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Lenku siautimas Silezijoje
. ................. -
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Belgija mobilizuoja kariuomenę
Ministerijos krizis Vokietijoj

Lenky bandity siautimas
Silezijoj.
Lenkų gaujos užvaldžiusios vi
są Aukštąją Sileziją; Vokietija
pasiuntus notą talkininkams.
BERLINAS, geg. 7. — Vokie
tija šiandie pasiuntė notą tal
kininkams, klausdama, ar tos
valstybės yra pasirengusios pa
rūpinti pakankamą skaičių ka
reivių, kad Augštojoj Silezijoj
tvarką atsteigus.
Kaip pranešama,
I^enkų
“insurgentai” nūdien visą Aug
štąją Sileziją kontroliuoja. Gau
tomis .žiniomis,
gyventojai
Augštosios Silezijos miestų. ku
riuos laiko apsupę lankai, jau
arti badavimo. Vienas tokių
miestų yra ir Kattowitz. Len
kų karinės jėgos yra apsupu
sios jį.
Iš Cologne’o gauta nepatik
rintų žinių, jogei Anglai kon
centruoja rezervus ir artileriją,
veikiausia tam, kad panaudo
jus tai Augštojoj Silezijoj.
Olppelnan atvyko tūkstančiai
pabėgėlių iš Augštosios Silezi
jos. Kiti pabėgėliai dar kely.

Grūmoja mirties bausme.

Lenkų komisionierius Augš
tojoj Silezijoj, Adelbertas Korfanty, organizuoja civilinę vaidžią. Vienas jo kabineto ministoris (geležinkelių reikalams
tvarkyti) grūmoja mirties bau
sme kiekvienam geležinkelicčnri, kuris drįs mesti darbą, va
dinas, sustreikuoti.
Italų kariuomenės plebiscitui
Augštojoj Silezijoj
tvarkyti
komanduotojas pakvietė tris
tuksiančius Vokiečių savano
rių, kad tinkamai Lenkų puoli
mą a t rėmus.
Šiandie gautomis iš Beutheno žiniomis, Lenkų maištinin
kai jau yra apsupę Koenigshutte’ą, Glcvvitz’a ir Nicolai — tris
svarbius Augštosios Silezijos
miestelius. Beto, jie sužeidė ar
ba nužudė daugiau kaip šimtą
italų kareivių, kuriems tenka
atlaikyti kone visa šito puolimo
našta.

Skelbiama, kad Lenkai stato
pavojui! ir Oppelną, kur ran
dasi talkininkų kontrolės komi
sijos kvatiera.
Reikalinga Vokiečių paramos.

Apskaitliuojama, kad Augš
tojoj Silezijoj randasi truputį
daugiau kaip dešimt tūkstan
čių talkininkų kareivių,
bet
jiems stokoja
ginklų. Tuogi
tarpu Lenkai esą ytin
gerai
apginkluoti, o bėgiu kelių pa
starųjų dienų jie atėmę nema
ža artilerijos iš Italų. GrossStrehlitze’o apskrity įvyko ytin
stiprus susirėmimas, čia Len
kai užpuolė Italus netik infanterija, bet ir artilerija.
Lenkai traukiasi iš Rybniko-

OPPELIN, geg. 7. — Čionai
esantys Prancūzų valdininkai
praneša, kad Lenkai traukiasi
iŠ Rybniko sryties. Jie taipjau
rodą palinkimo trauktis iš vi
sų kitų industrinės sryties pun
ktų. Tik vienoje vietoje, bu
tent, Kieferstadte, trysdešimts
šešias mylias į pietryčius nuo
Oppeln eina atkaklus mušis.
Čia Lenkus puolą taip vadina
mieji elnwohnwehr*ai.
Talkininkų komisija paga
lios išpildė Vokiečių reikalavi
mus, kad butų atidaryta rubežius tarp Vokietijos ir Silezijos
ir kad visi tie politiniai nusi
žengėliai, kuriuos buvo įkalinę
talkininkai, butų paliuosuoti.
Reikalingi 40,000 kareivių.

Talkininkų valdininkai atvi
rai pareiškia, jogei gali kilt
koks nors naujas sumišimas,
Jie sako, kad tokiame atsitiki
me jie bus bejėgiai tinkamai
apsidirbti su sukilusiais Vokiečiais gyventojais. Vokiečių de
legatas prie talkininkų komisi
jos, kunigaikštis Hatsfeld, va
kar pareiškė, jogei daryta vi
sa, kad Vokiečiai pasiliktų ra
mus. Vis dėlto, pavojus kas
valandą didėjąs.
“Mes prašėme, kad talkinin
kai savo kariuomenę čionai pa
didintų iki keturiasdešimta tuk
stančių vyrų” — pareiškė Hats-<
feld. Jeig»ii norima tokios rūs
čios padėties išvengti, reikti Ii’
ga ir labai reikalinga turėti
nuo 30,(XX) iki 40,(XX) kareivių.
Mes pilnai numatome, kokių
pasekmių gali duot ‘ susikirti
mas tarp Vokiečių ir Prancūzų
kareivių, o todd mes nesigai
lėsime dėti pastangų, kad pa
šalinus tai, kas mus galėtų nu
vesti prie karo.”
Jisai dar pastebėjo, kad Vo
kiečių gautomis žiniomis, Aug
štojoj Silezijoj mažų mažiau
sia randasi šešiasdešimts tūks
tančių gerai apsiginklavusių
Lenkų. Kaip sakoma, jais va
dovauja buvusieji Lenkų armi
jos oficieriai.
“Insurgentai”
esą gerai disciplinuoti.

steriai nuo balsavimo susilaikė.
Čia manoma taip, kad dėlei
tokio socialistų ministerių el
gesio ministerijos krizis tapo
tik atidėtas. Jisai bus iškeltas
tuomet, jeigu Riuhr sryties oku
pacija bus įvykęs faktas.
Vis
dėlto, ministerių kriziso busią
galima išvengti, jeigu Vokiečiai
sutiks talkininkų reikalavimus
išpildyti.

Negal susitart delei
ministerijos.
Didžiuma Reichstago narių
talkininkų reikalavimams
nusilenksią.
BERLINAS, geg. 7. — Vossisebe Zeitung šiandie pranešė,
kad Vokietijos
prezidentas
Ebertas kreipėsi į Dr. Wilhcl-

mą Mayerį, Vokietijos amba
sadorių

Pranei joje,

prašyda

mas, kad jis naują ministerių
kabinetą .sudarytų. Dr. Maycris
tečiaus paprašęs, kad pirma
nei jis galės galutiną atsakymą
duoti, dar turėtų laiko apsisvarstyti.

Ministerijos krizis dar
neišspręstas.
BERLINAS, geg. 7. — Rei
chstago vadai šiąnakt prisipa
žino, jogei ministerijos kriziso
išsprendimo klausimų iki šiol
jokio progreso
nepadaryta.
Toks pareiškimus duota po -vi
są dieną tvėrusių partinių kon
ferencijų bei diskusijų tarp ka
bineto iš vienos pusės ir užsie
nio reikalų komisijos
iš’ ki
tos. Konferuota dėlei talkinin
kų ultimatumo, kuris Vokie
čiams įteikta kontribucijos iš
mokėjimo klausimu.
Iš dabartinės koalicijos blo
ko tik liaudies partija ir demo
kratai yra* pasireiškę, jogei jie
priešinsis by vienam naujam
ministerių kabinetui, kuris su
tiks talkininkų
ultimatumui
nusilenkti.
Ir taikos sutarties pasirašyto
jai priešinasi.

Klerikalai
ir didžiumiečiai
socialistai vienodo nusistatymo
dar neturi. Buvusia kancleris
Hermanas Mudlleris,
didžius
inietis socialistas, kuris kartu
su buvusių transportacijos rei
kalų ministerių Johanuos Bell
pasirašė taip vadinamąją Versailles’o taikos sutartį, yra
griežtai nusistatę prieš nusi
lenkimą talkininkams.

Šiandie daugiausia laiko pa
švęsta ginčams delei “pinigiškos kontribucijos.” Klausimas
dideliu susidomėjimu nagrinė
ta. Tai i) jau kalbėta delei tų
sąlygų, kurios pažymėtos tal
kininkų ultimatume ir kartu—
delei padėties Augštojoj Silezi
joj.
Numato Francuzų-Lenkų
sąmokslą.

Iš Oppelno pranešama, kad
Italų kariuomenės komanduo
tojas tenai sakęs prakalbą bu
rini pabėgėlių, kurie atvykę
miestą. Jis pareiškęs, jogei Ita
lija pareikalavusi, kad tinka
mam Lenkų atrėmimui Augš True translation filed with the posttojoj Silezijoj talkininkai leis master at Chicago, I1L, May 9, 1921
tų panaudoti nacionalinę Vokie as required by the act of Oct. 6, 1917
čių armiją — Reicbswehr*us. <•
Kad kalbamoji armija butų
psiųsta į Augštąją Sileziją, didižiuma Vokietijos valdininkų

Reakcininkų laikraščiai nau
dojasi Prūsijos vidurinių reika
lų iiųinisterio Dominouso parei
škimu, kurį jis davė landtage,
būtent, kad Francuos kariuo
menė Silezijoj arba tiesiog pa
deda Lenkų “insurgentams”
arba vėl skubinasi pasitraukti
iš neramumo apimtos sryties,
vadinas, nesistengia sukilimą
nugniaužti. Vedamuosiuose tų

tam nepritaria.
Jie salto, Icacl
tai butų “inilitarine trumpare-

q
striiipaniiiosc įrotloma, jogei tai yra naujas liiitly-

Belgija mobilizuoja
kariuomenę.

gyste”
8OCIALDRMOKRATAS.

................ ~ .
Socialistai nepritaria;

under the Act of March S, 1879.

%

laukiama ministerijos krizio.
BRIUSELIS, Belgija, geg. 7.
— Ministerių'kabi notas šiandie

Musų draugų laikraštis 1* užgyrė Londono konferencijos
Kauno. Kiekvienas darbininkai) nutarimus ir paliepė mobilizuo
privalėtų ji perskaityti. Num.
ti vieną kareivių klesą.
Jau atėjo Socialdemokrato 4,
Socialistas teisingumo minis5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu teris Vandervelde Šitam suma
meriai.
nymui
nepritarė ir balsavo
Gaunamas Naujienų oflie.
prieš. Kiti du socialistai mini-

mas apie Prancūzų ir Lenkų
sąmokslą — by kuria kaina pa
vesti Augštąją Sileziją Len
kams.
Berlino laikraščiuose šiandie
išspausdinta pranešimas, ku
ris, kaip sakoma, esąs neginči
jamas faktas, jogei Lenkų reguliarinės armijoj kareiviai
veikią kartu su taip vadinamai
siais “insurgentais”. Talkinin-

^o* *0?

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., May 9, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Riaušės Palestinoje.

Rusų-Vokiečių sutartis
pasirašyta?

žydai mušasi su muzulmanais.
____________________

JERUZOLIMAS, geg. 8. —
Čia gauta žinių, kad netoli
Petab Tikvah miestelio
kilo
Sako, kad Bėdinas ratifikavęs ytin rimtas susirėmimas tarp
prekybos sutartį su tarybų
žydų
ir muzulmanų. Riau
Rusais*
šėms numalšinti teko šauktis
kariuomenę. Yra užmuštų ir
RYGA, geg. 7. — Skelbiama, sužeistų.
kad čia gauta pasirašytoji Ru
sų-Vokiečių prekybos sutartis. Užpuldinėja žydus kolonistus.
Vis dėlto, iš oficialinių šaltinių
PARYŽIUS, geg. 8. — Ara
dar negauta jokio tuo reikalu bai varo stiprią agitadiją prieš
patvirtinimo. Laikraštis Novy Žydus Jaffoj*
Nesenai tame
Put pažymi kad kalbomųji su- mieste buvo kilęs ginkluotas
tartis buvusi pasirašyta vakar, tarp žydų ir arabų susirėmi
Berline.
mas, kur nemaža žmonių buvo
(Balandžio mėnesio gale gau užmušta ir sužeista.
tosios iš Rygos žinios sake, jo
Nesikentimas tarp žydų ir
gei pasitarimas dėl prekybos su
tarties tarp Rusų
ir Vokiečių muzulmanų yra labai didelis.
faktinei jau prasidėjęs. Tary Muzulmanai jurininkai nekartą
bų Rusijos įgaliotiniai vykstą į darė bandymų kad žydai, at
Berliną. Politiniuose Rygos ra vykstantys iš kitų valstybių,
teliuose tokios nuomonės esa negalėtų pasiekti
Palestinos.
ma: girdi, bolševikai nori pa Kad kruvinų susirėmimų išven
sinaudoti ta padėtimi, kurią gus, Jaffon teko pasiųsti kelis
Vokietijoj sukttrė talkininkų iš Anglijos karo laivus.
statytieji reikalavimai — kon
Beto, keliose vietose Budoitribucijos išmokėjimo klausi nai bandė užpulti ir skersti žy
mu).
dus kolonistus. Skerdynės ne
įvyko tik ačiū tam, kad Pales
True translation filed with the post- tinoj Analai laiko gan stiprią
master at Chicago, III., May 9, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917 kariuomenę.

Lloyd George už nuginkla
Kėsluos
nužudyt
buvusį
vime Lenkų.
premjerą.
..........“r*"-'.

Tatai priklausysią nuo to, kaip
Vokietija pajėgs talkininkų rei Italijos nacionalistai norėję
kalavimus išpildyti —- savo
nužudyt buvusį premjerą Nitti.
armiją sumažint.
ROMA, geg. 7. — Buvusio
MAIDSTONE, Anglija, geg. Italijos premjero < leidžiamas
7. — Anglijos premjeras Lloyd laikraštis, II Paese,
paskelbė
George šiandie čia be kita pa ytin įdomią žinią. Ji yra tokia:
reiškė, kad jeigu Vokietija pri Italijos atžagareivių tautininsilaikytų Versailles’o taikos su organižacijos Fasciti
nariai
tarties sąlygų ir nusiginkluotų, šiomis dienomis kėsinosi nužu
ji turėtų teisės reikalauti *kad dyti buvusį premjerą. Vieną
talkininkai verstų nusiginkluoti vakarą keli tos organizacijos
ir Lenkiją.
nariai nuvykę į Rionerą,
per
Jokį pareiškimą Lloyd Geor kurį turėjo grįžti buvusia p reni
ge davė (viešame susirinkime, j eras. Grįžti iš prakalbų. Juo
kuriame dalyvavo apie penki dašimčiai į Rionerą nuvykę ne
tūkstančiai žmonių ir kurį su va tuo tikslu, kad tenai naują
sirinkimą rengė taip vadinama tos organizalijos kliubą sukū
Nacionalinė Unionistų asociaci rus.
ja*
Kliubą jie tečiaus nekūrė,
Pasak jo, Anglija yra nusi
bet laukė atvažiuojant buvusio
stačiusi taip, kad tarptautinėj
premjero Nitti. Tik jų są
politikoj butų dlgiamąsi pride
mokslas nuėjo vėjais. Nitti’o
ramai. Ir jeigu taikos sutartis
butą nevieno. Per Rionerą va
butų pravesta kaip kad reikia,
žiavo bent keli automobiliai.
Anglija visuomet stotų už tin
Juodašimčiai, suprantama, pa
kamą tos sutarties išlaikymą.
leido kulkas į pirmą prisiarti
nantį automobilių. Savo tiks
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 9, 1921 lo jie neatsiekė. Boto, automo
as required by the act of Oct. 6. 1917 biliuj e, į kurį šaudyta, Nitti vi
sai nesėdėjo. Jisai sėdėjęs ant
rame automobiliuj e.
Puolikai spėjo ištrukti.

Kernai Pašos kariuomenė
susirėmė su franeuzais.
Mūšiai Cilicijos fronte
atnaujinta.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 9, 1921
m reąuired by the act ef Oct 6, 1917

Vokiečiu kareiviai įėję
Silezijou.

KONSTANTINOPOLIS, geg.
7. — Čia galintomis žiniomis, Ci
licijos fronte mūšiai tarp Pran
cūzų ir Turkų nacionalistų ir
vėl atnaujinta.
Užpuolė Kreuzburgą ir
Pranešama, kad Turkų nac-i
paėmė jį.
onalistų Steigiamasai1 Susirin
...............................• •
kimas, bolševikų reikalauja
BERLINAS, ge g.8. — Nors
mas, atmetė tą sutartį kuri ne
senai buvo padaryta tarp Tur karas ir nepaskelbta, Vokiečių
kų nacionalistų
ir Franouzų kareiviai, nacionalines Vokie
armijos oficieriais vadovau
įgaliotinių būtent, mūšių pa- čių
jami,
vakar
r^alct'į
užpuolė
1 ....... ..

litxnlx>s klntisiniu.

BERLINAS, geg. 8. —Gauta
žinių, kad Vokietijos ambasa
dorius Francijoje, Dr. Mayer,
atsisakęs priimti
prezidento
Eberto pakvietimą naują * mi
nisterių kabinetą sudaryti.
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Lietuvoje.
Lietuvos Mokytojų
Kongresas.
[“Eltos” pranešimas. Paštu iš Lietu
vos Informacijų Biuro Washingtone]

• KAUNAS. •— t 5-tas Lietuvos
Mokytojų Kongresas balandžio
1 d. prasidėjo 9:30 wal. ryto.
Iš eilės buvo referuota “Su
augusių švietimas” mok. Pašakarnių. Prezidiumas pranešė
apie Atstatymo Komisariato
planus mokykloms statyti. Tam
tikslui išrinkta komisija iš:
Ubeikos, Gūžio Jono, Skabeikos, Grinino, Stulgaičio ir Statkevičiaus.

Toliau “Amerikos mokyklų
sistemą” skaitė Matąs šalčius.

Angliją, Skandinaviją arba į
Suomiją po rieną mokytoją iš
studijuoti švietimo sistemą mi
nėtose šalyse, su sąlyga, kad
studijavęs patiektų lietuvių
kalba minėtų šalių švietimo si
stemos aprašymą su dokumen
tiniais daviniais.'
2) Lietuvos Mokytojų Kon
gresas reiškia pageidavimo, kad
Lietuvos Vyriausybė parėmusi
Palangą, parūpintų ten, kaipo
kurorte, valstybės lėšomis va
saros metu poilsio vietą ir senatoriją sergantiems mokyto
jams ir apskritai švietimo dar
bininkams ir tų įstaigų tvar
kymą pavestų Lietuvos Moky
tojų Profesinei Sąjungai.
Lietuvos Mokytojų Kongre

Seimo, narys Kupčiūnas skaitė sus paveda Lietuvos Mokytojų

“Įstatymo projektai pradeda
mosios mokyklos” pirmas skait.
Diskusijose kilo daug ginčų ir
priimta daug pataisų. Priimta'
Šalčiaus pasiūlymas, kad privatinieniS/ mokyklų kūrėjams
neduot iš Švietimo Ministerijos
lėšų. Mokinių skaičius mdkjo
kioje apribota nuo 30 iki 50
vaikų. Lietuvos Mokytojų Kon
gresas nutarė, kad ekzamenams reikalinga išrinkti mo
kytojų komisijos susidedančios
iš mokyklos vedėjo ir dviejų
kitų mokytojų.
Įstatymų projektas pradeda
mųjų mokyklų pertraukiama,
ir kun. Tumas ręfcruoja “Tau
tų kultūrą”. Po referato tęsia
ma toliau įstatymų projektas
pradedamųjų mokyklų. Kon
gresas baigiamas prof. Čepin
skio kalba, kurioje dėkoja Cen
tro Valdybė už sušaukimą.
Lietuvos Mokytojų Kongre
sas dėkodamas Latvių ir Estų
Mokytojų Sąjungoms, pasiun
tė sveikinimą šio turinio:
“Lietuvos Mokytojų' Kon
gresas nuoširdžiai dėkodamas
už taip kilnius, pasveikinimus,
prašo priimti užtikrinimą, kad
Lietuvos Mokytojai niekuomet
nesivaizdavo kitaip musų tau
tos santykių su jūsų kaip tik
draugingais ir broliškais ir pa
geidauja, kad tie santykiai
greičiau įsikunintų j realines
fbrmas”.
Be to išnešta dar pageida
vimai:
1) Pirmasai Lietuvos Moky
tojų Kongresas reiškia pagei
davimo, kad musų švietimo
Ministerija neatidėliojamai pa
siųstų į pažangesniąsias vaka
rų šalis, būtent: į Vokietiją,

Profesinės Sąjungos
Centro
Valdybai šaukti kasmet Lietu
vos Mokytojų Kongresus.

Kongresas
vakaro.

pasibaigė 9 vak

Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos Su
važiavimas.
Lietuvos- Mokytojų Profesi
nės Sąjungos
suvažiavimas
prasidėjo balandžio mėnesio 2
d. 9:30 vai. ryto. Prezidiuman
išrinkti mokyt| jai Lastas, Kvieska ir sekretoriatai! Sirutytė
ir Petrauskas. Mandatų patik
rinimo komisijon išrinkti: Žy
gelis, Ješmantas ir Trečiokas.
Nepaprastu pranešimu gauna
žodį inok. Vasiliauskas, pami
nėdamas velionio mok. Burbos
mirtį, ia’n pagerbti visi su
stoja. Toliau praneša trumpais
brožais velionio mirtį kaipo
klerikalų auką, ir Burbos dar
buotę.
,
Priimta dienotvarke pasiūly
toji Centro Valdybos.
Centro Valdybos narys mok.
Gūžys praneša Profesinės Są
jungos veikimo apyskaitą. Ja
kučionis iškelia aikštėn Seinų
apskrities instruktoriaus veiki
mą ir Mažeikių apskr. Sky
riaus veikimą. Matas Šalčius
kalba medžiaginiu mokytojų
aprūpinimo klausiniu ir painini santykius mok. Lczausko su
Profesine Sąjunga. Tarp kitko
nupasakojo, kaip valdžia žiuri
į Mokytojų Profesinę Sąjun
gą*
Toliau eina Mandatų Komi
sijos pranešimai. Siuvažiaviman

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Auksinai dar
tebėra pigys
‘

k

f'

Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos,
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj,
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
ti pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliacijų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čelcius.

Naujienos išmaino didesnes pinig-ų

paėmę

sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik

kartu su 180 Lenkų “insuirgentų’L Puolime panaudoja ir
apgihlduotas traukinys.
šį rytą pranešta, kad apie

yra New Vorke ar Chicagoje. Naujienos yra

Krcuz'bnurgų. Miestų jie

penki tūkstančiai Lenkų karei

vių jau' bando apsupti miestą.
Tai yra pirmasai organizuo
imiiiF udif i........ T.....m i i'i.......... ’ m ilu tas Vokiečių bandymas atsiim
kų kareiviai kelis tokius yra pa ti tą Augštosios Silezijos dalį,
ėmę belaisvei!. Suimtieji prisi- kurią dabar savo rankose laiko
pažinę.
“insurgentai.”
; 7 •

korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, m.

1

NAUJIENOS, Chicago, III
u1«Bi.i
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Kas Dedasi Lietuvoj

|

Kauno apskrity:
metus. Metai suskirstomi į tris
Jonava (auksinų pudui): Ru dalis, būtent: keturi mėn. — po

giai 35—46, kviečiai 70—72, mie 10 vai. dienai, keturi mėn. —-po
žiai 35—46 avižos 44—48, žir vai. ir keturi mėn. — po 6 vai.
Padieniams už 10 vai. darbo
niai 33—40, sėmenys 45—60, ru
giniai miltai 48—50, kvietiniai: mokama vyrui — 1 p. rugių, momiltai pitlevoti 120—140, miežių terei — 80 sv. rugių; už 8 vai.
kruopos 84—92, avižų kruopos .—vyrui 30 s v., moteroi 20 s v.

Atvaduotieji kraštai
Rokiškis. — Komisijos Lietu

vos Latvių sienoms spręsti Ry
goj sprendimu, Rokiškio apsk.
rajone Lietuvai liko priskirti
keturi dvarai: Alksnemuižės (EI
emo), llžemuižės (Ilzenbergo),
Aikiniškio (Balden) ir Kebelių
ir tarp tų dvarų esantieji vien
kiemiai. Jau kovo 25 d. Rokiš
kio Apskrities Viršininko buvo
išlipyti apie tai skelbimai pasie

niai į jį atsiliepsite. Siąsti pra
šome šiuo adresu: Lithuania,
10 Pėst. Marijampolės pulko,
[Iš Teresės Riaukaitės laiško Ūkio Kuopos švietimo*Komi
rašyto savo broliui į Clinton, sijai.
.
Ind. Rašytoja beveik karo pra Pirmininkas kar. A. Čepulis.

Bolševiky padangėj.

džioj (191$ m.) pabėgo į Rusi
ją ir tik laipkričio pabaigoj
1920 m. iš Maskvos sugrįžo
Lietuvon. Ji rrišo:]
...Tu, broli, klausi, kodėl aš
tau nieko neparašau apie Rusi
ją. Aš ir minėti nebenoriu apie

K? žmonės rašo
(IŠ laiškų iš Lietuvos)

IŠ Rokiškio

rašo J. Maine-

pa- liui i Cedar Rapids, Iowa:

120—150, bulvės 10—14, šiaudai rugių ; už 6 vai. vyrui 25 sv., mo- nio kaimuos ir miesteliuos, kur Rusiją. Kiek tenai . vargo

tukstanties dolerių metams.
Taip vadinama “gera gero ju
rininko” alga yra 990 dolerių
metais. Bet jeigu atmint tai,
kad jurininkas irgi nepilną lai
ką dirba, tai tokia “gera gero
jurininko” alga bus tik aštuoni šimtai dolerių metams.
Neveizint to, kad jurininku
algos ir tai]) yra mažos, laivų
kompanijos dar nori jas suma
žinti net 25 nuošimčiais.

European American Burgiu
Fabionas ir Mlckiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L Fabiomui

Siuntimas pinklų, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARIJUIAS
Real Estate, PankoloA,
Insulinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel.; Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kaadkną
Vai.; Utar. Ket. ir Sub.fįi 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietą.

Budavoj ame
Namus.

Tel. Randolph 2898
Esam labai nudžiugę. Ra
buvo priskiriamieji Lietuvai
(įvarai ir vienkiemiai. Latvių jau! Dar džiaugiuosi, kad iš šau ir mąstau, kaip čia galėčiau
A. A. SLAKIS
tinkamai
atsidėkavoti
tamstai
bado
nenumiriau.
Ir
dabar
ne

ADVOKATAS
vietinė valdžia, matyti, laikė tat
Ofisas
vidurirdestyj:
galiu
sveikatos
pataisyti,
kur
už
dovanas,
tai
yra
už
atsiųs

paslapty, nes priskiriamų vietų
ASSOC1ATION
BLOG.
gyventojai apie tai sužinojo tik ten būdama prastojau dėl ne- tas man knygas. Labai brangi
19 So. La Šalie St.
kovo 29 d., kai vienas jų slapta maisto. Mielas broleli, aš tuo nau! jas, nes pas mus tokių
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį
PanedSliais iki 8 vakare.
perėjęs sieną atvyko Onuškio jau gatava eiti kariauti, ne kad raštų, kurie mums rodo šviesų
Namų Tel.; Hyde Park 8895
miestelin. Toji žinia didžiai nu lM)lševikų sulaukti. Žmonės ten kelią, iki šiol maža tematom
Flatus ir bungalows. Augdžiugino gyventojus, nes prisky dabar kenčia tokias baudžia apart maldų knygų.
rime prie Lietuvos jie matė vi vas, kur musą bočiai tik pasa Apie politinį Lietuvos gyve štos rūšies materijolas ir
V. W. RUTKAUSKAS
siems vargams ir persekioji koja. Duonos duoda dienai aš nimą tai maža ką galima pasa
Advokatas
pas tamsias Amerikoj puikiausis unijistų gabių
mams, kurių jie kentė iš vieti tuntą dalį svaro, o darbo dirbti kyti;
29 So. La Šalie St. Room 824
tai nežiūri, ar sergąs, ar nuo teisingesnių žinių yra. Brangu darbininkų darbas už tokią
Tel. Central 6390
nės latvių valdžios, galą.
Vak.:
812
W. 83rd St„ Cklcaru
Kovo 31 d., lygiai 12 vai. die gas, ar senas — varo ant bai ma pas mus šidk tiek atpuolė,
Tel. Yards 4681.
ną, Rokiškio Apskrities Viršinin siausio speigo, kaip šunis, ir tol gyvuliai jau truputį atpigo, žemą kainą, daug pigiau, nei
kas, Rokiškio miesto ir apskri turi dirbti, kol pakrinta ant že darbininkų spėkos irgi pigios. kuri kita įstaiga pasaulyj
Pas mus 16 vasario buvo
JOSEPH C. SOBOL
ties Karo Komendantas, Apskri- Į mės, ir tai dar komisaras su
Advokatas
ties Valdybos pirmininkas, ž. koja paspardo. Baisu ir žiūrė valstybinė švente — didelė ma galėtų. Perkame tokiomis
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2598
U. ir V. T. Ministerijos Rokiškio ti ant žmonių vargo. Į jų tvar nifestacija buvo; įvairių srovių daugybėmis, todėl galime
Namų Ofisas
rajono Inspektorius, Apskrities ką žiūrint, ir sena boba juo organizacijos apvaikščiojo, tik1645 VVabangia AveM
Viršininko padėjėjas, Apskrities kais. Jų komisarai ką parašo tai darbininkų profesinei są- siūlyt už didelį nupiginimą.
Tel. Haymarket 3869.
Milicijos
Vadas ir Juodupės ir patys nepaskaito. Jų valdi jungai neleido vaikščioti su Nebudavok namo, nematęs
Phone Boulevard 6801
valsčiaus Viršaitis su penkiais ninkai — kas buvęs vagis arba savo vėliava.— mus.
ANTANAS GREDUŠKA
raitais kareiviai ir 20 pasienio plėšikas, tas užima pirmą vie
Generalis
PRAŠO AMERIKIEČIŲ
sargybos kareivių įžengė į naują tą, .o kas geras žmogus, tkm
Direct Sales Manager disKontraktorius ir
PAŠALPOS.
Lietuvos teritoriją. Pirmiausia sunku gaut kokia tarnystė. Vie
triktams į šiaurius nuo 51
būda votojas.
“Naujienos” gavo iš Lietuaplankė Alksnemuižės (Eler- nas latvis, labai išlavintas vy
gatvės, į pietus nuo 22-os
Būdavojame ir taisome.
nos) dv., kurio gyventojai, Lie ras, buvo vienas didžiausių -bol vos laiškelį, kurį čia pa skelbia
gatvės, į vakarus nuo 1401 W. 47th St, Chicago.
ševikų
valdininku
;
aš
turėjau
me
:
tuvos valdžios atstovams pasi
Wentworth Avė. District
Įsu
juo
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ir
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man
sa

“
I
geraširdžius
lietuvius
gy

tikti buvo padarę ir papuošę var
Sales Manager
kė
kad
į
jų
tvarką
žmogus
žiu

venančius
Amerikoje.
—
Bro

aus. Vartai buvo papuošti Lie
tuvos tautine vėliava, čia val- ri kaip į mažų vaikų žaidimą. liai, pasigailėkite manęs kaipo
MERKINE.
Tik tas žaidimas labai baisus... nukentėjusio nuo karo su ma
Siūlome .
DVARININKAI PARDUODA Įdžios atstovas sutiko dvaro gy
4021
S.
Maplewood
Avė.,
Kiek
aš
regėjau
žmonių
kentė

AŠTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ,
žais
vaikais.
Kentėdami
vargą
ventoji! delegaciją, kuri po pa
Gyventojų pranešimu, kovo
DVARŲ ŽEMES.
PENKIŲ
METŲ GOLD MORTTel.: Lafayette 5284.
sveikinimų pareiškė, kad latviai jimų, kiek kareivių, kaip mu- ir badą, išdrįstame atsišaukti į
GAGE COUPON BONDS už
mėn. 81 d. Merkinės miestely
čelninkų, k ruvinomis kojomis, jus, broliai amerikiečiai, ir pra
vertę ir teisingą palū
P-s Rubey lietuvis. Tele- nominalę
sudegė apie 165 trobėsių. Gaisro i Šiauliai. — Musų apielinkėje kovo 31 d. nuardė 38 ketvirtai
kiPalukis išmokimą geg. pirmą
pradžia iš garinės lentpiuvės ir dvarininkai, nelaukdami žemės nius sieksnius dokalkų stogo nuo pageltusiais veidais, nuskuru šyli pagalbos. Gal tarp jūsų fonuokite arba rašykit jam.
siais
drabužiais,
o
kiek
pas
ka

atsirastų
geros
širdies
žmonių,
Ir
lapkr. pirmą kas metai.
mūrinio
namo
(buvusio
vals

reformos,
sujudo
pardavinėti
Nekainuos nieko, kad gavus
malūno. Smarkus vėjas išnešio
Saugų ir gerą investinimą
dvaras. Musų dvaro savininkas čiaus magazino) ir varę "gyven reivius utėlių — baisu ir biau- kurie nors keliais doleriais faktus.
jo kibirkštis po visą miestelį.
siūlome, nepaprastai gerą pelną
nešantį.
Daugiausia namų sudegė Pin i Landsbergis pardavė apie 40 deš. tojus į pastotis tas dokalkas iš ra minėti. Senas, ar nesveikas mus baisiai vargo spaudžia
The Home Builders
P. G. Perich & Company
dėlių ir Gardino gatvėse. Sudegė po 1000 auk. dešimtinę, žada vežti. Atsisakius gyventojams — eik sau kur nori... Pas mus mus sušelptų. — Su didele pa
Investment Securitiea
Association,
pačius kiek prašydavo, kad leis garba, Jonas Esminavičius, Ce
gyvulių, maisto, sėklų, drabužių. parduoti kitą tokio pat didumo važiuot pastotės ,latvių milicija
1705 Magestic Buiiding
’ National Headquarters
22 West Monroe SI.
Liko nesudegusios valdžias įstai folvarką, tik aukštesne kaina. nuplėšusi tvartų užraktus ir tum iš šiukšlynb surinkt lupe peliškės II, Salako paštas, Eže
137 Narth Clark StreetTel.:
Dearbom 1466.
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ZnTonės reikalauja kuogreidedasi....
115 METŲ SENELIS.
čiausios pašalpos. Susidarė vie-1 sklypus po 50 ir 100 deš. Ma- dar nesą sugrįžę.
DAUG GREIČIAU.
Valdžios atstovai sustatę aktą
tos komitetas padegėjams šelp- žesnių sklypų neparduoda. PašaSkimių kaime, Šiaulių apti. [“Liet.”]
karnių dv. (Ras. ap. savininkas padarytas iš latvių pusės gyven
skr., pasimirė senelis Lukštas,
T. Pullman 5482
tojams
skriaudas,
išvyko
į
llže

Zaleskis parduoda visus folvarišgyvenęs 115 metų. Jis turėjo
muižės
(Ilzenbergo)
dvarą.
Čia
KALINIŲ BADO STREIKAS, kus. Dalis Jau nupirkta, pinigerą atmintį ir mėgo pasakoti
dvaro
gyventojų
buvo
padaryti
! gam sumokėti paskirta balanžmonėms, ką savo gyvenime
Atsišaukimas.
vartai,
lietuvių
tautinėm
vėlia

“Iš Panevėžio gautomis žinio- džio 23 diena, čionai ir matimatęs ir girdėjęs. O supranta
■ ■■ 4-------------- x
vėlėm
papuošti.
Prie
vartų
at

mis politiniai kaliniai, žvalgybos ninkas viską atliko tik nuomiLietuva, Veikiančioji Arini mas dalykas, kad tiek išgyve
Turiu patyrimą
stovus
sutiko
visi
dvaro
gyven

moterų
ligose; rū
suimti Utenos byloj, jau kelinta ninkai nenori išeiti. Šiaulėnų dv.
nęs jis daug ko buvo regėjęs
ja, Kovo 15, 1921.
pestingai
prižiū
Dastatau savo koslumeriams
diena badauja. Badavimo prie- savininkas parduoda folvarką tojai su duona, druska ir vynu.
Gerb. “Naujienų” Redakcija: ir girdėjęs. Jis tarnavo kariuo
riu ligonę ir kūdi
anglis, malkas ir kitokius daik
kį
laike ligos.
žastis — bylos vilkinimas. Ka- kokiam tai latviui Kaž kokia Prijojus atstovams prie vartų Meldžiame
menėj
dar
caro
Nikalojaus
I
neatsakyt vietos
10929 S. State St.
liniai reikalauja, kad jų byla bu- kunigų kompanija baigia parda- susirinkusieji gyventojai sudai šiam musų atsišaukimui į bro laikais ir pergyveno viso^ su tus- Taipgi perkraustau kad ir
Chicago, III.
iš
tolimiausiai.
Ižabar
turiu
sa

navo
Lietuvos
imną.
Apskrities
tų arba panaikinta, arba teismui vinėti Šaukoto dvarą (Ras. ap.).
pastaruoju, septynios karus.
lius Amerikos lietuvius.
vo naują traką. Todėl kam rei
Viršininkas
pasveikino
susirin

P. S. Sulig įstatymo (Vyr. ž.
Musų pulke yra įsikūrus ka
perduota. S-d. frakcija pasiun
kalingas perkraustytojas, malo
BĖDINOSIOS LAIVŲ
Pasidaryk sau vyną
tė vieną narių Panevėžin padė 39 Nr.) savininkai turinti dau kusius ir reiškė vilties, kad po reivių švietimo Tr kultūros ko
nėsit
pas
mane
atsišaukti,
o
Lietuvos
globa
jie
jausis
daug
KOMPANIJOS.
misija, kuri stengiasi įtaisyt
čiai ištirti. Del tų pačių kalinių giau 70 deš. be leidimo parduo
Vynuogės, Vynuogės
aš
patarnausiu
atsakančiai.
laimingesni.
ti
žemės
negali.
Su
leidimu
gali
[Ii Federuotosios Presos]
knygyną ir skaityklą, bet dėl
s-d. frakcijai jau ankščiau tardė
VynuogėsJ. LEASES
Į
tai
1
gyventojai
atsakė
šauks

stokos knygų tas darbas ne
padėtį ir pareikalavo iš valdžios, parduoti tik 10% viso žemės plo
WASHINGTON.
—
Dabar,
3327 A ui mm avė., Chicago, III.
Džiovintų juodų ir baltų
kad butų apklausti visi tie kali to. Nuomininkų taipgi negali mu “Valio Lietuva!”. Iš Užemu- lengva mums įvykinti. Dėlto kada laivų kompanijos ryžosi
Phone
Yards
879.
žės atstovai vyko pro Kacytę atsišaukiame į brolius ameri
vynui vynuogių. Parduo
nių, kurie žvalgybos agentų be prašalinti, jei jie nuomoja ne
sumažinti savo darbininkams
(šulę),kuri yra Ilžemužės dva kiečius prašydami siuntinėt
dame po kiek tik kas nori,
tardant buvo primušti. Savo lai daugiau 50 d. ir» pildo (V. ž. 42
algas, kai jos nori įpasakoti
Pirma lietuviška valgykla
ro
žemėj,į
Putelių
viens.
Čia
pa
mums įvairios litcratujros — žmonėms, jogei mažinti algas
už prieinamą kainą.
ku buvo gydytojo ir v. gynėjo Nr.). Jei visgi dvarininkai žemę
North Sidėje
keliui
(ties
Kacyte)
sutiko
lat

knygų, ypač mokslinio turinio, reikalinga lodei, kad “blogi
sustatyti atatinkami protokolai išparduoda, tai savivaldybės tu
COYNE BROS.,
vių
pasienio
sargybą.
Paklausti
laikraščių,
ir
šiaip
įvairių
mok

šiuomi
pranešame
northsaiir v. gynėjai jau iškėlė žvalgy-1
užklausti žemės U. Minislaikai atėjo” — pravartu bus
119 W. S. Water St
latvių
kareiviai
paaiškino,
kad
slo priemonių, už ką busime pažiūrėti į tų kompanijų pel diečiams, kad mes atidarėme
bos agentam bylą.
i Arijos, keno leistas jis tai daro.
Chicago, DL
Pirmoji Utenoj suimtoji poli-1 Jei savivaldybės snaudžia, ar jiems įsakyta bilvę pasitraukti didžiai dėkingi. Karštai prašo nus.
lietuvišką valgyklą lietuviams
Todėl, šios
tiiių grupė iš 7 žmonių, buvo |dvarininkam ar ūkininkam pa' iš Elernos dvaro ir apimti nau me visų tų, kurie supranta
Pačių kompanijų paskelbtie parankioj vietoj.
jus punktus Kacytej ir Kabulių šviesos ir mokslo svarbumą,
atvežta Kaunan ir joą byla jau ■ taikauja, tai turėtų gvoltą pa- (Kalėjų) vien, kurie neva pasiJ
ji skaitmens rodo, kad praei apielinkės lietuviai kviečiami
padėti mums tame. Jus, Ame tais metais kompanijos turė atsilankyti pas mus, o pilnai
perduota karo lauko teismui prie
patys dvarų darbininkai.
lieką prie Latvių. Pasikalbėjus rikos lietuviai, daug kame pa jusios keliolika milionų dole kiekvieną užganėdinsime.
Kauno komendantūros. Byla ža- Galėtų apie to pardavimo atsitisu latvių pasienio sargybos vir
da būt negrinėjimas gegžės mė kimus pranešti, kad ir Seimo šininku, šis nesutiko atitraukti dėjote musų brangiai tėvynei, rių gryno pelno. O tuo tarpu A. SABEGKIS ir KAZ. KIČAS,
tatai turime ivdlties, kad ir šį jurininko alga yra stačiai uba
1940 W. North Avė.,
socialdemokratų frakcijai. Ne
nesį.— [“S-d”]
savo
sargybą
iš
Kacytės
(Šulės)
musų balsą išgirsite ir malo- giška. Jisai negauna nė vieno
Arti Robey St.
reikia snausti, nes kitaip pone
ir
Kalėjų
vienk.,
negavęs
tam
liai pasiskubins išparduoti visa
DEL DARBO SĄLYGŲ.
I įsakymo iš savo vyriausybės, bet i
ką tik galės. — (“S-d.”]
sutiko nedaryti kliūčių pastatyti i
Eleonoravos dvaro darbininkų
ir Lietuvos sargybą. Tuo budu
visuotinas susirinkimas lapkri
Iš Vilniaus.
laikinai, kol bus tiksliai vietoj :
Prapaganda prieš lietuvius.
čio 21 dieną p. m., kuriame da
išaiškintos naujos sienos, Lietu
“Gazieta Krajovva” praneši- vos sargyba liko pastatyta greta
lyvavo j 400 narių nustatė šias
Pinigus iš Rockfordo
egaliu rasti vietos
darbo sąlygas einamiems me- j mu, Vilniuje vėl pradėjo eiti su*latvių Kacytėj (Šulėj) ir Kad
Lietuvon galima tiesiai
tams:
naujas lietuvių kalba savaitraš* volių vienk. (Kalei). Be to Lie
Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj,
siųsti per S. J. Petrau
1) Algos ir ordinarijos. Algos tis “Musų Balsas”, J. Grądzikio tuvos sargyba pastatyta: Aiki
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausiai! par
davimo kambarin. .Atdara nuo 9 iki 9 ir nedčliomis>iki 4 vai.
ską, Rockford Real Esdarbininkui prie arklių mėnesiui redaguojamas. Savaitraščio už niškio (Balden) dv., Putelių
—90 auks., be — 80 auks. Ordi davinys esąs sutaikinti lietuvių vienk. ir Ilžemužės (llzenburgo)
tate & Loan Co.
narijos mėnesiui: 5 pud. rugių, 1 ir lenkų politinius sluogsnius. ir Alksnemuižės (Elem) dv.
Iš Čia pinigai yra pa
Į!
pd. kviečių, 2 pd. miežių, 2 pd. šis naujasai laikraštis yra lenkų
Atstovai, aplankę visa priskir- j
siunčiami Lietuvon grei
avižų, 1 pd žirnių, žemės bul leidžiamas propagandai prieš I tas Lietuvai vietas, sustojo ptv- II
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.
čiausiu budu ir už pini
vėms % deš., linams 1/6 deš., lietuvius.
silsėti Putelių vienk. pas Biukį, Į
gų siuntimą pilnai atsa
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
daržams 1/12 deš. Bulvės ir dar
Atėmė bulves. “Vilenskoje kur papietavę 16% vai. išvyko į
koma.
dėlį Victrolą gvarantuota 10 mėty su daugeliu re
žai sodinami su mėšlu. Malkų 2 1 Slovo” pranešimu Daukšų kai- Rokiškį. [“Liet.”]
;į
Siųskite pinigus Lis-,
siek., šakų — kiek reikalinga, me, Švenčionių apskrity, Lenkų
kordų ir deimanto adąfajęertes $200.
tuvon per
Pilnas darbininkas laiko 2 karvi | valdžia išpirkus visas bulves,
Išsiųsime C. O. DCvisur Suv. Valst. daloisdami išegzaminuoti
Dr. R. Wa«ner
ir dvi avi; pašaro: šieno į dieną mokėdama po 5—10 markių pu-i
pirmiau, nei kad mokosi pinigus. Tok i s išpardavimas niekuomet
Mano
specialia
gydymas
yra
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit Šio bargeno. Atsišaukite
karvei 10 svarų, avei 3 svarai, dui. Del minėtos rekvizicijos1 Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus
šiaudų ir pelų — kiek reikės.
Daukšų kaimas ir kiti aplinki Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
nuleista
$3.00.
2) Darbo dienos ilgumas ne niai kaimai negalės pasodinti I-iii;) VV. 63 St. kumpas Ashlund Av.
809 So. Main Str.
Phone: Prospect 2704
no< j, bet vidutiniai 8 vai. į bulvių.
Lai
Rockford, III.

ruginiai 9—12, šiaudai vasari- i terei 15 sv. rugių. Arba mokhai — šienas pievų 20—25, &vies- ■ ma pinigais, kiek ragiai kainuo
tas sūdytas 700 — 760, sviestas ja.
3) Reikalui atsitikus ir darbi
nesūdytas 940—980, galvijiena
150—170, aviena 80—100, ver ninkui reikalaujant, turi būt duo
šiena 75—90, lašiniai 240—300, damas arklys nuvažiuoti. Parei
medus (sv.) 14—18, kiaušiniai kalavus, darbininkai turi būti
7—9, višta 23—30, žąsis 65—80, į paliuosuojami 4 dienoms į mėn.,
antis 85—45, darbo arklys 4,000 atlikimui organizacijos reikalų.
—9,000, melžiama karvė 1,500—
4’ Butai ir Kėtojas. Butai
2,500, jautis mėsai (10 pud.) 1,- turi buti Pataisyti ir išgroti.
600—1,800, penėta kiaulė (6 Kiekvienas darbininkas naudopud.) 1,100 - 1,400, nepenėta1 j“si dviem kambariais ir vienu
kiaulės (5 pud.) 560-670.
| sandėliu daržovėms ir bulvėms.
Darbininkui dienai duodant Gydytojas ir vaistai — darbda
maistą 20—30, be maisto 30—40 vio lėšomis. Gydytojo ir ligo
atliekamas
‘ darbininkei dienai duodant mais nio vežiojimas
darbdavio.
tą 10—’20, be maisto 20—30.
5) Netekusiems sveikatos —
[“Liet.”]
duona iki gyvos galvos, vaikams
iki 18 m. Kareivių šeimynos
ESTŲ PRAMONININKAI.
gauna pilną gyvulių užlaikymą,
Talinas. IV—7. (Elta). “Elta” posėlį ir pusę ordinarijos. Tiems
vyksta į Latvius ir Lietuvą estų darbininkams, kurie gali būti pa
agentūros pranešimu veikiausiai šaukti, kaipo šauliai, nieko neiš
pramonininkų delegaciją, ryšių skaitoma ir mokama visa alga ir
padaryti, ir estų pramonės pro ordinarija.
duktams rinkų surasti. Delega Sekančiame numeryje paduo
cijai pirmininkauja fabrikantų sime visus kitus Eleonoravos
Sąjungos pirmininkas p. Luther. darbininkų reikalavimus ir sąly
gas.

Stanley Rubey,

Balsas iš Lietuvos.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

A.SHUSHO
AKUŠERIU

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

N

Mlestern Furniture Co.

SJ.Petrauskas

Panedėlis, Gegužio 9 d., 192 L
Vis dėlto, pačių komunistų
ir nekviestųjų provokatorių
agitacijos nebūtų pakakę. Ko
munistų darbuotojai nebūtų
Iš Vokietijos komunistų
turėję tiek daug įkvepiamosios
sukilimo.
jėgos — visus savo sekėjus pa
[SpecialS Naujienų ir Federuotosios traukti
sukilimai!. Prie šito

Nepasisekęs bandymas

Presos korespondencija]

BEKLINAS. — Tas sukili
mas, kurį buvo suruošę Vokie
tijos komunistai, nūdien yra
tik praeities dalykas. Jisai su
smuko. Liko tik begales bylų,
kurias veda taip vadinami ne
paprastieji tribunalai.
Liko
šimtai, jeigu ne tūkstančiai,
kaltinamųjų darbininkų. Dar
bininkų, kurie anąmet buvo
rimtai įsitikinę, jogei visą Vo
kietiją apėmė revoliucijos liep
sna, o todėl ryžosi pasiimt į
savas rankas industriją ir dar
bininkų respubliką sukurti.
Sekamose eilutėse aš paban
dysiu išrodyti šito sukilimo
priežastis, jo plotį ir daviniusNėra jokios abejonės, kad
pirmasai ir pats svarbiausis, ko
sukilimo metu norėta atsiekti,
tai pareikšti savo solidarumo
tarybų Rusams, prieš kuriuos
viso pasaulio kapitalistine spau
da, kovo mėnesy ir ypač londoniškės konferencijos motu,
ėmė naują ofenzyvą vesti. Ga
li būt Vokiečių komunistams
rodėsi, kad Kronštadte kilusio
maišto metu būtinai reikalin
ga parodyti, jogei puolimas
ant tarybų valdžios kartu yra
puolimas ir ant darbininkų
klesos visuose kituose kraš
tuose.
Vokietijoj, kur tamstos pa
sisuksite, išgirsite didelį darbi
ninkų nepasitenkinimą Berlinc
valdžia. Nepasitenkinimą tuo,
kad ji iki šiol dar nepasirūpi
no nuginkluoti reakcingąją Ba
varų nuli tarinę organizaciją,
kuri yra žinoma kaipo “Orgesch”. Darbininkai yra įsitiki
nę, kad toji organizacija turi
tikslo gražinti monarchiją, ir
kartu Vokietijos darbininkų ju
dėjimą smaugti. Kad reakcinin
kai visa to slekiasi, nė vienam
nepaslaptis. Kraštutinieji atža
gareiviai tuo metu buvo pasi
darę taip drąsus, kad atvirai
ėiuė kalbėti apie naują — ir š
kartą sėkmingą — Kappo
avantiūrą, Taigi vasario ir ko
vo mėnesiais Vokietijos darbi
ninkų judėjime reiškėsi tan
tikro nervingumo žymės.

sonų valdžios lyderio, Hoersingo, provokacija. Jisai yra didžiumietis socialistas, ir jisai
pasiuntė į industrinę centralinės Vokietijos srytį taip vadi
namuosius “Schopo” kareivius
— apsaugos policiją. Siuntė
ją pirmiausia į Eislebeną neva
lodei, kad organizuotas plėši
kų ir pabastų gaujas išgaudy
ti.
Nesikeli t imas tarp didžiumiečių socialistų ir komunistų
tuo metu buvo toks didelis, kad
pasiuntimas policijos į indus
trinę centralinės Vokietijos sry
tį reiškė tą patį, kaip kad mo
sikuoti raudonu skuduru jau
čiui.
Kiekvienas komunistas
tamstai gali rimtai įrodyti, jo
gei tariamasai gaudymas plė
šikų yra tik skraistė, po kuria
Hoersingas tikruosius savo sie
kimus slopia. Tikrenybėj jis
ranka rankon dirba su samdy
tojais. kurie darė bandymų
dar labiau sumažinti darbinin
kams algas ir dar didesnį jų
skaičių išmesti gatvėn. Taigi,
jų manymu, policija ten rei
kalinga tik tam, kati padėjus
samdytojams “tvarką bei ra
mumą” išlaikyti.
Svarbiausias neramumo cen
tras buvo apie Halle, Eislebe
ną, Sangerhauseną, Bitterfieldą
ir Mansfeldą. Taigi, centralinėj
Vokietijoj. Bet žymaus nera
mumo butą ir Beino Vestfali
joj, o taipjau ir Hamburge bei
jo apielinkėse. Čia komunistų
pašaukimas rado ytin didelio
atbalsio. Pačiam Hamburge
darbininkai buvo užgriebę Voss
-Blohm laivams statyti dirb
tuves ir laikė jas per tris die
nas. Vis dėlto, pačiame perli
ne, kuris buvo skaitomas svar
biausia sukilėlių tvirtovė, ko
munistų kvietimo — mesti dar
bą — paklausė visai menki bū
reliai darbininkų."Bet ir dėlto
valdininkų susirūpinimas buvo
begalo didelis. Visose svarbesniose vietose matės kulkosvyd
žiai. (ii \Vilhelmstrasse, kur
randasi valdžios triobesiai, bu
vo aptiesta dygliuotųjų vielų
tvora- Išrodė In'galo juokinga
matat didėlius apsaugos poli
cijos būrius besišvaistant tarp
ramių ir linksmų berliniečių.
Švaistėsi jie nuo galvos iki ko
jų apginkluoti — šautuvais, re
volveriais ir rankinėmis grana
tomis.

snį be pasigailėjimo smerkė.
Jie pareiškė, jogei šiame atsi
tikime komunistai lošia į ran
kas reakcininkams, kurie visa
tuo gali pasinaudoti, kad savo
tamsiuosius tikslus pravedus.
Trumpai sakant, padarius taip,
kaip kad buvo padaryta Ven
grijoje, kada susmuko Belą
Kūno režimas ir jo vietą užėmė admirolo Ilorthy baltasai
terroras, kuris buvo kreipiamas netik prieš pačius komu
nistus, bet visus kitus darbi
ninkus, dagi visiškai nuolaid
žias profesines sąjungas.
Kada didžiuma darbininkų
šitaip nusistatė, pačioje prad
žioje jau buvo aišku, kad ko
munistų bandymas nepasiseks.
Kai kas dabar ištikrųjų gali
statyt klausimą: kodėl visa tai
daryta, kada buvo aišku, jogei
didžiuma yra griežtai nusista
čiusi prieš sukilėlius. Dagi, kaip
praneša nepriklausomųjų so
cialdemokratų organo Freiheit
korespondentas, esantis Finų
sostinėj Ilelsingforse, ir ofi
ciali uis bolševikų organas “Izvestija” klausius: “Kodėl Vokie
čių komunistai negalėjo nu
matyti, jogei šitokiam tlarbui
sąlygos Vokiečiuose dar nėra
pribrendusios, ir kodėl jie stvė
rėsi tokio perenk styvo žings
nio?”
Nėra jokios abejonės, kad
reakcininkai visa tuo pasinau
dos, bent laikinai. Dabartinis
Vokietijos prezidentas, didžiumietis socialistas Ebertas, pa
čių reakcininkų
padedamas,
jau sukūrė visą eilę “nepapras
tųjų teismų”. Su pagautaisiais
komunistais ten elgiamąsi ly
giai taippat, kaip kad didžiojo
karo
viesulų
pasVaigintieji
Amerikos teisėjai, demokrato
Wilsono administracijos metu,
kuomet šimtai darbininkų nu
teista ilgų metų kalėjimu.

Bereikalinga baimė
[Ii Federuotosios Presos]

NEW YORK. —- Prieš Gegu
žės Pirmą ir valdžios agentai
ir kapitalistinė spauda rodė
ytin didelio nervingumo. Ata
tinkamuose rateliuose jau im
ta kalbėti, kad na u j asai justi
cijos departamento viršininkas
Daugherty ir šiemet panaudos
tuos pačius metodus, kurie bu
vo “labai madoj” prie Palmerlo.
Baimė tečiaus buvo bereika
linga. Tai, ko patys valdžios
agentai tikėjos ir ką skelbė ka
pitalistinė spauda, neįvyko. Ge
gužės Pirmą jokių riaušių ir
jokit! sukilimų nebuvo. Tiesa,
kai kur provokatoriai bandė
patraukti savo pusėn darbinin
kus. Kurstė juos “imti gink
lus”. Tik nė vienas išmintin
gas darbininkas šitiems kur
stymams nepaklausė. Gegužės
Pirmoji praėjo kuoramiausia.
Valdžios agentai, kad pasirod
žius, jogei ir jie dirba, to wdarbo” turėjo tik Philadelphijoj
ir New Yorke. Bet ir čia be
jokio geidaujamo pasisekimo.
Philadelphijoj
areštuota 38
žmones. Nevv Yorke — tik tris.
Ar daugelis bus deportuota —
dėl ei to abejoja netik pašalie
čiai, o ir patys valdininkai.

PERSIKĖLIAU
vate t . Jmiestelį, Fitzgcrald, iri Taigi ve, kad atsimokėjus už kad Balkanuose ir kitose at
tuojaus ėmė
raginti, kad strei savo nepasisekimus, samdytojai silikusiose valstybėse bei (val Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
3101 So. Halsted St., Tel.
padėt Engdalį stybėlėse. Jie klysta. Netvar kevičium,
kininkai kitaip savo streiko ne ir pasirūpinę
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
kos turime ir iuos. Federalinis venimo vieta 701 W. 31 st St., kamlaimės, kaip (Il gindami ir dina- “kur reikia.”
sveikatingumo biuras andais pasUnlon Avė., Tel. Yards 3654.
mituodami geležinkelio tiltus.
paskelbė ytin įdomių skaitmeGOMPERSO KLIKA
AKUSERKA
Geležinkeliečiai tuoj supra
nų. Ve jie: lik 23 valstijose yra
SUSIRUPINUSI.
to, koks jis paukštis. Imta tei
Baigusi Aku
tinkami
įstatymai
apie
kūdi

rautis iš kur jis atvykęs. Dodd
šerijos kolegi
[Iš
Federuotosios
Presos]
ją;
ilgai prak
kių
įregistravimą.
Aštuniolikopasisakė, kad jis priklausąs
tikavusi PennMissouri and North Arkansas
WASHINGTON. — Ameri je valstijų tie įstatymai yra
silvanijos hosgeležinkeliečių unijos skyriui. kos Darbo Federacijos prezi prasti. Taip • prasti, kad žmo
pitalSse. PaPasiteirauta ir ten. Pasirodė, dentas ir visa jo atžagareivin- gus dažnai negali surasti nė
sėkmingai pakad tam skyriui jis ištikro ka goji klika reiškia ylin didelio savo giminios vietos ne die
tarnauja prie
gimdymo, Duo
da nors priklausęs. Bet ne da susirūpinimo busimąja Federa nos... “Nėra rekorduose”, pa
da rodą viso
bar. Tuomet streikininkai krei cijos konvencija, kuri įvyks aiškina valdininkas ir visa.
kiose
ligose
pėsi į vietos šerifą, reikalauda pradžioj birželio mėnesio Den
Ir tai novisa. Penkiose val
moterims ir
mi. kad Dodd butų areštuotas very, Californijoj.
merginoms.
stijose jo'kių registravimo įsta
kaipo pavojingas žmogus. Ma
Ruogi susirūpinęs ir pats tymų nėra. Nori — registruok
Mrs. A. Michniewicz
ža to. Streikininkai, esant rei Gompersas ir jo sekėjai? Ogi savo kūdikį, nenori — neregis
kalui, sutiko ir Doiddo nusi tuo, kad konvencija galinti truok.
žengimus išparodyti. Bet šeri priimt rezoliuciją, reikalaujan
fas streikininkų reikalavimą at čią atnaujinti prekybos santy
Ir jie protestuoja.
metė. Dodd’ą jis neareštaivo. kius su tarybų Rusais.
Tik paskui, kada patys streiki
Tasai Gomperso klikos susi
1900 So. Halsted St
[Iš
Federuotosios
Presos]
ninkai išpirko va rantą, Dodd rūpinimas yra ne be pamato.
Tel. Canal 2118
WASHINGTON. — Andais
buvo uždarytas kalėjime. Bū Ji žino, kad per pastaruosius
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
damas kalėjime Dodd papra metus organizuotųjų šios ša čia įvyko žydų rabinų konfe
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
šė, kad leistų ‘jam pasimatyti lies darbininkų ūpas ir jų nu rencija. Be kita rabinai pareišTel. Prospect 3466
su vienu geležinkelio kompa sistatymas žymiai pakitėjo. An
nijos valdininku. Teisėjas pra glai jau susitarė su tarybų Ru šios šalies fabrikininku sąmdkšymą atmetė. Bcto, pareikalau sais, Vokiečiais, Italai ir kiti slininkavimus, kitai]) sakant,
Telefonas: Boulevard 7042
ta, kad Dodd užsistatytų tuk taipjau tariasi ar bent eina jų pastangas sugriauti darbi
siantį dolerių kaucijos. Kiek prie to. Tad ko laukia Wa- ninkų unijas ir pravesti taip
vėliau vienas kompanijos agen shingtonas?
vadinamą “opcn shop” siste
tas kreipėsi į teisėją, kad jis
Belo, eiliniai Federacijos na mą.
Lietuvis Dentistas
Dodd’o kauciją sumažintų. Tei riai tai vienur tai kitur ima
4712 South Ashland Aven
sėjas atsisakė.
reikšti atviro nepritarimo ir
arti 47-tos gatvis
Bet... kaipgi su tuo provoka net pasipriešinimo tai politikai,
torium Dodd’o išėjo. Labai pa kurios laikosi Gbmpersas ir
prasta: prisaikintieji teisėjai jį visa jo klika. Tas klausimą ga
išteisino. Išteisino, nors jo nu li padaryt dar aštresniu. Ve,
sižengimas buvo aiškus, kaip to tai bijosi ir pats “dėdė”
Dr.A.J.KARALIUS
diena.
Gompersas ir kiti jo sekėjai.
Gydytojas ir Chirurgas
Fitzgeralde tasai Dodd šian
VALANDOS: 9—12 ryto
die nebesirodo. Jis pabėgo. Ba
Kaip naudojama laikraš
2—9 vakaro.
čiu pardavinėtojai.
3303 So. Morgan Street,
die jis kompanijos reikalams
Chicago, III.
bernauja.
.
[Iš Federuotosios Presos]
Jei kenti galvos skaudėjimą,
CHICAGO. — Kad kokios,
Jei skaitant raides susilieja,
Jei iš raides darosi dvi,
Žeboja samdytojus. Chicagoj gali kilti naujas “laik
Jei turi uždegimų akių,
raščių karas”. Vietos laikraš
Jei skaitant ar siuvant akis skau- ■ Telephone Yards 1532
(H Federuotosios Presos]
čiai pradeda varžytis dėl skai da, tuomet reikalaukit akinių.
SYDNEY, Australija. — Kad- tytojų. Toj kovoj priemonių
LIETUVIS
ir po sunkios ir daug kainavu jau nebesirenkama. Kai kurie
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akinių specialistas
g Gydo visokias ligas moterų, vaisios kovos, vis dėlto, Autrali dienraščiai eina taip toli, kad,
1801 So. Ashland Avė.,
H kų ir vyrų. Specialiai gydo limKampas 18-os gatvės.
jos jurininkų unija laimėjo di- norėdami savo cirkuliaciją ]>dpančias, senas ir paslaptinAnt trečio augšto virš Platt’o ap- ■
■
gas vyrų ligas.
didinti, jie verste verčia laik tiekos,
kambariai 14, 15, 16 ir 17
| 3259 So. Halsted
kurie pirma gyrėsi, jogei jie raščių pardavinėtojus imti tiek Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
■■■■■■■■■■
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.
“tuos pasvaigėlius” jurininkus kopijų, kiek, negalima parduo .......................................
H.................................... Ii
■
suvaldysią ir duosią jiems “ge ti. Dclei to butų maža •• bedu,
rą lekciją,” dabar patys mato, jei neišparduotas kopijas butų
Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
kad
jų pasistengimas nuėjo galimą gražinti. Bet dienraščių
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
niekais. Maža to. Pirmą kartą leidėjai tokias likusias kopijas
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo ; Perkelia ofisą į People Teatrą
visoje Au trati jos
darbininkų nebepriima. O tai reiškia tiek: terų; galvos, akių. nerviškumą, nusil
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
judėjimo istorijoje jūrininkai laikraščių pardavinėjai turi už pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
6
iki
8 vak. Nedčl. 10 iki 12 ryto
turės teisės spręst ir apie biznio mokėti ir už tas kopijas, kurios paralyžių ir kitas visokias vidurių li
Rea. 2914 W. 43rd Street
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
vedimą. Spręsti kartu su savo liko neparduotos.
Nuo ryto iki piet.
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
Telephone
McKinley 262
samdytojais. Tuo tikslu bus iš
Jeigu • ivietos laikraščiai ir gas gydau gamtiškais budais.
rinkta specialė komisija, ku toliau ves karą už skaitytojus, Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
rion įeis po lygią dalį ir sam tai pardavinėtojams liks pasi Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
Avc., Chicago, III.
Telephone Yards 6332 ■
dytojų ir darbininkų įgalioti rinkti vienas iš dviejų: nusi/- 1407 Mihvaukee
Phone: Humboldt 6849
niai.
lenkti dienraščių leidėjams ar
DR. VAITUSH, O. D.
Trumpai sakant, tatai reiškia skelbti streiką.
3107 So. Morgan St.,
lietuvis Akių
tiek: samdytojai jau žebojami.
Chicago, III.
Specialistat
Nuo dabar jie nebegalės visa
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |
Sprendžia vienaip, bet
tvarkyti taip, kaip kad jiems
Palengvins akių Įtempimą, kuria
daro kitaip.
ir nuo 6 iki 8 vakare.
■
•sti, priežastimi galvos •kaudtjimo,
geriau patinka, bet taip, kaip
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotuyra geriau ir pačiam bizniui ir
[Iš Federuotosios Presos]
mo, skaudamą akių karštj, atitaiM
darbininkams.
Telephone Van Buren 294
WASII1NGT()N. — Praei- kreivas akis, nuima kataraktą, atitai

Antras dalykas — nelemta
ekonominė Vokietijos padėtis,
kurią sukorė talkininkai ir pa
tys Vokiečių
fabrikininkai.
skelbdami lokautus ir tt. Jei
gu imti domėn tai, kad viena
me tik Berline kas naktį ba
stosi apie pustrečio tūkstančių
Pats svarbiausis ir dramažmonių
nekalbant jau apie
tuos, kur gauna prieglaudos tingiausis komunistiniam suki
geležinkelių stotyse ir .kitose lime įvykis buvo didžiulėj Leuatatinkamose vietose — jieš- na-Werke chemikalų dirbtu
kodami vietos kur prisiglausti vėj. Čia apie dvidešimt tūk
’ i!
ir neranda jos, nesunku bus stančių darbininkų visą savai
Pasvaigėlių darbas.
suprasti, kodėl tam tikra da tę išsilaikė prieš kareivius ir
lis darbininkų būrėsi daiktan policiją. * Darbininkai pasidavė
[Iš Federuotosios Presos]
ir ryžosi pasiimt į savas ran tik tuomet, kai atvyko ReichSAN PEDRO, Calif. — Apie
kai: industrijų, kur jie galėtų svvehr’ai — nacionalinė Vokie
dvi savaiti tam atgal vietos po
turėti ię darbo ir pastogės. Tu čių armija.
licija čia areštavo Internaciona
rėti, jeigu jų bandymas pasi
netik
linės Žvejų Asociacijos sekre
sektų.
centralinėj. Vokietijoj, bet ir
torių Robert Engdal. Jisai tuoj
Tokioj klaikios ekonominės kitur. Vis dėlto, bėgiu vienos
apkaltintas nUsižengimu prieš
padėties valandoj pasigirdo pir savaitės jie susmuko.
kriminalio sindikalizmo aktą
masai komunistų darbuotojų
Sąryšy su tuo tenka pažy
ir pareikalautas užsistatyti sepšauksmas; šauksmas imti į sa mėti vieną ytin įdomų faktą.
tyniasdešimts penkis tūkstan
Nenorėjo areštuoti čius
vo rankas valdžios mašineri Eiliniai darbininkai kiekviena
dolerių kaucijos.
ją. Imti ją darbininkų klesos me industriniam centre nuo
provokatorį.
Koks gi buvo Engdalio nusi
reikalų naudai. Kaipir visoje širdžiai tikėjo, jogei visa Vo
žengimas? Patys jurininkai sa
[Iš Federuotosios Presos]
revoliucijose, tatai iškarto at kietija yra apimta revoliucijos
ko, jogei Engdal areštuota tik
kreipė įvairių abejotinų ele ir kad jau atėjo diena, kur
WASHINGTON. — Kas už dėlto, kad nenorėjo pasiduoti
mentų domesį — pasinaudoti proletarinės minios turi pasi- provokatoriaus IL.ee Dodd nu- samdytojų asociacijos užma
kai nieks nemato. Darban sto liuosuoti. Darbininkai tečiau garos stovi? Kodėl šerifas ne- čioms. Mat, kiek laiko atgal
jo ir provokatoriai. Jie tuoj šo kone pasvaigo iš nustebimo, norėjo areštuoti jį, kai jis gc- samdytojų asociacija sumanė
ko dinamituoti tiltus ir trio- kai sužinojo, jogei faktinai jie ležinkeliečius ragino deginti ir išardyti jurininkų organizaciją.
bėsius.
Vyriausias Vokiečių sudaro stačiai pagailėtiną ma dinamituoti tiltus? Kode! jį pa- Trumpai sakant,
samdytojai
avantiurininkų vadas yra Max žumą. Pasekmėje to — nūdien liuosavo prisaikintieji teisėjai, atsisakė pildyti padarytąją su
Hoelz. Jisai yra savo rųšies dagi ir tarp pačių komunistų kai, streikininkams reikalau savo darbininkais sutartį. Ma
Vilią, apie kurį žino ir ameri reiškiasi ytin didelis nesutari jant, jis buvo įkalintas ir pas ža to. Kai darbininkai pasiprie
kiečiai. Bastosi jis po centra- mas.
kui pastatytas prieš juos?
šino, samdytojai paskelbė lo
linę Vokietiją. Pasirodo, die
Darbininkų atsinešimas į nuTokių klausimų paduos val kautą. Tuomet darbininkai me
vai žino iš kur, užpuola ban gniaužtąjį komunistų sukilimą džiai pati mašinistų ir peČku- tė darbą.
Streikui vadovavo
kus, atima pinigus, maistą bei buvo visai kitoks, negu me rių brolija. Paduos dar šį me pats Engdalis.
Nors streikas
gyvulius Ir visa padalina tarp tai laiko atgal, kuomet kilo nesį. Brolija, suprantama, visa dar ir šiandie nėra užbaigtas,
blednųjų. Užbaigęs savo ekspe taip vadinamasai Kappo maiš tai išparodys atatinkamais do bet samdytojų asociacijos jėga
diciją jis ir vėl dingsta, kaip tas. Visos darbininkų grupės, kumentais. Ji išparodyjs, kad jau paralyžuota: daugelis jų
akmuo vandeny. Dar ir šian stovinčios į kairę nuo komu kalbamasai Lee Dodd, kuris, asociacijos narių jau padarė
die tas Hoelz yra laisvas žmo nistų — didžiumiečiai sociali kilus streikui ant Atlanta, Bir- naujas sutartis su jurininkais
gus. Ką nedaro valdžia bei ka stai, profesinės sąjungos ir da mingham and Atlantic geležin ir pradėjo darbą. Laikosi tik
riuomenė, bet pagauti Hoelzą gi patys nepriklausomieji so kelio kompanijos linijų, atsi- patys stambieji samdytojų aso_♦
.♦ •
4 •
•»
negalicialistai — šitą komunistų žing- bastė į nedidelį Georgijos ciacijos nariai.

DR. YUSKA

DR. C. I. VE2ELIS

Reikalingi akiniai.
John J. Smetana

:

DR. J. KULIS

P

Dr. W« Yuszkiewicz

DR. M. STUPNICKL Į

tasai kongresas nutarė, kad šios
šalies armija susidėtų iš 180,000 vyrų. Bet kol kongresas
spėjo t!ai padaryti, tai buvusis
karo sekretorius, jMities gene
ralinio štabo padedamas, susiverbavo net 230/)00. Nesenai
atstovų butas priėmė kitą bilių, kuriuo kareivių skaičius
apribojama 150,000 vyrų. Bet
generalinis štabas tuo labai
nepatenkintas, ir nėra jokios
abejonės, kad jo užsispyrimą
atstovų butas turės išpildyti —
pridėdama dar kokią 30,000
vyrų.
i
Vieni sprendžia iviienaip, o kiti daro kitaip.
Dar turime netvarkos./
[Ii Federuotosios Presos]

WASH1NGTON. — Daugelis
mano, kad Jungtinėse Valstijo
se nėra tokios netvarkos, kaip

so trumparegyste ir toliregystę. Prh
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedftldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1553 W. <Tth StM kampas
Ashland Avė,
Tel. Drover 9640

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
AkušSras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Valandos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
W. 42nd St. Phone Lafayetto, 4988
Valandos
diena.
II ■
-■nuo
■ ■., ., 10 iki 12I. ■■■■■
—
— .U

U

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■

S

Tel. Canal 66
LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS :
1424 So. Halsted St.

■

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 6093.

■ ■■■■■■■■■■■'■■■■■■I
DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St- Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 267
.. ........................................................................................................... ■■■■■■U

U.
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iėsi kelioni be persMlmo ii New Yorko per Libavą
arba Hamburg- Eltkunas

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai Išplauks
“POLONIA” ....... GEG.18 [
"ESTONIA” ......... BIRž. 22

“LITHUANIĄ” ...... BIRŽ. 1 J
“POLONIA”
JULY 6
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La Šalie St„
CHICAGO, ILL.

'

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield «V
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

Panedęlic, Ge^ižio 9 d., 1921
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kriikščionyis-demiokrataį, “ma
vaį kalėjiąm, kaipo “kontrrevo
JIE SUSITARS.
žažemiai” klebonai, buožės ukiliucionierius.”
tiek
Tas pats dėjosi ir renkant at Socialistai jau senai sakė ir* įlinkai ir bankininkai,
stovus į vietų sovietus. Laisvai dabar sako, kad musų kleri daug minioms žadėję per rin
išsireikšti, atvirai aptarti kan kalai, kur dabar savo rankose kimus į Seimą, nieko dar ge
didatų tinkamumą ir netinka turi Lietuvos valdžią, yra nie ra juoms nepadarė. Bet už tai
mumą, nebuvo leista. Menševi- kas kita, kaip nuolankus Len šiomis dienomis pusėtinai prieš
kai-socialdemokratai kėlė prieš kų klerikalų bernai.
Lietuvos liaudį susikompromi
tai protestus, bet oficialis bol Kad tai yra tiesa, gali matyt tavo. Tai istorija, — patekusi
ševikų organas, Maskvos “Prav- kiekvienas. Klerikalų ir dvari ir į Steigiamąjį Seimą, — su
da,” atsakė jiems į tai: “Lais ninkų kontroliuojamoji. Lenkų krikščionių demokratų lyderiu,
girdi, kitaip bolševikai negalė- i vė rinkimų į sovietus reiškia
valdžia padarė sąmokslą, kad Steigiamojo Seimo vice-pirmitų valdyt Rusiją. Tuo-gl tarpu I pasiliuosavimą nuo proletariato
17JO p«r yur eutaida of ChioMP.
pasigrobus netik Lietuvos so ninku, Aukštosios Panemunės
Rusijos istorija rodo, kad vi diktatūros, todėl ji negali būt stinę Vilnių, bet ir pačią Lietuklebonu kunigu Justinu Stau
sai nereikia milionų žmonių pakenčiama.”
vą. Avanturininkas Želigoivskis gaičiu. Dalykas toks.
TuojaUs po to, kai dešim pritarimo valdančiajai partijai,
Mareli 17th, 1914,
O Brooklyno komunistų or dar ir šiandie sėdi Vilniuje.
Einant “Rekvizicijų įstaty
tasis Rusijos komunistų idant ji galėtų kontroliuot tą ganas mulkina savo skaityto Jisai
neišvytas.
mu” Kauno apskrities arklių
partijos suvažiavimas nuta šalį. Caro partija, pav. (tikrų- jus, pasakodamas, kad žmo Sakysite, kad išvyti Želigov- mobilizacijos Komisija 1920 m.
rė, kad reikia atgaivinti pre-l J rU8U Siliun8a» arba juoda- nių minios Rusijoje liuosu noru skį lietuviai nepajėgę, Gal ir lapkričio men. 8 d. Aukštosios
, * .
.
. ... , * šilučiai) buvo visai neskaitlindrevi, 1780 So, Halated St, Chicago
remia bolševikų valdžią ir bal .tiesa. Bet kokiems galams rei Panemunės klebonui kunigui
kybos
laisvę,
tai
1
sovietų
vai-1
.
. .,
. .
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.
_ _
, .
t
\ . ga; ta visa klesa, kurios ran suoja, kur tik gaudami progos,
kėjo sutikti siųsti tam pačiam Justinui
Staugaičiui uždėjo
džia ėmė vykinti tą nutari kose buvo valdžia prie cariz
už komunistus!
Želigovskiui maistą?
4000 auksinų pabaudos už nemą gyvenime,
mo, t. y. dvarininkų klesa, su
Klerikalai susiuostė.
pristatymą mobilizacijos Ko
sidėjo
tiktai
iš
kokių
200,000
Europos
laikraščiai
rašo,
CM
Kad jie susiuostė, nebetenka misijai dviejų arklių.
CM tad jau pradžioje balandžio narių — o betgi caro valdžios
Prima
abejoti. Štai, Cliicagos klerika
Kunigas Staugaitis lapkr.
1.75
niekas neįstengdavo nuversti.
I
lų laikraštis jau sako, kad ve- mėn. 12 d. įteikė Steigiamojo
i mėnesio Maskvos sovietas Jeigu ne didysis karas, kuris su
ly reikią gražinti Lenkų dva Seimo pirmininkui A. Stulgin(l/i linlkitai ilama ikgrlu/t
leido
laisvą
prekybą
rinko

triuškino
Rusiją
pirmiaus
už
Viena kopija
nuomone* Redakcija neatsako]
rininkų žemes. Gražinti jas to skui pareiškimą, nusiskųsdaSavaitei___
w 18 se, arbatinėse, valgyklose, kitas stambiąsias valstybes, tai
dėl, kad atvadavus Vilnių.
mas, kad nuo jo, kaipo “mam 75
daržovių ir maisto produktų carizmas * Rusijoje veikiausia
Suktos lapės! Kad atvadavus žažemio,” teturinčio tik 6 mar
VASAROS KARŠČIŲ
krautuvėse, ant vežimų ir da ir šiandie tebegyvuotų.
Vilnių, girdi, reikalinga grud gus žemės, neturį teisės reika
BELAUKIANT.
Žmonių minios Rusijoje bu
F JI budelėse
žiau Lenkų dvarininkų dva lauti rekvizicijų, ir, kad toks
(J9
vo jau senai prieš revoliuciją
UM
Komisijos
elgimąsi įžeidžiąs
Prekybos • palengvinimui nepatenkintos caro valdžia, bet Kaip bematai, ir vėl susi rus...
sovietų valdžia, kaip žnia, ji suvaldydavo jas. Kodėl? To lauksime šiltos-kaitrios vasaru O gal musų klerikalai mano, jo augštą Steigiamojo Seimo
kad Amerikos lietuviai darbi vice-pirmininko vardą. Be to
pradėjo tvarkyt Rusijos pi dėl, kad ji buvo apsiginklavusi žės. Draugijų veikimas pasi ninkai tokie naivus — nesu jis tik vėlai lapkričio 8 d. grį
<Atpi<inta)
nigų sistemą. Ji ėmė mušti1 nuo galvos iki kojų, o žmonės liaus. Kiekvienas, liuosą valan pras kuo visa tai atsiduoda? žęs iš užsienio, ir arkliai buvę
neturėjo ginklų. Be to, žmo dą turėdamas, skubinsią į lau Bereikalo. Naujasai musų kle
sidabrinius pinigus, kad pa nėms
buvo neleidžiama ne vie kus — “tyru oru pakvėpuoti”. rikalų muštras aiškus kiekvie nusiųsti stotin jo parvežti.
Susirūpinęs
savo kolegos
keitus jais nieko nevertas šai kalbėti apie savo reikalus, Nebus balių, nebus prakalbų ir
nam Amerikos lietuviui darbi 4000 auksinų likimu, Steigia
“bumaškas”. Ir dabar jau ne laikraščiuose kritikuoti val šiaip viešų sueigų.
Ką beveiksime vakarus me ninkui, kuris tik nori ir gali mojo Seimo pirmininkas tuoj
ji rengiasi steigti taupomuo džią, nė organizuotis.
protauti. Lenkų klerikalai pa kreipėsi raštu No. 2943, 20 XI.
sius bankus, kurie mokės Į Na, o ar ne tas ]>at šiandie tu? Nejaugi pasitenkinsime tik mojo pirštu sacvx> nuolankiems

Amerika nenori būti ve nių visa savo siela pritaria
dama Anglijos arba kurios valdančiajai partijai, romia
MK L^TMUAMIAA DAICY MKWM
kitos valstybės arba valsty- ją, talkininkauja jai”.
bių susivienijimo; ji rengia Jeigu “Laisviės** redakcija bu
si stoti į kovą su tomis vals tų bent truputį sąžiningesnė,
negu ji yra, tai ji šitokių melų
tybėmis delei viešpatavimo nerašytų.
Ji tvirtina, kad mi
pasaulyje.
t
Jos
ateities
poli

lionai žmonių, nepriklausančių
CHICAGO, ILLINOIS.
tika bus dar labiaus imperia komunistų partijai, “visa savo
listinė, negu buvo iki šiol. siela pritaria” bolševikams, nes,
j

Prekyba Rusijoje.

Skaitytoju Balsai

Grįsta Europon.

yra

bolševikiškoje

28 <1.,

Rusijoje? tuo, kad “tyru oru pakvėpuo

j ministerį pirmininkę,

nuošimčius depozitoriams už
bernams Lietuvoje ir tie — da kad patrauktų atsakomybėn
Bolševikų valdžia sutvėrė ka ti”...
drįsusius liesti Aukštosios Pa
Amerikos Jungtinės Vals pasidėtuosius pinigus (pa rišką mašineriją didesnę, negu Mums, kaipo socialistams, ro kas liepta.
Lenkų šlėkta Lietuvą nepra nemunės klebono kunigo J.
tijos vėl ims dalyvauti Euro našiai, kaip daroma Ameri turėjo caras. Visuotino balsavi darbo daug. Daug ir vasaros rys,
neveizint dagi to, kad jai Staugaičio arklius. Na, ir paki
koje)
pos politikoje.
mo teisę jie panaikino. Spau metu. Vasara — geriausia or eina talkon musų klerikalai. lo triukšmas! Skambino visais
ganizaciniam darbui varyti pro
Lloyd Geoge talkininkų Rusijos ūkininkai, kurie dos ir žodžio laisvę panaikino. ga.
Išvažiavimuosna — pikni- Lietuvos liaudis tinkamu budu telefonais į Komisiją, į prižiū
Orgaiyžavimosi
teisę
panaiki

ir laiku Lenkų imperialiMų rinčias mobilizacijos kariuo
vardu pakvietė Amerikos labai vargo delei to, kad ne
no, Savo priešų gaudymui kuosna susirenka didelės mi pasimojimus atrems. O tuo menės dalis ir k.
valdžią paskirti savo įgalio galėj o laisvai pardavinėti įsteigė črezvyčainają Koinmi- nios lietuvių darbininkų ir dar
tinius į talkininkų konfe savo ūkio produktus, dabar ssiją (žvalgybą), kuri siaučia bininkių. čia juos prieiti labai met jie padarys rokundą ir su Ir štai kas paaiškėjo:
jų bernais — lietuviais kleri
1) kunigas J. Staugaitis val
rencijas, į talkininkų amba ėmė pėsti ir važiuoti keliaut daug žiauriau, negu caro po
kalais.
!—. Patriotas.
do ne 6 margus, bet 16—12
tari
jos
darbas,
suprantama,
iš

licija
ir
žandarmerija.
Savo
sadorių sueigas ir į karo nuo j miestus su savo prekėmis. Į
margų klebonijos ir 4 nuomoja
mintingas. čia reikia tik noro
priešų
naikinimui
įsteigė
kru

stolių atlyginimo komisiją; geležinkelių stotis prisiren-Į
iš Kauno rajono Žemės Ūkio
ir gabumo ir musų darbas eis
viną terorą.
Inspekcijos;
ir Washingtonas priėmė pa ka tokios daugybės valstie
sėkmingai.
Ir akivaizdoje šitų visų, fak
2) rekvizicijų įstatymas ne
kvietimą.
čių, norinčių važiuot į mies tų, “laisves” redaktorius drį Draugai, vasaros karščių be
galėjo būti jam taikomas kai
laukiant pagalvokite apie tai ir
- Daugelis žmonių manė, tą, kad jie nesutelpa vago sta pasakot, kad žmonių mi prisirengkite. Iki sekamo ru [Nuo musų bendradarbio Kaune]. po mažažemiui, nes skaitosi
KAUNAS, IV. 21.
miesto gyventoju;
kad Amerikas daugiaus ne- nuose, ir todėl daugelis va nios Rusijoje “visa savo siela” dens musų organizacijos narių
Lietuvos
“
darbo
žmonių
”
at

pritariančios
bolševikų
vald

3) kada antru kart lapkričio
skaičius turi būt dvigubai di
besikiš į Europos reikalus, žiuoja, sulipę ant ‘garvežių
stovai
Steigiamajam
Seime!:
mėn. 9 d. 8 vai. ryto pasiųstas
— V. M.
Nuo to laiko, kada prasidė ir ant vagonų stogų. Valdžia žiai ! Nejaugi jisai yra toks bu- desnis.
0
■s
jo smarki opozicija prieš )uvo priversta net išleisti į- kad valdžiai nereikėtų atimti
ST. PSIBIŠEVSKIO
— Taip, ištikrųjų.
Wilsono politiką taikos sakymą, draudžiantį tokį ke iš žmonių visas laisves, jeigu
— Tokiu budu galima pasiekti tiltuką, apie
jie pritartų jai?
klausime, nuolatos buvo gir liavimo būdą.
kurį jus tik-ką minėjote...
dėt žodžiai, kad Jungtinės Kolkas sakoma, kad pre Kaipo “prirodymą** to, kad
Vronskis staiga nusiramino. Jo vaidentuvė
Valstijos nepriklausančios kybos laisvė Rusijoje esanti Rusijos žmonės buk pritariu
pradėjo dirbti.
bolševikams, “Laisvė” pasako
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
rišti save kokioms-nors su paskirta tiktai atliekamiems ja:
— Aš manau, kad butų geriau prisigriebti
■po tiltu. Namai, stovinti ant grabes kranto, .ne
tartimis su svetimais kraš ūkio produktams. Bet tai,
(Tąsa)
“Visoj Rusijoj šiuo tarpu
turi langų iš tos pusės. Iš abiejų pusių tik plikos
tais, bet turinčios žiūrėt sa žinoma, yra tiktai ant popie- įvyksta
H
—
......
........
..
provincijiniai beparsienos. Jus patemijote?
vo reikalų namie. Daugiau ros. Praktikoje yra negali tyrsių valstiečių suvažiavi
Jam atrodė, kad jisai sėdi kalėjimo kame
— Labai gerai.
sia šitokia propaganda re- nąs daiktas atskirti, kurie mai. Bepartyvių valstiečių roj, ir štai tuojau jį ves nužudyti... Jisai jaute
— Tokiu budu galima nepastebėtam pasiek
su
nepajudinamu,
kankinančiu
įsitikrinimu,
kad
publikonų partija patraukė produktai yra “atliekami”, o frakcija pastarajame sovietų
ti valdybos sieną nuo sodo...
'baisus
jo
vaidentuves
t
vėriniai
virto
tikrenybe.
Botko pertarė jį:
savo pusėn didžiumą Ame kurie ne. Be to, jeigu ūki atstovų suvažiavime rodė to
—
Man
rodosi,
Vronski,
kad
jus
perdaug
kio gyvo veiklumo, jog jos
— Rodosi, jau arbata užvirė.
rikos žmonių.
ninkams leista pardavinėt posėdžiuose nuolat dalyvavo erzinatės. Jus, turbut, staiga pabadote ir nega
Prisipylė sau stiklą.
Bet tai buvo iliuzija (klai savo produktus, tai jiems tu Kalininas, centralio visos Ru lite dar atsigauti.
— Jus buvote Ciuricho universitete?
dingas jsivaizdinimas). Di ri būt leista ir pirkti ką-nors sijos komiteto vadas. Leni
— Taip, aš... aš... žinau.. Meldžiamasai.. aš
— Taip, kelis metus.
dysis karas ne atkirto Ame už tuos pinigus, kuriuos jie nas taip pat lankėsi jų susi sergu...
— Žinoma, priklausėte revoluciniams rato
rinkimuose,
kad
patyrus
riką nuo Europos, o sujun gauna. Prekyba * ūkio pro
Vronskis maišėsi vis labiau.
liams.
— Taip, aš buvau “Laisvės” sekretorium.
Užstojo ilga tyla.
gė jiedvi dar artimesniais duktais neišvengiamu budu ‘common sens’ą* Rusijos be
partyvių minių. Maskvos gu
Vronskis ištarė tą veik su pasididžiavimu,
Botko atydžiai apžiūrinėjo kambarį, kursai,
ryšiais. Jau vienas tas fak veda prie prekybos pramo bernijos bepartyvių valstie
džiaugsmingai sugraudintas. Patsai vienok patėtas, kad ačiū karui, neapsa nės dirbiniais. Taigi, kartą čių suvažiavime iš 700 de rodosi, nepaprastai jį užima.
. — Šitas namas labai drėgnas. Jus turite iš- mijo, kad tą džiaugsmą parodo perdaug vaikiš
komai pakilo Jungtinių Vals egalizuota vienoje srityje, legatų tik 15 balsų buvo pa sikraustyt iš čia. Užtektinu pamatavimu gali būti kai. Neišsitikėdamas pažiurėjo į Botko. Botko
tijų galybė, finansiniu ir po ' aisvoji prekyba užkariaus ir duota prieš Sovietų vald į šitie grybai ant sienų...
vienok užlaikė nepaprastą rimtumą ir ramumą.
žios
sumanymus.
— Aš mačiau jus kartą kliube.
litiniu žvilgsniais, verčia šio eitas Rusijos ekonominio
Pagalios
Šitas namas man priklauso.
“Laike tik ką pasibaigusių Vronskis visiškai atsigavo. — Tai vienatiniai pa
— Argi?
krašto kapitalą ir valdžią gyvenimo sritis.
rinkimų į lakalius sovietus laikai po mano tėvo.
— Jus kalbėjote tąsyk labai įdomiai. Jus kal
nesitenkinti vien tikai Ame
bėjote apie pieną, kursai man labai patiko. Pata
— Jus čia vienas gyvenate?
rikos kontinentu, o ir jiešnios balsavo už komunistus,
rėte
stoti i dvasiškas seminarijas, todėl kad tik
— Taip. Juk niekas kitas ir nepanorės čia
arba
už
tokius
bepartyvius,
kot arenos savo veikimui vi
gyventi. Vronskis nekantriai mostelėjo ranka, kunigas gali įgyti kaimuose įtekmės į valstiečius
kurie
aiškiai
nusistatę
už
ir pamaželį platinti revoliucines idėjas. Taip, be
utį rii i •-.-irnsmsT.ni.Tr
same pasaulyje
priėjo prie stalo ir išgėrė degtines.
valdžios rėmimą”.
Staiga jam atėjo į galvą, kad jisai niekad ginčų, tai puikus įrankis. Ar netiesa? Jus žino
Atsisakymas patvirtint
PO BEPARTYVUMO
šitie neva faktai yra irgi dar nesielgė taip priverstinai ir nenaturališkai. ma, turėjote akyveizdoj komunistiškas pirmųjų
Versalio taikos sutartį ir įSKRAISTE. >
niekas daugiaus, kaip tiktai mė Juk jam, šimts velnių, grynai nėra ko bijoties! krikščionybės amžių idėjas, kuriąs butų galima
stot į Tautų Lygą reiškė ne
Jis neištikimai pažiurėjo į Botko. Botko vienok čiepyti žmonėms? Juk jus taip manėte?
ginimas apgauti žmones.
Komunistų
spauda
džiaugia

tai, kad Amerika pasitrau
Kuomet tik prasidėjo rinki mula ve, kad nieko nemato ir netemija.
si,
kad
bepartyvių
darbininkų
— Jus prie to rčmėtės pavyzdžiu kunigo
kia iš pasaulio politikos, o
— Toji grabe, kur prasideda šalę jūsų na
mai į tas “bepartyvių” darbi
ir valstiečių minios Rusijoje
ninkų ir valstiečių konferenci mų, ar ji eina iki pat miesto valdybai? — pa Stegenskio, kursai veikė tokiu pat budu...
tai, kad ji nori dalyvauti to pritariančios
bolševikams.
— Taip. Bet Stcgenskis buvo nevikrus. Ap
jas, tai tuojaus pasklido žinių klausė Botko staiga. — Aš patėmijau tiltuką vie
je politikoje ne tokioje ro “'Laisvė’* sako:
lamai, tas visas sumanymas ne man priklauso.
apie bolševikų valdžios repre noj šoninėj gatvėj...
lėje, kokią ji lošė iki šiol —
Vronskis, j kurį tas klausimas padarė labai Šis-tas panašaus, teisybė, atėjo man į galvą, bet
Rusijos Komunistų Parti sijas. Maskvoje ir Petrograde
ne kaipo talkininkų pagelbi- joj nėra nei miliono (vargiai daugelyje dirbtuvių darbininkai nesmagų įspūdį, veltui stengėsi paslėpti apėmu tą sumanymą aš pasiskolinau nuo Gordono.
ninkė, o kaipo nepriklauso yra puse miliono! “N?* Ręd.) pakėlė protestus prieš valdžią, sį jį drebulį.
— Tas nesvarbu. Panašios rųšies pienus ga
*
— Taip, veik iki pačiai valdybai. Jus žingei- lima visur sutikti. Jo įkūnijimo būdas ir lėšos, į
ma nuo jų jiega. Kviesdami narių. Gi plačiojoj Rusijoj kuri pripažįsta “gerais” tiktai
Amerikos valdžią atnaujin gyvena apie 140 milionų pritariančius bolševikams de daujate apie miesto valdybą... Turbut jus taipgi kuriuos jus nurodėte, mane įtikino, kad jus ap
dirbote jį gana smulkmcningai.
ti savo dalyvavimą talkinin- žmonių. Kaip-gi tasai vienas legatus. Kas bolševikams prita patemijote, kad grabe tirštai apžėlus krūmais?
— Taip,aš norėjau likti kunigu.
— Taip, aš tą patėmijau. — Nepažįstamas
(apie puse miliono! ria, tas gauna leidimą važiuoti
kų sueigose, talkininkai da milionas
— Ir jus dar neužmetėte to sumanymo?
“N.” Red.) gali vesti beveik į konferenciją ir “atstovauti” draugiškai pažiurėjo į Vronskį ir nusišypsojo.
bar pripažino, kad ji turi pusantro šimto mil. žmonių? tenai darbininkus, o kas tnepri— Aš pasmerktas mirti.
— Ten galima gerai pasislėpti... man rodosi,
— Bet juk tas dar taip tikrai nežinoma?
teisės reikalauti sau tokios Tai gali būt tiktai todėl, kad taria tam delegato teisė neduo- kad einant išilgai grabes, galima nesibijoti, kad
(Bus daugiau)
tie milionai bepartyvių žmo- dama; jisai net kartais pakliu- kas patėmytų.
privilegjos.

Krikščionys-demokratai
ir protekcija.

ŠĖTONO VAIKAI

t—

Apžvalga

šaltyšius priminė vesti arklius*
jain buvo atsakyta, kad kuni
gas Staugaitis išvažiavęs į Kau
ną, o apie 9 valandą tą pačią
dieną Komisijos nariai — ap
skrities intendentas ir apskri
ties valdybos pirmininkas ati
tiko kunigą J. Staugaitį išva
žiuojant iš savo kiemp.
Toliau kaip ten buvo, vie
nas ponas Dievas težino. Tik
4000 auksinų pabaudos kuni
gui Staugaičiui nereikėjo mo
kėti, ir arkliai liko
neliesti
(nors Steigiamojo Seimo na
rių teisių įstatyme apie ark
lių neliečiamybę
nė pusės
žodžio!).
Todėl Steigiamojo Seimo na
rys, B. Girtautas, įžiūrėjęs —
ir visai teisingai — čia nešva
rią aukštų “krikščioniškų” as
menų protekciją paklausė Sei
me apie visa tai Krašto* Apsau
gos Ministerio.
Krašto Apsaugos Ministeris,
ar tai užsimiršęs, ką kelioms
dienoms ankščiau rašęs, ar tai
tyčia “sąžinės balso” nesuklausydamas — o kiti stačiai sako,
nenorėjęs,
kad butų
priei
aukštąjį Seimą “aukštiems” jo
ponams negražu, — na, ir ėmė
visaip teisinti: ir kad kunigas
Staugaitis esąs nelaimingas, ir
mažažemis, ir pasigailėta jo,
t. y. 4000 auksinų pabauda do
vanota teisėtai. Bet kur buvęs
nebuvęs įsilipa į tribūną tas
pats Girtautas Ir skaito tokį
popierį, su numeriu, ir diena
ir1 metai pastatyta, o ir para
to pačio

šus

Ministerio yra!...

Neveltui ir krikščionių frakci
ja nervingai salėj bruzda.
Čia pirmiausia trumpai i>
aiškiai pasakyta, kad pabauda
kunigui Staugaičiui uždėta tei
sėtai, todėl, kad Aukštosios Pa
nemunės klebonas ne mažaže
mis, bet Panemunės miesto gy
ventojas, turįs 16 margų že
mes, ir kad arklius pristatyti
nereikėjo pačiam klebonui, tai
gi jis galėjo ir nebūti namie.
Delei šio rašto pons Minlstcris pasakė, kad jau jis daug
pasakęs ir daugiau sakyti nega
lįs...
*
Taip tai ir liko susikompro
mitavęs krikščionių demokratų
yderis,
Darbo Federacijos,
Jkininkų Sąjungos ir klebonų
mažažemių atstovas, Steigia
mojo Seimo vice-pirmininkas,
Aukštosios Panemunės klebo
nas Staugaitis.
Blogi lietuviai pliauškia, kad
krikščionys demokratai išmesią
jį iš frakcijos, nes visa tai da
bar galį pakenkti Ūkio bankui,
Katalikų Veikimo Centrui ir
kitoms “katalikiškoms” orga
nizacijoms.
—S.

Redakcijos Atsakymai.
I
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Chicago Heights Lietuviui.
— Apie tą vakarą ir patį liet,
bcną kartą jau buvo rašyta.
Kartoti neišpuola.
šmėklai, Šiauliuose. — At
siųstų eilėraščių negalėsime su
vartoti, jie persilpni.
Katalikui, Westville.« — Tai
tik bažnytinių sektų vadų ne
labai švari tarpusavi kova dėl
vietos prie ėdžių. Musų skaity
tojams tatai neįdomu. Nesuvar
tosime.
.. .............................

...............................-........ .......... -

Kazimieras Giigis I
ADVOKATAS
w
Namu Ofisas

!

Miesto Ofisas

3323 S. Halsfed St. 127 H. Dearborn SI.
Tel. Boulevard 1310

Tel. Central 4411

r DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo G iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
k___________________________ L—/
—
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, I1L

1

PanedSlis, Gegužio 9 d., 1921
>

■ IK Rimt
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Lietuvoje.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

atvyko 45 atstovai, iš jų 44
spremižiaini balsai ir 1 imi ta
riamas. Suvažiavimas išreiškia
mok. Siručiui ir bendrovei “Dir
va” Marijampolėje papeikimų
už Centro Valdybai padarytus
nuostolius, ir skelbia boikotų
kol atsilygins.
Suvažiavimas išklausęs Cen
tro Valdybos pranešimo perei
na prie kito darbų punkto ir
pageidauja, kad ateityje apy
skaitos iš darbuotes butų skel
biamos “Mokykloj ir Gyveni
me”
Kongresas ir Profesinė
Sųjunga.

Centro Valdybos ir Revizijos į nion “kai ką ir kai kam” padėi ti!.. Beto, grakščioji panytė kaliKomisijos rinkimai.
. nių drabužius inspektavusi....
Centro Valdybon išrinkti: Ja
Ak, suprantama, mes gyvena
kučionis, Žygelis, Busilas, Gū
me Amerikoj, kur visa yra gali
žys, Endriunas. Kandidatais:
ma! Galima ne Debsui, ne ki
Tamošaitis ir Augustinavičius.
tiems pol. nusižengėliams tik
Revizijos Komisijon išrink
graikščioms panytėms ir Santa
ti: Natkevičius, Vasiliauskas,
Trečiokas. Kandidatais: Bieliu- Ana kalėjimo viršininkui.
.
—Hy.
naitė ir Lazauskas.
Reagavimas j mokytojo Bur
NAUJĄ BURBULĄ PUČIA.
bos mirties priežastis.
[Iš Federuotosios Presos]
Profesinė Sąjunga reikalau
ja iš Švietimo Ministerijos pa
VALPARAISO, Ind. — Našalpos Burbos šeimynai, kol , tional Security Loaguc ėmė
buš išduotas bendras pensijos naują burbulą pusti. į Visiem
Įstatymas. Profesinė Sąjunga Įtekmingesniems
šios šalies
savo lėšų asignuoja 1,000 auk laikraščiams toji lyga pasiun
sinų pašalpai.
tė eilę straipsnių, kur bando
Sumanymai. Svarstoma švie ma išparodyti, jogei Valparai
timo Ministerijos santykiai su so universiteto mokiniai ir pa
Profesine Sąjunga.
tys mokytojai likę — bolševi-

ĮSPŪDINGOS LAIDOTUVĖS. Apie tokį talkiniąsi, kur nieko
gera nežada, apie ,nusileidimą
savo samdytojams angliakasiai
[Iš Federuotosios Presos]
BERLINAS. — Bėdinas se nė negalvoja. Vilties laimėti
nai nematė tokių įspūdingi] savo kovą jiems priduoda dar
laidotuvių, kokios čia buvo ba ir tas faktas: organizuotieji
landžio 6 d. Tai buvo laidotu Anglijos darbininkai kuo ir
ves vieno nužudyto komunistų kaip galėdami remia angliaka
darbuotojo, Wilhėlm Sylt’o. sius. Transporto darbininkai
Laidotuvėse dalyvavo daugiau atsisako krauti iš užsienio at
kaip
dvidešimts
tūkstančių vežtą kurą, o geležinkeliečiai
žmonių, jų tarpe ir nepriklau — pervežti jį kur reikia.
somosios socialdemokratų or
ganizacijos nariai. Nedalyvavo Organizuosi darbininkus —
busi kriminalistas.
tik didžiumiečiai socialistai, ku
rių santykiai su komunistais
[Iš Federuotosios Presos]
yra blogesni nei su kitomis
buržuazinėmis grupėmis.
LOŠ ANGELES. — Andais
Sylt nužudytas lygliai taip- čia areštuota du finai darbinin
pat, kaip kad Liebknechtas ir kai, Emil Madsam ir Matt
Rože Luksemburg. Policija be Kiishkila. Prisaikintieji teisėjai
jokios matomos priežasties už prieš juos išnešė kaltinimo ak
puolė jo butą, areštavo patį tą. Jisai toks: abudu kaltina

ne valstybe, nors ir pasirink
dami sau tų pačių Danų kara
lių, kurs nuo to laiko privalo
leisti akjus ir vadintis “Danų
ir Islandų karalium”, o jau
būdamas Islanduos — atvirkš
čiai “Islandų ir Danų kara
lium”. Islandai, turėdami sa
vo kalbą, kultūrą, savo > dvi
aukštąsias mokyklas, nuolat
turėjo artimo sielos bendravi
mo su danais
Kopenhagoj
uni versi tas turi kelias islan
dų katedras, islandai yra pasi
žymėję danų literatūroj, ne
senai miręs garsusis islandas
— rašytojas S. Sigursjon ir
dabartinis G. Gunarsson (da
nų lietuvių komiteto narys).
Islandai ypač dkonoin. gyveni
me turėjo nemaža įtakos iš
anglų. ...
Danai ir Islandai yra pasi
keitę 'savo diplomatiniais at

Atstovas Žygelis Šiaulių Sky
Pra nesama apie Seinų.
ap kniM !
Ks»j, karti}
ant -visados Sylt*Q ir nu'vedlis i policijos Ba mieji yi-a ntlilcę .kriminali dar stovais.
rimus vardu reiSkia Centro Val skrities
instruktoriaus saviva- reikalinga įsidėti galvon vieną rakus mirtinai palove. Paskui bą, jie — kalti.

dybai padėkos žodį, kad ji su
gebėjo sušaukti į Kongresų ir
iškelti Lietuvos Mokytojuos
reikalus.
Ats. Ješmanta siūlo priimti
tokių rezoliucijų: Centro Val
dyba, sujaukdama Kongresų,
aplenkė Profesinę Sąjungų ir
todėl ji už Kongreso darbus ir
nutarimų vykinimų atsakomy
bės neima ir reiškia savo j>apeikimų.
Matas Šalčius paaiškino Kon
greso reikšmę jr jo santykius
su Profesine Sąjunga. Kongre
sas viešai parodė visus moky
tojų reikalavimus, bet Profe
sine Sąjunga gali toleruoti ki
tų politinių pažiūrų žmones.
Balsų dauguma suvažiavimas
išreiškė padėkos už Kongreso
sušaukimą Centro Valdybai.
Ateity
suvažiavimus šaukia
Kongresas.

Revizijos Komisijos
pranešimai.
/Ats. Žygelis trumpai praneša
piniginę apyskaitų ir kasos sto
vį. Kadangi iš Komisijos tik
vienas narys atliko savo parei
gas, tai reiškiama papeikimas
revizijos komisijai ir nutarta
rinkti naujų, kuri darbų apy
skaitą paskelbtų “Mokykloj ir
Gyvenime
”.
*
Toliau atst. Brašiskis prane
ša redakcijos darbus. Nagrinė
jama organo klaidos ir laik
raščio turinys. Nutarta, kad or
ganas eitų kas dvi savaiti ir
primenama daugiau rašyti mo
kytojų profesijos reikalais.
Spaudos fondo klausimas.

liavhną.- Išskirta iš Marijam
polės apskrities mokytojų Ko
misija, kiYri su Seinų apskri
ties mokytojais ištirs minėto
reikalo padėtį. Priimta rezoliu
cija: Kadangi mokytojų reika
lai ekonominiai ir klasiniai atatinka darbininkų reikalams;
kadangi vieniems mokytojams
kur kas sunkiau ginti savo k)asės reikalus, Lietuvos Profesi
nės Mokytojų Sąjungos suva
žiavimas randa reikalingu aiš
kiai rišti mokytojų Profesinės
Sąjungos įveikimą su darbinin
kų profesinėmis sąjungomis.
Svarstoma Panevėžio moky
tojų Skyriaus su apskrities Vir
šininku incidentas.
Kadangi
Centras registruotas, tai išrei
kalauti, kad viršininkas užre
gistruotų minėtą Skyrių. Pra
dedamųjų ir vidurinių Pane
vėžio mokyklų, mokytojams
patariama
susitarti vietoje.
Svarstoma klausimas mokyk
los vaikams pasirūpinti pail
ginti kelią gelžkeliu važiuo
jant. ,
Suvažiavimas pasibaigėx 9
vai. 20 min. vakaro.

Kam kalėjimas, kam
žaismė.
Iki šiol visi manė, kad kalė
jimas yra tokia įstaiga, kur už
daroma tam tikros rųšies nusi
žengėliai. Uždaroma, kad jie de
ramą baudą atsiimtų.
Taip manyta, ir dabar dauge
lio taip manoma. Bet taip nėra.
Kai kam kalėjimas yra bauda, o
kai kam — tik žaismė.
Netikite? šiakite jums mažas
pavyzdėlis. Los Angeles’e viena

Fondas pripažinta reikalin
gu; jis susideda iš sumų atlie well-to-do panytė, “krutaniųjų
kamų iš Centro Valdybos, ir pavickslų žvaigždė” Bebe Da

Skyrių, ir atskirų asmenų įdė niels, užsimanė pasivažinėti au
lių. Įdėliai nemažesni 100 auk tomobiliam. Savo automobilių
sinų. Fondo įstatus išdirba ji paleidusi tokiu smarkumu,
Centro Valdyba. Spaudos fon kad policistas buvęs priverstas
do reikalus sprendžia atstovų ją sulaikyti ir nuvesti pas teisė
suvažiavimas, o vykdo Centro ją.
Valdyba.
Šis nusprendė, kad panytė tik
Centro ir Skyrių įdėliai grą rai nusižengusi ir todėl turi už
žinami tik likvidavus Profesi simokėti tam tikrą Stirną pini
nę Mokytojų Sąjungą, o atski gų ar eiti į kalėjimą.
ri asmens gali atsiimti įdėlius
Panytė pinigų nemokėjo. Vie
po apyskaitos metų, trims mė toj to ji pasirinko kalėjimą.
nesiams praslinkus, bet ligos
Kaip greit panytė pasirodžius
metu Įdėlius gali sergantis tuo Santa Ana kalėjimo kameron,
jau atsiimti.
taip greit toji kamera pasida
riusi “tikru buduaru”...^. Ten bu
Taupiam ųjų skolinamųjų
vę netik brangus kaurai, šoko
kasų steigimas.
ladas bei “kiti parankamai”, bet
Suvažiavimas, aptarus bend
ir gramafonas!
rą skolinamų kasų reikalingu
Panytė, beto, jokio verstino
mą ir naudingumą, reiškia pa
geidavimo, kad Skyriuose kuo darbo nedirbusi kaip kad nuo vi
greičiausia kurtųsi minėtos ka sų “griešnųjų kalinių” reikalau
sos. Artimiausiu metu nutarki jama. Trumpai sakant, jai su
šaukti Skj’rių kasų atstovų su teikta “tokių parankamų, kad
važiavimą. Suvažiavimus šau kiti kaliniai ėmė pavydėti, o žy
mus piliečiai — protestuoti”.
kiama Centro Valdybos.
Kalėjimo viršininkas bandė
Vasariniai Mokytojų Kursai. pasiteisinti.
Jis pasakė, kad
Suvažiavimas išnešė nutari Bebe Daniels buvo skaitoma to
mą, kad kursai' reikalingi tin kia jau, kaip ir visi kiti kaliniai.
kamai pastatyti ir aprūpinti ge O kaipgi: paktį ji miegojo “ant
rais mokytojais. Vasaros kur paprastojo niatraso” ir užsiklo
sų lankytojams liudymus iš davus “paprasta kalinio kaldduoda ne Švietimo Ministerija, ra”....
Bet ir pats kalėjimo viršinin
bet vietos kursų mokytojų Ta
ryba. Kursus nesutrurąpinant kas, Bebe Daniels ir kiti kaliniai
nutarta pailgint atostogų laiką, žino, kad įkalintosios panytės ka
kad mokytojai galėtų atsilsėti mera buvo “netokia, kaip kitų”.
c’ivi savaiti prieš kursų lanky Pati panytė pareiškė, jogei vers
mą ir dvi savaiti po jų lanky tino darbo ji nedirbusi. Ji savo
mo. Švietimo Ministerija turi valia pasisiūliusi “patarnauti”:
duoti kursų lankytojams vasa valandomis, kad jos “buduaras”
ros metu pragyvenimo paleng pristygdavo laukiamųjų ir ne
laukiamųjų svečių, ji ėjusi kuk1vini ma
’' Jb

dalyką: vyli iš mokyklų radi
kalizmą.
'
O kodėl lie Valparaiso uni
versiteto studentai ir dagi pa
tys mokytojai pasidarė bolše
vikais? štai kodėl. Jie parei
kalavo, kad rezignuotų univer
siteto prezidentas. Dr. Daniel
R. Ilodgson. Reikalavo netodel, kad jie butų bolševikai, o
universiteto prezidentas koks
nors menševikas ar kas kita,
bet tik todėl, kad jisai pasi
darė nepakenčiamas ir moki
niams ir patiems mokytojams.
Ir savo tikslo jie atsiekė: pre
zidentas, kadir ilgai spyrėsi ir’
elgėsi kaip koks carukas, vis
dėlto, galų gale turėjo pasi
traukti.
Dabar ta pi atžagareiviui at
ėjo talkon National Security
lyga — tokių pat atžagareivių
organizacija. Įvykį Valparaiso
universitete ji ryžusi padaryti
“labai baisiu dalyku”, žodžiu,
užsimanė burbulą pusti.

REIKALAUS PALIUOSUO, ti billingsą:
[Iš Federuotosios Presos]

SAN FRANCISCO. — Vie
nas vietos advokatas mulais
kreipėsi į teismą reikalavimu
pavesti jo žinion (kai kuriam
laikui) doklimentus, kuriais
naudojosi viena ir kita pusė —
kaltintojų ir kaltinamųjų —
Warreno Billingso bylos me
tu. Spėjama, kad reikiamuo
sius dokumentus jis gaus.
Tai daroma tuo tikslu, kad
paskui butų galima paduoti1
teismui tam tikrą peticiją, rei
kalaujančią atnaujinti bylą.

REAKCIJOS PALAIKAI.
[Iš Federuotosios Presos]

BERI.INAS. — Tie, kur ma
no, kad “monarchija Vokie
čiuos jau palaidota”, labai kly
sta. Iš paviršiaus ji, tiesa, jau
senai palaidota. Bet netaip yra
“apačioj”. Netaip yra “aukštų
jų sferų” rateliuose, jų klubuo
se ir organizacijose. Tenai bu
riasi senieji reakcijos pinikai
ir daro pienus, kaip ir kokiu
budu “senus gerus laikus” grą
žinti.
Kad reakcija dar pakanka
mai tvirta, rodo buvusio Vo
kiečių kaizerio moters laido
tuvės. Potsdame ir kitur monarebininkai buvo įrengę tik
rai dideles demonstracijas. Tų
demonstracijų melu nionarchininkų elgėsis buvo toks, kad1
delei to ir patys atžagareivių
laikraščiai turėjo pagraudenti:
“tai perdaug”.
Boto, “apsaugos policija”,
kuri taip uoliai malšino komu
nistus, į monarchininkų savi
valiavimus pro pirštus težiū
rėjo. Nėra reikalo aiškinti, kad
Vokiečių darbininkus tai be
galo nepvavo. Nemažiau jie
piktinosi ir tuo faktu, kad Vo
kietijos tvaldžia, su didžiumiečiu socialistu Ebcrta pryšaky,
buvusiam Vokietijos despotui
Wilhelmui pasiuntė užuojautos
telegramą.
Reakcija Vokiečiuos dar sti
pri. Organizuotiems Vokietijos
darbininkams dar nekartą toks
išlaikyti sunkių ir atkaklių ko
vų, kol pastarieji reakcijos pa
laikai nugaiš.

d uola trumpas parei tonas:
“Sylt bandė pabėgti”. Nė vie
nas tam netiki. Tudlabiau, kad
policija prie nužudytojo komu
nistų darbuotojo neprileido ne
vieno “pašalinio daktaro” —
mirties. priežastis ištartų.
Beri i no darbininkai nūdien
reikalauja, kad tokiam polici
jos savivaliavimui butų pada
ryta galas. Trumpai sakant,
reikalauja, kad toks “pabėgė
lių šaudymas” butų uždraus
tas. Ar valdžia paklausys, dar
bus progos pamatyti.
LAZDA DU GALU TURI.

Kokį gi kriminalį darbą jie
du yra atlikę? Labai paprasta
ir aišku: jiedu kalbino kitus
savo draugus darbininkus pri
klausyti pramoniečių* unijai.
Pramoniečių uniją valdžia
dar niekuomet nėra uždraudus.
Vadinas, ji turi tokios jau tei
sės gyvuoti ir veikti, kaip kad
by viena kita šios šalies dar
bininkų unija. Vis dėlto, tuos,
kur už tą uniją agituoja pri
saikintieji teisėjai kaltina kai
po kriminalistus...

Norėtų nusiplaut rankas.
[Iš Federuotosios Presos]

ĮJš Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — Baland
žio 28 dieną senatorius Moses
senatui pasiūlė rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad butų paskirta
specialė komisija “patyrinėti
apie Amalgameitų uniją”. Re
zoliucijos tikslas buvo aiškus:
padėti New Yorko samdytojų
asociacijai nugalėti Amalganųaitus.
Bet, kaip sakoma, lazda du
galu turi. Senatorius Borah
andais naują rezoliuciją pasiū
lė. Boraho rezoliucija reika
lauja, kad butų “patyrinėta”
netik apie Amalgameitų uniją,
bet ir samdytojų asociacijos
žygius.
Moses’ ir jo sekėjai dabar
atsidūrė ytin juokingoj padė
ty. “Patyrinėti” jie ištikro no
rėtų. Bet jeigu tai palies ir pa
čius samdytojus — negera. Nė
vienam juk nėra paslaptis, kad
samdytojai, kurie nūdien ryžasi Amalgameitų uniją sugriau
ti ir kurie sakp, kad toji unija

WASHINGTON. — Mary,
MacSyviney, sesuo badu miru
siojo Cork miesto majoro, Terencc MacSwiney, andais Federuotosios Presos korespon
dentui be kita pareiškė, jogei
delei baisenybių Airijoj kai ku
rie Anglų valdininkai dabar
bando nusiplauti rankas. Ka
pitalistinės žinių agentijos skel
bia, kad kruvini susirėmimai
Airuose įvyksta tik ačiū toms
atakoms, kurias ruošią patys
si n n fei n organizacijos nariai.
Tuogi tarpu, esama kaip lik
priešingai. Militarinė Anglų po
licija, kurion įeina kone visi
Anglijos lobininkų-junkerių sū
neliai, pati užpuldinėja ramius
Airijos gyventojus, dagi mote
ris ir kūdikius!
vVokietijos darbininkų jėga.
[Iš Federuotosios Presos]

nybėj yni milžiniškų pelnų sumilionai narių.
sirausę. Jeigu visa tai išeis
Imant kartu ir tas profesi
aikštėn, kuo reikės pasiteisin nes sąjungas, kur profesinių

• ’

sąjungų susivienijimui

nepri

Kai kurie spėja, jogei sena
klauso, ir klerikalines, abeltas ir Moses’o ir Boraho rezo nas organizuotų darbininkų
liucijas padės ant lentynos.
skaičius bus 10,000,000.
VYKSTA TARYBŲ
RUSUOSNA.
[Iš Federuotosios Presos]

WASI1INGTON. — Interna
cionalinės mašinistų asociaci
jos prezidentas, Wm. II. Johnston, andais iškeliavo Europon.
Pirmiausia jisai vyks į tarybų
Rusus, paskui — čeko-Slovakiją, Italiją, Franci ją ir kelias ki
tas valstybes. Artimiausias jo
kelionės tikslas yra patyrinėti
ekonominę ir politinę tų valsty
bių padėtį, ypačiai gi tarybų
Rusuose.
i—UlM
l Jungtines Valstijos Johnstonas sugrįš pabaigoj birželio
ar pradžioj liepos mėnesio.

Pataria laikytis.
[Iš Federuotosios Presos]

LONDONAS. — Buvęs an
gliakasių federacijos preziden
tas Robert Smiic andais vie
name skaitlingame angliakasių
susirinkime, pasakė: “Tęskite
savo kovą ir krcijUiitės į or
ganizuotus šios šalies darbi
ninkus, kad ir jie prisidėtų.
Tuomet — kova bus laimė
ta”.
Kalba sukėlę didelio entu
ziazmo. Matyt, buvęs anglia
kasių unijos darbuotojas savo
draugų mintį pilnai atspėjo.

M0RGICIAI
PASKOLOS
Skolina ir surandu paskolas
pirmiems ir antriems motgiŠiams.
Atperka ir pampinu mortgičius.
At perku Įvairių kompanijų
kirus.

KAZ. GUGIS

Ofisas: 127 No. Dearbom st.
U lubos.
TetafunMA Central 4411
Namai: 8828 So. HnlsUd >t.
Tektauun Drover 181fl

WMIM!

Lietuviai—

BERLINAS. — Andais. čia Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

paskelbta, kad socialistinėms
profesinėms
sąjungoms
pri
juos “į bankrutą įvaro”, tikre
klauso daugiau kaip aštuoni

ti?

Islandai jau nuo dabar ruo
šias sutikti savo karalių, toli
gyvenanti. Geru atveju laivu
nuplaukiama tik Į šeštą dieną.
Grenlandijos sala, dar dides
ne ne Islandija, ir dar mažiau
turi gyventojų (8,000 eskimo
sų).
$ią ledų, tarp vandenyno,
žmonių apleista salą ištirti bu
vo danų siunčiama ne viena
mokslo ekspedicija ir ne vie
nas jau drąsuolis yra pagul
dęs savo kaulus toj tolimoj

Iš įvairiu srišiy.
Islandai ir Danai.

Danų karaliius Kristijonas
X kitą vasarą esąs nutaręs ap
lankyti Islandiją bei Grenlandus.
Islandų sala apima ligi 100,000 kvadr. kilometrų žemes
plotą, gyventojų teturi ar 80,O(Xf žmonių, jos gi sostinė
Reykjavvik — iki 5000 žm. Is
landai, nors buvę visad sava
rankus ir turėdavę savo sei
mą, altingu vadinamą, turintį
100 metų tačiau buvo prijung
ti politiniai Danams, ir tik 1919
metais visuotinu balsavimu Is
landai yra pasiskelbę suvere

savo giminėms LIETUVON,
kreipkite# į J. E. BruževiČiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.

Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS

Akta Egxarai»«o}«

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra •
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerint*
OphthaJmometer. Ynatlnga doma at
kreipiame J vai
kus. Valu nuo 9 ryto iki 0 vak.'
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
4649 S. Ishland Avė. k* m p. 47 Si.
Telephone Yardg 4817
Boulevard 6487.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisaa:
3149 S. Morgan SU kerti 82 St.
Cliicago, Illinois.
SPECIALISTAS,
Moi.triSku Ir Vyriik^

Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakaie. Nedėliotus nuo 9—2
po piet.
Telephone Y arda 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Ghicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2880

<------------------------- --- ------

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 357
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted SL
V A L.: 9-rrlD ryto ir
vai, vak.
----- -■
_________ /
—........... ■>
i .
Tel. Austin 787

!

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
Kątik nugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 |
vakare išskiriant nedšldienius. I
k................. ......... _
#

--- ----------- 3--- ' _ ..L

K

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

DR. C. KASPUTIS
AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainus asphalt sto
gams ir nvunnurinio paviršiaus, stubų ir garadžių stogams.
Tek: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO.,
22nd St. Bridge.

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
»—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Telefonas—Boulevard 9199 ,

Telephone Yards 5884

Stogu Dengejas
šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuyys stogų dengejas.
Dengiu
nauji* ’r taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius Kiekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbų atlieku gerai,(greitai ir
pigiai. Patyrimų savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį trokų perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefonų.

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Roosevolt 8699.

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, Iii.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienon.1 ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terim® ir merginoms. Antrašas:
3333 So. Halsted S t., Chicago, III.
Phone: Boulevard 4121
------------------ ————/

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistaa
10801 So. Michigan Av^ Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienąNuo 1 po pietų iki 9 vakare.
Tel. Pųllmsan 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas 1r Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roeelandė.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:80 vak.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantuojamą
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzif \ve., Chicago. i H.
Arti 88th Street.
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Įof Lake kliubielis
—
merginai per miltuotą veidą. Ir
C. Hammer- smarkiai, pajuodėlis. Už ką-gi

Nekaltą nušovė

CHICAGOS

Detektyvas L.

Į-
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ASMENŲ JIESKOJIMAI

švogerio jono
Jono ueriKo,
Gėriko
r r i
-i,,
v „
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.
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JJIEŠKAU
įganau
svogeno
lown ot Lake, pet- dabar čia?
klausiame vienas. Triškių kaimo, Papilio par., apie if>
nvčios tvakare! nušovė Frank įkilo. Nagi, tas “sportas’’ papra-| ™etų kaip Amerikoj. PirmiauH gy
veno’ Oglesby, 111., dabar nežinau kur.
Hayes. Vaikinas buvo dvide šė tą skaistuolę su juo pašokti. Jis
pats ar kas jį žinote, malonėkit
šimts dviejų metų, baigęs I.o- Toji atsakė: “I ha ve my feet pranešti sekančiu antrašu, už ką bu
siu labai dėkingas.
yola universitetą ir dabar dir sore.
x o” Tečiaus su kitu vaikinu
JUOZAPAS STATKUS,
bo prie savo tėvo raštinėj. Jo išėjo šoktų. Tai tau šitaip so- 6019 Lafayctte Av.,
Chicago, III.
.

i'r

sacli, aut

:: ŽINIOS::
MIESTAS RŪPINASI
^RANGUMU.

PIENO

Panedėlis, Gegužio 9 d., 1921
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PARDAVIMUI

NAMAI-2EME.

Dešimts tūkstančių

AR NORI PASTOVAUS DARBO
IR GERAI APMOKAMO?

Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
tų iš Pullman Com-pany, su pasaulio
tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoiami mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias kainas, kokių
niekad nebuvo savo žernurn®. Taipgi
užlaikome visokių kombinuotų gasinių
pečių, kokios spalvos tik pageidaujate, už numažintą kainą, Cash arba
lengvais išmokėjimais.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančio,
garsioj javų derlingumu Oneida
County, Wis. Žemė gera, viskas ką
pasėli ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą.
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi
puikios farmos savininku. Platesniu
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT
COMPANY,
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI vienas iš didžiausių
bargenų, kuomet nors buvo siūlomas.
Bizniavus kampas, užimtas kaipo
vaistine, gydytojų ofisai, kratuvės ir
flatai. Dubeltavų plytų namas. Išsirenduoja už $250.00 į npšnesį. Kai
na tik $17,000. Pusę cash, likusią da
lį išmokesčiais. Si vieta randasi prie
Wallace gatvės, arti 31-os ir verta
$25,000.

tėvas yra narys J. J. Byan anc re feet“? Pliaukšt!
IEŠKAU švogerio AlcksgnCo. Detektyvas tuo tarpu nebu
Už tai mergina gavo per
dro Zizo, pirmiau gyveno )E.
Miesto komitetas, kuris per vo ant savo darbo ir teisinda skruostą. Kitas vaikinas ją užIGNATIUS CHAP & CO.,
St.
Louis,
prie
Illinois
gatvės.
31st & Wallace Sts
šešis mėnesius slapta tirinėjo masi 'delko jis nušovė tą vaiki stojo. Esą, kaip tu buri drą
Meldžiu
atsišaukti.
L. COHEN,
brangios pienos kainos prie- ną susimaišęs. Policijos virši sos paliesti
moterišką esybę.
John
Browns,
4614 So. Ashland Ave.
žastj, subatoj pampino įdo ninkas tardys detektyvą.
Tuomet tas pats vaikinas ir už3857
So.
Kcdzie
Avė.
REAL ĖSTATE BARGENAS
Antonio Lo|>ez nuteistas pa stotojui bust į nosį. Ak! tai tu
mių žinių. Miesto
Tarybos
Vienas
5-4 kambarių flatų namas.
Chicago, III.
ŪKĖS! ŪKĖS!
Vienas
4-4
kambarių flatų namas.
Antonio šitaip! Vaikinas šoko ant savo
ant brangaus pragyvenimo raš kart už nužudymą
PARDAVIMUI saliunas, su
...................
—................. k*—
Rendos $1320.00.
tininkas, Russell J. Poole, iš Varchetto. Bet gal dar bus iš priešo. Priešas umu puolo at
rakandais (furniture). Parda Dabar yra geriausias laikas
$2,000.00 cash, likusią dalį išmokė
jimais.
klausęs to komiteto investiga- teisintas. Nes jo draugai nori galios kad išvengus juodą akį. Jieškau brolių Franciškaus ir Al vimo priežastis — važiuoju Lie
pirkti ūkę.
GIBŠON,
Srebalių, Rietavos par., Daugecijos raportą pareiškė,
jog prirodyti kad jis yra nekaltas- Užpakaly jo stovėjo “sweet bino
3356 Pamell Avė.
Aš turiu daug ūkių pardavi
lelių kaimo. Malonėsite patys atsi tuvon.
miestas rūpinsis nustatyti pie Jo du sėbrai už tą žmogžudys sixtecn“, kuri pokšt aiukšlcl. šaukti, arba žinanti duokite žinoti.
2900 So. Lowe Avė.
mui; visos arti Chicagos mies
ANTANAS SREBALIUS,
tę jau pakarti.
no kainą.
ninka ant grindų. Gerai, kad
TURIU PARUOTI GREIT.
to; turiu visokių didelių ir ma
3125
W.
Pershing
Rd.,
2
story brick, 5 ir 5 ruimai, mau
perkol tasai da neužsimušė nabagė.
“Parcel post”
Dabar chicagicčiai moka 14
Chicago, III.
dynes
ir toiletas, gesas, namas geram
žų
su
budinkais
ir
be
budinkų.
PARDAVIMUI saliunas geroj
centų už pieno kvortą, kuomet nuo Canal gat. i namus prie
Kiti vaikinai, taip pat kliubie
stovyj.
Rendos neša $440 į metus.
Ant katrų nėra budinkų, mes $3200, ant
vietoj
lietuvių
apgyventoj.
Pui

Emerald Avė. Priežastis
(Juincy
ir
S.
Jefferson
gat.,
ūkininkai parduodami tą pieno
Čiai, nedavė tiems dviems mu
pagelbėsim
pąsibudavoti
ir
duo

pardavimo
senatvė,
važiuoja atgal į
ki vieta, parduodu nebrangiai.
nuo vakar pradėjo veikti.
štis salėje. Tuomet jie sutiko
Airiją,
turi
būt
parduotas
fij mėnesį.
dame ant lengvo išmokėjimo. FIRST NATIONAL REALTY
Atsišaukite
greitai.
CO.
giau kaip 3 centus. Grietinės
išeiti laukan,
ant plečia us, JIEŠKAU apsivedimui merginos
ar

Platesnių
informacijų
rašyk
736
W.
35
St.
671 W. 14-th PI.
(smetonos) galionas pagami
“persitikrini!.’
Na, ir koks arba našles, ne jaunesnės kaip 20 me
Klauskite P. Burneiko.
žu vusiu kareiviu portretai.
ba ateik pas
amžiaus. Esmu 37 metų amžiaus
Boulevard 6673.
namas už IK) centų, arba
5
trysdešihits ar daugiau vaikinų tu
vaikinas. Geistina, kad mergina bu
PAUL P. BAUBLY,
penktą šeštdalį cento už bertaiChicago Historical Society išbėgo laukan. Lauke tas, ką tų šiek tiek apsipažinusi su rašyba, 2, 30x314 United States tajeriai
1404 W. 18 St.,
nį kvortos (pusę pantės). Te- “atsilygino” chicagiečiams ka mušė mergai t’ sako, gavo juo nes esu biznierius. Platesnių žinių veik nauji, originale kaina $20.50 par
Chicago, III.
laišku.
čiaus jos
sunaudotojai turi reiviams, kurie žuvo Franeuzų dą akį ir dar daugiau. Paskui kreipkitės
duosim dvi už $13. 1245 So. MichiW ALTE R BIELSKIS,
'
Zcigler, III. ga-n Avė. 2 nauji G,000 mylių 35x5
mokėti 17 centų, arba $2.72 už laukuose. Toji organizuoto lai viskas ėjo gražiai ir šokis užsi- P. O. Box 766,
REIKIA PINIGŲ
tajeriai, bargenas, už $17.50 vienas.
PARDAVIMUI
85
akerių
farma,
galioną.
Pootč pasakė, kad ke dviejų metų surinko žuvu tiesė iki pat dvylikos. Dar buvo
Tel. Calumet 56.
Parduosiu pirmą mortgečių
netoli miestelio ir gerų rinkų, lygi
pienas. neprivalo būti branges sių chicagiečių kareivių paveik pranešta, jog sekančią suimtą
dirbamoji žeme, didelė ganykla, ap- su 7%. Priimsiu Liberty Bondniu |wr 12 centų už kvortą.
ruošia
didelį
pąvasarinį
šokį
PARDAVIMUI bučernė ir groser- skaitliuojama 600 kordų m-alkų, sodas sus už pilną jų vertę. Klauskit
slus ir alfabetiškai iškabino
visokių vaisinių medžių.
Gera 8
JIEŠKAU partnerio į bučemę ir nė lietuviais apgyventoj gražioj vie kambarių stuba, vanduo įvestas, 2 ge P. M. Kaičio.
namuose prie 632 N. Dearborn Balto Dobilo Kliubas toje pa grosernę.
Turiu didelę ir grąžę bu- toj, prie šv. Jurgio bažnyčios. Biz ros barnės, vištininkas, karvių, ark
gat. Vakar tas galutinai pabai čioje svetainėje.
3301 So. Halsted Str.
Legislatura prieš nemedikus
Pardavimo priežas lių ir paukščių.
černę. Noriu padidint savo biznį, to nis gerai eina.
Visokie
vežimai,
—
Ten
Buvęs.
Savininką rasite
dėl ir jieškau teisingo ir gero žmo tis 2 partneriu.
gta ir buvo žuvusieji kareiviu
Tel. Boulevard 6775
“gydytojus.”
mašinos, pakinkai, kaina $2,200; duo
gaus, kad ir nemokantį išmokinti. ant vietos visada.
sime
ant
išmokesčio
jei
pageidausit.
pagerbiami. Buvo keletas kal
858 W. 33rd St.
Turi turėt prisidėjimui $2,009. Kreip
NAUJAS REAKCININKŲ
SAM HALPER,
. ,
kitės
Naujienų
ofisan,
pažymint
No.
Tapo paruošta stiprus
pa bėtojų. Visą šią savaitę norin
Conventry, R. I.
PASIKĖSINIMAS.
265.
.
tvarkymas prieš visokius “šun tieji gali aplankyti tą namą ir
[Iš Federuotosios Presos]
daktarius.” Illinois Legislatu- pasižiūrėti žuvusių kareivių fo
PARDAVIMUI saliunas, prie PARDAVIMUI 3145 So. Emerald
FARGO, N. D. — North DaPasakykit mums mierą savo
rai prieš Christian Science, os- tografijų. Portretu puikiausiai
Avė. 3-jų augštų medžio namas.
žastis pardavimo einu į kitą biz Bargenas.
kotos reakcininkai daro visa,
kambario, o mes suteiksime
teopatus, chiropatus ir visus ki
Atsišaukite.
kad tik kaip nors pcrbloškus
maž-daug apskaitliavę kiek at
JIEŠKAU kambario vienam nį.
tus tos rųšies “gydytojus” —
J. J. TOMANEK,
900 W. 21 St.
Nonpartisan lygą. Jie nori, kad
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
2626 Throop st.
mulkintojus žmonių, kurie tik
Chicagoje mirė 260 žmonių butų atšaukta visi tie valdiniu? vaikinui, Cicero ar jo
DYS”. Tel. Victory 2400.
kėj. Atsišaukite nuo 8
rybando be gyduolių ligonį “gy nuo gaso. Tas atsitiko truputį
kai, kurie buvo išrinkti “ant to iki 7 vai. vak.
GEORGE GREEN LUMBER CO
PARDAVIMUI stuba, tikras barge
dyti.”
daugiau negu metų laike. Ir lygos tikieto“.
PARDAVIMUI
smulkių
daiktų nas. Turi būt tuojau parduota 5
22nd St. Bridge
K. N.
Senate randasi
Rilius No. tie žmonės, mirė ne kaipo nokrautuvė Lietuviais apgyventoj vietoj. kambariai, didelis antaugštis, elektros
Visi pažangieji ūkininkai ši- 1317 S. 51-st Avė., Cicero 111. Biznis išdirbtas per daugel metų.
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai
362, Įteiktas senatoriaus Whe-[irdami gasu nusižudyti — per tuo reakcininkų
Priežastis pardavimo, išvažiuoju Lie — pardavimui labai pigiai.
pasimojimu
Tol.:
Cicero
2006.
elcr. Jei tas Dilius taps perleis neatsargumą.
Coroner
Peter
tuvon.
N. SIMON,
labai sujudinti, Renkama auAtsišaukite.
5525 So. Kolin Av.
tas, tuomet bus draudžiama bi- Ho'fman subatoj pareiškė, kad
J. ALILIUNAS,
le koks ligonies gydymas, ku ivikalinga pravesti uždraudi kos ir varoma propaganda, kad
3813
S.
Morgan
St.,
Chicago, III.
atžagareivių puolimą atmušus.
ris nenaudoja gyduolių ir kito mą gasą naudoti šviesai kam
MA5TER
kių priemonių, kurias šian bariuose ir koteliuose.
/SYSTEM
DIDELIS BARGENAS ant BridgePARDAVIMUI kriaučių šapa labai
MOTERŲ
Nepristatyti
laiškai
pigiai ir geroj vietoj lietuviais apgy porto, 4 flatų medinis namas, gaso
dienos medicinos mokslas ran
ventoj,
nes turiu parduoti greitai. šviesa, rendos neša $672.00 j metus. VyriįTr Moterų Rūbų Kirpi
REIKIA 2 moterų prie rin
da atatinkamomis. Antras BiProhibicijos agentai
kratė
Pardavimo priežastį patirsite ant vie Namas vertas $6,0»0.00, parduodama mo ir Designing, Mokykla.
žemiau paduodame sąrašą kimo skudurų, Gera mokestis. tos.
I-'
už $3,200.00 — 84th St. ir Emerald
lius No. 363 siūlo įstatymą, kad Greek Cafe, 214 N. Doarborn
Musų sistema ir mokymo budu jus
Avė.
2507 W. 47 St.
ALIVIN
asmuo, jis ar ji, kuris peržen gat. ir rado 35 statines vyno, 23 laiškų, atėjusių iš Europos; dėl j
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turimo didžiausius ir geriau
2707 W. Roosevelt Road.
Atsišaukite.
gia tiesas ir savivaliai imrisi li alaus ir daugiau kai 300 kvor negero adreso, paštas adresatų
sius
kirpimo, designing ir siuvimo
gonį “gydyti“ be medicinos pa tų degtinės. Savininkai laikomi nesuranda. Kam tie laiškai pri
FIRST NATIONAL REALTY CO., skyrius, kur kiekvienas gauna geros
736 W. 35th St.,
praktikos besimokindamas.
klauso, tegul kreipiasi į vyriauREIKIA patyrusių merginų PARDAVIMUI saliunas apgyventas
galbos, butų baudžiamas kaipo po 2,500 kaucijos.
maišyti} tautų ant gatvekarių linijos.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
Mjį paštą, Clark ir Adams gt. prie vilnų, gera mokestis ge Labai gražioj vietoj, parsiduos j
Klauskite Burneiko.
žmogžudys, jeigu pasitaikytų
varomos elektros jiega.
laiką.
Atsišaukite 157 W.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kujo gydomam ligoniui numirti.
Auna Hunter subatoj pašovė Reikia klausti prie “Advertised rom darbininkėm; kreipkitės. trumpą
119th
St.
kampas
Wentworth
Avė.
Iš
riuo
laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
ILLINOIS
FARMOS.
Munual Wool Stock Co.,
Edvvard Clancy. Subatoj geliu Window’’ (lobėj nuo Adams
Chicagos važiuojant reikia imti 119
200 akerių geri budinkai, gera juo rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Patems daromos sulig mieros, vi
State st. karą.
1043 W. Randolph St.
Dingo bedarbis.
da lygi žemė, arti prie upes, kai
žiedai buvo parduodami po gatvės), pasakant laiško nume
sokio
stiliaus ir didžio iš bet kurios
na
..............................................
$12000.
ti. Laiškus paštas laiko tik ke$5 už tuziną.
madų knygos.
7814 akerių, geri budinkai, sodnas
MASTER DESIGNING SCHOOL,
Mrs Wm. Somos, trijų kūdi
John Barry 4359 Kenmore turioliką dienų nuo paskelbimo. | REIKIA ' patyrusių moterų
190 N. STATE STREET, CHICACO.
ir
miškas,
prūdas
ir
upelis,
visa
dirba

skirstymui skudurų. Ateikit pri
kių motina, pranešė valdžiai, avc., įstaigą subatoj buvo krės9Q1 Abromawičius Juozapas
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
ma apart ganyklos, kaina $4,950.
sirengę dirbti.
902 Anzulis Petras
kad jos vyras dingo nuo praei
PARDAVIMUI automobilis arba $2,000 įmokėt, kitus ant ilgo laiko.
908 Bielskis Jazapis
mainysiu ant namo arba Fordo au
tos seredos. Paskutinius tris ta. Jedd A. Flangan areštuo
40 akerių, budinkai, gera žemė.
911 Bridikytė Jose
VALENTINE DRESMAKING
Cuningham uždarytas, 6
tomobilio,
$2,800.
kaina
..................
.......................
5833 S. Throop Str.
mėnesius jos vyras buvo
916 Černiauskas A
be tas buk už viliojimą ton įstai
pasažierių. Galima matyt visuomet,
COLLEGES
917 čėsna Antanas
Atsišaukite greitai.
darbo ir kasdien slankiojo nuo gon žmones išnaudoti. 1902 m.
žeme
40 akerių, sodnas, budinkai,
6205 S. Halsted, 2407 W. Madjson,
921 Dauginis K.
W. V. DOVIDAITIS,
$3/)00.
lygi
ir
javai,
kaina
..................
dirbtuvės prie dirbtuvės, kad John Barry $500 pradėjo savo
1850 N. Wells St.
937 Gedris Jonas
1711 N. Ashland Avė.
930
Girdenis
Juozapas
120 akerių, didelis sodnas, budinkai,
gavus darbo ir pampinus mai biznį, o dabar jau vertas $75,137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
942 Gribauckui Pranui
žemė
lygi
ir
javai
.........
f
........
$6,500.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi
sto savo šeimynai, kuri namie (KM). Tą turtą jis sugorbęs
943 Grinkovvckis Zenoncas
mo, Designing bizniui ir namams.
VYRŲ
946 Gucinskena Kaži meni
skurdą kenčia. Galinus jis din smugleriaudamas.
PARDAVIMUI 1 tono trokas 60 akerių, upė, budinkai, sodnas ir Vietos duodamos dykai, Diplomai.
miškas, šienas ir javai ........... $4,000. Mokslas lengvais atmokėjimais.
948 Inkauskiu Boleslovu
REIKIA barberio, savo darbe vėliausios mados 1920.
go. Jo žmona mano, kad jis
953 Jakupatis Prank
Klesos dienomis ir vakarais. Pa80 akerių nauja stuba, budingai,
patyrusio. Darbas ant visados,
956 Juktonis Povilas
kur nors nusižudė vilties nete
Unijos stotos pašto vagys
821 W. 53 St.
reikalaukit knygelės.
sodnas javai ir dobilai ........... $4,500.
962
Kazakauckas
Pranas
kęs.
mokestis gera. Atsišaukite:
Tel. Seeley 1648.
kurie pavogė $500,000 esą su
963 Kecionis Andrius 2 .
160 akerių, gori budinkai, puse ja
SARA PATEK, pirmininkė.
2011 S. Halsted St
Panehų Gertrude ir Vera imti ir policija pilnai persitik
964 Kjskunas Antanas
vų, pusė pievos ...................... $10,400.
K.
966 Klimas Kazimeras
Chicago,III.
Smith rankinį krepšelį atėmė rinus, jog jie yra papildę tą va
PARDAVIMUI automobilius Mode40
akerių,
geri
budinkai,
sodnas,
967 Klimka Ramald
is 53 Cadllik 8 cilinderių mažai va
vagis subatos vakare. Jos pa gystę973 Kriaučiūnas Jonas
< •
žinėtas, viskas yra kaip naujo karo. pievos ir javai .......................... $3,900.
AMERIKOS LIETUVIŲ
977 Kukent Juozapas
REIKALINGAS bučeris, mo Noriu parduoti greitu laiku, priežas 80 akerių, geri budinkai, žemė ly
šaukė poliaiją ir detektyvai ne
986 Maksvitis D .
kantis gerai savo idarbą. Gera tis, apleidžiu Chicagą, labai pigiai gi ............................................... $5,500.
užilgo suėmė tuos vagius.
Rose Rosenbaum, maža mer
990 Martisavskis Kazimero
Savininką galite matyti ge
užmokestis. Rutinai turi mokėti parduodu.
992 Medinis Pit
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
gaitę, automobilis suvažinėjo.
80 akerių, žemė lygi, upe, geri bu
gužio 9 d., per visą dieną.
Mezlajskis
J.
944
calbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
dinkai, nauja barnė.................... $4,800.
važiuoti lordą.
Kreipkitės į
WILLIAM BUKŠNIS,
Adata atėjo iš kulnio į petį.
Policija šaudė i lekiantį auto996 Milkintis W.
nografijos,
typewriting, pirklybos tei
1620 So. Union Avė.,
Chicago, III.
Naujienas N. 266.
84 akeriai, sodnas, dveji budinkai, sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel999 Mizius Juazapas
mobilą, betgi automobilis nešiu?
nauja barnė ............................ ;. $4,750. nos istorijos, geografijos, politikinės
1010
Pavlas Justina
Dvylika metų atgal Mrs E stojo.
1023 Šalnai Vincui
pilietystės, dailiarašysu
52 akerių, nauji budinkai, arti prie ekonomijos,
S. Fischer užstojo adatą, kuri
1027 Sekonas Mikolas 2
tės
ir
tt.
REIKIA užveizdos (foreman) prie
miesto, žemė lygi .................... $3,640.
1037 Stravinski Antons
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
įlindo jos kulnim Adatos išimti
Lawrence Connor ant kelio
trumpų
kelinių,
arti
Chicago.
Turi
1039 Stanevičiui Antanui
4
valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
240 akerių, 40 akerių sodno, 3 setai
būt patyręs, gera vieta, geram- vyrui.
DIDELIS RAKANDŲ budinkų
ji nebegalėjo. Bet praeitą su užpuolė vagys ir norėjo atimti
1044 Tamašauskui Julijonui
iki
10
valandai.
.................................... $20,400.
Aprašymus apie save priduokit ang
1045 Tumusienė Jeva
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
katą ėmė jai petį skaudėti. Jos jo $2,000. Bet tuo tarpu atva
BARGENAS.
lų kalboj, adresuojant į Naujienas, pa
1047 Vaicekauskiui Konstantinui
15
akerių,
geri
budinkai,
sodnas,
Parduodu savo gražiausi ir vėliau
vyras, Dr. E. S. Fischer, išėmė žiavo antras automobilas. Jis
žymint No. 267.
1048 Vainiekienė Agota
sios mados trijų šmotų seklyčiai se- kaina .......................................... $3,500.
1049 Varneckiui Ven.
iš jos peties adatą. Ėmė dvyli ėmė bėgti ir pabėgo.
,ą, kaurus, levas, stula, kėdės etc.
20 akerių sodno vieno, juodžemis,
1050 Vaškeliui uJrgiui
REIKIA pardavėjų, švarių apsuk Vartoti tik 30 dienų.
Parduosim-e mašinos ir gyvuliai.................... $4,000.
ką metų, kol adata atėjo iš jos
1051 Vzgirdeni Domiceli
rių lietuvių vyrų, specaliai organiza- ant syk arba atskirai. Taipgi $200
Prirengiamoji ir prekybos dėl
kulnio į petį.
1054 Waicka Idzidor
tivio darbo. Turi būt virš 25 metų Victrola už $50 su visais mano rekor
40 akerių, budinkai, mašinos, javai

APSIVEDIMAI.

MORTGECIAI-PASKOLOS ’

JIESKO PARTNERIU.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

JIESKO KAMRARlįJ

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLA

RAKANDAI

Leveskio Mokykla

Lietuviu Rateliuose

4

1056
1058

Wingris Palion
Wladislauskis Symonas

r—
ASMENĮ! JIESKOJIMAI
e—■

ROZALIA PIKTURNAMARTINKAITĖ
Mirė gegužio 7 d., 1921 m., 35
metjų, paeina iŠ šviekšnos mie
stelio, Kauno rėd. Pragyveno 12
m. Amerikoj, paliko dideliame
nuliudime vyrą ir 5 vaikučius, 4
dukteris, Teklina 13 m*. AdeJina
9 m. Marcelė 7 m., Rozalia 5 m.
Petras 2 m.
Laidotuvės įvyks utarnike ge
gužio 10 d. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią 9 vai ryto, o iš bažnyčios
į šv. Kazimiero kapines.
La
vonas randasi po No. 5323 So.
Shields Avė.
Kviečiame gimines bei pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliudime vyras ir vaikučiai
Pleciras Pikturna.

BRIDGEPORT
Ralius ir juoda akis.

■

■■■

........ n

KUR PADĖT TURTAS.
Jieško savo brolio Antano Padzuno
o šorai pas mane, taipgi Anoles
Strolaičios, Helenos Zarcučos, visi iš
Anykščių. Buvom sykiu Vilniui. Jie
jatys ar kas kitas malonės pranešti
Taipgi parduodu rakandus ir viską,
nes važiuoju į Lietuvą. Brolis pasiimk
savo turtą
J. PADZUNAS,
< 421 S. Marshfield A v., Chicago, III.

amžiaus ir gyvenęs tris metus ar dau dais ir deimanto adata, gvarantuota ir gyvuliai ......
$12,000.
giau Chicagoj. Turi mokėt angliškai 0 metų.
Galit matyt nuo 9 iki 9
ir dirbti lietuvių tarpe. Nuolatinis tas dienų ir iki 4 vai. po pietų ne180 akerių, geri budinkai, mašinos
darbas, gera alga, atsišaukite utami- deltoj.
ir gyvuliai .............................. $14,000.
•
ke nuo 10 iki 5.
2810
W.
Harrison
St.
83
akeriai,
dvariški
budinkai, maši
MR. HERMANN,
nos,
gyvuliai,
javai,
sodnas
ir upe
Room 205, 538 So. Dearborn St.
i l .............. ..
lis ............................................... $3,500.

NAMAI-ZEME.

REIKALINGAS lietuvys bučeris, gerai suprantantis savo
PARDAVIMUI mūrinis na
darbą.
mas, 6 pagyvenimų, po 3 ir 4
Atsišaukite.
kambarius; savininkas gyvena
1731 So. Union Avė.
ant antro augšto.

tos vakare suruošė balių-šokį
po šv. Jurgio bažnyčios svet.
Šokia suėjo daug smagių vaiki
nų ir graikščių .merginų. Muzi
ka buvo puiki, jaunimo pilna
svetainė. Tatai sušilę jaunieji
PARDAVIMUI restauracija lietu
AUGUST
vių
apielinkėj, labai pigiai, kaštuoja
šoko. Ir kurį laiką viskas vy Jei nori turėt darbą, matyk naujų
$1300,
parduosiu beveik už pusę kaiko gražiai. Tiktai vėliau šokė savininką. Aš pardaviau.
tnos. Savininkas turi apleisti biznį iš
LYON,
priežasties ligos. Atsišaukite greitai.
jai pradėjo spiestis į daigtą.
1781 So. Union Avė.
Klauskite
Kas ten? Ogi vienas nuo Town
W. Mankus, Naujienų ofiso.

PARDAVIMUI

•ĖJ'.

565 W. 18 St.
PARDAVIMUI trijų augštų muro
namas, krautuvė ir 5 flatai, visi išrenduoti.
Geros ineigos, taipgi ant
Paaukausiu greitam
atskiro loto,
$12,000.00; $4,000.00
pardavimui,
cash.
4619-21 Wentworth Avė.,
Tel.: Normai 2208.

25 akerių, gori budinkai, didelis
sodnas, arti prie miesto, prie vieškelio
ir mokyklos .............................. $2,500.
Viršminėtos farmos turi būti par
duotos į tumpą laiką už labai numa
žintas kainas. Randasi arti prie mie
stų, gelžkelių ir didelių marketų, ne
toli Chicagos ir visos tos farmos par
siduoda ant lengvų išmokėjimų, iš
priežasties senatvės ir taip toliaus.
Nepraleiskite progos norintįs pirkti
farmų, nepirkite nepasimatę su mu
mis. Atvažiuokite arba parašykite
pirm ketvergo, o ketvergo vakare va
žiuosime apžiūrėt tų farmų.
FIRST NATIONAL REALTY CO.
736 W. 35 St.
Klauskite P. Burneiko.
•

Boulevard 6673.

suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbų; Grammar School,
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų j
visas augštesniasias mokyklas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
4:00 p p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
Anglų kalbos.
Lietuvių
kalbos.
i)
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterjs visi neatidėliodami
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.

