, tad jokio 
kito trynimo ar braukymo nereikia.

Jis pabudina odą.
Jis padaro gerus jausmus visame žmo

gaus kūne.

Pabudink savo odą!

LIFEBUOY
SVEIKATOS MUILAS

*

K

Baigusi 
Akušeri- 

os kolef* 
ą; Ilga 
praktika- 
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalft- 

<e. Pasės- 
ningai pą 
tarnauj’a 

•rie gim 
lymo. Du« 
la rodą vi 
-okiose li- 
^ose ir ki
ekiuose rei 
-aluose tho 
erims ir 
merginoms.

18 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per lt 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo ažtrais ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
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: Cana) 
m , 4 8110 arba 357Telefonai J _ ,

) Nakt. Drexel 951
' Boulevard 4136

3313 So. Halsted S't.
Vai.. 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 

v -  —=============== į

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

DR. G. M. GLASER 
Of *

1 3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

I
 OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Ne'dėliomis nuo 10 — 

( 2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 įdėtai 

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. Nedaliomis nuo 10 vai.

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

k,

J Telefonas: Boulevard 7042

Į OR. C. Z. VEŽEUS :
Lietuviu Dentistaa ■■■ 4712 South Ashland Avė., m

O arti 47-tos gatvii

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III. <•

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
itikint teikiu 

apatišką rižiu- 
rejimą. ^eodu 
patarimus mo
terims ir mergi 
noms veltui.

/ 1
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptometrUt 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-toe gat 

2-ros lubos

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St Tel. Cana! 6222
Raridencija 8114 W 42W 8L

/

...Ii . ■ 1 <’ V / ... < .
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NAUJIENOS
The UtbMnlajD Daily New*

Rublis hed Daily axcept Sunday 
Tl>e Lithuanian News Pub. Co.,

Editor P. Grigaitis.

1739 Sovth Halsted Street 
ChiCago, Illinois.

Telephone Roosevelt 8501

Subscription Ratee: 
8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in ChicagOg 

8c. per eopy.

Entered as Second Clas« Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedUdienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

by 
Ine.

kesties visai nereikėsią moi 
keti.

To negana. Informacijų 
Biuras paskelbia dar ve ko
kį palengvinimą,:

“Jei kurie būdami var
gingoje padėtyje negalėtų 
įmokėti reikalaujamo mo
kesnio už pasą arba jo at
naujinimą, tokie lai gauna 
iš Paskolos Stoties atatin
kamą paliudijimą ir pri
siunčia jį Atstovybėn, ku
ri išduos pasą tada be mo
kesnio.” i

yra valstybės tarnai, o ne 
šeimyninkai!

Kol amerikiečiai nepatirs, 
kieno autoritetu pasiremda
mas kun. Kemėšis “paliuosa- 
vo” nuo mokesnio neturtin
guosius piliečius, tol jiems 
reikės žiūrėti į šitą jo “do
vanų” labai atsargiai, kad 
kartais neišeitų dėl to skau
džių nesusipratimų,

Tuo gi tarpu amerikiečiai 
turi nepaliaut reikalavę, kad 
ta registracija butų atšauk
ta arba bent suspenduota.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams _____ _____ —------ $8.00
Pusei metų  ......... ....... —— 4.50
Trims mėnesiams ...........   2.26
Dviem mėnesiam ------------- — U5
Vienam mėnesiui ..................

Chicagoje per nešiotojusi
Viena kopija —   —— 8c. 
Savaitei ------- --- -—..............— 18c.
Mėnesiui _______ ................... .....  l&C.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams ...........----- --------------$7.00
Pusei metų ——..........  4.00
Trims mėnesiams --------------  2.00
Dviem mėnesiam l«50
Vienam mėnesiui ------------------ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams....................................... $8.00
Pusei metų ......... d—---------- 4.50
Trims mėnesiams  _________ 2.25

Pihigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Į jtpjpgįro Į
“BURŽUAZIŠKA NUODĖMĖ.”

Palengvinimas 
ar bluffas?

Lietuvos Informacijų Biu
ras, matyt, labai susirūpino 
dėl tų protestų, kurie kilo 
spaudoje ir susirinkimuose 
prieš Lietuvos valdžios pas
kelbtąją registraciją ameri
kiečiams. Jisai siunčia straip 
snius laikraščiams, teisinda- 
damas save ir švelnindamas

mų prasmę.
Vienam paskutinių jo 

straipsnių, tilpusiam “Nau
jienose” pereitą ketvirtadie
nį, sakoma, kad registraci
jos įstatymą sugalvojusi ne 
Astovybė Washingtone, bet 
Lietuvos valdžia. Ta vald
žia, girdi, ir mokestį už re
gistraciją nustačiusi.

Paskolos stočių suvažia
vime, kaip rašė rytinių laik
raščių korespondentai, kun. 
Kemėšis pranešė, kad už re
gistraciją reikėsią mokėti 
šiemet po $10 ir paskui kas
met taip pat po $10. Bet da
bar Kemėšio vedamoji įstai
ga jau sako, kad tik pirmu
tinė mokestis busianti $10, o 
toliaus reikėsią mokėti tik 
po $5 “už paso atnaujini
mą”. Tiems gi, kurie turį 
išsiėmę pasus, pirmosios mo-

lykų prikaišioti, nes socialdemo
kratų partija niekuomet nerėmė 
ginkluotos kovos prieš sovietų 
valdžių ir niekuomet nepritarė 
terorui, čia bolševikams nė pro
vokatoriai nepadės.

SociaJ-revoliucionierius bolše
vikai stengėsi surišti su kontr
revoliucinių Rusijos generolų 
žygiais ir su teroro aktais, at
kreiptais prieš atskirus sovietų 
valdžios narius. Bet socialde
mokratams jie negalės tokių da-

dį ‘valstybė’. Prie to deda
ma paaiškinimas, kad ‘repu- 
blika’ žodžio • pakeitimas žo
džiu ‘valstybė” reiškia sieki
mą prie monarchijos. O tuo- 
mi parodoma nerimtumas dėl 
dalyko nepermatymo, kad re- 
publika yra tik valdžios for
ma, gi valstybė yra šalis; 
kiekviena šalis, turinti savo 
rubežius ir valdžią, yra vals
tybė, ne atsižvelgiant, ar ji 
butų republika, karalyste, ar 
kunigaikštyste, ir todėl šalies 
pavadinimas valstybe perą 
joks siekimas prie monarchi
jos.” t • 1
“Amerikos Lietuvis” rašo ši

tą pamokslėlį mums, tur-but 
“rimtai” manydamas, kad mes 
ištiesų “nepermatome”, kas yra 
valstybė. “A. L.” redaktorius 
visai be reikalo darbuojasi, nes 
galime jį užtikrinti, kad mes 
apie tuos dalykus esame girdėję 
nė kiek ne mažiaus už jį./

Jo aiškinimai tečiaus kaip ir 
parodo tą priežastį, dėl kurios 
Lietuvos klerikalai yra peikiami 
už išmetimą žodžio “respubli-

BOLŠEVIKŲ RAUDONASIS TERORAS
Iš ČEKOS DARBUOTĖS.

K. Sėjikas.

Leninas pa- 
“ piešk sup-

Tai yra didelis nusileidi
mas, palyginus su tuo, ką 
Informacijų Biuras arba jo 
vedėjas skelbė pirmiaus. Bet 
čia mums kįla ve koks klau
simas : kas davė Atstovybei 
galios daryti šitokius paleng 
vinimus registracijos pat
varkymuose?

Įstatyme apie registraciją
nėra nė žodžio apie tai, kad rugsėjo 2 d. 
neturtingieji piliečiai galį 
būt paliuosuoti nuo mokes
nio. Abejotina todėl, ar toks 
paliuosavimas iš viso gali 
būt duotas. (

Bet jeigu galėjo jį kas 
nors duoti, tai negut tiktai 
Lietuvos valdžia. Tuo gi 
tarpu nė Atstovybė, nė jos “buržuaziškų griekų”, kuriuos valstybės tvarka, 
įsteigtasis Informacijų Biu- daro socialistai, bet iki šiol neži- tų galima bent valandą pakeisti, 
ras nėra pranešę visuome
nei, kad valdžia butų tokį 
nutarimą padariusi. Bet kol 
visuomenei nėra žinomą apie 
tokį Lietuvos valdžios nuta
rimą, tai jai tenka spręsti, I

Brooklyno “Laisvė” rašo, kad 
Amerikos socialistų vadas, Mor
ris Hilląuitt, iškeliavo Europon, 
kur jisai ketina dalyvaut Vien
uos Internacionalo pildomojo ko
miteto susirinkime, kuris įvyks 

Prie to “L.” pas-

(Tęsinys)
Ne laikos vedamas 
uosi karui, o tik 
“imperialistinį karą pavertus

jis įprieši- 
todel, kad

vėjo pirmoj vietoj. Tai ne tuš
čias prasimanymas. Ar bolševi
kai neskelbė, kad visų šalių 
“raudonarmiečiai” privalo dur
tuvų pagalba sukurti “proleta
riato diktatūrą?” Bot čia jų 
ambicijos da nesibaigė. Jie 
numatė, kad “proletariato dik
tatūros” valdomoms šalims

ka”. Valstybė, kaip jisai sako, reikėsią ginklo pagalba antmes- 
I reiškia ir respubliką, ir karalys
tę ir kunigaikštystę; mes gi no
rime,kad Lietuva butų ne karar 
lyte ir ne kunigaikštystė, o tik
tai respublika.

Jeigu Lietuvos St. Seimo dau-

tebi:
“Hillųuitas, kaipo tikras 

buržuazijos reikalų gynėjas, 
vežasi su savim ir savo pa
čią.”
Jeigu netikit, kad ji taip pa-'gUma nori to pat, tai ji turėjo 

rašė, tai paimkite “Laisvės” 198 pasakyti tą Lietuvos konstituci- 
numerį ir patys perskaitykite., i joje, kad respublika butų pripa-

Mes žinojome daug visokių ginta, kaipo nustatytoji Lietuvos 
, kurios nebu-

nojome, kad vežtis su savim sa- o St. Seimo dauguma ne tik- 
vo pačią yra taip pat “buržua- tai pati nepasiūlė įrašyti tą žodį 
ziškas nusidėjimas”. Ir kodėl į Lietuvos konstituciją, bet dagi 
“Laisvė” taip ilgai slėpė šitokį išmėtė jį iš konstitucijos projek- 
svarbų principą nuo “susipratu-. į0> kurį buvo pagaminusi Seimo 
šių darbininkų”? komisija. šitaip pasielgdami, 

Lietuvos klerikalai parodė, kad 
kad tą “paliuosavimą” nuo SOCIALDEMOKRATAI SIII’- jie nebus priešingi, jeigu Lietu- 
mokesties paskelbė savo va
lia Lietuvos valstybės tar
nautojai, kurie sėdi Wash- 
ingtone, t. y. p. Čarneckis su 
kun. Kemešiu.

\ • (V
Čia tečiaus ir vėl kįla klau

simas: nejaugi yra leistina 
tokia tvarka, kad dvejetas 
asmenų, be žinios Lietuvos 
Seimo ir vykdomosios vy
riausybės, darytų svarbius 
patvarkymus, kurie paliečia 
tūkstančius Lietuvos piliečių 
ir dagi, kaip išrodo, priešta
rauja išleistieips Lietuvos 
įstatymams.

Mes gerai suprantame, 
kad Čarneckis su Kemešiu 
nori nuraminti Amerikos 
lietuvius; mes pripažįstame, 
kad tas Informacijų Biuro 
paskelbtasai palengvinimas 
yra teisingas, bet mes nega
lime sutikti su tuo, kad at
stovas (arba jo pagelbinin- 
kas) savintųsi sau nepri
klausomą nuo Lietuvos Sei
mo ir valdžios galią. Juodu

RIAUSI PROTO JIEGOMIS. vos valstybė bus kada nors vė
liaus paversta monarchija.

Buvusis Lietuvos St. Seimo, “Amerikos Lietuviui” ft’a'li tai 
sekretorius, kap. L. Natkevičius, išrodyt! menkniekiu, bet mes ži- 
rašo So. Bostono “Sandaroje”:

“Steigiamasis Seimas bu-.
vo bėdinas intelektualėmis pa
jėgomis (stipriausi intelektu 
buvo socialdemokratų ir žydų 
frakcija, bediniausia krikščio
nių demokratų frakcija) ir 
gana jaunas.” 1
Gerb. amerikiečių svečias ma

no, kad į nuolatinį Lietuvos Sei
mą klerikalams nepavyks prave
sti daugumos atstovų. Jie gau
sią apie trečdalį vietų Seime. 
Bet užtai atžagareiviškieji “žem
dirbiai” su “pažanga”, jo nuomo
ne, galį gauti 10-12 vietų. Vi
sas Seimas susidėsiąs iš 100 na
rių.

nodami, kaip Lietuvos kunigija 
dar ne taip senai piršo Lietuvai 
kunigaikštį von-Urachą, turime 
apie tai kitokią nuomonę.

BOLŠEVIKŲ KERŠTAS.

Dėlto kad Rusijos socialdemo
kratai stojo itž social-revoliucio- 
nierius, kuriuos bolševikų val
džia sumanė, su pagelba provo
katorių, nugalabint, tai, diktato
rių kerštas atsikreipė ir prieš 
juos. “Socialističeskij Viest- 
nik” rašo, kad

“Naktį liepos mėnesio 4 d.

MOKINA “RIMTUMO”.

ti bolševizmą toms šalims, 
kur jo da nėra. To juk niekas 
negali užginčyti. Ar Lietuvai 
nebuvo prievartos keliu bando
ma antmesti komunizmas? 
Pagalios, ar socialistinė Gruzi
jos respublika ne Rusijos rau
donarmiečių liko parblokšta?

Tuo budu aiškiai matoma, 
kad imperialistinis pasaulinis 
karas, perėjęs per civilinio ka
ro čysčių, galų gale vėl butų 
turėjęs virsti pasauliniu karu. 
Skirtumas tik tame, kad šį 
kartą butų buvę skelbiama ki
loki obalsiai. Susidėjusi ir su
stiprėjusi karo metu bolševiz
mo idealogija perdėm buvo 
permirkusi karingais niotivais. 
Jau ir tada ta idealogija atsi
davė “revoliucingu šovinizmu.” 
Joje jau buvo 
perializmo

nor- 
civi- 
visa 
kur 
bro-

žodžiu,
• atmosfera persisunkia

moralybė.”
ir lokalinės

raudonojo ini- 
iperų.
po lo stebėtis, kad 
savo revoliucijai 

visus karo nieto- 
tvarky-

kontribuci- 
siste- 

ėniiiiias įkaitų ir vieno 
atsakomybė už savo

koncentraciniai ba- 
lageriai, azialiniai 
bausmės —■ visa tai 

kasdieniniu

bolševizmas 
pasiskolino 
dus šalies gyvenimo 
nuli. Rekvizicijos
jos, barbarinė bausmes 
ma — 
asmens 
draugų darbus, deginimas kai
mų ir net miestų, masiniai su
šaudymai, 
davinio 
žiaurios
buvo* paprastu 
reiškiniu karo metu, ir visa tai 
bolševikai panaudojo savo ci
vilinio karo vedimui.

daugiaus kaip 85 socialdemo-1 Karas paliuosavo žmoguj 
kratai tapo suareštuoti Mas- žvėrį. Jis sustiprino visus zoo- 
kvoje — neva tam, kąd pra- loginius instiktus, tuo pačiu 
dėjus naują bylą.” ! laiku nutrindamas nuo žmonių
.Taigi, kad kokios, Rusija su- paviršiaus jų kulturinį paauk- 

silauks da ir didelės bylos prieš sinimą. Jis pri,pratino 
socialdemokratus. Tegul bolše
vikai pamėgina ją užvesti! Teis- 

nv»!in L a -i o n o 11'Tr

jausti 
net kokį tai pasitenkinimą 
žmonių kraujo liejime. Žmo
nių gyvybės vertė staiga nu
puolė. Nervai atbuko. Kuomet 
kas dieną žudoma šimtai —

“Amerikos Lietuvis” rašo:
“Visai nesenai vienas rim

tesniųjų laikraščių pažymėjo,1 darni es-erus, jie jau sukėlė prieš 
kad Lietuvos klerikalai stei- save milionus darbininkų visose 
giamame seime braukia iš vai- šalyse; be.t byla prieš socialde- 
stybės konstitucijos žodį ‘re- mokratus galutinai užmuštų bol- jautrumas pranyksta. Tai psi- 
publika’ ir jo vieton deda žo- ševikus. chologinis Jesnis: išpradžių

koks nors reiškinys mums ga
li padaryti labai gilaus įspū
džio, bet jeigu jis (kartojasi 
kasdieną, tai, pagalios, mes 
jo visai pradedame |nebepaste- 
būti.

Karinis komunizmas.
Besitęsiąs civilinis karas 

pragaišti ugi a u veikia į žmo
gaus psichologiją, negu tarpu- 
valstybinis ikaras. Ir tai supran
tama. Tarpvalstybiniam karui 
siaučiant, sukuriama tam tik
ri frontai, kur duodama Mo
lochui pilna laisvė. Toliau nuo 
fronto visgi da prisilaikoma 
šiokių /tokių taikos laiko 
mų. Visai kas kita dedasi 
liniam. karui einant, čia 
šalis paverčiama frontu, 
brolis yra verčianjas pulti 
lį, tėvas savo vaiką, 
visa
kraujo kvaituliu.

Bolševizmas yra pasaulinio 
karo išdava. Nestebėtina to
dėl, kad jis pasisavino ,to karo 
metodus. Visa bolševikų ter- 
minalogija liko sumilitarinta. 
Karinis ūpas buvo ugdoma, ir 
visoj šalyj įvedama griežčiausi 
geležine disciplina. Tatai, žino
ma, negalėjo neatsiliepti į bol
ševikų idealogiją. Karas f ak ti
nai visur stūmė į šalį demok
ratines įstaigas, asmens laisvę, 
o jų vieton kure karinį dikta
tūrą. Ir štai bolševikai milita- 
rizuoja visą visuomeninę idea
logiją, uždėdami ant visko ka
rinės cenzūros leteną. Pilietį 
jie pavertė į kariaujančios val
stybes baudžiauninką. Išmušė

valanda: uždrausta net laisvai 
važinėtis. Visur rogatkos, leidi
mai įvažiavimui • ir išvažiavi
mui, visur vizos, asmens patik
rinimas, šalingas kamantinėji
mas ir pilniausi sąžines inkvi
zicija. Kiekvienas randasi lin
zių riamo padėty. Kas reiškia, 
kad nužiūrimasis turi išrėdyti, 
kad jis nėra dezerleris, išda
vikas arba svetimos valstybės 
agentas. Visi kvalifikuotieji 
specialistai, visos intelektuali
nės pajėgos sutraukia surašau

ti mobilizuoti. Visikas karui, 
viskas pergalei. Karinis psicho- 
zis augo į kokią tai “mistinę

Nelabai senai vienu savo 
“prablaivėjime/’ momentu Le
ninas, pats to netikėdamas, pa
reiškė savo sandrauganis, kad 
visas jų darbas vykino gyveni-

man ne socializmą tikrąją to 
žodžio prasme, liet — karini 
komunizmą...

Galas iliuzijoms. Nuvyto žie
dai, užgeso ugnys. Karinis ko
munizmas! Juk tai yra taip 
jau toli nuo socializmo, kaip 
dangus nuo žemės. Tokį komu
nizmą praktikuoja ir paprasta 
plėšikų šarka, šaikos dalyviai 
irgi veda “komunistinį” gyve
nimą ta prasme, kad dalinasi 
suplėštu turtu. O 
skelbė tokį obalsį: 
lėštą”...

Bolševikų “nauja
“Visos Rusijos

čekos privalo būti proletariato 
diktatūros organai, -- begailės- 
tinga vienos partijos dik tu tu
rą,” rašo Petras. O kitas jo 
sėbras sako: “čeką tai revo
liucijos sargyba.’ Gi “pats” Zi- 
novjevas prasitaria: “Musų 

partija gali didžiuotis dviem 
dalykais — raudonąja armija 
ir čeką.”

Pasibaisėtina savo graujagė- 
ringumu čekos darbuotė nė 
kiek nekvaršina bolševizmo 
pilioriams galvų. Trijų metų. 
pasaulinis karas ir keturių me
tų civilinis karas galutinai at
bukino jų humaninguino jaus
mus. Jie be vilties pasveikti 
susirgo karo psichozių. Jų psi
chologija prilygsta, iš vienos 
pusės, psichologijai didelių už
kariautųjų, konkvistatorių, ku
rie yra pratę žygiuoti per la
vonus nesukiupdami, o iš ki
los pusės — psichologijai pre- 
tenduotojų į virš-žmogų, kuris 
neigia visas moralines normas, 
skiriamas paprastiems mirti
niems žmonėms. Paprasti 
žmones — tai molis, o jie puo-

“Mes pripažįstame naują 
moralybę. Musų humaiūngu- 
mas yra absoliutinis, nes jo 
pagrindai! dedama garbingi 
visokios prievartos ir pavergi
mo naikinimo idealai. Mums 
viskas galima, nes mes pirmi 
pasaulyj pakėlėme kardą ne 
verginio ir slėgimo tikslais, 
bet vardan visuotinos laisvės 
J r ipasiliuosavimo iš vergijos.” 
(“Krasnyi meč,” 1919 m., No.

Karinis psichozis, kuris su
kūrė “naują moralybę,” reiš
kiasi ir kitokiomis lytimis, 
čia pastebiama nepaprasta iš
didumo manija: “Mes — pirmi 
pasaulyj.” čia užtinkama ir 
Todkvęmado galvojimai, kuris 
skaitė, jog deginimas griešnin
kų ir eretikų yra didelis krikš
čioniškos mielaširdystės dar
bas: visuose kruvinuose* dar
buose “musų humaningumas 
yra absoliutinis.” Visa tai reiš
kia gimimą specifinio raudono
jo jėzuitizmo — tokio jau fa- 
natingo ir įsitikinusio, kaip ir 
senovės katalikų jėzuitizmas.

Karinio psichozio atmosfe
roj viskas galima. Galima pla
nuoti net masinę žudynę nepa
lankių bolševizmui gyventojų. 
Ir tas karinis psichozis pilnai 
paveikė protus ir širdis tokių

PADAGĖLIS KASMATĖ

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialiuio korespondento)

(Tęsinys)
Ir atlikta ši daina buvo ne kaipo kokia šven

ta giesmė, bet tiktai, kaipo erotinė, ir gyvas pa
veikslas ją lydėjo, erotinį ilgesį iliustruodamas. 
Po tokios įžangos prasideda veiksmas — Kris
taus paskutinė diena Betanijoj, — Marija Mag- 
delena visu moteriškumo grakštumu, gražumu 
ir mylinčiu maldingumu šlaksto Kristui brangiu 
aliejų kojas ir nepaprasta grakštybe-gracija sa
vo plaukas nušluosto. Vaizdas ištiktųjų gražus 
ir judinantis, bet,ką jis turi religinio, jeigu re
liginiu elementu nelaikyti legendos?! Toliau 
Judas pakelia skandalą, kad veltui taip daug 
brangių daiktų naikinama, nes boginusiu atveju 
būt buvę galima pavargėlius sušelpti. Kristus 
jį nuramina visai žemiškais niotivais ir atsisvei
kina su Motina ir draugais kas įvyksta taip, kaip 
ir pas mus, kiekvieną griešninką, kuris laiko save 
už kitus šiek tiek aukštesniu.

Kitas reginys, devintas. Eina gyvas paveiks
las — kaip senis Jobas kenčia nuo savo pačios, 

kuri su savo meilužiais, kaip mokėdama, tyčio
jas juo. Koras tuo tarpu dainuoja:

Seht! Welch ein Mensch! — Ein Job in 
Schmerzen—

Ach, wem entlockt er Trauenen nich!
Sein Weib doch — seine Freunde scherzen
Und spotten seiner ins Gesicht.
Ach! Welch ein Mensch! ir t.t.

(žvelkit, kokis tai žmogus!—Vienas Jobas skaus
muose, — ach, kam jis ašarų neištrėkš! Tačiau 
jo pati ir jo draugai juokias ir tyčiojas juo sta
čiai! Ach, kokis tai žmogus!)

šiuo mandriu pavyzdžiu norėta prirengti 
publika „prie to, kaip Kristų kankina ir juokias 
juo! Nespręsiu, ar tai daro Kristui garbės ar 
ne, tik tai noretau pastebėti, kad tokie Jobai, ge
ri, kantrus vyrai, ne tik biblijiniais laikais pasi
taikydavo, kad jų yra ir dabar, kuriuos lietuviai 
paprastai liurbiais vadina...

Ir taip toliau. Gerą didžiąją vaidinimo pu
sę užima grynai būties paveikslai, žydų derybos 
su Juda, Sinderiono posėdžiai, Judos sąžinės grau
žimas, kaip tai daros su kiekvienu rimtu provo
katorium musų partiniuose stntikiuose, jo nusi
žudymas, paskutine vakarienė, Kristaus malda 
daržely alyvų, moterų ašaros, ir t.t. visa tai tėra 
scenoje tiktai gyvenimo reiškiniai, žinoma, ga
li jie kaiką ir į religinį apsidūmojimą atvesti, bet 
kas kenkia tokiam žmogui ateiti į tokią ekstazę 

ir regint kitus šiokiadienius griešninką gyvenimo 
reiškinius!

Bet šiuo tarpu mes atėjome į du pagrindi
nius klausimus: kiek tinka Kristaus kančios te
atrui vaidinti ir kiek yra leistina religiniu žvilgs
niu Kristaus asmenį vaidinti scenoje.

IX SENAS KLAUSIMAS
“Meno kritika — ir berods Lessingui vado

vaujant — daugel kartų iškėlė abejonę, ar Kris
taus kančia ištiktųjų gali būti dramai traginga 
medžiaga, nes herojus tiktai kenčia, o ne veikia. 
Bet Kristaus kančios vaidybos veikmė sulaužo 

visas abejones”, — sako aukščiau minėtas kriti
kas Eduarad Devrient apie šį teatrą. “Yra pa
prastai tinkama šventąjį vadinant reikia vaidi
namojo idealą pilnumoj pasiekti, kitaip yra nu- 
skaudžiama jo kilnybe. Aš neradau, kad šis tiki
nimas butų teisingas. Gyvas prityrimas ir čia 
sugriauna teoremas. Vaizduotė dramatiniu vai
dinimu kur kas daugiau įtempta, negu bet kuriuo 
kitu menu, papildo ir išlygina vadinimą šventąjį 
iš savo nuosavaus lobia ir stebuklingu budu. Vai
dinimas turi tiktai vaidinimam neprieštarauti ir 
to gana”. (Mano pabrėžta P. K.)

Vadinas, geriausia bažnytinio teatro istorinin
kas pasisako aiškiai: Kristus vaidinti scenoje ga
lina (religiniu, žvilgsniu) ir Kristaus kančios dra
mai yrą gana gera medžiaga. Man nei vienas 

nei antras tėzis neatrodo.teisingas. Ir šit kodėl.
Dar senojoj Graikijoj vienas filosofas, keik

damas Homerą ir llesiodą už tai, kad jie savo 
poemose bedainuodami dievus, juos išniekino, pa
darė lygiais su žmonėmis, atėmė iš jų dieviškas 
savybes, pareiškia, kad jeigu arklys ar asilas mo
kėtų teplioti ir jeigu jiems ateitų į galvą teplioti 
kuris dievas, tai jie būtinai padarytų panašiu 
vienas į arklį, kitas į asilą... Kristaus kančių vai
dinimas mane teįtikino, kad musų visi sampro
tavimai apie dievą, jo apibudinimai, kanonai, idea
lizavimai, enciklikos, piešimai, bulos, vaidinimai 
‘—tėra tiktai to seno filosofo žodžių patikrinimas. 
Ištikrųjų, niekas nesugeba Dievą kitaip atvaiz
duoti, kaip tik jam nuosavią ideologiją įpiršda- 
mas. Ir mes piešiam musų ideologiją ir keikia
mės, kad musų artimas nepripažįsta dievo su 
musų ideologia, o perša jam savąją... Jei asilas 
mokėtų piešti... ir t.t.!

Artistas, vaidinęs Kristų, gyvenąs ta role jau 
trisdešimts metų, atliko ją, žinoma, geimai, bet vai
dino žmogiškai, kaip žmogus gali vaidinti. Kas 
iš musų nuo pat mažens dienų negirdėjo “Mylėk 
atrtimą tavo, kaipo patsai save”, tačiau ar įsivaiz
dino kas, kaip žmogus galėtų tuos žodžius tarti, 
kad juose nedingtų visa jų idealizmo skaitstybe! 
Ir jeigu jie buvo pasakyti scenoj, dėl manęs jie 
nustojo savo skaistybės!

(Bus daugiau)

Petors ir kt.
‘‘Mes vedame karų ne prieš 

atskirus asmenis. Mes naikina-

“Tardymo metu nebandykite 
surasti medžiagos ir įrodymu, 
kad kaltinamasis darbu ar 
žodžiu vci<ke prieš sovietus. 
Pirmas klausimas, kurį jus tu
rite jam užduoti —< kokiai 
klasei jis priklauso, kokio jis 
paėjimo, apšvietus arba profe
sijos.

1 ie klausimai ir turi nu
spręsti kaltinamojo lemtį, 
lame ir yra raudonojo teroro 
esmė.”

“Taip, absoliutine moralybe” 
einant, filosofavo Lacis laik
raštyj “Krasnyi Tarror,“ spa
lių 1 d., 1918 m.

Vadinasi, sugedęs buržuazi
jos kraujas privalo būti išleis
tas iš žmonijos gįslų. Vardan 
“meilės prie tolimo” turi būti 
judai yla žmonijos apvaly
mas, be jokios atodairos į 
meiles prie artimo” senti-

(Daugiau bus)
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draugijų jaima, kad lietuvių pažangioji 
i pirma visuomene tuoj aus griebtųsi 

Nes kitaip, girdi, bol- už darbo gelbėti Lietuvos So- 
ševikuojantys draugijų susi
vienijimo delegatai buriami 
didžiumoj gali pasielgti taip, 
kaip pasielgę jų vienminčiai 
nowyoi’kiečiai. Klausimą visa
pusiškai išdiskusavus, eita prie 
balsavimo. Visgi, nors rodos, 
tik vienu balsu, nubalsuota šį 
dalyką palikti taip, kaip kad 
buvo iki šiol, tai yra draugijos 
delegatai pasiliks draugijų su
sivienijime be specialių privi
legijų ir ant toliaus.

Likvidavus klausimą 
link p. Jobnsono biliaus, 
siminta apie knygas,

p I I f P I P n C jas ir jas paduoti
i, JĮ | Įj ĮJ Jį atstovams apsvarstyti

. laiko. Nes kitaip, g

ŽINIOS
SUVAŽINĖJO MERGINĄ.

Vakar anksti rytą kampe 
Lincoln ir Wells gatvių lipant 
į gatvekarį pro šaly važiuojan
tis automobilius mirtinai su
važinėjo Miss. fcern Rosseter, 
18 m. amžiaus, 90-4 So. Ash
land avė. Motoristas pabėgęs. 
Niekas nesuspėjo pastebėti 
automobiliaus “laisnio” nume-

kas

rio.

POLICIJA GAUDO “RADIKA
LUS.”

Pereitą šeštadienio vakarą, 
rugpjūčio 26 d., T radęs Union 
Educational league konvenci
jos viršaičių kambariuose 
Scandinavian Labor* lyceume, 
2737 Hirsch bulvare, slaptoji 
policija padare medžiokles 
“radikalams.“ Vienuolika įtar
tų bolševikų areštuota. Tarpe 
areštuotų žmonių randasi ir 
vienas lietuvis.

Lietuviu Rateliuose
KLIUBUI BESIORGANIZUO

JANT.

Aš norėčiau, kad tie vyrai,

bą, varytų tą darbą ir toliau. 
Su kuriuo savo draugu dabar 
sutinku, tuoj pradeda teirautis 
apie organizuojamą K H ubą. 
Kiekvienas nurodo, kad toks 
Kliubas butų labai praktiškas 
ir reikalingas lietuviams.

Čia beveik kiekvieną dieną 
galėtų susirinkti žmones, ku
rie norėtų draugiškai ir atvi
rai pasikalbėti. Dabar daug 
žmonių randasi, kurie neturi 
kur laiką tinkamai praleisti. 
Kliubas ir butų tokia įstaiga, 
kurioj kiekvienas rastų sau 
draugų, su kuriais galėtų atvi-

Padabinimui kliubo prisidė
tų net ir merginos. Jau girdė
jau, kad keletas jų siūlėsi sa
vo patarnavimais. Visais at
žvilgiais žiūrint atrodo, kad 
toks kliubas turėtų pilno pasi
sekimo. Gyvenimas kliųbe ga
lėtų būti draugingas ir, taip 
sakant, šiltas. Kiekvienas atsi
lankęs čia rastų svetingą ir 
malonų priėmimą.

daugybe laikraščių ir žurnalų; 
norintieji galėtų pasiskaityti. 
Laikas nuo laiko čia butų ren
giamos paskaitos, iš kurių 
kliubiečiai turėtų daug dvasi
nes naudos ir galėtų šio to pa
simokinti: butų tikras liaudies 
universitetas.

Dabar tik
karna vieta arba statyti 
namas.

reikia surasti tin-
savas

NAUJIENOS, ChlcaM ffl. 1

Sį vakarą “Naujienų' 
(1739 So. Halsted St.) 
Kliubo susirinkimas.

name 
įvyks 
Kurie

ti prie įkūrimo Kliubo, malo
nėkite atsilankyti. Susirinki
mas prasidės 7:30 vai. vak.

— Busintis Kliubietis. 
WEST SIDE.

Dr. t. Kudirkos Draugijos 
susirinkimas.

Rugpjūčio 26 d. p. M. Mel
dai io svetainėje įvyko Dr. V. 
Kudirkos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Atlikus kas rei
kia susirinkimą atidarant, ei
ta prie p. Johnsono biliaus, 
kuriuo norima suvaržyti atei
vius ncpiliecius. Pradėjus šį 
klausimą svarstyti, susirinki
mo kįlo aštrių ginčų. Vieni 
patarė -draugijai atšaukti savo 
a (stovus iš draugijų susivieni
jimo, sudaryto daugiausia iš 
bolševikuojancio elemento, o 
kiti įgalioti savo delegatus, 
kari jie pareikalautų draugijų 
susivienijimo delegatų paga-

cial-demokratus Seimo rinki
muose, nes Seimo rinkimai jau 
čia pat. — Petras.

ROSELAND.

Apvaikščiojimas pažymėjimui 
Lietuvos pripažinimo.

Praeitą nedėldienį, rugpjū
čio 20 d., Roselando katalikiš
kos draugijos paminėjo Lietu
vos pripažinimą de jure per 
S. V. Antrą valandą po pietų

pri-' prasidėjo parodavimas nuo 
kurias , bažnyčios ir maršavo pasitikti 

Dr. V. Kudirkos Draugija, gaus W. Pullmaniečius ant 119 ir 
iš LDL1). už 10 dolerių. Karš* Michigan avė. gatvių. Rosel'an- 
tai kalbėta kokio turinio kny- diečiai turėjo vieną beną ir ke- 
gas draugija turi imti. Vieni lis automobilius ir trokus pa
sakė, kad reikia pasirinkti tik puoštus vėliavomis, o W. Pull- 
“geriausias,” nes daugumoj maniečiai turėjo du dideliu K. 
knygos bolševikiško turinio ir Pociaus benu ir du papuoštus 
nea ta tinka tikrenybei, o kiti trokus, kur atvaizdino
patarė paimti visų knygų po ' vos Kunigaikštį Vytautą ir Dė- 
vieną egzempliorių. Apkalbę- de Šamą — vieną beną ir tro- 
įus šį klausimą visapusiškai ką turėjo W. P. |L. P. Kliubas, 
visgi nubalsuota imti po vieną o kitą beną ir troką West Pul- 
egzempliorių visų knygų, taip 
sakant, dėl įvairumo...

Apkalbėjus dar kai kuriuos W. Pullmanicčių 
einamuosius draugijos reika
lus, susirinkimas uždaryta po 
dvyliktai nakties.

— Sužinojęs.

Lietu-

NORTH SIDE.

Progresyvės lietuvių visuome
nės ūpas geras.

Pastaruoju laiku gana daž
nai tenka man susieiti su šios

mano katalikiškos dr-jos. Rosc- 
lando parapijonys stebėjosi iš 

j kokybes ir 
sake, kad jie Roselandiečius 
“subitino”. Visi numaršavo į 
S t ru milo svetainę ir tenai pra
sidėjo prakalbos. Kalbėjo a- 
biejų kalniųjų kunigai ii’ džinu 
gės kunigine Lietuvos laisve. 
O kaip pradėjo kalbėti Dr. A. 
Rutkauskas, tai, jis išplūdo vi
sus pažangiečius ir naujienie- 
čius. Jis ir kunigą Garmų gal 
“subitino“... Daug žmonių pa
sipiktino iš daktaro Rutkausko 
nepraustos burnos.

—Girdėjęs.visuomenės darbuotojais ir 
šiaip žmonėmis ir su jais išsi- , 
kalbėti. Pas visus ūpas labai BRIDGEPORTO ĮVAIRUMAI, 
geras. Visi neguli net atsidžiau .
gti iš gerai pavykusios SeventlJ 1 aslai uojli laiku, ypač perei- 
Infantiy Regiment Armory ! daugelis šios koloni-
svetainėje Chicagos lietuvių Ijos profesionalų • buvo
pažangiosios visuomenės ma-' ,ab;U uži,nli nei)ai>n»stais rei- 

Į kutais. Beveik kiekvieną sykį 
! nuėjus su reikalais nebūdavo 
; galima rasti nei vieno namie.
Išpradžių aš maniau, kad kur’ 
nors įvyko lietuvių profesiona
lų konferencija, bet vėliau su
žinojau, kad musų profesiona
lai išvažiavę lurnamentan. 
Net nei denlistų nebuvo gali
ma susigaudyti. Aš beveik per 
visą savaitę išvaikščiojau su 
skaudančiu dantimi ir vos tik 
pabaigoj savaites vieną vakarą 
užklupau vieną dentistą na
mie...

Butų visai “švakai,“ jeigu 
musų profesionalai išgalvotų 
daugiau tokių “ui namentų“... 
Tuo syk žniogus susirgęs nors 
ir važiuok pas Abraomą bulvių 
skusti... Pagelbos iŠ niekur ne 
butų galima prisišaukti...

— Džianukas.

lutos pripažinimo de jure ir 
priėmimo Lietuvos konstituci
jos. Visi pareiškia, kad minė-

cagos lietuvių pažangiosios vi
suomenės kvotiniai. Ir tai kuo- 
geriausiai atlikta. Nes tik vie
nos savaites agitacija ir .prisi
rengimu tūkstančiai, ir tai dar 
rinktinės publikos, žmonių su
traukta apvaikščiojiman. Tas 
ženklina, pasak northsidieeiy, 
kad susipratimas pas žmones 
žymiai didėja. Dabar beveik 
visi pažangieji žmones dar su 
didesne energija ir pasišventi
mu griebiasi už darbo, uį dar
bo kovos prieš reakciją (Lietu
voje ir čia Amerikoje. Ypatin
gai northsidiečiai rengiasi vi 
-ais galiniais budais gelbėti 
1 rietu vos Socialdemokratus 
Seimo rinkimuose.

Be abejo, toks apsireiškimas 
pas Horthsidiečius yra labai ge
ras ir girtinas. Butų pageidau
jama, kad ir kilų kolonijų lie
tuviai sektų northsidicčius.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 r. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
•UI ‘oferopp *<>S I9ZS

Ar Manote rengti Teatrą 
Ateinantį Sezoną?

“Maratas”
Dramą paraše ANTANAS AMNUĖLIS

4

Tik ką gauta iš Lietuvos.

Labai puikus, trumpas ir lengvas sulošti 
veikalėlis, perstatantis frąncuzų Laisvės 
Draugų vargus po Didžiosios Prancūzų 
Revoliucijos.
Draugystes, Kuopos ir Kliubai pasirū
pinkit tuoj užsisakyti.

Kaina 10c. Daugiau įmautiems,— pigiau.

NA U J IENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

v«. T, A i

Pinigai išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu 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 paėmėju parašais.

DR. VAITU SH, O. D
Lietavli* Ąkjų Npectaiigta*

l'uiengvins akių įtempimą, karia 
esti/ orieiastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas ąkifr nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos p m-zaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Spectalž atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

M. Staniene

140tfc P. Lešinskui
14039 G. Liukpetrienei
14040 M. Mazolienei
14042 U. Repšienei
14045 J. Ikarui
14046 A. Kanaverskienei
14047 K. šapučius
14049 A. Naujunas
14050 K. Zavlevičiai
14051 M. Kubiliui
14052 B. Gečienei
14054 P. Rozgienei
14059 J. Tautiene
14060 L Stulginskiui
14062 V. Navagruckui
14065 A. Strumskiui
14066 A. Malevičienei
14069 A. Firkšliui
14073 S. Seluztraitytė
14073 E. Andriulienė
14076 M. Gečaitė
14078 O. Žilienei
14082 J. Vahickui 
14085/936 A. Spolveris 
14086 
14089 
14091 
14092 
14095 
14096

• 14097 P; Marauskas
14098 P. Tamošius
14102 B. Dudžiutė
14103 A. Adomaitis
14104 J. Ezerskiui
14106 A. Čeponiui
14107 J. Ivoška 
14111 N. Paplauskutė 
14114 A. Sereikiui 
14115 
14118 
14119 
14126 
14128 
14130
14139 J. Saudargas
14145
14151
14152
14156
14157 P. Šimkienė
14158 D. Semoško
14163 O. Švereckiene
14164 J. Kleinauskas 
14174 P. Šimkiene

. 14175 J. Rageliui
14182 A. Adomaitienė
14184 S. Dapšis
14243 J. Jašinskui 
14247 A. Saldis 
50406/611 P. šeputienė

i 50523 J. Sokienei
50529 V. Budrikaitei
50530 E. Budrikaitė

ŠIANDIE PINIGU |
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
10c. už 100 auks. 

arba
1,000 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

A. Tamkevičiai
D. Plauškas
P. Mikučiui
A. Tamošiui

I. Gudmanas
E. Krikščiūnienei
O. Narmantaitė
K. Rudkauskienei
P. Lakačiauškiui.
K. Kazlaušk.-Lauraitienei50540 P. Dirsei
V. Viskiui

O. Spolveris
J. Sedelskiui
S. Seniai te
M. Dachniėvič 
R. Reveinienė 
M. černauskienė

I. Noreikai
B. Kairiui
V. Karaliūnas
M. Giedgaudui
M. Grigienei
J. Lenkaičiui

M. Augiui
I. Razbauskas 
K. Gedminienė 
V. Janušienė

Pinigus gavo:
Perlaidos:

Tel. 13/VII P. Petrauskui 
Tel. 13/VII P. Gapsevičiui 
Tel. 13/VII A. Gričiui 
Tel. 20/VII O. Bilska 
Tel. 144 D. Likas 
10023 A. Paulauskas
12021 M. Kukučionis
12022 J. inkevičienė
12023 P. Likošiunas 
12117 P. Zulanas 
12258 M. Mikalauskaite 
13057 P. Andriukui 
13158 O. čepukenaitė 
13637 A. Alesiui 
13645 B. Čiurliui
13714 O. šamsanienė
13715 J. Sereikaitei 
13718 O. čepukeniutei t 
13743 J. Keturakis 
13760 J. Paršiukui 
13798 O. Beniušiene
13803 D. Jakavičiene
13804 P. Rutailius 
13822 M. Gurskienč į 
13839 K. Jaureckui 
13853
13871 L. Mickevičiūtei 
13873 M. Petrenis. 
13880 A. Jarienei 
13882 
13885 
13886 
13887
13889 B. Kuršauskis 
13892/904 J. Baužinas
13893 F. Hermanui , 
13897 J. Jočiui
13901 O. Apulskaitei
13902 M. Jacukaičiui
13903 P. Marcijonui
13906 U. Burokienei
13907 J. Tamašiunui 
13910 J. Černiui 
13913/909 M. Tenikaitė
13914 M. Pečiukaitienė
13915 J. Mikulskienei 
13919 A. Gruzdžiui 
13923 M. Balsienei 
13926 I. Antanaičiui 
13928 M. Narusienei 
13930 J. Važgauskui 
13932 P. Cemevičiai
13934 A. Jarienei
13935 P. Citavičaitei
13936 J. Jakavičienei
13937 K. Deimantui 
13940 J. Šiaudikiui 
13944 P. Kukščianienė 
13945 
13947 
13948 
13950 
13954 
13955 
13957
13958 P. Dauborienė 
13962 O. Opulskienei
13966 M. Zaleskiui
13967 S. Podžiunui
13972 I. Gorskiui
13973 M. Pranienei 
13975 V. Norvaišui 
13977 N. Poremskienei 
13980 O. Jurkštui 
13981/950 J. Stulga 
13282 S. Satkaieius 
13983 J. Kelmui 
13985 M. Dočkui
13989 T. Šepkai
13990 M. Rozelienei
13894 J. Jencevičiui 
13994 A. Ragaučius
13996 T. Drevinskienei
13997 P. Atstupienei
13998 K., Merkiui 
14002 P. Mikalauskiui 
14012 K. Lipnickienei 
14014 Z. Jablonskienei 
14016 A. Urbonui 

(*14016 M. Rankienė
14018 J. Ušinskas
14019 P. Kunieko
14020 P. Svirušiui 
14022 M. Vertelienei 
14023,J. Klioriur/ 
14026 D. Gembickienei' 
14027 
14031 
14032

J. Dauginiui 
M. Wetkiene
K. Radziulienei

50553 V. Vi'lkauckas 
50566 J. Gečiui 
50610 J. Šiuliui 
50617 V. Miniat
50623 S. Ziuikienei
50624 T. Juguliui
50625 L. Ragočiui
50626 V. Povilaičiui 
50629 A. Lazdauskas
50635 M. Barkauskienei
50636 M. Vitui 
50643 A. Kaltauskas 
50655 K. Žebrauskienei
50657 K. Balčiuniutei
50658 L. Krikštikaičiui
50663 E. Alašiunienei
50664 M. Bernikienei
50665 E. Alešiunienei 
50667 M. Rimkienei 
50671 K. Juškevičiai 
50678 II. Mikšaitė 
75061 M. Besusparis 
75114/901 J. Gailis 
75115/902 J. Gaidienė 
75116/903 M. Burnickienė 
75122 A. Juškaitei 
75124 V. Puidokui 
85125 S. Jokšas
85127 D. Bradauskienei 
85134 P. Va'lavičienei
85138 M. Juškevičiui
85139 I. Raziui 
85142 J. Baniui 
85145 V. Yuciui 
85149 P. Marcinkevičius

Kvitai sii paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

■
?. -l. 1•»**»**• v taikai■■ ......................

PUIKIOS NAMINSS GYDUOLflS
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytlnis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, UI.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

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

Telefonas Victory 9082
—............  i ■ .... .......    ■—/

DR. W. YUSZK^VICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

y

Tel. Austin 737

DR.MARYA 
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 ■■......................................■■m i —z

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Pritaikau akinius, sudužusius sti
klus ir sulaužytus rėmus sutaisau 
į trumpą laiką, 
užtikrinu visi
ems/ kad gausi 
te kuonogeriau
šią patarnavimą ir užganęcppfmą. 
Vienintelis lietuvis (Optometrist) 
akiu daktaras ant Bridgeporto.

DR. SERNER, (ŠERNĄ S) 
3315 S'o. Halsted St., Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted St., 'Chicago.

Nedeldjenias pagal sutarimą

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.

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
po

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.

PINIGAI
iš

Town of Lake 
LIETUVON

Town of Lakę lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 , 
W. 46-th Street.

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.
—-----------2—z

Dr. YušKa'
1900 So. Halsted St, 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

r* ------------------------

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.

Ganai 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

OR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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 Chirurffaa 

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

3259 So. Halsted St., Chicago,

. '--------------------- ----------

DR. Č. K. KLIAUGA į 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, IU. I 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. ' 
Phone Canal 02C7 į

______
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Kenosha {VAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ | PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Lietuviai
Dabar laikas siysti 

pinigus Lietuvon

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių troki 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
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. '

MOTERŲ
KEIKIA merginos abelnam na 

mų darbui. Nėra skalbimo, geras 
namas, atskiras kambaris, nuo
latinis darbas. S.Freedman, 1330 
S.Avers Av. Tel.Lawndale 4717J

I PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėrnė, didelė krautuvė ir geras 
biznis, gera vieta ir gerai biznis 
eina. Svarbi pardavimo priežas
tis. Pašaukit. Lafayette 6177.

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigu siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra įgmokami greitai 
ir teisingaųSįiekur negali 
būt geriau.

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

A. A. PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PABDAVIMUI groserne ir de- 
likatesen krautuvė; geras kam- 

1 pas; pardavimo priežastis—part
neriai skiriasi. Kreipkitės nuo 6 
iki 9 vak. 2058 W. 21st St.

PARDAVIMUI pusė akerio 
netoli Riverside—Stickney, III. 
Netoli Zoo-logiško daržo 'ir Fo- 
rest Preserve. Kaina $300, verta 
du syk tiek. Turi turėt $100 
cash, likusius gali mokėt mėne
siniais išmokėjimais. Nuteiksime 
visiškai gerą titulą. Veik grei
tai, kadangi negausi kitos pana
šios šiai vietos, kol gyvas busi.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. - 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorių: 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karoli. 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė. 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 332' 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz 
Šokas 3156 S. \Vallace st.; kasiei, 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av. 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka 
sos globėjas Jonas Mozuraitis 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi 
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesi* 
pirmą subatvakarį J. Maziliausk< 
salėj 3259 S. Union avė. Nariai: 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 ik

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimai- 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.
Kaina tik 10c

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted St..

ChicaifO. III.

Pranešimai
Lj/S- S. VIII Rajono konferencija 

įvy'<s nedėlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Socialistų Partijos piknikas bus ne- 
dėlioj, rugsėjo 3 d., Riverview darže, 
Western, Belmont ir Clyboum Avė. 
nuo 10 ryto iki vėlam vakarui. Bus 
žymus kalbėtojai, muzika, šokiai. Pik
niko tikietus galima gaut “Naujienų” 
ofise — 30c. Kviečia Komitetas.

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbemę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui i Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kairis.

...Susivieniiimo Draugysčių ant Brid- 
geporto laikys mėnesinį susirinkimą 
utarninke, rugpiučio 29 d., 8 vai. va
kare Mildos svetainėj, 3140 S. Halsted 
St. Prašau draugysčių atstovu nesi- 
vėlinti — yra svarbių reikalų. Taipgi 
pranešu visom draugi ioms, kad Susi
vienijimas rengia pikniką ateinančiais 
1923 m. birželio 17 d., tad draugystės 
prašomos tą diena nieko nerengti.

— Rašt. J. Balčiūnas.

A. L. T. Sandaros 25 kp. extra susi
rink invas įvyks utarninke, rugpiučio 
29 d.. 8 v. v., Fellowshin svet.. 831 W 
33 PI., nariai malonėkite atsilankyti, 
nes bus nominacijos Centro Valdybos, 
taipgi iš centro vra atėję daug svar
bių dalykų apkalbėti.

— Sekr. K. Vilkas.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 va).

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
l*lant Naujienų darbininkai veriaus 
'-alėtij žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
tnai, apsivedimai, asmenų % 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai j, 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JUOZAPAS ASTRAUSKAS, VIL- 

kaviškio kaimo, Bartininkų valsčiaus, 
Vilkaviškio apskrities, turime svarbų 
reikalą iš Lietuvos malonei prašome, 
Jeigu kąs žinotų apie jo gyvenimą 
pranešti, už pranešimą atlygisime.

A. DARGIS,
726 W. 18th St., Chicago, III.

OLSJCKIS savo motor troku 
perveža bile ką ir bile kur už la
bai žemą kainą. 3255 So. Union 
Avė., 3T25 So. Halsted St., Te
lefoną "ards 4305.

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 SALIUNAS LIE- 
tuvių ir lenkų apgyvento] vietoj — 
priežastis pardavimo išvažiuoju j kitą 
miestą. Noriu parduoti greitu laiku. 
Renda tik 30 dol. j mėnesi.

4533 So. Marshfield Avė.

Kreipkitės j
Naujienas, 
No. 104.

JIESKO DARBO

REIKIA porterio nuo 11 ryto 
iki 7:3Q vai. vak. $15 į savaitę. 
Turi kalbėti angliškai.

'Sea Food Restaurant
3272 W. Madison St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- 
dainių “aiskrimo”, tabako, cigaru ir 
visokių smulkmenų krautuvė, 
nis geras cash, gera vieta, 
pigi ir Ivsas ant ilgą laiko.

2800 S. Emerald Avė.

Biz-
Renda

PARDAVIMUI NAMAS, LOTAS, 
bučernė ir groserne; biznis varomas 
per 10 metų; gera proga norintiems 
turėti gerą biznį.

Atsišaukit:
5129 Archer Av., kampas Kildare Av. 

Tel. Lafayette 0392

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVI!. 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An 
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins 
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka 
sos globėjai Juozas Juščius i 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo 
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

JIEŠKAU darbo, prie iš vežio
jimo duonos arba prie kitokio is- 
vežiojimo. Turiu patyrimo tame 
darbe. Naujienų Skyrius, 3210 
S. Halsted St. No. 21.

REIKIA DARBININKU

REIKIA gray iron foundrės— 
Bench ir machine moulderių.-Už 
mokestis nuo penkiasdešimts iki 
šešesdešimts centų į valandą. 
Pragyvenimas aštuoni iki devy
nių dolerių į savaitę.
J. L TRESHING MACHINE CO. 

Racine, Wis.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
Saldainiu krautuvė. Lietuvių apgy
venta^ labai geroj vietoj. Parduosiu 
labai pigiai, dėl greito pardavimo už 
8825 cash. Priežastį pardavimo pa- 
tirsit ant vietos.

' 3128 W. 39th St.

PARDAVIMUI 2 FI.ATŲ MEDT- 
nis namas, po 4 kambarius ir kitas 
namas, G kambariai ir saliunas, sale 
to namo yra tuščias lotas. Parduo
siu už pusę kainos, nes važiuoju Lie
tuvon.

A. SALTANAVIČIA 
5009-11 Todd Avė., E. Chicago, Ind.

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA vyrų ir moterų val

džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearbom 
St. Boom 209.

REIKIA PATYRUSIŲ IR
NEPATYRUSIŲ STEEL 
CHIPPERS. GERA ALGA,
NUOLATINIS DARBAS

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

NTERSTATE IRON AND 
STEEL COMPANY

PARDAVIMUI saliunas ar 
mainysiu ant namo arba kokio 
kitokio biznio.

3437 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas apie- 
linkė apgyventa lietuvių ir airių. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3347 S. Wallace St.

CICERO, ILL. — LIETUVOS K A 
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba 
Pirm. Juozas Takažauskas, padejė 
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi 
liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka 
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma. 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalk: 
And. Jaras. — Susirinkimai laikom 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50t) 
Avenue.

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACUOS

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

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P~ 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 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 Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU- 
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 332R South 
Auburn Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. I’iaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikoma 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

11’ 
už

REIKALINGA 8 MERGINŲ Mo
kintis ant norsės . Knygos, uniforma, 
•mimas, valgis ir primokėjimas. Kur
sas ant dviejų metų, gera proga mer
ginoms. Atsišaukite tuojaus.

ST. PAULS HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKIA merginų virš 16 me
tų amžiaus prie punch press ir 
assembling darbo; nuo šmotų. 
Galime panaudot keletą ir ne
patyrusių. 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA moterų nešimui į 
stalus valgio ir abelnam namų 
darbui nuo 8 vak. iki 4 vai. ryto. 
$14 į savaitę. Turi kalbėt ang
liškai. Sea Food Bestaurant, 
3272 W. Madison St.

REIKIA merginų prie kilnoji
mo mažų pakelių išpildymo kam 
bari n Lengvas darbas, smagios 
sąlygos. Albert Dickenson Co., 
35th S t. & California Avė.

Reikia Merginų ir ’ 
jaunų moterų

Insoliuotojų
Operuoti mašinas viniojimui 
švaria popiera varinius dratus.

Naktimis ar dienomis.

Cailwinderių
Lengvam švariam darbui 
riam jaunos moteris ypatingai 
pageidaujamos, paprastai prisu
kimui siuvamos mašinos špuhi-

ku-

118th Street & Calumet 
River

SOUTH CHICAGO.
Telefonas—So. Chicago 9170

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 

kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos, vvalnut 
dining setas ir miegkainbarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai. 1211 West Garfield 
Boulevard. Phone Wentworth 1017.

PARDUOSIU PIGIAI VELOURO 
seklyčios setą mahogany, dining room 
kaurai, ant grindų pastatoma lempa, 
misinginė lova. Parduosiu atski
rai.

4202 S. Michigan Avė. /

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai, kas norit pirkt, atsišaukite 
vakarais iki 9 vai. vak. Brighton 
Park, prieš lietuvišką bažnyčią ant 
grosernės.

4358 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI RESTORANAS, 

lietuvių ir rusų kolonijoj. Biznis per 
15 metu. Parduodu tuojau ir pigiai, 
nes važiuoju Lietuvon. Sykiu 5 kam
bariai gyvenimui. Ir daugiau biznių 
turiu ‘pardavimui.

821 W. 14th St.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 

šerne, visokių tautų apgyvento] vie
toj. Biznis geras ir cash. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos. At
sišaukite j Brighton Park Naujienų 
Skyrių, 4138 Archer Avė. Telefonas 
Lafayettė 7G74.

. BEVEIK DYKAI
Auksinė proga, parduodu bučernę 

ir grosernę arba saliunas. Savininkas 
turi du bizniu per 4 metus. Per 4 
blokus yra tik viena bučernė, iš 6 
kampų tik vienas saliunas. Kreip
kitės. 2559 W. Pershing Road, arba 
39th St.

Patyrimas nereikalingas, 
turi angliškai kalbėt.

bet

WESTERN ELECTRIC CO. 
INC., 

48th Avė. & 24th St.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota i 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti/ 
Atsišaukite i Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

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

3331 So. Halsted St.

REIKTA patyrusių vieną ada
ta operatorkų; $12.00 ir bonu- 
S31«

LAMODE GARMENT CO.
1733 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI BARBERNĖ IR 
gyvenamieji rakandai, arba tik bar- 
bėmė. Yra pragyvenimui kambariai, 
rendą pigi, vra lystas randasi 18-tos 
gatvės apielinkei. Kreipkitės į Nau-( 
jienas Num. 105.

1739 So. Halsted St*

PARDAVIMUI 'barbernė ir 
pool room. Geras biznis. Par
davimo priežastis, einu į kitą 
biznį. Bargenas.

918 W. 14th St

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ MURL 
nis namas; antaukštis ir skiepas, 6 
flatai, toiletai ir elektras; taipgi 2 
pagyvenimų namas užpakalyj. Ren
dos $1,476 į meta, brie 17-tos 
Union Avė. Turiu parduot 
$10,00'0.00.

6 kambariai piltu pamatu medinė 
cottage, moderniška vandenio šiluma, 
arti 39-tos gatvės ir California Avė. 
$6,200.00.

2 aukštLj mūras ir skiepas 2x6 mo
derniškus kambarius flatai. Vandenio 
šiluma, IVj loto, $9,500.00 (Brighton 
Parke).

7 Kambarių stucco gyvenimui na
mas, viskas naujausios mados, 1% lo
tas, 4 automobiliams garadžius, van
denio šiluma.
Parke).

S. G. 
1315

NČRTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠI! 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba 192: 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.; Sekr. J. Penkauska: 
1649 Girard st..;Kasierius F. Hei 
manas 1645 Wabansia av. Svotai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knygyno adresas: Liuosvbė> 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi 
caro.

$7,450.00. (Brighton

TUPONICH, 
W. 18th St.

PARDAVIMUI DU BIZNIU, VIE- 
ną grosernę ir bučernę. Abudu gera
me stovyje. Lysąs ilgam laikui. Gy
venimui kambariai-užpakalyj krautu
vės. Pigi renda. Parduosiu pigiai. 
Jei nesi bučeris, ąš išmokysiu buče- 
rystės. Atsišaukite:

2018 W. 24 th PI.

NAMAI-ZEME
' T i

PARDUOSIU ar mainysiu ant ma
žesnio mūrinio 3 aukštų bizniavo na
mo. Saliuno užpakaly! 4 dideli kamba
riai. Ant viršaus iš priekio 2 flatai po 
5 kambarius, iš užpakalio 2 flatai po 
4 kambarius. Cimentuotas skiepas, 
gasas, elektra. Rendos $150 į menesį. 
Vertės $16,500, bet dėl nesutikimo 
partnerių parduosiu su visu bizniu, 
pianas $1,500 už $13,500. Atsišaukit 
greitai, 3212 So. Wallace St. Tel. 
Boulevard 8979.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBG 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Vai 
dyba 1922 metams: — Pirm. A 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėję 
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus 
kinas 18^1 N. Leavitt st., turt< 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklej 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J 
Dauginis 1604 North avė., kasof 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta
navičių, maršalka P. Januškevičia 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvida^ 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan 
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su 
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie 
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygynt 
svet. 1822 VVabansia Avė.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martlnavičia, <5138 S. Erne- 
lald Av., nut. rašų J. V. Pimša, 
3242 S. Emerald A ve., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka F r. Kuzm.inc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

VITAUTO B AND 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 2240 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 
priimam! geri muzikantai.

PARDAVIMUI ĮPĖDINIS NAMAS 
2 aukšti) su bizniu, 2 lotai, namas ge
ram padėjime, geroj biznio vietoj, pa
čiame lietuvių centre ant Town of 
Lake. Kaina tik $10,800.00. Kreipki
tės į Naujienų Skyrių ant Town of 
Lake, 1614 W. 46th St. No. 55.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI!
2 pagyvenimų mųrinįs namas, ga- 

rage. su visais įtaisymais. Parsiduo
da pigiai, arba, išsimaino ant didesnio 
namo. Namas randasi ant 35th ir 
Emerald Avė. Rendos $55. Kaina 
tik $3,900.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St.

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

MOKYKLOS
ant

mu-
ga-

PARDAVIMUI 3639 Lovve Avenue, 
marinė cottage; maudyne, gasas, 
elektra, garadžius. Priimsiu 
$750 cash, ir mėnesiniais išmokes- 
Čiais likusius. Savininkas 
vietos.

PARDAVIMUI 3601 Wallące St., 
rinė krautuvė, kambariai ir
radžius; rendos $30 į mėnesį; par
duosiu ant išmokesčio — $750 
cash, likusius po $30 į mėnesį. 
Kreipkitės nrie savininko 2603 
S. Halsted St. (ofisas).

PARDAVIMUI 5 akeriai su namais 
ir staku mae pilto kelio, kampas 
123rd ir 90th Avė. Kaina $9,500'. 
Puikiausia vieta vištų farmai. 
Priimsiu cash $4,000. likusius mė
nesiniais išmokesčiais. Matykit 
savininką ant vietos arba kreinki- 
tės į ofisą, 2603 S. Halsted St.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
90 akerių farma: 70 akerių dirbamos, 
20 akerių ganvklos, su budinkais, gy
vuliais. visomis farmos mašinomis ir 
apsėtais laukais; farma randasi Illi
nois valst.

Kreipkitės:
718 W. 120th St. Tel. Pullman 6344

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, neša metams pelno $924.00. 
Už $8200.00. Atsišaukite tuo
jau.

4619 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
su groserne ir fintas viršuj. Par
duosiu pigiai, nepraleiskite pro
gos ; biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Atsišaukite: 1739 S. Hal
sted St. Box 102.

PARDAVIMUI bizniavus mu-' 
rinis namas gera biznio vieta, du 
pagyvenimu, didelis mūrinis ga- 
radžus, apielinke apgyventa lie
tuviais. Parduosiu pigiai. 2607 
W. 47th St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA 
mas su saliuno barais. Tai yra 
bizniavas namas.

Atsišaukite:
3253 Normai Avė.

PARDAVIMUI NAMAS, 4 PA- 
p-vvenimu: elektra, gasas, užnakalyj 
didelis garadžius dviem mašinoms, 
viskas muro. Turiu parduoti o-reitu 
laiku ir tndel duosiu pigiai. Namas 
tinka visokiai# bizniui.

Savininkas.
, 3564 So. Halsted St*

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ I 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių srramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 83čios gatvės.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

• 1507 W Madison St

KRIAUČYSTA
Kišenių dįrbėių, nuprosvtojų. 

kirpimo, dezfJninimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vali

TAIlORS SCHOOL
1707 iV. DiviMon St.

/ f

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

— K. ViČaR.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eięnrontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John I.auraitis 2026 S. Union 
avė.; turi. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. California Avė.; ižd. Jonas Šve
das 3409 So. Leavitt st.: kontrolės 
rašt. St. .Terombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mene- 
sis pirmą* subatos vakara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3314 
So. Auhui-n Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtu rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasieriuš Benediktas 
Butkus 840 W. 3.3rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morean St.: kasos globėjas Ant. 
Paulikas 824-7 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Tdikauskas. — Su
si rinkimai laikomi kiekvieno mene
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia. 
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rašt. 
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, koresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ- 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, vai 
dyba 1922 metams: — pirm. Wal 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kcns- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau 
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt 
John Valanchius 10910 Edbrooki 
Avė.; turtų raštj Vincentas Dargif 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie 
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 ik1 
40 motų.

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

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
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. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka- 
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tanvkevičia, Edv. Čepulis, Er. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
na8. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų. f

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Vai 
dvba 1922 m.:' Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av : 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 Soutl 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.: kasieriu4 
Jos. Balčiūnas; kasos trlob. Ant 
Arunvinas ir Ant. Strumbris: mar 
šalka Wm, Butkus. — Susirinkimą-' 
laikomi kas mėn. trečia nedeldieni, 
1 v. no n. Urbono salėj 3338 So 

. Auburn Avė. »
L. K. MINDA ŪGIO DRAUGYSTĖS 

Valdyba: Pirmin. Ant. Svibali; 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 3010 S. Union av.. nut 
rašt. Alex: Varnelis 3031 S. Unfor 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdls 4414 S 
California av.; iždin. Peter Riškuf 
2837 S Emerald av.; kasos globė 
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalpori 
avė.

LIETUVOS LAISVĖS VYRU IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS? 
KLIUBAS No. 1. Pirm. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
nirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tienė. 3227 Auburn Avė.: Fin. rašt. 
K. Prasevičia. 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whinnle St.; 
Kasos globėiai: K. Juzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS šv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice:pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Auburn A v., Protokolų 
PaŠt M. P. Ramarau/’kas. 816 W. 
18 St.. Fl^^nsų ra*t. F. Pumputis, 
3140 So. Wallnr/» St.. Kasierins F. 
Pakutis, 9603 W. 69th St.. Kasos 
g-lob. A. Maziliaiiclris, 3350 Emo- 
rald Av. ir K. Kilovičią, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kileričia, 
8353 So. Union Av.. Lironlų gloh. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.




