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Teisia 125 West Virgi= 
nijos angliakasių

Francija grūmoja visiems
Chinija rengiasi civilinin karan

Teisia West Virginijos 
angliakasius

Vakar prasidėjo nagrinėimas 
bylos 125 dalyvavusių žygiuo- 
tėj angliakasių.

CHARLESTON, W. Va., bal. 
24. — Šiandie prasidėjo nag
rinėjimas bylos 125 angliaka
sių, kurie pereitais metais da
lyvavo angliakasių žygiuotej, 
kuri užsibaigė simarkiu kelių 
dienų mušiu su Logan pavieto 
šerifo mušeikomis ir paskui 
prisiuntimu federalinės kariuo
menės. Tai buvo pasekmė in
dustrinės kbvos, kuri siaučia 
\Vesl Virginijoj visu smarku
mu jau nuo kelių metų.

Kaitinimų prieš angliakasius 
statoma įvairių. Devyni jų 
bus teisiami už žmogžudystę 
ir juos atgabenta į teismą su
rakintais. 54 angliakasiai, 
daugiausia unijos viršininkai, 
bus teisiami už valstijos išda
vimą, nes jie buk sukurstę su
kilimą ir karą prieš valstiją. 
Valstijos išdavimas, įstatymais, 
gali būti baudžiamas mirtimi.

Anglkasiai įrodys, kad karas 
kįlo delei viešpataujančios 
West Virginijoj industrinės 
autokratijos ir prievartos ir 
mušeikų valdžios. Jie įrodys, 
kad Logan pavietas yra savas
tim—dūšia ii’ kurni— kasyklų 
savininkų, o jį valdo geležinė 
ranka visų mušeikų vadas — 
šerifo pagelbininkas Don Chaf- 
fin, kurį visi vadina “caru”. 
Jis ir sukėlė karą, pastodamas 
angliakasiams kelią ir pulda
mas juos, kada angliakasiai 
pradėjo grįsti atgal.

Mušis tada su Don Chaffin 
mušeikomis tęsėsi daugiau 
kaip savaitę laiko ir užsibaigė 
tik federa’linci kariuomenei at
vykus. Mušeikos panaudojo 
prieš angliakasius net ir kul- 
kasvaidžius ir mėtė bomas ant 
angliakasių iš aeroplanų.

Tikrasis bylos nagrinėjimas 
dar neprasidėjo. Dar bus įvai
rus advokatų argumentai pas
kui rinkimas jury ir tik tada 
bus nagrinėjama byla. Veikiau
sia bus pareikalauta visai ap
kaltinimus panaikinti.

Francija grūmoja Vokieti
jai ir konferencijai

Puls viena Vokietiją; taipjau 
grąsina apleisti Genoa kon
ferenciją.

BAR-LE4DUC, Fra n ei joj, lial. 
24. — Francija, jeiibus reika
las, viena pasirūpins išpildyti 
Versailles sutartį, jei Vokietija 
atsiliks su kontribucijos mo
kėjimu. Taip pareiškė prie- 
mieras Poincarė, kalbėdamas 
Meuse departamento tarybai.

Premieras taipjau paskelbė, 
kad jei Francijos delegacija 
Genoa konferencijoje negalės 
dirbti jau pirmiau sutartomis 
sąlygomis, Francija pasitrauks 
iš (konferencijos.

Gegužės 31 d., kada Vokie
tija turės arba priimti kontri
bucijos komisijos nustatytąsias

sąlygas, arba atsilikti su mokė
jimu kontribucijos, bus svarbi 
diena Francijai sakė premjeras. 
Franci jos pareiga esanti “pil
noj nepriklausomybėj” prisi
imti pareigą išlaikyti Versailles 
sutartį nepaliečiamybėj.

(Vokieijai jau atmetė nieku- 
rias kontribucijos komisijos są
lygai, ypač apie kontrolę Vo
kietijos finasų ir uždėjimą nau
jų didelių taksų, bet iki pabai
gai nustatyto laiko ji dar gali 
permainyti savo nuosprendį).

‘'Mes vieno tik reikalavome 
ir šiandie reikalaujam, tai kad 
sutartis butų pildomai”, sakė 
Poincarė, “ir mes turime tai 
gauti ir gausime. Europos tai
ka priklauso nuo to. Musų 
ateitis ir musų šalies gerove 
priklauso nuo to”.

Galės panaikinti sutartį
GENOA, bal. 24. — Talki

ninkų pasiųstoji Vokietijai no
ta apie priėmimą Vokietijos at
sakymo į jos pašalinimą iš 
konferencijos Rusijos reikalais, 
betgi pareiškia, kad talkininkai 
pasilaiko sau teisę panaikinti 
'kiekvieną dalį Rusijos- Vokie
tijos sutarties, kuri tik pasiro
dys esanti priešinga esančioms 
sutartims (Versailles).

Tokis pareiškimas įdėtas 
nors trejetą dienų atgal Lloyd 
George Tikrino, kad incidentas 
yra užbaigtas ir visai nekaltino, 
kad ta sutartis kame nors per
žengia Versailles sutartį.

Vokietijos delegacija nutarė 
nieko neatsakyti į tą notą, kad 
tuo užbaigti notų rašinėjimą ir 
kad konferencija galėtų pra
dėti naudingą darbą dirbti.

Grūmoja Francijai
GENOA, ba-1. 24. — Tele

grafuodamas London • Times, 
Henry W. Steed priminęs 
Lloyd George pareiškimus su- 
batoj, kad jam nusibodę kri
zini, sako:

“Kalbėdamas su niekuriais I 
delegatų, Lloyd George pareiš
kė, kad jei Francija suardytų 
konferenciją, ji pagimdytų Eu
ropoje karą, kuriame Anglija 
nedalyvautų; Francija tada 
liktų sutriuškinta. Jis yra nu- 
sisprendęs parodyti kas yra 
kaltininkas. Jis nurodęs, kad 
tai yra katastrofinė politika ir 
jei Fęancija, Anglija, Italija ir 
mažoji entente susitaikintų, 
jos taptų užtektinai stiprios, 
kad atskirti Vokietiją nuo Ru
sijos ir galiaus rišti Rusijos 
klausimus sulig jų vertės.”

Graikai puola turkus
KONSTANTINOPOLIS, bal. 

24. — Turkijos nacionalistų 
pranešimas patvirtina, kad 
Graikijos kareiviai užėmė Šo
kia ir Skalanova, Mažojoj Azi
joj, 40 m. į pietus nuo Smyr- 
nos.

Pranešimas sako: “Gr’aikų 
armija pradėjo veržimąsi pietų 
kryptin. Turkai siunčia karei
vius dideliame skaičiuje ir 
smarkus mušis siaučia Italijos 
zone”. (

Civilinis karas Chinijoje
Dvi didelės armijos koncent

ruojasi ir rengiasi pradėt ka
riavimą.

TIENTSIN, bal. 24. —Pirmas 
civilinio karo Chinijoje aktas 
įvyko ketverge, kada tapo su
ardytas Tientsin-Pukov gele-
žinkelis ir susirieklimas tarp 
Pekino ir Šanghai tapo sustab
dytas.

Beveik visikas jau yra pri
rengta didžiausiam karui Chi
nijoje, kokio nebuvo ten per 
daugelį metų. 80 transporto 
traukinių su kareiviais atvyko 
iš Mukdeno į Čihli provinciją. 
Gen. čang Tso Ling turi 70,- 
000 kareivių pozicijose ir dar 
siunčiama jam 30,000 kareivių 
iš 'likusių jienkių Manzurijos 
provincijų. Jie eis Hankair ge
ležinkeliu, apsupę Pekiną. Jis 
taipjau turi daugybės artileri
jos, aeroplanų, kavalerijos ir 
daug 1 upranugar’ų.

Jo ^priešininkas, gen. Wu Pci 
Fu tįri 120,000 kareivių, gerą 
artileriją ir nedidelį skaičių ae
roplanų. Jis vis dar tebėra į 
pietus nuo Geltonosios upės, 
bet didelis judėjimas šiaurės 
trypti m jau sustabdė visą trau
kinių vaikšči ijimą a.ii Įkinkau 
geležinkelio.

Vis dar dedama pastangų 
tuos du generolus sutaikinti, 
be manoma, kad gen. Čang 
Tso Ling yra griežtai nusi- 
sprendęs sutriuškinti savo prie
šininką gen. Wu Poi Fu.
Gen. Wu Pei Fu turi nelik 

skaitlingesnę ir geresnę kariuo
menę, bot ir pats yra pasižy
mėjęs strategikas ir veikiausia 
jis nepradės jokio kariavimo 
iki nebus pilnai prisirengęs.
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Francija sutinka nepuolimo 
sutartį pasirašyti

iGtENOA, baik 24. — Franci
jos delegacija šiandie paskel
bė, kad Francija sutinka pasi
rašyti po projektuojamąja su
tartim, sulig kurios valstybės 
prisižadės susilaikyti nuo puo
limų ant savo kaimynų. Bet 
Francija stato vieną sąlygą— 
sutartis turi būti gvarantuota. 
Tai ypač esą reikalinga delei 
Rusijos-Vokietiijos sutarties pa
darymo.

Prancūzai sako1, kad prieš 
pasirašymą tokios sutarties 
turi būti aišku kad Vokietija 
ir Rusija neturi agresyvių pie
nų. I

Sumažino tarybos galią
CHICAGO. — Federalinis 

distrikto teismas nusprendė, 
kati transportacijos aktas yra 
konstitucinis ir kad geležinke
lių darbo taryba gali daryti 
nuosprendžius, bet kartu teis
mas nusprendė, kad ji, taryba, 
tų nuosprendžių negali vykinti. 
Tokį nuosrendį teismas išne
šė geležinkelių darbo tarybos 
byloje su Pennsylvania gele
žinkeliu delei nepildymo tary
bos nuosprendžių.

Manoma, kad tarybą dabar 
gali išgelbėti tik kongresas, 
praleisdamas įstatymus, kurie 
leistų jai kartu ir vykinti savo 
nuosprendžius. Kadangi teis
mas tarybą užgyre, manoma, 
kad kongresas tai ir padarys.

Airijos seimas badaujančiai 
Rusijai.

DUBLINAS, bal. 24. — Dail
Eireann imi aukoj o £1,000 ($4,- 
400) badaujančių Rusijos gy
ventojų sušelpimui.

Genoa konferencijoje

Rusijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Jurgis čičerinas, galva 
Rusijos deelgacijos Genoa kon
ferencijoje. Jis netik Franci
jai ir kitoms, valstybėms daug 
nesmagumo padarė, pareika
laudamas svarstyti nusiginkla
vimą ir paskui sukėlė triukš
mą konferencijoje, pasirašyda
mas sutartį su Vokietija, bet ir 
pačius kcinunistus suvylė, nu
eidamas Italijos karaliaus puo- 
ton ir gerdamas tostą už ka
raliaus sveikatą.

Slys jėzuitus Rusijon
RYMAS, bal. 24. — Vatika

nas šiandie užginčijo buvimui 
kokios nors sutarties tarp po
piežiaus ir sovietų Rusijos.

Popiežius rengiasi pasiųsti 
Rusjon jėzuitu ir kitų kunigų 
ekspediciją dirbti bado apim
tose apygardose. Ekspedicijai 
neturėsianti jokių misionieri- 
nių ar kitokių religinių tikslų.

•■Popiežius dabar veda tie
siogines derybas su Maskvos 
valdžia apie gav’mą leidimo lo
kiai ekspedicijai ir prižado ją 
apsaugoti.
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Gal 17 žuvo ežere
SAULT STE. MARIE, Mich., 

ba'l. 24. — Manoma, kad švy
turio laivas Lampden su 17 
žmonių įgulos, paskendo Su- 
perior ežere laike audros.

Laivas' gabeno žmones ir 
reikmenis dėl dviejų salų švy
turių. ■ Laivas nenuplaukė į 
vietą ir šviesos ant abiejų sali} 
tebėra užgesintos.

Small byla prasidėjo
WAUKEGAN, III., bal. 24.— 

Šiandie, po ilgų atidėliojimų, 
įilrasiddjo nagrinėjimas bylos 
Illlinois gubernatoriaus Len 
Small.

'Pirmą dieną buvo pašaukta 
apie 60 kandidatų į jury, bet 
veik visi jie pareikalavo pa- 
liuosavimo. Bet tesėjas tik 15 
jų paliuosavo. šiandie prasidė
jo tų kandidatų egzaminavi
mas.

Rinkimas jury truks gla sa
vaitę ar daugiau laiko.
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KLA1UĖDA Ėsk. Kovo 28 
d. slapta policija padarė kra
tas Prūsų Liet. Tarybos jaunų
jų organizacijų sekcijoj. Nieko 
nesuradę slapti agentai su il
gom nosim turėjo vėl eiti iš 
kur atėjo.

PIMIfiŲ KURSAS
Vakar, bal. 24 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svl sterlingų .... $4.42 
Austrijos 100 kronų ............... l%c
Belgijos 100 frankų ......  $8.56
Danijos 100 frankų ........... $21.30
Finų 100 markių ........................ $1.86
Francijos 100 frankų ........... $9.34
Italijos 100 lirų ....j............  $5.48
Lietuvos 100 auksinų ........... 45c
J/enkų 100 markių .......... . 2% e
Norvegų 100 kronų ........... $18.90
Olandų 100 guldčnų ........... $38.00
Švedų 100 guldenų ........... $26.05
Šveicarų 100 markių ..........  $19.47

Vokietijos 10Q markių 45c

Visuotinas sfreikas 
Airijoje

DUBLINAS, bal. 24. — Vie
nos dienos.generalinis streikas 
visoje pietinėje Airijoje, yra 
sėkmingas. Visi darbininkai 
paklausė Darbo partijos atsi
liepimo ir metė šiandie darbą.

Šilą arinės Airijos (Ulsterio) 
raukiniai vaigšto iki rubežiaus. 
Plaukiojimas laivų kanale irgi 
apsistojo.

iPašto viršininkas norėjo, kad 
telegrafas ir telefonas veiktų 
nors oficialiems ir ligonbučių 
reikalams, bet pašto darbinin
kai su tuo nesutiko.

Šiandie Darbo partija rengia 
didelį marinį susirinkimą, ku
riame bus aštriai pasmerktas 
utilitarizmas Airijoje.

Pašto viršininkas paskelbė, 
kad delei persiŠaudyttnų mieste 
jiaktimis, telegramos nebus 
pristatomos po 10 vai. vakaro 
ir naktinių darbininkų skai
čius bus sumažintas.

Subatos naktį irgi buvo per- 
sišaudimų apie savyvaldybinin- 
kų barakus.

Belfaste mūšiai irgi nesiliau
ja. Keli žmonės liko sužeisti 
ir nušauti Belfasto kautynėse.

Airiai susitaikė?
Ginkluotos kovos tarp Airijos 

frakcijų pasiliausiančios.

LONDONAS, bal. 24. — 
Westminister Gazette gavo ži
nią iš Dublino, kad turį) res
publikonų karinių vadovų ir 
tarp savyvaldybiiiinkų spėkų 
tapo pasiektas susitarimas, ku
ris duos pamatą taikos susita^- 
rimulį, kuris nustatys abiejų 
pusių politiką ateityje ir ; pa
darys didėlės įtakos į pietinės 
Airijos įvykius.

Korsepondehtas sakosi spren
džia, kad iš priežasties tokio 
susitarimo padarymo,* kariavi
mas tarp abiejų pusių apsistos, 
nors tuo politinis klausimas ne
bus paliestas.

Susitarimas tapęs padarytas 
tarybose tarp abiejų pusių va
dovų, kurie patįs nusigandę 
brolžudingos kovos pasekmė
mis ir Tuo,'kaip tas gali atsi
liepti į šalies padėtį.

-5 žmonės užmušti
CHICAGO. — Nedėlioj Chi- 

cagoj ir apielinkėse 5 žmonės 
liko užmušti ir 13 sužeista į- 
vairiose nelaimėse su automo
biliais. Visi užmuštieji yra su
važinėti automobilių. Trijuose 
a'tri t likimuose au toinobi listai 

pabėgo ir jų policija j ieško; 
ketvirtame atsitikime automo
bilius bandė pabėgti, bet tapo 
sugautas.

FLKiINS, W. Va., b. 24. — 
Federalnis distrikto teisėjas 
Baker išdavė injunetioną prieš 
mašinistų uniją ir kitas drau
giškas unijas, taipjau prieš 1(M) 
streikuojančių mašinistų Weš- 
tern Maryland geležinkelio 
dirbtuvių darbininkų.

Natkevičius ir Žygelis 
kalbės šiandie

Atvykusieji Lietuvos St. Sei
mo nariai, kapt. Ladas Nat
kevičius ir mokytojas Balys 
Žygelis kalbės šiandie vaka
re, bal. 25 d., PEOPILE TE
ATRE, 47-ta, arti Ashland 
Avė. Jie papasokasią svar
bių dalykų apie Seimo ir 
valdžios veikimą ir kitokių 
svarbių ir vėliausių žinių 
apie Lietuvą ir jos padėtį.

Lietuvos žinios
Emisijos banko klausimu

Finansų Ministerijos Taryba 
yra padariusi visą eilę posė
džių emisijos banko pagrindi
nių dėsnių nustatymui. Finam 
sų Ministerija įteikė M miste
rių Kabinetui emisijos banko 
pagrindinius dosnius, kurie ta
po bendrai pagirti.

Emisijos banko dėsniai šie:
1) . emisijos bankas bus pri

vatus monopolijos bankas, Val
stybės kontroliuojamas ir Val
stybei dalyvaujant kaipo akci
ninkui;

2) .pagrindinis kapitalas pra
džiai bus du miilonai dolerių;

1). iki vieno trečdalio akcijų 
duoda svetimšalių kapitalai ir 
visos akcijos vardinės;

4). banknotų padengimui tu
rės būti nemažiau, kaip vienas 
trečdalis aukso, o kita bus pa
dengiama — svetima valiuta, 
truttripailaikinias prekybin iais 
pasižadėjimais.

Del pinigų vieneto manoma 
nustatyti taip: 200 Lietuvos 
naujų auksinų lyginsis vienam 
doleriui.

Emisijos bankas be kitų 
valstybinių pareigų turės atlikt 
Valstybės iždinių darbą.

Iš vienur pabaidė-kitur 
nutūpė

KAUNAS, E Kovo 24 d. 
Žvalgybos skyriaus valdininkai, 
siiGįado komunistų spaustuvę 
Panevėžio g-vėje Nlr. 12, pa
stebėjo trūkstant kai kurių 
spaustuvės dalių. Iš visko bu
vę matyti, kad los dalys buvo 
kur nors kitur pergabentos, ir 
imtasi kuo greičiausiai jų j ieš
koti. Naktį į kovo 28 d. Va

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur >

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Aiųerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
soms amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal nigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New YorKe ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramones 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 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St^ Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, UI.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672 
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., Chicago, UI.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., West Pullman, Dl.
h

Roselando Skyrius
233 East 115th St., Roseland, III.

/
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lančiaus g-tvėje jos surasta.
Kaip matyti šilą spaustuvę 

norėta pergabenti į Valančiaus 
gatvėje esančius namus. Šie 
namai naujai atremontuoti ir 
įtaisyta ten neva rakandų dirb
tuvė.

Betyrinėdami žvalgybos val
dininkai rado pakeliamas grin
dis, po kuriomis rasta labai 
puikiai įtaisytas rūsys, ir tik 
ką pradėta gabenti ten spaus
tuvė, su 5 pūdais šrifo.

Eina tardymas. »JJusią areš
tuota daug dalyvių irNikviduo- 
tas “Kareivių Tiesos”* ir kitų 
kcanunistinnės pakraipos laik
raščių redakcij/os ir administra
cijos.

Klaipėdoj
“Freistatas” ginklų pagalba.

KLAIPĖDA. Ėsk. Heimat- 
bundininkai su ponu Kraus 
Kraus prieky mieste daro daž
nai slaptus susirinkimus, ku
riuose aptarinėdami kovos bu
dus kaip sukurti “Freištatą”, 
kelia idėją, kad tatai reikia pa
daryti ginklu.

Bankrotas sustabdžius šmugelį.
KLAIPĖDA. Ėsk. Didesnes 

ir mažesnės Klaipėdos firmos, 
kurios vertėsi Šmugeliu ir ža
liosios medžiagos, gaunamos iš 
Didžiosioš Lietuvos ajxlirbinė- 
jilmuį, dabar geriau apstačius 
pasienį su Klaipėda, liko be 
darbo, ir kreipės į Vyriausįjį 
Komisaro,, kad jis išgelbėtų juos 
nūo bankroto.

PHILA1DELPHIA, Pa., b. 24. 
—Prekybos kameros industri
nių santikių komitetas apskai
to, kad pareitais metais Pbila- 
dclphijos nuostoliai nuo streikų 
siekia $20,000,000.
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Utarninkas, Bal. 25 d., 1922

Detroito Žinios
Didelė vėtra.

Iš balandžio 19 į 20 dienos 
naktį Detroitą aplankė didelė 
vėtra. Įžymiausioj gatvėj 
Woodward avė. per šešis blo
kus vėjas nudraskė gatvekarių 
linijos vielas ir 8,000 pėdų 
telefono vielų. Daugelis stogų 
nuplėšta žemeiv o mažesnieji 
nameliai tapo nukelti nuo pa
matų; daugiausia nukentėjo 
vištinykai.

Vėtra prasidėjo Wisconsino 
valstijoj ir ėjo rytų linkui 
greitumu 46 mylių per valan
dą. Susisiekimo keliai dau
giausia suardyti Ponliac’o, Ka- 
lamazoo ir Jacksono miestelių. 
Saginaw miestely vėjas išvar
tė telefono stulpus ir daugybę 
medžių; daug nukentėjo ūki
ninkų trobos. Vėtra padarė ža
los šitiems miesteliams: Cilo, 
Albion, HoSvel, Bay City, Tra- 
verse Qity, Flint, Cadilac ir 
Hart, viesulą ėjo 50 mylių pla
tumu ir palietė didesnę Mielu- 
gano valstijos dalį.

Geri laikai Fordui.
Edsel Ford, Henry Fordo 

sūnūs, besirengdamas Ford- 
sono traktorių parodon New- 
Yorke, pareiškė, kad 1922 me
tai bus didžiausi Fordo motorų 
kompanijos istorijoje Jis skai
to, kad per šiuos metus šita 
kompanija, kurios jis yra pre- 
zidentasb padirbsianti 1,100,- 
000 automobilių.

Jo nuomone autoanobilių iš- 
dirbystei kenkiąs dabartinis 
transportacijos brangumas ir 
jos kaina turėtų būti numažin
ta. Kol kas Fordo automobilio 
kaina nebusianti sumažinta.

Už flirtavimą 65 dienos 
belangėj.

Sam Williams 24 metų am
žiaus turės atsėdėti 65 dienas 
kalėjime už flirtavimą su 15 
metų mergaite.

Jis susitarė susieiti su ja pa
šte, kur mergaitė jo laukė. Bet 
VValterio Karbowskio smuklėje 
jos dėdė paėmė jį už apykak
lės už jaunos mergaitės vilioji
mą. Ant rytojaus teisėjas pas
kirdamas jam bausmę pasakė, 
kad laikas apvalyti gatvės, kur 
moters ir dukters galėtų vaik
ščioti neužkabinėjamos.

Kaltinamasis bandė prašyti 
teisėjo, kad jis savo nusprendi
mą atmainytų. “Gerai”, tarė 
teisėjas, “aš galiu tą bausmę 
padidinti”. Didesnės jis, žino
ma, nenorėjo.

Už nepnskolinimą sušaudė.

Vienas buvusis kareivis 
Walterio karbowskio smuklėje 
1901 E. Canfield avė., supykęs 
ant smuklininko už neskolini- 
mą jam kvoterio, išsitraukė 
revolverį ir pradėjo šaudyti. 
Jis paleido 14 šūvių taikyda
mas smuklininkui į kojas. At
vykusi polieija rado asloje 14 
skylių nuo kulipkų. Šaudytojo 
jau nebuvo, tik smuklininkas 
stovėjo nublankęs nuo išgąs- 
ties.

Karų, sistema.

Miesto valdoma karų sistema 
gali pati išsilaikyti kaip ir mie
sto vandens sistema. Šitą pasa
kė Vortex Clubo susirinkime 
vandens tarybos pirmininkas ir 
komisininkas Ch. T. Bragg.

Detroito vandens sistema jau 
daugelį metų pati gyvuoja be 
jokios paramos mokesčiais, šian
dien vandens sistemos reikalų 
iždinėj randas suvirs $800,000 
visokiems to skyriaus reika
lams. Miesto viršininkai mato
mai eina išvieno su miesto val
dyba stengdamiesi kuo geriau
siai sutvarkyti miesto gatveka
rių sistemą.

Ponas Bragg toliau aiškino, 
kad chlorino vartojimas miesto 
vandeniui valyti pasiliks ir to- 
liaus, nes naujos pumpos ir vi-J 

sa nauja sistema tik išvalo van
denį, bet neįstengia panaikinti 
visokių kenksmingų bakterijų. 
Tatai bus naudojama dvi chlo
rino dalys ant miliono vandens 
dalių į vietą dabai’ vartojamų 8 
chlorino dalių ant miliono van
dens dalių.

Įdėjus naujas pumpas Van
dentraukio parke Detroito van
dentraukis turi didžiausią talpą 
pasauly. Šita sistema pajiegia 
parūpinti 350,000,000 galonų 
vandens į dieną. Detroitas tie
sia tris didžiausias tunelines gį- 
slas palei Fox Creek upę. De
troito vandeninių gįslų sistema 
yra didžiausia visam pasauly. 
Pastarais penkeliais metais ta
po nutiesta suvirs 800 mylių gį
slų nuo 6 iki 48 colių skersa 
mens, — t. y. daugiau, negu 
prieš tai nutiesta per 80 metų. 
1920 ir 1921 m. vandens gįslų 
Detroite nutiesta daugiau negu 
New Yorke, Chicagoj, Philadel- 
phijoj ir Clevelande.

Pati vandens sistema ir visi 
įtaisymai yra geresni negu ki
tuose Amerikos miestuose. .

Sausasis agentas sušlapo, t
Roy Carr, kuris darbavos pro- 

hibicijos įstaigoje, tapo areš
tuotas už girtybę. Aplankyda
mas visokias smukles ir liuosas 
užeigas jis ragaudavo gerymus, 
kad pamačius, ar juose nėra al
koholio. Nenumanydamas jų sti
prumo taip nusitaisė, kad gera
širdis dėdė turėjo vesti jį nuo
vadom

Namų statymo draugijos sek
retorius Ch. A. Boven, sako, 
kad kovo mėnesį priimta prie 
darbo 1,027 darbininkai, Namų 
statymo draugijų yra 525; dir
bančių prie namų statymo dar
bininkų skaičius padidėjo iš 5,- 
915 iki 6,942. Jo nuomone sta
tymo amatų pramonėj dalykų 
stovis visur pagerėjęs.

Banko kasininkas prapuolė, 
pasigenda $3,400.

Kasininko padėjėjas F. Schoo- 
maker First National Banke 
staiga prapuolė. Jis buvo labai 
silpnos sveikatos, todėl buvo 
manoma, kad jis nusižudė, bet 
suvedus knygas, pasirodė, kad 
trūksta $3,400. Bankas išsiunti
nėjo visur telegramas, prašyda
mas jį sugauti. Jo giminės ir 
pažįstami tvirtina, kad jis yra 
kur mieste ir gal but, kad kas 
jį sulaikė ir atėmė iš jo pini
gus.

Ar gali širdis veikti, kada 
joje yra kulka?

J. Azali buvo sargu prie 
Centralines avė.; vasario 10 d. 
jį užpuolęs Mikolajevski ir jo 
pusbrolis S. Karlak. Savo gy
vastį gindamas jis nušovė Mi
kolajevski ant vielos krūmuo
se.

Bet skundvedis sako Azalis 
nušovęs Mikolajevski skersai 
gatvę. Policija, kuri pirmiausia 
pribuvo į tragedijos vietą, sako, 
kad Mikolajevskis gulėjo kili
muose ir kad gatvėje ir šaly- 
gatvy nebuvo jokių kraujo žen
klų. Šito ginčo išsprendimui 
skundvedis žada šaukti geriau
sius gydytojus, kurie pasakytų, 
ar širdis su įsmigusia kulipka 
gali kraują varyti laukan, ar 
ne.

Ramybės pypkis.
F. E. Wilson, 5762 Holcomb 

avė., turėdamas seną kukuru- 
žinę pypkę, sumanė padaryti ją 
“up-to-datė”, vadinasi, šios ma
dos. Jis gražiai pritaisė prie jos 
radio vielas ir dabar rūkyda
mas ją skaito laikraštį ir klau
sosi W. W. J. koncertų. <

J. Dagis.

Apie Keliavima 
Amerikon

Leidimai ateiviams iš anksto 
neišduodama.

Ar ateivis galima įleisti, ar 
ne, turi nuspręsti ateivybės vir- 
šiuninkai įsileidimo uoste. Prieš 
atvažiuojant valdžia neišduoda 
jokio leidimo ateiviui. Kiek
vienas ateivis prieš įsileidimą į 
Jungtines Valstijas yra egzami
nuojamas ateivybės viršininkų 
ir jie jį įleidžia, ar grąžina.

Atvažiuojančių ateivių gimi
nes nori sužinoti, kaip jiems lei
dimas išgauti. Bet jie negali 
daryti, nieko kita kaip pasiųsti 
ateivybės viršininkams raštus ir 
afidavitus, kurie palengvins atei
vy bės viršininkų sprendimą, ir 
laukti kol ateivis atvažiuoja.

Daugelis žmonių klausinėja 
Darbo Skyriaus ar ateivybės vir
šininko, kada įleidimas sulig 
įstatymų abejotinas, pa v., yra 
neregys, nebylys, ar jis bus įlei
stas, ar ne. Atsakymas visuo
met tas pats — leidimas iš ank
sto neišduodama. Darbo sekre
torius tokiam atsitikime turi 
valią įsileisti ateivį po laidu, bet 
tas galima tik ateiviui atvažia
vus ir esant išegzaminuotam. 
Aaišku, kad. tokiuose atsitiki*- 
muose, ateivis, turi atvažiuoti į 
Jung. Valstijas.

Kiekvieną ateivį pirmiausia 
peržiūri Viešos Sveikatos Ta
rybos gydytojai, o po jų ateivių 
peržiūrėtojai. Jei ateivis neįlei
džiama dėl sveikatos ar kitokių 
priežasčių, tai peržiūrėtojai pa
laiko ateivį tolesniam specialės 
Tarybos ištyrimui, šita taryba 
susideda iš trijų viršininkų. Jei 
taryba atsisako įleisti, gimines 
gali siųsti apeliaciją pas Darbo 
sekretorių, kuris gali tarybos 
nutarimui pritarti, ar jį permaK 
nyti, arba įleisti ateivį po laidu. 
Jo draugai ar giminės negali 
duoti laido, ar kitokio užtikrini
mo kol nepaduos apeliacijos.

Kas yra ateivis.
Ateiviu yra kiekvenas nesan

tis Amerikos piliečiu, gimimu ar 
pilietinimu. Ateivybės įstaty
mai liečia visus ateivius, atva
žiuojančius į Jungtines Valsti
jas pirma, antra, ar trečia kla
se. Ateivybės įstatymai nelie
čia Amerikos piliečių ir jų pa
čių, kurios skaitoma pilietėmis. 
Bet kas dėl pilietinių piliečių 
vaikų gyvenančių užjūry ir no
rinčių atvažiuoti čia, tai yra ki
tas klausimas, nes reikia žinoti, 
ar tėvai tapo pilietinti prieš jų 
gimimą, ar po. Vaikai, gimu
sieji po savo tėvų pilietinimui, 
yra piliečiai ir važiuodami į 
Jung. Valstijas turi važiuoti 
Amerikon pasu.

Vaikai gimusieji prieš tėvų 
pilietinimą, gyvendami užjury 
skaitos svetimšaliais ir važiuo
dami į Jung. Valstijas turi tu
rėti svetimos valstybės pasą. Jie 
gali būti Amerikos piliečiais ir 
atvažiavę į Jungt. Valstijas, 
prieš dvidešimtį savo amžiaus 
metų, įleisti ir pradėję gyventi 
aut omo tingai patampa Ameri
kos piliečiais. Bet įleidimo rei
kale jie turi laikytis ateivybės 
įstatymų tvarkos ir jos varžy
mų; jei neturi 18 metų amžiaus 
“kiekio įstatymai” jų neliečia.

Turįs tik pirmus popierius 
skaitos svetimšaliu, kai išsiima 
antrus.

St. Seimo Nariai
KAP. LADAS NATKEVfciUS

MOK. BALYS ŽYGELIS

PEOPLES TEATRE šias prakalbas. Išgirsite

Ashland Avė. ir 47-ta

paveikslai ir gros puiki 
bus pamargintos dainc-

Bus rodoma krutami 
muzika. Svečių kalbos 
lėmis.

Visi, kas tik gyvas į
ko negirdėjote nei nesitikėjote. ,

Kviečia Komitetas.

Kalbės šiandien, bal. 25 d.
Pradžia 7 vai. vak.

Pinigus į Lietuvą
mos pristatėm greitai ir pigiai į visas dalis Lietuvos per musų ko
respondentą, didžiausį banką Lietuvoje.

Norėdami siųsti pinigus į Lietuvą išpildykite žomiaus padėtą 
blanką ir prisiųskite mums su jūsų bankos čekiu, arba money order 
ir mes atliksime visą darbą. '

KIMBARK STATE BANK
10758 Michigan Avė., Chicago, III.

(Priims pinigus Lietuvoje) i
Pilnas Vardas ................................................... *.................... .....................
Rėdyba .................................   Valsčius ..........................................
Paštas ..................................................... Kaimas ......................................

(Siuntėjo Adresas)
Pilnas Vardas ................................................................................................

Adresas .............................. ,,............ ............. .................... ......... .................
Miestas ....................     Valstija ........ ........... ........................
$.............................. Auksinais ..........................................

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
50224—J. Kuncaitis 3429—M. Adomaitė
50237—M. Zavistonavičius
75004—V. Lapšyt'g
10716—P. Ruležas
11762—J. Kurpius
11799—M. Zakevičiutė
11855—E. Barbšaitei
11962—J. Sirutavičius 
12114—A. Rackienė ‘ 
12138—M. Raupelis 
12142—A. Belzakas 
12151—M. Petraitienė 
12156—V. Mikulskienė 
12169—S. Zubrys 
12182—M. Gaižunaitė 
12187—O. Indrikaitė 
12222—O. Milaivienė 
12235—R. Tereškevičienė 
12238—Gritenas S. 
12244—V. Radiškevičius 
12259—A.. Guscevičiehė 
12268—čemiauskis 
12271—M. Buzgienė 
12283—M. Šimkus 
12292—E. Miškunaitč 
12295—O. Sirmulienė 
12312—M. Vasiliauskaitė 
12313—Z. . Kurlenskiute 
12364—P. Julevičius 
50058—P. Jankauskaitė 
50251—P. Vaidilas 
50175—M. Jasukienė 
50209—J. Gedminas 
50240—J. Jesilionienė 
50254—V. Krutkevičius 
50255—T. Talkevičienei 
50278—K. Isakienė 
75003—J. Vasyliiis 
11309—M. Pilauckas 

čekiai.
2360—U. Dovidonienė 
2513—M. Gutauskas 
2550—J. Norbutas 
2984—A. Balsevičius ' 
3194—E. Dabulevičiutė 
3206—Jurg. Jon. sun. Jukonis 
3215—S. Jaras 
3340—K. Tarvidienė 
3347—J. Jagęlavičia 
3391—A. Jankauskienė 
3393—D. Balsevičius 
3394—S. Kunčius
3401'—B. Bacevičia
3402—B. Z. Stančionč
3420—K. Jakšcvičaitė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
‘‘Naujienų” ofise.

3443— F. Stotkus
3444— M. Brazauskytū
3451— J. Šatas 
3467—K. Bielinis '.
3480—Kretingos Klebonas 
3502-1—A. Balsevičius 
3505—O. Adomaitienė 
3512—J. šilingas 
3515—O. Barzdaitienė 
3518—J. Brandus
3524— A. Bogučonskaitė
3525— Liet. Ūkininkas
3527— L. Šalkauskienė
3528— K. špokas '
3535— O. Saunoraitė
3571—Liet. Ūkininkas 
3573—Liet. Ūkininkas 
10016—M. Jovaišicnė 
10031—J. Spirkevičius' 
10044—F. Juozupavičia 
10043—A. Bugučauskaitė 
10047/39—A. Stotkus 
10050/157----- S. Rakužaitė
10055/654—J. Pocevičias 
10057—K. Prekšas
14001—Z. Budžienč 
14003—A. Gumbinas 
2939—O. Korienė 
3056—K. Mažeikiutė 
3263—K. Tumėnienė 
3330—Socialdemokratas 
3396—Socialdemokratas 
3485—K. Daugintis 
4399—K. černauskas
3452— J. černauskas 
3490—D. šimkaitė 
8510—E. Kavaliauskaite
3529— M. Struzas

' 3530—J. Pieškaite 
3538—N. Kasparienė
3536— J. Švarcas 
3538—J. Kasparas 
3541—O. Navickaitė 
3545—A. Žemgalis
3549— 0. Mažeikiutė
3550— Socialdemokratas 
3564'—A. Vaičiūnas 
3567—P. Rubeževičienė 
3570—Socialdemokratas 
3631—P. Draugelis 
10051—S. Markūnas 
10054—J. Aniulis 
10064—G. škačkauskas 
14000—B. Urbonas

DAVID RUTTER & CO.,| 
Anglis ir Koksai

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

Tcl. Yards 2296.

ERENCH LINE B COMFA&HIE GČNĖRALE TRANSATLANriQŲ£ |

Greita kelionė
NEW YORK — M'EMEL

S. S. PARIS ...................... *Bal. 26
ROCHAMBEAU ................ Bal. 27
LA SAVOIE ...................... Geg. 6
S. S. FANCE ...................  Geg. 10
* Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Karve Bal. 14
3-ios klesos kaina ........... $106.50

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų. 

---------------------- —-------------------- /

’ l LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai 

^lWHITB.STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Homeric( 34,000 tonų) Geg. 6, Birž. 10 
Olympic (46,000 tonų) Birž. 3, Geg. 13 
Majestic (56,000 t.) Geg. 20, Birž. 17

Tuoj pribuvus į Šoutham-ptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie- 
pojų su užtikmimu smagų pei^vežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

^RedStarLinv
Tiesus patarnavimas į Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu

liaria plaukiojimas

> American Line
1 Hamburgą

Manchuria BaD 26, Geg. 31, Liep. 5 
St. Paul Geg. 3, Birž. 7, Liepos 12 
Minnekahda(3 klesa)Geg. 24, Birž. 28 
Mongolia ............. Birž. 21; Liepos 26

(Tik 3-čia klesa)
Parankus keleiviams parvežimas ir 

jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepojų.

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

Didžiausias, atsakomingiausiag ir 
pigiausias rakandų muf uoto jas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 West 34th St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336

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

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
BOS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

ligų,bile kokią
Atvažiuokite kad

geriausį gy-

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

K. GUGIS .
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

f - ■ ■>

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
<---- )

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899

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

Seeley 3676 
------ ----

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

S. W. DANES 1 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Buildin/j^vZ

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

------- ------ —

^JOSEPH C. SOBOL 
Lietuvys Advokatas 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė. 
Tel. Haymarket 3869 

<--------------------- - -------------------/

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės
Real Estate
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI

CAN BUREAU
S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, III, 

Telefonas Boulevard 0611
(Baltas Namas) 

———————I ./

f J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jiis manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lav: korte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai' gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

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

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
. KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausia dar
bas ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitikmti, arba rašyki

te ,mes ateisime į namus.
1504 W. Division St. Chicago, III.
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Teatrai ir Vakarai.

Lietuvių Pasilinksminimo 
kliubas nesenai statė scenoje 
kurinį “Du Broliu“, keturių 
veiksmų penkių atidarymų dra
mą iš lietuvių gyvenimo Ame
rikoje. Pelnas buvo skiriamas 
lietuvių visuomenės knygyno 
naudai.

Turiu pabrėžti, kad didžiuma 
Westvillės lietuvių yra palinkę 
prie darbų visuomenės naudai. 
Minėto teatro komisija.dirbo iš
sijuosusi, kad tik pastatymas 
kuogeriausiai išeitų. Į šitą ko
misiją įėjo: Pranas Paulius, Zu
zana Brukauskaitė ir Ant. Čer- 
neckis. > ! • .

Vaidylos taipgi puikiai savo 
vaidmenis suvaidino. Kadangi 
vaidylų buvo per maža, tai ki
tiems teko vaidyti T>o du ir tris 
vaidmenis, štai T. Lukošius vai
dino Ipolito Norkaus ir turtuo
lio Spriggs vaidmenis; Uršule 
Matulionienė — Amelijos Nor
kienės; P. Jurevičiūtė — Stepą- 
nijos; Jonas Kvietinskis, — Ze
nono; Andrius Sungaila — Ra
polo; Vin. šlikas — Jono žeb- 
rio, Dindos čurnos; K. Gend- 
vilienė — Agnės; St. Mažrimas
— Juozelio; Marė Jurevičiūtė
— Henrietos Spriggs. Visi la
bai puikiai suvaidino savo vaid
menis.

Be vaidinimo buvo dar ir 
šiaip visokių pamarginimų ve
dant P. Juraškaitei. Ona Bru
kauskaitė ir A. Sungaila puikiai 
sudainavo porą dainelių. Bronė 
ir Stase Survi'liutė, nors mažos 
mergaitės, gražiai sudainavo 
duetą. Po to gražiai padeklamaA 
vo: Marė Mažutis, Stasė Aiden- 
tytė ir Petras bei Alekas Sun- 
gailukai.

Garbė yra tėvams, kad savo 
vaikus taip gražiai išmokina.

Svečių atsilankė daug ir visi 
buvo patenkinti vakaru.

Taip pat nesenai Rymo ka
talikų klebonas surengė prakal
bas savo parapijonams. Prakal
bos buvo rūsy po bažnyčia. Kal
bėtoju buvo Juozas šaliunas. Sa
vo pradinėj kalboj jis išgyrė sa
vo vienminčius, krikščionis de
mokratus ir pasakė, kad Vilnius 
yra lietuvių rankose; kad visos 
pasaulio valstybės pripažino Lie
tuvą ir Vilnių Lietuvai.

Toliaus jis kalbėjo kiek apie 
angliakasių streiką ir kaip rei-' 
kia bendrai laikytis, neskebau- 
ti. Šitą papasakojęs, jis užėmė 
nagan laisvamanius, bolševikus, 
socialdemokratus ir savo plūdi
mais parodė, kokią nešvarią 
bumą jis turi. Krikščionys de
mokratai, jo nuomone, labai ge
ri, nes jie norį visiems lygios 
laisvės Lietuvoj, o bedieviai ne
tikę, nes penktadieniais valgą
mėsą, į bažnyčią neiną ir norį, 
kad bažnyčia butų atskirta nuo 
valstybės. Šita paskutinė nuo
dėmė daugiausia priklauso so
cialdemokratams ir dėlto “mes 
aniems dabar paskelbiame atvi
rą kovą“, pasakė jis užbaig- 
dams.

Po prakalbos buvo daroma 
kolekta “Vilniaus mokyklos at
gaivinimui“, bet neteko patirti, 
kiek buvo surinkta.

Westvillės Vyčiai buvo su
rengę teatrą bal. 17 d. Buvo 
pastatytas kūrinys užvadintas 
“Nelaimingas bučkis“. Vaidylos, 

nors jauni vyrai, bet prastai 
vaidino.

Be to buvo dar suvaidintas 
dialogas “Žydas ir Ponas“. Vie
tos vargonininkas buvo vakaro 
vedėjas. Pirmam vaidinimui pa
sibaigus, jis persirengė žydu ir 
įėjo į svetainę iš lauko pusės 
birbyne birbindamas. Katali
kams pasirodė, kad tai koks be
dievis norįs jiems biznį suga
dini ir jie, pagriebę, norėjo 
mest jį laukan, bot Vyčiai ži
nojo kas jis yra ir jį išgelbėjo.

Vytis.

SMUGGLER, COLO.

Lietuvių gyvenimas.

Darbus turim ir dirbam 
šiokią ir šventą dieną. Pragy
venimas nevedusiam $1.15 į 
diepą. Darbą gauna kas tik no
ri, tik atsiranda negalinčių gy
venti ddl gyvenimo brangumo. 
Mus lietuvių čia yra apie de
šimts, bet lietuviškų laikraš
čių neskintom, nes neturim 
laiko. Po išmokėjimo dienos 
turim joti į Tellurid’ą užsimo
kėti už svaiginamus gėrymus 
ir jei kiek atlieka pinigų, par
sinešti atsipagirioti. Bet kada 
negaunam alkoholio, tai nieki- 
nam jį, išrasdami, kad jis ne
geras ir nieko nevertas. Tąsyk 
užmokesnio dienos vakarą nu
joję į Tulleride’ą krėslus dau
žom arba už dolerį einam mi- 
nuttj siu mcrgiuomiis.
Tai toks musų gyvenimas.

— J. Dobb.

Sergančio atsišau
kimas.

'Brangus Darbininkai-ės:
Aš, J. Genis, jau ketverti me

tai sergu vėžio liga; vėžys išėdė 
man burną ir vis ėda kūną to
liaus, o gydytojai nesuranda bū
dų jį sulaikyti. Aš pradėjau 
sirgti sausio 25 d., 1919 m., bet 
gydytojai iš karto gerai nepaži
no mano ligos ir, gydydami visai 
nuo kita ko, šitą ligą labai už- 
sendino ir mane pastatė dide
liame pavojuje, kadangi buvo 
padaryta net penkios operaci
jos; jos nieko man nepagelbėjo, 
tik atėmė iš manęs visas jiegas 
ir pinigus. ,

Taigi dabar priverstas esu 
kreiptis į visuomenę, nes nebe
galiu daugiau dirbti ir neturiu 
iš ko nei gydytis, nei gyventi. 
Paskutinė mano viltis yra ju
myse, darbininkai. Aš taipgi 
esu vargšas darbininkas ir kol 
sveikas padaviau savo pagalbos 
ranką draugams nelaimės ar li
gos ištiktiems. Gal dabar bent 
tie draugai, kurie mane pažįsta, 
suteiks pagalbą man pačiam. 
Dedu šitą paskutinę savo vilt) 
jumyse, draugai-ės.

Aš paeinu iš Lietuvos Kauno 
gub., Ukmergės apskr., Žemait
kiemio vals., Balnykų parap., 
uragaužių kaimo. Dabar gyve
nu Westvillej, III.

Mano adresas toks: J. Genis, 
202 Adams St., Westville, 111.

Gydytojo Liudymas.

E. G. C. Williams M. D.
Diagnostician

316 The Temple: Phone 486 
Danville, Illinois.

Balandžio 1 d., 1922 m.
šiuomi liudiju, kad aš pažįstu 

p. Joną Genį ir kad aš žinau jį 
turėjus vėžį (carcinoma) viršu
tiniame žande ir veido kauluose 
daugiau kaip trejis metus, kad 
jis buvo prieverstas duoti opera
ciją padaryti kartų kartus šitoj 
ligoj ir buvo gydomas X-spindu- 
liais ir radiumu. Aš žinau, kad 
jis dabar negali dirbti ir kad jis 
negalėjo dirbti per tą laiką.
(parašas) E.G.C.Williams, M.D.

Draugai Chicagoj, kurie mane 
pažįsta, žino mano padėtį ir ap
siėmė mano reikalu pasidarbuoti 
ir aukas priimti, yra šie: P. 
Gribulis, J. Kapočius ir R. Iva
nauskas, gyvena visi tuo pačiu 
adresu: 930 W. 35 Place, Chica- 
go, III. ,

Su pagarba,
J. Genis.

AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?
Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba nori naują stogą uždėti, 

motykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavizdžiui: žalios ar raudoifcs dengimui skalos po $1.25 
ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant.

“Visokis Lumberis”

Morgan Park Lumber Co., 
Tek: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Laisve
Mes gerbiam laisvės vardą ir 

formą. Mes statom stovylas ir 
garbinam ją žodžiais. Bėt mes 
netikini jai pilnai, nors, mums 
augant, mes vis daugiau jos rei
kalaujam. Jokios pusiaudaros ji 
nenori. Laisvė tai žodis, kurias 
žavi, o ne kutena ausį tuščiais 
gyriais. Laisvė reiškia teisingu
mą, o teisingumas yra gamtos 
dėsnis — sveikatos, sąmatos, 
jiegumo, brolybės ir bendro vei
kimo dėsnis.

Tie, kurie žiuri į laisvę kai
po į nuveikusią savo uždavinį 
savo panaikinimu pavelde jamų 
privilegijų ir suteikimu žmo
nėms balsavimo teisės, kurie 
mano, kad ji neturi tolesnių są
ryšių su kasdieniniais gyveni
mo dalykais, nėra matę josios 
pilno grožio; jiems dainiai, 
kurie ją apdainuodavo, yra ti-k/ 
eilių rašytojai, jo nukentėjusiZ 
ji dėl jos, kvailiai! Kaip saulė 
yra šviesos ir gyvybės viešpa- 
te; kaip jos spinduliai ne tik 
perveria debesius, bet dar pa
laiko visokį augimą, suteikia vi
sokį judėjimą ir iš begyvės, šal
tos medžiagos iššaukia visą be
galę gyvybės ir grožio* įvairy
bių, taip laisvė yra žmonijai. Ne 
dėl tuščio žodžio žmonės darba
vos ir mirė ir kiekvienoj gady
nėj laisvės šalininkai kentėjo.

Mes kalbam apie laisvę kai
po vieną daiktą, o apie dorą, 
turtą, žinotę, išradimą, tautos 
stiprumą ir tautos nepriklauso
mybę kaipo kitus daiktus. Bet 
jiems visiems laisvė yra šaltu 
niu, motina, būtina sąlyga. Ji 
dorai yra tuo, kuo šviesa spal
vai; turtui yra tuo, ką saulės 
šviesa grudui; žinotei yra tuo, 
ką akys regėjimui. Ji yra išra
dimo genijumi, tautos stipru
mo kunu, tautos nepriklauso
mybės dvasia. Kur laisvė kįla, 
ten dora didėja, turtai auga, 
žinote plečias, išradimai daugi
na žmonių galybę ir stiprumu 
bei dvasia laisva tąųta kįla tarp 
savo kaimynų kaip Saidas tarp 
savo brolių — aukštyn ir gra
žyn.

Kur laisvė pranyksta, ten do
ra blėsta, turtai nyksta, žinote 
lieka užmiršta, išradimų nesi
randa ir valstybės kadaise ga
lingos ginklais ir menais patam
pa silpna laisvų barbarų auka. 
Tik, laužytais spinduliais ir da
lina šviesa laisvės saulė švietė 
žmonėms, bet visą pažangą pa
darė ji.

Laisvė atėjo pas vergų tautą 
sulinkusią po aigiptiččių bota
gais ir išvedė ją iš nelaisvės na
mų. Ji užgrudino juos tyruose 
ir padarė iš jų užkariautojų 
tautą. Laisva mozinio įstatymo 
dvasia iškėlė jų galvoto jus į 
aukštybes, kur jie išvydo Dievo 
vienumą ir įkvėpė savo dainius 
tokia jiega, kuri lig šiol reiškia 
aukščiausius minties džiaugs
mus. z

Laisvė nušvito ant foinikų 
pakraščio ir laivai išplaukė pro 
Herkulio jiekštas į nežinomus 
vandenius. Ji metė daliną švie
są ant Graikijos ir marmuras 
virto idealio grožio pavidalais, 
žodžiai, kurie virto ploniausios 
minties instrumentu, ir į ma
žesnes Didžiojo Karaliaus jiegas 
dužo kaip bangos į uolą.

Ji žėrė savo spindulius ant 
keturakrinių Italijos ūkininkų 
ūkių ir iš jos jiegos gimė galy
bė, kuri užkariavo pasaulį, ši
tie spinduliai sužibėjo nuo se
novinių vokiečių karininkų sky
dų ir Augustui teko apverkti 
savo legijonai. Tą vakarą, ka
da ji užtemė, jos žvairi spindu
liai nukrito ant trijų miestų ir 
mokslai atgijo, naujovinė civi
lizacija prasidėjo, naujas pa

saulis atsivėrė; ir laisvei didė
jant, didėjo dailė, turtai, galy
bė, žinote ir kultūra. Kiekvie
nos .tautos istorijoje mes rasim 
tą pačią teisybę. Stiprybė gi
musi iš Didžiojo Lapo (Magna 
Charta) laimėjo Cresy ir Agin- 
courtą. Laisvės atgijimas po 
Tudorų despotizmo padarė ga
dynę garbinga. Dvasia nuvedu
si karūnuotą tironą pas kulbę 
pasėjo galingo medžio sėklą. Se
novinės laisvės energija susivie
nijimo valandoj padarė Ispani
ją galingiausia valstybe pasau
ly, kuri nupuolė iki žemiausios 
silpnumo gilybės tironybei pa
keistus laisvę, štai, Franci joj 
prie septyniolikto amžiaus tiro- 
nybės visa protinė jiega išmir
šta, kad su puikumu atgimus, 
kada aštuonioliktam šimtmety 
laisvė pabudo, suteikdama Fran- 
cijos kaimiečiams didžiosios re
voliucijos teises.

Ar įnums tikėti jai? Musų 
laiku, kaip ir seninus, šliaužia 
pasalios jiegos, kurios padary
damos nelygybe, naikina lais
vę. Akyratin pradeda slinkti de- 

besiai. Laisvė šaukias prie mus 
vėl! Mes turim eiti su ja to
liau; mes privalom tikėti jai 
pilnai. Arba mes turim ją pil

nai priimti, arba ji nebus su 
mumis. Tai negana, kad žmonės 
balsuoja, negana, kad jie teore
tiniai yra lygus įstatymo aky
se. Jie turi turėti laisvę pasi
naudoti progomis ir gyvenimo 
įmonėmis; jie turi stovėti ant 
lygios kas atsieina gamtos gau- 
so. Arba tas, arba laisvė nusto
ja švietusi Arba tas, ar tamsa 
užgula ir tos pačios jiegos, ku
rias pažanga išplėtojo, pavirsta 
galybėmis darančiomis išnaiki
nimą. Tai yra visatinis dėsnis. 
Tai yra šimtmečių pamoka. Kol 
pamatas nebus padėtas ant tei
singumo, tol visuomenės stati
nys negalės stovėti ir grius.

— Henry George. SĖD FIFTH AVĖ.
■NEW YORK

(Apgarsinimas)

SVEIKI KŪDIKIAI, MOTINŲ 
LINKSMUMAS.

Atsakantis maistas ir atsa-. 
kantis prižiūrėjimas suteikia 
kiekvienam kūdikiui sveikatą ir 
tvirtumą. Jei negali žindyti 
savo kūdikio, tad pirma mintis 
turi būti, tai Bodeno Eagle 
Brand Pienas.

Trys kartos motinų yra jį var
toję, kuomet jų pačių pienas ne 
yra geras. Beveik visi kūdikiai 
urnai ir žymiai geriau 
kuomet padeda ant 
Brand.

auga, 
Eagle

ekono-Vertybė, saugumas ir 
miškumas Eagle Brand suteikia 
geriausia vardą šemynai varto
jimui visokiam mieriui. Pirk 
keną šiandien ir vartok ten, kur 
vartoji pieną ir cukrų, o busi 
nepriklausomu prie aukštų pie
no kainų ir stokos cukraus. Pri
duoda priimnų kvapą kuomet 
įdedi į kavą, cocoa, ar šokaladą.

Jei jys kūdikis ne eina sun
kyn ir aržus, tad turi būt kas 
tokio su juomi.

šiame laikraštyj’, laiks nuo 
laiko matome pagarsinimus Bor- 
deno Eagle Brand Pieno, kaipo 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Iškirpkite pa
garsinimą ir pasiųskite jį The 
Borden Company, New York, o 
jie prisius veltui tą knygelę, ko
kios jų norėsite, su nurodymais 
jūsų Kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygą, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistą su Eagle Brand. Pa
minėkite žodžiais, kokios kny
gelės norite.

Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
aiškinimas veltui

A5*^MANUFACTURER5
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Sujudink savo odą
Tą padaro Lifebuoy muilas.
Niekad kitas muilas to nėra padaręs.
Lifebuoy išvalo odos skylutes labai giliai. 

Atidaro jas Lifebuoy tyras paimu ir eoeu- 
nuatų aliejai.

Jis sugrąžins celėms gyvumą.
Jis priduoda sveiką cirkuliaciją.
Jis paskatina odą prie sveikatos ir gra

žumo.
Kiekvieną kartą vartojant Lifebuoy, gali 

jausti jo malonumą, visišką atgaivinimą. Jo 
stebėtinas jautimas.

Beveik diena iš dienos gali patėmyti odos 
gerėjimą.

Lifebuoy sveikatos principas yra didžiau
siu pirmyn žengimu kasdieniniame odos pri
žiūrėjime.

Tamista GALI turėti gražią odą.

Lifebuoy sveikas ir priimnus kvapas.

LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS X

DR. C. M. NIELSEN
Gydytojas odos ir urinariškų ligų 

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

Tel. Ne vada 3177
Rezid. Tel. Albany 8610

L . ' 1

i

f.

PAIN-,

104-114 So. 4th St.

Gera sveikata yra verta auk
sinių dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerlo, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie-
kose arba pas.

F. AD. RICHTER & C0.

Brooklvn, N. Y.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PDr IGŲ 
gavo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. BniževL 
Čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHAKMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, Iii.

MB W

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
gilvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

^DR.HERZMAN^B
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950
Boulevard 4136

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

Telefonai

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437
..................... ..........................

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nūn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ąshland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kalia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

j

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

V t-....... ..-J]

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. I-—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

J ii. va
gai sutarimą 
Chicago, III.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■£ 
j Telefonas: Boulevard 7042

■ DR. C. Z. VEŽELIS :
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės
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merktas, bolševikų galva či- 
čerinas savo žygiu jį atpirko 
— davė jam visišką absoliu
ciją.

Pažinkit juos 
iš jų darbų.

Kaip toli eina klerikalinių de
magogų akyplešurnas ir arogan- 
tybė, gali būt šis pavyzdėlis.

Praeitų šeštadienį klerikalų 
suruoštose prakalbose Šv. Jur- 

I gio salėj kalbėjo kunigas Gar- 
’ mus. Keikdamas ir koliodamas 
Lietuvos socialdemokratus ir 
liaudininkus jis baigia sakinį la
bai pakeltu balsu. Vienas ant
ras klausytojų, matyt, nesupratę 
kalbos turinio, bet norėdami pa
rodyti, kad jie patenkinti orą to
rio kalba, ima ploti — ne vie
toj. Garmus įtūžta. Istcringu 
balsu jis ima rėkti: “Kam jtu 
ploji?! Tu bolševikas! bolše
vikas!... Policija!... areštuot jį, 
areštuoti!”

Kad neįvyktų netvarka ir ap-Į 
saugoti kaltininką nuo sufana-j 
tizuotų davatkų ir davatkinų, 
kurie jau ėmė apie jį burzdėti, 
policistai (mat ir tais klerikalai 
pasirūpino!) išvedė jį laukan.

Tai šitaip elgiasi tie žmonių 
dūšių ir kišenių ganytojai. Kad 
ir įsišmugeliavę Amerikon, jie 
vis tiek manosi dideli ponai esą 
ir galį kiekvieną krikštyti bolše
viku, šauktis policiją ir danginti 
už geležinių krotų, kaip Lietu
voj jie kad pratę daryti.

Jei kurie Amerikos lietuviai 
dar šiaip ar taip galėjo manyti 
apie Lietuvos klerikalus, tai da
bar lai jie pamato juos iš jų pa
sinio] imu pavyzdžio Čia pat.

Vienas musų skaitytojų, bu
vęs tose Garmaus prakalbose ir 
matęs visą atsitikimą, be kita 
ko rašo mums:

“Už tokį savo pasielgimą Gar
mus reikėtų dagi pagirti, o tai 
dėlto, kad jis gyvu faktu parode 
žmonėms, kaip Lietuvos kunigai, 
vadovai krikščionių - demokra
tų partijos, šeimininkauja. Jie 
visus, kas tik jiems nepatinka, 
padaro bolševikais, šimtais areš
tuoja, kankina ir pūdo kalėji
muose — tik už tai, kad jie tu
rėjo nelaimės šiuo ar tuo kuni
gėliui ar jo gaspadinei nepatikti. 
Iš šito atsitikimo lietucviai lai 
pažįsta, kas yra klerikalai.”

Girti, tiesa, nėra už ką; nepa
kanka nei pažinti juos. Su kle
rikalizmu reikia kovot, ir griež
tai kovot.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu:

Metams__ —........... —................$8.0(
Pusei metų -------      |4.5(
Trims mėnesiams —■........... —h 2.25
Dviem mėnesiams .... . . L“
Vienam mėnesiui ... ■ * ■■-a

Chicagojo per nešiotojus*
Viena kopija------ ---------------- - Į”5*
Savaitei ------ ------- ----------  —-
Mėnesiui---------—---- —------

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštu:

Metams--------——...... « $7.00
Pusei metų ........   4.90
Trims mėnesiams .. ......  2.00
Dviem mėnesiams ---------------- 1*5(
Vienam mėnesiui------ —---- -< «75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams __________ _ ■ ■ . ..^ $8.00
Pusei metų------------------------- 4.50
Trims mėnesiams ----   2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Čičerino 
žygis. '

Piktesnio siurprizo — ir 
ne siurprizo, bet tiesiai smū
gio — komunistų pasauliui 
vargiai begu kas galėjo kir
sti, kaip kad jiems kirto So
vietų delegacijos lyderis Ge
nujos konferencijoj, užsie
nio reikalų komisaras Jur
gis čičerinas. Ištiesų. Ne
permaldaujamų kapitaliz
mo, tuo labiau monarkizmo 
priešų atstovas, komunistų 
galva godžiai spaudžia ran
ką Francuzų imperializmo 
atstovui, ponui Barthou, ir 
Italų monarkui Emanueliui 
— ir dar daugiau: pasigaši- 
nęs puikiais, kaip tokiai oka- 
zijai pridera, rūbais, madin
giausia šilkine skrybėlė ant 
galvos jis eina pas karalių 
Emanuelį pietauti ir kelia su 
juo tostus už kits kito svei
katą.

Piktasai vokiečių social- 
patriotas Šeidemanas — 
kiek tatai priklauso nuo ko
munistų — gali dabar leng
vai kvėpuoti. Jei dėl bičių- 
liavimo su kaizeriu jis buvo 
amžinai prakeiktas ir pas

Lenky “notos”
KAUNAS. E. Lenkų oku

puotosios Seinų apskrities vir
šininkas atsiuntė musų Aly
taus apskrities viršininkui “no
tą“, kurioj kviečia jį “konfe- 
rcncijon” pasienio klausimams 
aptarti. Alytaus apskrities vir
šininkas į tą “notą” neatsako 
nieko.

Kad Lietuvos klerikalai moky
klose nori stipriai įsikurti ii’ įsi
taisyti savo davatkų ir davatki
nų lizdus, tai visai aišku. Bet 
tie keliai, kuriais klerikalai prie 
savo tikslo eina, vis tik negali 
nesukelti pasibiaurėjimo ir pro
testo. čia pažymėsiu vieną ki
tą faktą iš klerikalų darbuotės 
mokyklose.

Kaip visose vidurinėse ir 
aukštesniosiose mųkyklose, taip 
ir Telšių gimnazijoj veikia mo
kinių kuopos: klerikalinė “atei
tininkų” kuopa ir socialistinė 
“aušrininkų”, žinoma “ateiti
ninkai” klerikalų pedagogų glo
bojami, “aušrininkai” gi tik var
gais negalais pakenčiami kaipo 
neišvengiama gyvenimo blogy
je. |. i|

Štai kovo mėn. 19 dieną Tel
šių gimnazijos “aušrininkai“ su 
gimnazijos direktorio žinia daro 
susirinkimą. Į tą susirinkimą 
buvo žadėjęs ateiti ir pats gim
nazijos inspektorius, kaipo di
rektorio įgaliotinis. Bet vieton 
laukiamo inspektorio atvyksta 
su savo milicijantais milicijos 
nuovados viršininkas, padaro 
kratą ir visus mokinius areštuo
ja. I * į

Reikia pabrėžti, kad “aušri
ninkai“ veikia su gimnazijos d> 
rektorio žinia ir sutikimu. Ir 
Čia žinoma neturėjo teisės kiš
tis jokia milicija.

Bet matomai milicija veikė 
susižinojus su gimnazijos vyres
nybe. Tas jau iš to aišku, kad 
iš gimnazijos vyresnybės nei in- 
spek toris, nei direktoris, nepa- 
siinteresavo, kodėl ir už ką gim
nazijos mokiniai areštuoti.

Matomai tai jau iš anksto bu
vo gudriųjų pedagogų sugalvo
ta pasikviesti pagelbon savo mo
kiniams auklėti milicija.

Tas susirinkimas buvo lega
liausias ir nuėjus į milicijos nuo
vadą vienam iš mokytojų (ži
noma, ne klerikalų), sužinoti, 
kaip ir už ką mokiniai areštuoti, 
juos tuojau paliuosavo.

Ne vienoj Telšių gimnazijoj 
panašus atsitikimai įvyksta., bet. 
visur, kur tik mokytojų sąstatas 
klerikalinis, tai mokiniams, ku
rie ne jų dūdą pučia, gyvenimo 
nėra. Tai rodo ištisa eilė paša
linimų mokinių be jokios prieža
sties iš mokyklos vien tik dėlto, 
kad ne klerikalinio nusistatymo, 
kad nepridera ir nenori priderė
ti prie kuniginės “ateitininkų“ 
organizacijos, o ypač jeigu išdrį- 
tą priklausyti prie “aušrininkų“. 
Tokių mokinių pašalinimų yra 
nemaža (pavyzdžiui Raseinių, 
J u rbarko gimnazi j ose).

Tikybos pamokos virto stačiai 
politinės propagandos mitingais. 
Kad nepasirodžius tuščiakalbiu, 

' paminėsiu gana charaktehingą
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Klerikalai ir Lietu
vos Mokykla

Botagas.-

faktą. Telšių gmnazijoj kapelio
nas duoda savo mokiniams iš ti
kybos rašto darbus rašyti daž
niausiai politinėmis temomis. Pa
vyzdžiui, vienas rašto darbas bu
vo užduotas tokia tema: “Pri
vatinės nuosavybės šventumas 
ir komunizmo neĮtikslingumas“. 
Ar daug ši tema turi bendra su 
tikyba — kiekvienam aišku.

Galima sau įsivaizdinti kuo 
virstų mokyklos, jei klerikalams 
pasisektų įsigalėti.

L S S. Pildomojo 
Komiteto Atsi

šaukimas
Draugai Darbininkai!

Pirmoji Gegužės, tarptautinė 
darbininkų šventė jau artinasi. 
Viso pasaulio susipratę ir or
ganizuoti darbininkai apvaikš
čios tą dieną, kaipo darbininkų 
klcsos šventę.

Ne visose šalyse ji bus ap
vaikščiojama vienodai. Ten kur 
darbininkai labiau organizuoti, 
kur nėra taip labai nualinti; 
kur laisvai gali organizuolies; 
kur laisvai gali demonstrancijas 
kelti ii’ raudonas vėliavas nešti 
savo demonstracijose, ten jie apn 
vaikščios Pirmąją Gegužės iš
kilmingai.

čia, Amerikoje, daug darbi
ninkų yra dar neorganizuotų, 
daug yra darbininkų dar nesu
sipratusių savo klesos reikalais 
nei nežino, kad jie priklauso 
darbininkų klesai. Dėlto čia 
Pirmoji Gegužės apvaikščioja
ma ne tiek skaitlingų darbinin
kiškų minių, kaip kitur, kur jie 
labiau susipratę ir tampriau or
ganizuoti.

Lietuviai darbininkai atskirai 
negalės pasirodyti savo didelė
mis demonstracijomis arba di
deliais masiniais susirinkimais. 
Negalės dar ir todėl, kad paskur 
tiniaič trejais metais tarp jų bu
vo sėjama skaldymos, keršto ir 
neapykantos dvasia.

Koks nors bendras solidarin- 
gas darbas buvo negalimas. Jei 
viena grupė ką nors naudinga 
sumanė, kita grupė tą sumany
mą trukdė įvykinti, jį ardė.

Padorumas ir paprastas žmo
niškumas dingo. Didžiausia ne
apykanta. ir niekinimas vieni ki
tų viršijo viską.

Tokioms aplinkybėms esant, 
suprantama, koks nors prakil- 
nesnies darbas negalėjo būt nu
veikiamas.

Dabar betgi, po visų tų dide
lių audrų, darbas tarpe socialis
tų ir socialistų pritarėjų, prade
da atsigriebti ir įeiti į normalį 
taką.

Pirmojoj Gegužės, kaipo pa
saulinėj darbininkų šventėj, pri
valėtų visi darbininkai, kokių 
jie pakraipų nebūtų, susivienyti 
į vieną galingą spėką ir visi

Jokia tauta nenukentėjo tiek 
pasaulinio karo inetUf, kaip žy
dų tauta. Žydai kovojo po viso
kiomis vėliavomis. Su žydais 
prastai buvo pasielgiama maž
ne visur, bet bjauriausiai su 
Jais buvo pasielgiama slavų 
šalyse, ypač Rusijoj ir Lenki
joj, kur jų daugiausia randas.

Bet žydų tauta yra labai su
maninga ir todėl įtakinga.

Anglija ir Fra nei j a karo me
tu norėjo pasidaryti V|> draugus 
sau iš žydų. Anglija pažadėjo 
atsteigti senovinę žydų tėvynę 
Palestiną norintiems sukurti 
tikrą žydų tautos kultūrą, 
kurios jie neteko po Je- 
ruzolimos sunaikinimui. Ka
dangi Zionizmas , visuomet 
buvo teisiatikių žydų
troškimu, tai milionai žydų 
visame pasauly — ypatingai 
Rusijoj ir Amerikoj — rėmė 
talkininkų reikalus.

Valstybė, kuri dabar dau
giausia prielanki Zionizmui, tąi 
Anglija. Bet prieš karą Vokie
tija rėmė Zionizmą, rėme jį 
tiek, kad judėjimo priešai sa
kydavo, busią vokiečiai tą da
rą dėl savo pačių naudos.

Lapkričio 2 d., 1917 m. Ar- 
tliur Balfour pareiškė, kad An
glija pagelbėsianti atsteigti 
Palestiną ir San Romos konfe
rencijoj Anglijai tapo pavesta 
globotis Palestina.

draugiškai apvaikščioti savo 
šventę.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Pildomasis Komitetas ragina vi
sas LSS. SKuopas ir šiaip visas 
darbininkų organizacijas kuo- 
skaitlingiausiai prisidėti prie 
ap vaikščiojimo Pirmosios Ge
gužes.

Ten, kur dar nėra LSS. Kuo
pos, o yra draugų, kurie norėtų 
suorganizuoti ją, taipgi privalė
tų susirinkti Pirmojoj Gegužės, 
apkalbėti savo darbininkiškus 
reikalus ir prie tos progos suor
ganizuoti LSS. Kuopą.

Jei kalbėtojų kurioj koloni
joj nebūtų, tai susirinkus gali
ma nors darbininkiškos litera
tūros pasiskaityti. Tas kuris 
geriau gali skaityti, garsiai skai-! 
tylų kitiems. Ir tas butų nau
dinga:

Lai Pirmoji Gegužės atgaivi
na darbininkuose solidarumo 
dvasią; lai nuo tos dienos pra
sideda vienodesnis ir rimtesnis 
darbas tarpe visų darbininkų.

Lai augštai plevėsuoja raudo
na vėliava dienoj Pirmos Gegu
žės!

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybė ir solidarumas!

Lai gyvuoja Socializmas!
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

Pildomasis Komitetas.

♦

Žydų Valstybes 
Klausimu
——  ■   flp"—

V. L. Berger.

Žydas, Sir Hcrbert Samuel 
tapo pasitartas Vyriausiu Ko- 
misiųinku Balfouro pareiški
mo įvykiniimui. Aristidas 
Briand oficialiai pasakė, kad 
Francija pritaria zionistų ju
dėjimui ir suteiks savo įtakos 
tam darbui. Bet atsirado kita 
kliūtis.

Didžiuma Palestinos gy
ventojų šiandien yra arabai — 
daugiausia beduinai, kurie bas
tosi po šalį su savo kupriais 
taip kaip Amerikoj indijonai 
bastydavos kol baltieji nebuvo 
joj apsigyvenę. Bet šitie arabai 
dabar sudaro didžiumą gyven
tojų. Daugumas jų padėjo An
glijai mušti turkus pasaulinio 
karo motu, “kad padarius pa
saulį sveiku demokratijai“ ir 
kad “neleidus kaizeriui ateiti į 
Ameriką mums visus pinigus 
atimti.’’

‘ (Atlyginimui už tai Arabija 
tapo padaryta nepriklausoma 
Hedjas’o Karalija, bet arabai 
su žydais yra vienos kilmės 
dvi tos pačios semitinės tautos 
šakos (arabų ir žydų kalbos la
bai panašios viena kitai ir 
skiriasi viena nuo kitos tiek 
kiek aukštoji vokiečių kalba 
nuo žemosios), bet arabai ir 
žydai laikui bėgant išplėtojo 
laibai didelius skirtumus.

Abidvi tautos šakos išplė
tojo labai turtingą literatūrą— 
Bagdado, Ispanijos ir šiaurinės 
Afrikos arabai taipgi pasižy
mėjo (mokslu ir vadovavo civi
lizacijai Viduriniais Amžiais.

Bot Hedjas’o ir Palestinos 
arabai (laikosi savo senovinių 
namų ir tradicijų. Jie dar vis 
daug maža barbarai — kuo 
mot žydai išvaikščiojo po visą 
žemę ir paprastai paremia čivi- 
lizaciją tos šalies, kurioje jie 
gyvena, dažnai per tūkstantį ir 
net du tūkstančius metų.

Nors didelė žydų didžiuma 
nuo vidurinių amžių gyvena 
tarpe slavų tautų, ypatingai 
Rusijoj ir Lenkijoj, bet Zioniz- 
mo vadų didžiuma paeina iš 
Vokietijos, Anglijos, Amerikos 
ir 11.

Laikinoji nauja Palestinos 
konstitucija nustato (statybinį 
kūną iš dvidešimts penkių na-’ 
rių, kurių dešimts yra viršinin
kai, o penkiolika neviršinin- 
kai. Dvylika pastarųjų turi 
būti renkamą, o trys paskiria
ma.

(Vienas paskiriamųjų turi 
būti mahometonas, vienas 
krikščonis ir vienas žydas. Ofi- 
cialdmis kalbomis yra anglų, 
arabų ir žydų kalbos.

Bet dabar, kaip matyt, anglų 
valdančioji klasė nesusitaiko 
su kabineto palestinine politi
ka. . I

(Liberalai ir koalicininkai 
apskritai stoja už Balfouro 
pažadėjimą įsteigti tėvynę žy
dams Palestinoje.

Bet senoviniai tautininkai 
toros yra tam priešingi. Ir jų 
spauda, kuri labai galinga, 
taipgi daug maža*<pina prieš

Utarninkas, Bal. 25 d., 1922
žydus. Laikraštis. “Morning 
Post“ indėjo net kvailą melą 
apie “Ziono seniūnų protoko
lą.”

Toros atstovauja kaikuriems 
Anglijos “didžiūnų”. Jie An
glijoje suorganizavo arabų ša
lininkus, kurių dabar yra ten 
nemaža. Jie kelia opoziciją 
Balfouro pažadėjimo į vy kūli
mui.

“Wcstminstcr Gazctlc’’ (ko
alicini nkų laikraštis) guodžias 
kad Britijos ikaro vadai Azijoje 
prie kiekvienos progos linksta 
arabų pusėn, kad tie generolai 
ir pulkininkai ką tik galėdami 
daro, kad tik pakenkus pastan
goms tų viršininkų, kurie ban
do valdžios politiką pravesti.

“Westminsteiį * Gazette” (li
beralų laikraštis) sako:

“Katalikų bažnyčia, anglų 
bažnyčia, karininkai, “London 
Morning Post” ir Sir Williani x 
Joynson-llicks visi drauge 
staiga stoja už ‘demokratiją’ 
ir prieš nedorą tautą nukryžia
vusią musų Viešpatį.

“Ant galo jie atsikvietė ara
bų pasiuntinius Anglijon kal
bėlį rašyti ir aiškinti0^? skau
džiamą arabų ‘demokratiją.’ 
Jų išlygos yra prastos ir vei
kios — panaikint Balfouro pa
reikšt] ir valdžios pažadėjimus 
žydams, o jei ne, lai dmvsim 
jums abalgos Palestinoje \ir 
prisidesim prie Indijos, Aigipro 
ir Mažosios Azijos mahometo
nų ‘nekenčiančių’ anglų vald
žios.“ ’

Lordas Northcliffc su savo 
spauda, žinoma, stoja už ara
bus. Viešame jų susirinkime 
Londone laikytame savo reika
lų nušvietimui buvo skaitytas 
nuo jo laiškas, kuriame jis rei
kalauja, kad butų sulaikyta visi 
žydai išeiviai ir (gabenimas 
ginklų į Pclcsliną.

yVinston Churchill jau su
tiko turėti “maišytą komisiją“ 
paskirtą Palestinai, kuri nelei
stų “nepageidaujamų“ ateivių, 
ypatingai “raudonųjų“ ir “ra
dikalų.“ Bet arabui kiekvienas 
žydas, kuris moka rašyti ir 
skaityti, yra “raudonas“ ir 
“radikalas,“ arba koks kitas, 
kuris galima neįleisti Palesti
non. Ir angliškieji toros, ypa
tingai militarinė kasta, visuo
met sutiks su juo.

Be to, Francija turi savo di
deles vanago akis atkreipus į 
Syriją ir ji nenori, kad čia pat 
po Syrijos šonu sėkmingai plė
totųs žydų valstybė — dargi 
globojama anglų.

Tatai labai gali būti, kad 
zionislai galų gale bus suvilti, 
jei neiškils Anglijo Darbo par
tija. Tąsyk, žinoma, visi žy- . 
dai, kurie norės savo tėvynėn 
grįsti, bus grąžinami ne tik dėl 
tautinių, bet ir ekonominių 
priežasčių.

STRENĮJ SKAUSMAI 
NUGAROJ.

V. Korolenkos Laiškai
Lunačarskiui

(Tęsinys)
■i......... . ■ ■

Ir štai darbininkų minios pradeda atjaus
ti jūsų pamatinę klaidą, jouse gimsta jautimas, 
kurį jus taip kaltinate Vakarų Europos socialis
tuose; joje aiškiai stiprėja menševizmas, tai yra 
socializmas, bet ne maksimalistinio pobūdžio. 
Jis nepripažįsta tuojautinio pilno socialio per
versmo, prasidedančio sugriovimu kapitalizmo, 
tartum priešo tvirtovės. Jis pripažino, kad 
kai kurie buržuazinės tvankos laimėjimai yra 
liaudies, yra tautos turtas. Jus kovojate prieš 
šitą jausmą. Kadaise buvo išpažįstama, kad Ru
sija autokratiškai valdo caro valia. Bet var
ge kame pasirodydavo to nelaimingo autokrato 
valia, nevisai sutinkanti su tikrai valdančiosios 
Biurokratijos; pastaroji turėjo tuksiančius 
būdų priversti autokratą nusileisti. Ar ne tas 
pats su tokiu pat vargšu, dabartiniu “diktato
riumi” (t. y. liaudimi — V. P.)? Kaip jus suži
note ir kaip jus išreiškiate jo valią? Laisvės 
spaudos pas jus nėra, laisvės balsavimo ingi nė
ra. Laisva spauda, anot jūsų, tik buržuinis 
prietaras. Tuo tarpu nebuvimas laisvos spau
dos daro jus kurčiais ir aklais link gyvenimo 
apsireiškimų. Jus oficialiuose laikraščiuose 

viešpatauja vidujinė gerovė tuo laiku* kai žmo
nės aklai “sklaidosi kas sau” (senas rusų išsita
rimas) iš bado. Skelbiama komunizmo perga
lės Ukrainos kaime tuo laiku, kada ukiniiikiško- 
ji Ukraina verda neapykanta ir piktumu ir 
nepaprastos komisijos (“čeką”) jau mąsto apie 
sušaudymą ūkininkų užsiuvu. Miestuose prasi
dėjo badas, eina rūstinga žiema, o jus rūpina
tės tik falsifikacija proletariato nuomonės. Vos 
kur ne kur pradeda apsireikšti savislova suirtis 
darbininkų tarpe, nevisai sutinkanti su jūsų po
litikos vaga, komunistai tuojaus griebiasi savų 
priemonių. Tos arba kitos profesines sąjungos 
valdyba apkrikštijama vardu baltosios arba gel
tonosios, jos nariai areštuojama, pati valdyba 
paleidžiama, o po to pasirodo išdidus straipsnis 
jūsų valdiškame laikraštyje: “Užleiskite kelią 
raudonajam raidžių rinkėjui”, arba kitam rau
donam burini darbininkų, kurie iki šiam laikui 
buvp mažumoje. Iš sudėtinės tokių apsireiški
mų ir susidaro tai, ką jus vadinate “proletaria
to diktatūra.” Dabar ir Poltavoje mes matome 
tą patį: “Čeką”, šį sykį pilnoje sutartyje su 
kitomis įstaigomis, daro masinius areštus men
ševikų. Visa kas yra daugiau ar mažiau įžymus 
“neištikimoje” socialistinėje opozicijoje, sėdi 
kalėjime, dėlei ko daugelį prisėjo atitraukti 
nuo bėgančio dienos darbo (be pagalbos “neiš
tikimų” menševikų jus visgi to darbo įveikti 
negalite) ir tokiu budu pasirodo naujas “komu
nizmo laimėjimas.”

♦

Bet ar lai yra laimėjimas? Kadaise, dar ca
ro laikuose, vienu laikotarpiu svyravimo tarpe 
aštrėjimo cenzūros, tai pasiliuosuojančios savo 
pastangomis spaudos, viename pašaipos žurna
le buvo nupieštas patvaldis, sėdįs ant durtuvų. 
Parašas: “nepatogi padėtis”, arba kas nors pa
našaus tam. Tokioje nepatogioje padėtyje ran
dasi dabar jūsų komunistinė valdančioji partija. 
Padėtis jos kaime tiesiog tragiška. Nuolat atne
šama iš ten komunistus ir komisarus, sumuš
tus, sulaužytus ir nužudytus. Oficialiai 'laikraš
čiai rašo puikius nekrologus, ir jūsų partija ra
mina save tuo, kad tai esantįs tik kaimo turčių 
darbas, kas tečiaus nesulaiko jūsų nuo išdegini
mo ištisų kaimų — taip turčių, kaip neturtėlių. 
Bet ir miestuose jus pasilaikote tik kariškąja 
spėka, kitaip jūsų valdžia greitai persikeistų. 
Artimiausi jūsų talkininkai, socialistai menše
vikai sėdi kalėjimuose. Man tenka nuolat paste
bėti šitokius įvykius. Ir 1905 metuose, kai aš 
buvau sveikas ir veiklesnis, man teko tūlą laiko 
tarpį kovoti su augančiu pailinkimu daryti žy
dų skerdynės, kuriss be abejo, turėjo tikslu ne 
vien žydus skersti, bet ir streikuojančius darbi
ninkus. Tuo laiku vietos spaustuvių darbinin
kai, laužydami streiką, spausdino atsišaukimus 
laikraščio “Poltavščina” ir manuosius. Tatai 
suartino , mane su raidžių rinkėjų miniomis; 
Atmenu vieną, jis buvo, be abejo, kairusis pažiū
romis ir 'labai karšto budo. Jo kalbos susirinki
muose atkreipė jau žandarų domę, ir reakcijai 

prasidėjus jis tapo išsiųstas išsyk Vologdon, o 
paskui į Ust-Sysols'ką. Jo pavardė Navro’cki. 
Dabar jis Poltavoje ir... areštuotas jūsų “čeką“ 
už vieną prakalbą, pasakytą spaustuvių darbi
ninkų susirinkime. [Liipkrityj Navrockis tapo iš
siųstas “Čeką” nuosprendžiu į šiaurės rėdybas. 
Man delei to teko rašyti Charkovan. Mano 
“prašymai “, rašyti valdžiai, tečiaus neturėjo 
pasisekimo. Dabar Navrockis paliuosuotas, bet 
už tai išsiųstas į šiaurės rėdybas jo sūnūs, kuris 
jau sykį, dar vaikėzu būdamas, spėjo pabuvoti 
drauge su tėvu ištrėmime. Matyti, istorija ųaT 
sikarlojaj. Ve dabar aš skaitau apie “goi- 
tonuosius“ Maskvos iš Petrogrado spaustuvių 
darbininkus, tai man nenoroms ateina mintis, 
—kiek tokių Navrockių, prirodžiusių kovoje su 
carine reakcija savo atsidavimą darbininkų pa- 
Ailiuosavimui — kiek jų areštuojama “Čeką”, 
kaipo “geltonuosius”, tai yra “neištikimus” so
cialistus.. . Tūlą laiką ėjo net gandai apie su
šaudymą Navrockio už jo kalbą prieš naujus 
Varžymus nuomones laisvės darbininkų tarpe. 
Ką gero —1 tatai galėjo lengvai alsiliktį ir tuo
met aiškiai butų buvęs pabrėžtas skirtumas 
tarpe “čeką” ir senobinių žandarų valdybų... Žan
darų vadybos neturėdavo teisės sušaudyti... 
Jūsų “čeką” turi <tą teisę ir naudojasi ja pasi
baisėtinai laisvai ir lengvai.

Rugsėjo 22, 1920 m.
Vladimir Korolenko.

(GALAS)

Vyrai padeda namų darbe. 
Lydia E. Pinkham’s Vegeta- 
ble Compound padaro jų 

stipria.

Foster, Oregon. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pingham’s Vegetable Com- • 

pound dėl skaudė
jimų strėnose. 
Skausmai taip ma
ne kankindavo, kad 
aš negalėjau dirb
ti nieko be pagel
bės mano vyro. 
Vieną sykį jis pa
matė apgarsinimą 
laikrašty pasakant 
ką Lydia E. Pink-* 
ham’s Vegetable 
Compound šutei-

da moterims, taigi aš pradėjau var
toti juos. Jie pagelbėjo man geriau
siai. Aš dabar jaučiuosi puikiai, dir
bu visą namų darbą irskaibiu šeimy
nai iš septynių. Aš buvau neregu- 
liarė taipgi, bet dabar jaučiuosi ge
rai. Aš pareiškiu savo draugams 
ką gero tos gyduolės padarė man, 
manau, kad jos suteiks daug gero ir 
kitiems. Jus galit vaitoti šį laišką 
kaipo paliudymą. Aš visuomet sto
vėsiu už Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Conrpond”. Mis. Wm. Juhnke, 
Foster, Oregon.

Dirbant namų ruošą Šeimynai iš 
septynių, tai yra darbas. Jei jus, 
kaipo šeimininkė, kenčiate nuo strė
nų skaudėjimo, nereguliarumų, arba 
greitai nuvargstate, arba turite ko
kius kitus nesmagumus nuo kokio 
nors silpnumo, pabandykite vartoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Lai jis pagelbsti jums.



Utarninkas, Bal. 25 d., 1922

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
MISTERIJA SU ELEVA

TORIŲ FERU.

Jau soptyni menesiai prabė
go nuo to laiko, kai buvo pra
nešta, kad III indis prekybos 
komisija priversianti elevato
rių kompanijų sumažinti ferą, 
arba bent pasiaiškinti, jeigu ne
galima, bet apie tai dabar nie
ko negirdėti. Chicagos gyven
tojai, sako, tuo klausiniu, bū
tent kodėl kompanijų niekas 
neverčia net nei pasiaiškinti 
kodėl jos nesumažina fero, 
yra susidomėję.

Tas pat dedasi ir su telefo
nų kompanijomis. Buvo kalba
ma, kad už telefonų vartoji
mą bus sumažinta mokestis, 
bet ir apie tai nieko nebegir
dėt.

PAVOGĖ ADVOKATO AUTO
MOBILIŲ TEISINANT 

SAVO KUE L

Advokatas E. MeGarry nu
važiavęs teisinti savo klientą 
pasistatė automobilių lauke 
prie Criminal Court nattno. 
Kriminaliniame teisme beteisi- 
nant jam savo klientą auto
mobiliniai plėšikai pavogė jo 
automobilių.

PLĖŠIKAMS TEKO $25,000.

Vagiliai Įsilaužę Į James F. 
Kasik namus, 2659 Cullerton 
avė., ir radę neuždarytą sau
giąją šėpą pavogė 23,900 dol. 
bonais ir 1,100 dol. pinigais.

Tuo laiku Kasik su savo 
žmona buvo išvažiavę auto
mobiliu pasivažinėti.

MOTERIŠKĖ PASIMIRĖ, 
NUO MUNŠAINO.

Mrs. Bose Grochowsky, 33 
metų amžiaus, 821 W. 35 gat., 
nusinuodijo munšainu.

Policijai buvo pranešta, kad 
ją kas nors užmušė, bet po
licija atvykus patyrė, kad ji 
pasimirė nuo munšaino.

VYRAS APMAINĖ SAVO 
ŽMONĄ ANT VOKIŠ

KO ALAUS.

Prašydama teisėjo persisky
rimo su savo vyru, Mrs. Emi
lio BeislcĄ 2057 N. Savvyer 
avė., pasisakė, kad jos vyrui 
Chicagos alus nepatikęs, tai 
jis ir išvažiavęs Vokietijon. *

Teisėjas Joseph Sabath Jos 
prirodinėjimams patikėjęs ir 
jai “divorsą” davęs.

BROLIS PAŠOVĖ SAVO 
SESERĮ.

Williams Drew„ 18 metų am
žiaus, 6330 Belmont avė., žais
damas šautuvu ga'l mirtinai 
pašovė savo seserį Gertude, 14 
m. amžiaus.

GRABORIAUS KLAIDA SU
LAIKĖ PAKASINAS.

Pereitą septintai! Bosent- 
hal namuose buvo susirinkę 
giminės, pažįstami ir kaimy
nai palydėti į kapines velionio 
M. Bosenthal, kuris pasimirė 
sirgdamas Frances Willard li- 
gonbuty. Bet kai graborius at
vežė velionį grabe, velionio 
žmona tuojaus pažino, kad 
tai ne jos vyro lavonas. Ma
tomai graborius smnainė lavo
nus ir juos nuvežė ne į tas 
vietas, kur reikėjo.

$140 BAUDOS IR 5 DIENAS 
IŠSIBLAIVINT.

Emil Smith tapo priteitsas 
užsimokėti 140 dol pabaudos 
ir atsėdėti 5 dienas kalėjime 
už greitą važiavimą automo
biliu kada girtas.

NAUJIENOS, CHeagO, m

Lietuviu Rateliuose
Kun. Garmaus pliauškalai.

Kadangi buvo garsintą, kad 
prakalbos įvyks bal. 23, ir 
prasidės 1 vai. po piet, todėl 
skubinausi į School Hali salę 
(Town of Lake), kad nepasi- 
vėluočiau, bet labai apsirikau 
radęs duris užrakintas. Buvo 
jau gerokai po 1 vai. Keleras 
žmonelių sustoję prie salės du
rų šnekučiuojasi ir laukia du
rų atidarant ir kalbėtojų at
važiuojant. Matyti, špitolnin- 
kas ramina žmones, kad tuoj ir 
duris atidarys ir kalbėtojai at
važiuos. Parūkius pypkę vis
gi salės duris atidarė. Tuoj 
įėjo salėn pustuzinis muzi
kantų su triubomis ir užtraukė 
pavasarinę. Įėjau ir aš salėn 
su savo draugu parapijom! ir 
pradėjo va šnekučiuotis. Mum 
besikalbant priėjo ir daugiau 
mano parapijonų. Vienas atė
jusių sako:

“Girdėjau, kad pėlnyčios va
kare jurgine j vieną žmogų su
mušę.

.—Drauguti, net tris “pa- 
krištino” pro duris, —• atsilie
pia antrrfs.

—“Pakriksimo”, tai pa- 
kristino, bet visai nekaltą žmo
gų, dagi parapijonų—priduria 
kitas.

i—Už ką jį “krikštino”?
—Nugi, sakQ, tas žmogelis 

kai kun. Garmus kalbėjo, ma
tyt, ne vietoj plojo.

Mums taip besikalbant, atėjo 
ir 2 vai., popiety. Atsistoja be- 
no vedėjas ir prašo publikos 
atsistoti, kai Benas užgrajys 
maršą pagerbimui “'svečių”. 
Tuoj įeina ir “svečiai” vietinio 
klebono vedini. Pagrajinus 
•naršą, choras sudainuoja Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Po 
to dar vieną dainelę. Choras 
susidėjo iš apie tuzino choris
tu ir gana silpnai sudainavo. 
Po šių ceremonijų vietinis ku
nigas pristato Garmų kalbėti.

Kun. Garmus užsilipa ant 
estrados ir pradeda kalbėti. 
Kalba apie 'Lietuvą, kaip ten ge
rai, kaip visko pilna, visko už
tektinai. Lietuvoj ant tiek jau 
esą gerai, kad darbininkas ga
lįs pilna burna duoną valgyti, 
(žinoma, jei turi pinigų jos 
nusipirkti), o ūkininkai, lai 
net -susirūpinę kur bus dėta ja
vai. Pasakoja koki niekšai len
kai yra, kiek nedorybių pada
rė Lietuvai etc. Baigdamas 
kalbėli apie lenkus), pridūrė, 
kad, girdi, visgi jie nėra taip 
labai pavojingi, ir mes galime 
nuo jų apsiginti, kaipo išlau
kinio priešo, bet užvis, girdi, 
pavojingiausias priešas yra 
socializmas bei social.-liaudi- 
ninkų partija. Su šiuo prie
šu, girdi, mes niekaip negali
me apsidirbti. Jis visas, pa
žangiąsias partijas sumaišė į 
daiktą ir jam visos vienokios: 
bolševikai. Ir pradėjo visaip 
kolioti ir šmeižti sočiai.-liaudi
ninkus už tai, kad jie, anot jo, 
Peterburge, kon temoj oje, 1917 
m.(, kuomet krikščionys reika
lavę {Lietuvai nepriklausomy
bės, soc. liaud. apleidę salę ir 
raudoną skarą nešini išėjo lauk 
iš salės. (Tas priekaištas jau 
ne šimtą kartų buvo kartojama 
klerikalų spaudoj). Tuos žo
džius jam pasakius salėje pa
sigirdo garsus delnų plojimas. 
Galimus, kuris taip karštai rė
žė spyčių, žengė pora žingsnių 
atgal, atsiduso ir. nutilo. Tas 
plojimas, taip sakant, išmušė 
jį iš vagos ir jis vieloj tęsti 
tcliau ką buvo pradėjęs sako: 
“Kad butų vakaras, tai saky
čiau munšainas, bet dabar... 
Ar munšainas ar gailvoj ne
sveika”. Jam tai pratarus, 
kampe vėl ploja. Garmus: ir 
fu toks, ir tu toks. Ir vėl plo
ja. Garmus: Ir iau negerai, tas 
pats ir su tavim, žmonės pa
sileidžia juokais. /Garmus sa
ko: “Ant jūsų Laktos yi*a pa
rašytas išdavikas—malonu, ma- •] 
lomi man matyti”. Pradeda

aišiknti, kad girdi, jus esate 
tautininkai ne socialistai; tau
tininkai Lietuvoj turi Sanda
rą ir Amerikoj jie esą geri 
žmonės; musų gerbiamas buv. 
prez. Smetona irgi tautinin
kas — mes visi tautininkai, 
kaiim jus plojat socialistams. 
Socialistai, girdi nori išplėšti 
iš žmogaus paskutinį šešmar
gį žemės ir paversti visus ku
mečiais; jie nori nacionalizuo
ti visas Lietuvos žemes ir 1.1.

Salėje kįla neramumas — 
atmosfera karšia. Garmus 
tarkuoja Šleževičių, kad jis 
esąs soc. liaud. vadas ir jis ir
gi atimąs nuosavybę, štai, da
bar, girdi atvažiuoja, ikap. Nat
kevičius ir mok. Žygelis. Žmo
nes vėl ploja. Garmus parau
do iš piktumo, kaip keptas vė
žys. Jis sako, supažindinsiu 
su jais kokie jie geri. Ir prade
da pasakot visą istoriją šmeiž
tų apie šiuodu S t. Seimo at
stovu. Esą paklauskit jų ar 
juos įgalia vo Lietuvos tauti
ninkai, kad jie čia atvažiavo. 
Jie esą, ne tautininkai, jie so
cialistai, socialistai. Kairys, Po
žėla ir kiti esą bolševikai. Kai
rys net leido bolševikų laikraš
tį “Darbo Balsą”. Jie visi iš
davikai, aš jų nevadinsiu ki
taip —. plokit dabar, plokit! 
Dabar jau beno vedėjas ima 
vadovauti davatkėlėms ploji
me—jis pirmas pradeda, o da
vatkos jatm turą vo j a.

“Bulota šoko ir linksminosi 
Mariampolės realinės gimnazi
jos salėj, kai bolševikai sumu
šė lietuviu kariuomenę ir su
šaudė pirmo pulko- vadą. Vie
toj dainuoti lietuvių himną jis 
dainuoja marselietę. Jis yra 
išnaudotojas, veltėdis. Jis nedir 
ha ir yra milionierius; kasdie 
savo kambarius muša naujais 
pliušais ir kiekvieną metą per 
Velykas ir Kalėdas važiuoja 
užsienyn drauge su savo pačia 
ar kokiom liutcrkom ir ūžia 
po Berlyną ir Paryžių. .Jis yra 
bolševikas; jis laukia bolševikų 
ateinant į 'Lietuvąj Plokit, da
bar, plokit!—smarkiai rėkia 
Garnius. “Socialistai nepirko.
bonų, gal koks laisvamanis ir 
pirko — bonus išpirko vieni 
krikščionys demokratai. Soc. 
liaud. atvažiuoja Amerikon; jie 
apleido Lietuvos valdžioje vie
tas; jie visuomet griauja val
džią. Socialistai bėga iš sei
mo kaip kelines pri....” Kas 
esą dedasi Rusijoj. “žmonės 
kasa pasmirdusius lavonus iš 
kapinių ir ėda; • motinos čd$ 
dukteris ir sūnūs—plo-kit, plo
kit”. “Socialistai ir bolševikai 
yra tas pats velnias. Jie nori 
atiduoti Lietuvą lenkams, bolše
vikams ir visiems kitiems, bi
te tik bedieviams— plokit, plo- 
kit! Markso^ žydelio kaulai 
supuvo ir čebatai pasmirdo, o 
cialistai ir šiandie jo moks
lą platina. Dabar plokit!” Plo
ja! Garmus nustebę. — “Ko 
tu į salę atėjai? ar tau kas gal
voj negerai? tau nėra vietos 
tarp žmonių”.

G a rm u s vi rs ta d a i Ibi n i nk ų 
užtarėju. “Amerikos socialistai 
veda darbininkus į pražūtį, o 
užtai Am. darbininkai neturi 
nė vieno savo atstovo Kon-

A'gitsepKšlęis Hosffs

Vdrląįdnjas ąlio niežti, išberinj 
ir \itelkiu odiąės li^os.

KAINA &>c
l\l Jlislęic pas

SEVERAS

ĮW. F.SEV 
CEDAR RAPI

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

grėsė. Jei ne socialistai, Am. 
darbininkai susiprastų ir nu
šluotų kapitalistus, nes, esą, 
kapitalistų lik saujalė, o dar
bininkų milteliai”. “Soc. liaud. 
sako, kad mes esame be galvų, 
tik stuomenys.” “Gėda tam Nat
kevičiui, kad jis toks beprotis, 
kad net nežino nė tiek, kad 
klerikalai tik stuomenys, o juos 
valdo”.

(Šitaip iškeikęs ir Įspindęs 
pažangiuosius žirnines, pradėjo 
prašyti <uikų “(Lietuvos reika
lams”, kad padaryti tą šalį ge
ra katalikams gyventi. Priima

ir Liet, laisv. paeik. bonus už 
pilną kainą.

Aukas pradėjus rinkti, dau
gumas įmonių išsiskrstė — 
pasiliko’ didžiumoj bobutes ir 
vaikai.

Po tam buvo pristatytas kal
beli klerikalų klapčiukas Bag- 
donukas, kuris jau senai išva
žiavo Lietuvon ir vėl sugrįžo, 
ir vėl žada tuoj važiuoti. Kaip 
girdėti, SI.. Seime jis nė žiop
tert nemakėjo), bet čia bandė 
sakyti prakalbą. Bet vargšas

(Tąsa ant 6-to puslp.)

Detroit, Michigan
JIEŠKAU JONO MORCIUNO, pa

einančio iš kaimo Laukminiškių, Pan
dėlio valse, ir parapijos Rokiškio ap. 
Senas laikas kaip Amerikoj, girdėjau, 
kad gyveno Californijoj. Jei kas ži
not ,ar pats malonėkit atsišaukti, nes 
yra svarbių žinių iš Lietuvos sekančiu 
adresu: Morta, Kalaina-Strazdienė, 
9562 Oakland Avė., Detroit, Mich.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, BU- 
černč ir namas. Biznis kuogeriau- 
siam stovyje, lietuvių tirštai apgyven
to j vietoj. Važiuoju į Lietuvą .

A. Z. (savininkas) 
9184 Cardoni Avė. 

Detroit, Mich.

TIKRAS NAMŲ BARGENAS
Turime puikiausių namams vietų mieste, ant kurių statysime na

mus žmonėms ant mėnesinių išmokėjimų. Jei jau turi lotą ir išva
lytas, mes pabudavosime jums namą ant tų pačių išlygų.

DEARBORN BUILDING & FINANCE CO.
Room 1625, 127 N. Dearborn St.

Tel.: Central 5381.

L. Harringtono
Kreditorių Susirinkimas

Atsibuvo pėtnyčioj, bal. 21 d., 1922 
COLUMBIA SVETAINĖJE, 

48-ta ir Paulina St.
Didžiuma balsų tapo nutarta, kad turtas butų 

atimtas ir j kreditorių rankas butų perduotas. Ku
rie dar nepasirašėte ant peticijos, todėl šiose koloni
jose galima užsirašyti vardų ir pavardę ir kiek pini
gų yra užrašyta ant notos.

ROSELAND: 
Charles Kiserauskas, 

10504 So. Michigan Avė. 
KENSINGTON. 

Bruno and James, 
314 Kensington Avė. 
WEST PULLMAN. 

A. Yonaitis, 
Southern Drug Co., 

11858 So. Michigan Avė.
v KOMITETAS.

.i

Ar gali atspėti
1000 mįslių?

Dabar turi tą progą

Susintas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską• 
pasakoja.

. •
Atminkis kas tai?

landau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motina. —

. 9

Atminkis kas tai?

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių — vienoj di
delėj knygoj vardu

MĮSLIŲ KNYGA
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MĮS
LIŲ KNYGA ne vienų sykį, bet nuolat, prie,kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Vertė Neinkainuojama
> _ / 

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsda-. 
mas $1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:

NAUJIENOS
- 1739 South Halsted Street

Chicago, Illinois.v...........-...................  ■ ' ..................................

NORTH 
GERMAN

LLOYO
I LIETUVĄ

Kambariuose arba trečia 
klesa

New Yo’rk-Bremen
S.S. YORCK Geg. 10 
S.S. SEYDL1TZ Geg. 24 
S.S. HANNOVER Birž. 7 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelione. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatnj.

Delei platesnių infor
macijų kreipkitės prie

CHAS KAUFMANN 
99 State St., Boston, Mass. 
arba prie vietos agentų.

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi mums randą pakėlė be
veik trigubai, tai mes esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vaikinų aprė- 
dalus už žemiausią kainą.

Čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertės $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.00.

Kotui nuo lietaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienes 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarantuo
jame, kad jus gausite už savo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

Neužmirškit, kad mes išsikraustom 
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes pirmutiniai pirkėjai turi progos 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. vakare. 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
^Rezidencijos teh Kedzie 7715 :

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pei mua: 
48 cent. už 100 auka 

arba 
208 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

. Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5432 

i. SHUSHO 
AKUŠERIU 
Turiu patyrinu 

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

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St,

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Renidencija: 2811 W. 63rd Si. 

Tel. Prospect 3466

Ofiso Tel. Blvd. 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis 1 .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10'30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street, 
Tel. Lafaycttc 0263

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNiCKI
8107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ilki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Dr. AL. DAVIDONIS * c-
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos: 

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

Canal 0267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted SL

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avo.

Tel.: Boulevard 4139 Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicago.
.................................... . . . ..J_

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101 
1892

1619 W. 47th Street

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

Telefonai Boulevard

Ant iimokesčių, jei pagei
daujama.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—; 

vakare išskiriant nedeldienius.

Telephone Yards 5834

DR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

3464 S’o. Hateted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevard i5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042



Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to puslp.)

šį klausimą pla- 
savo kalbose vė- ASMENŲ J1EŠK0JIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMA1-ŽEME NAMAI-ŽEME
buvo renkamos 

reikalams
B ta i peši staipėsi ant pagrindų 
ir beveik nieko nebuvo gali
ma suprasti ką jis norėjo pa
sakyti. Tiek jis vis kartojo: 
“Aš esu S t. Seimo atstovas, aš 
įgaliotas Lietuvos kat. visuo
menės, aš, aš.” Vieną dalyką 
jis, matyt, nenorėdamas pasa
kė, kad jis važiuodamas Ame
rikon susitikęs kelyj vokietį ir 
išsikaibėjęs su juo pasisakė 
koks jis yra “svarbus” žmogus 
ir 1.1. Vokietis jam atsakęs:
“tu toliau nematai kai iki ga
lui nosies, aš pats buvau Lietu
voj ir mačiau kaip ten dalykai 
stovi, ką tu čia man zauniji”. 
Bagdonas savo ypatoj norėjo 
mat pastatyti visus lietuvius, 
bet tas jam nepavyko. Girdi, 
gyvenime eina kova visur: net 
naktis su tamsa kovoja. “Mes | 
tvarkom&s kaip bažnyčios 
kslas mums liepia”. (!).

iT>ar sykį Garmus išeina 
bet i.

mo-

chicagieČiams 
čiai išaiškinti 
liau.

Bankietc
tautininkų partijos 
aukos. Aukų surinkta suvirš 

lienki šimtai dolerių.
Reikia pažymėti, kad ban- 

kietas pavyko visais žvilgsniais 
gerai. — Rep.

JIEŠKAU SAVO PARAPlJONO 
Jono Rimšos, Kauno rė^, Šimonių 
valsč., Ukmergės apskr. Amerikoj 
apie 8 metai; 4 metai atgal gyveno 
Chicago. Malonės atsišaukti, nes tu
riu daug svarbių žinių iš Lietuvos.

ANELIJA KUČINSKIENĖ, 
913 W. 20 th St., Chicago, III.

VYRŲ

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Pranešimai
PIRMOJI GEGUŽĖS! 

Darbininkų šventė!
LSS. VIII Rajonas rengia didžiausj 

apvaikščiojimą paminėjimui darbinin
kų šventės Pirmosios Gegužės, kuris 
įvyks

Panedėįy, Gegužės 1 dieną, Mildos 
salėj, Halsted ir 32 gatvė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga dykai.

Yra surengta labai puikus progra
mas. Apart prakalbų dar bus ir mu
zikalia programas. Kviečiame visus 
lietuvius darbininkus kuoskaitlingiau- 
siai atsiĮankyti į šį svarbų darbininkų 
šventės vakarą. Išgirsite kalbas ge
rų kalbėtoji} ir pasiklausysite geros 
nvuzikos. — Komitetas.

Recine, Wis. — Antradienio vaka
re ,gegužės 2 d., 7:30 vai., Union HaJ 
svetainėj įvyks prakalbos. Kalbės 
nesenai iš Lietuvos atvykę svečiai —kaj-

Dabar jau jis kalba kai-|kap?L Natkevičius Ir mok. B. žyge 
po dvasininkas, doros mokyto
jas. Sakę, kad “jokia valdžia 
negali gyvuoti be doros, joki į- 
statymai ne gali žmonių pri
versti būti gerais piliečiais”. 
Giikli, socialistai 
gaus parega yra būti geru pi- „<»„*»,lol<»
liečiu todėl, kad to reikalauja | reVgatai°malonėkite' susirinkti, 
visuomenės labas. “Ret ka tie 
milionai neapsišvietusių darbi
ninkų, kurie dirba dieną iš die
nos sunkų darbą supras apie 
visuomenės labą be tikėjimo”. 
Čia jis pats save susik riti kilo
ja, sakydamas, kad tikyba rei
kalinga tik neapsišvietusiems, 

au nieko nežino 
ką jiems Garmus 
kalba. Bet apsi-: 
Garmaus suprati- 
nereikalinga, nes

lis. Be abejo, jie pasakys daug svar
bių žinių. Visus vietos lietuvius 
kviečiame ateiti. Įžanga dykai. L. 
L. P. Bonai bus priimami kaipo auka 
pilnoj suiwj. — Komitetas.

sako, žtmo-
North Sidės Draugijų sąryšio Vie

šo Knygyno delegatų susirinkimas 
įvyks ketverge (bal. 27 d.) Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė. Visi do

— Valdyba.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos arba našlės, nesenesnės 38 metų. 
Esu 38 metų amžiaus vaikinas. My
linti ant ūkės gyvent, malonės atsi
šaukti, ii* su pirmu laišku prisiųsti pa
veikslų. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Geistina, kad turėtų šiek tiek kapita
lo. John Kachinsky, Carney, Mich.

JVAIRŲS SKELBIMAI
PARDAVIMUI STORAS SU SU- 

dynų, vaikų ir mergaičių ir moterų 
apatiniai drabužiai. Parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis liga. At
sišaukite 1653 W. 47th St. arba į 
Naujienų ofisą, arti Paulina St. Chi
cago.

NAUJOS KANARKOMS 
KLETKOS

Padarytos panašios į orlaivį su ge
rais įrengimais, greitai ir lengvai iš
valomos.

Išdirbėją galima matyt kas vaka
ras kaip 7 vai. )

J. B. C. ML
2435 So. Leavit’t St, 
Tel. Roosevelt 8324

REIKALINGI agentai dirbti 
ant komišino pardavojime alaus 
reikmenų. Kreipkitės Mr. James 
Frederick, South Side Ice & 
Breverage Co. 3700 S.Halsted st

PARDUOSIU LABAI PIGIAI MU- 
rinį namą 8 pagyvenimų ir 3 štorus, 
už pusę kainos. Tai yra namas ant 
kampo 33rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite pas

ANTON VISBARAS, i 
3301 S. Halsted St.

RAKANDAI
RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 

odos ir velouro vidurinio kambario se
tai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario setai ,ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai, 2154 N. Kendzie Blvd.

PARDUODU ar mainau farmą ant 
miesto prapertes 131 Vz akrų; 90 ak
rų dirbamos, o kita ganykla ir miš-’ 
kas; nauji budinkai, naujas automo
bilius, traktorius ir kitos ukininkystes 
mašinos, visa aptverta, kaina $9,000. 
Man pinigų nereikia dar tamistai pa
skolinsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tuo- 
jaus, George Douphin, R. 3, Big 
Rapids, Mich.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS Į ^I'PJOĮS LIETUVIŲ PASELPINIS 

ant pirmo aukšto krautuvė ir 2 kam- j 
bariai ant antro — 6 kambariai, visi, 
moderniški parankamai, labai gera 
vieta dėl biznio, nes nuo senų laikų 
išdirbtas. Priežastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite: 3457 W. 38th PI. 
2-os lubos, 4:30 v. p. p. nedėlioj vi
są dieną.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bei 
ruinrio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaumi. davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ RE- 
zidencija, 2 lotai, elektra, maudy
nės, 2 karvės, 4 ožkos, vištų ir paukš
čių, 
reikia 
vietoj

parsiduoda už $4,500, įmokėti 
$1,500. Randasi labai gražioj 
netoli šv. Kazimiero kliošto- 

riaus, 64th it Talman Avė. C. P. Su- 
romski & Co., 3346 So. Halsted St.

PARDUODU MURINI NAMĄ 2 
pagyvenimų po 6 kambarius su elek
tra, maudynėmis ir skalbykla beiz- 
mantas, užpakalyje mūrinis namelis 
4 kambarių. Kaina už abu $6,800 na
mas randasi 3206 Wallace St. Taip
gi turiu pardavimui medinį namą 2 
pagyvenimų 4 ir 5 kamb., elektra, 
aukštas beizmentas, parduosiu jį už 
2200 dol. Kreipkitės pas savininką. 
3828 Wallace St.

KL1UBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paul įkas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarj, salėj 3301 
Sy. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

AUTOMOBILIAI
PERkAME AUTOMOBILIUS

Visokio išdirbimo, visokio modelio, 
greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
gerame stovyj 5 ir5 kambariai; c- 
lektros Šviesos, vanos ir cementuo
tas skiepas. Rendos atneša $50.00. 
Namo kaina $4,500.00; prie namo 

no-

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TES SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairia 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

yra lotas kaina $1,000.00. Kas 
ri, gali pirkti tik viena namą.

4633 S. Fairfeld Avė.
Tel.: Lafayette 7337

NKI3RANGIAI. |
Pardavimui graži ūkė, <80 akrų 

dirbamos žemės, Michigano vals
tijoj. Gali padaryti kelis tūkstan
čius vien tik iš augalų. Parduosiu 
ant lengvų išlygų arba mainysiu 
ant namo arba biznio. Atsišaukite 

561!) S. Lincoln St., Chicago, III.
Tel. Republic 4623.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 mietams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indreliene ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotSjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia A ve.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens- 
injrton Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.: turtu raštį Vincentas Dargia 
3 0520 So. State St.: kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 ĮE. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesi pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

kaip tik tą, 
ir panašus 
šviet tįsiems, 
m u, tikvba 
jie supras kas tas visuomenės 
labas yra.

Garmus abejoja ar yra Die
vas ir sako: “Dievas yra, nes 
girdi, kad jo nebūtų, tai socia
listai nekovotų prieš jį”. Varg
šas tas Garmus, jis nė tiek ne
žino, kad socialistai prieš Die
vą nei nekovoja. Jie kovoja 
tik su prietarais, kuriuos Gar
mus skleidžia tarp žmonių.

Pabaigęs savo kalbą liepė 
rėkti visiem atsistojus: lai pra
smenga lenkai, bolševikai, so
cialistai ir visi kiti. Ir pasigir
do bobelių ir mažų vaikučių 
šauksmas, kaip beprotnrlmyj, 
net šlykštų klausytis.

Čia padariau tik 
bruožais ištraukas iš 
kalbos. Kiek jis iš
zaunijo, tai nė į jaučio skūrą 
nesurašytum.
jo kalbos, kad su jos kas-nors 
negerai.—Vincas.

Cicero. — Dr-stė Lietuvos Kareivių 
rengia dešimties metų sukaktuvių ap- 
vaikščiojinvą ir koncertą nedėlioję, ba
landžio 30 d., Lietuvių Liuosybės 
svetainėj, 14 St. ir 49th Ct. Pradžia 
5 vai. vakare. Draugijos, kurios ga
vote užkvietimus dalyvauti apvaikščio- 
jime ir kurios dar nedavėte atsaky
mo, malonėkite greitu laiku praneš
ti ką esate nutarusios dėl dalyvumo 
apvaikščiojime. • — Sekr.

Birutės dainų repeticijos įvyks ant
radienį 25, balandžio, Raymond Cha- 
pel, 816 W. 31 gat. lygiai 8 vai. Visi 
dainininkai privalote būti, pažymėtu 
laiku. — Valdyba.

LSS*. 4tos Kuopas mėnesinis susi
rinkimas bus laikomas ketverge, bal. 
27, 8 vai. vak. Fellowship House sa
lėj (užpakalinėj), 831 W. 33rd Place. 
Visi nariai kviečiami susirinkt laiku. 
Yra svarbių reikalų.

— Organizatorius.

PRANEŠIMAS
Pranešu lietuviams, kad L. Ix?ang 

(Langauskas) nedirba })as Charles 
" >., užtai mes neatsakome užSign Co., užtai mes neatsakome 

jo paimtus darbus.
CHARLES SIGN CO., 
3135 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys, vienam 

arba dviems vaikinams ar mer
ginoms, be valgio.

2138 Greenvich St.
1-mos lubos.

!!!BUICKS!!!
Turime daugybę perdirbtų ir per- 

malevotų Buicks ir kitokio išdirbimo 
automobilių, kuriuos parduodame už 
labai žemą kainą už cash ar mai
nais.
Chas. Lange & Bros. Co.

Buicks Distributors
Vyriausis ofisas ir pardavojama 

krautuvė
2623-27 Milwaukee Av.

Tel. Spaulding 0234
North Side Vartotų Auto

mobilių Skyrius
3159-61 N. Clark St. I

Cash ar išmokėjimais j
Atdara vakarais ir nedėlioms: Tel.

Graceland 2826. i

ISREOAVOJIMUI

aplamais 
Garmaus 
viso pri-

Man rodos, iš

BANKIETAS SVEČIAMS 
MORRISON VIEŠBUTY.

Ba-

Bi-

Chicagos tautininkai, — Lie
tuvos Politinis Iždas, Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sandara 
ir Chicagos Lietuvių Taryba, 
— pagerbti nesenai atvykusius 
iš Lietuvos svečius — kap. L. 
Natkevičių ir mok. B. Žyge
lį — surengė jiems bankietą 
Morrison viešbuty pereitą sep- 
tintadienį. Prieš vakarienę p-lė 
M. Rakauskaitė, akompanuo
jant p. Bijanskui pianu, su
dainavo Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Po užkandžių, p-lė M. 
kauskaile l»uvo p;»r>v;»Sy ta 

nuoti, ir j^, palydint p.
janskui pianu, gražiai sudaina
vo koletą liaudies dainelių. Ji 
buvo svočių priversta vėl ir 
vėl dainuoti.

Vėliau svečiai buvo papra
šyti pratarti keletą žodžių su- 
siiįinkusiiems. Pirmiausia kal

bėjo kap. L. Natkevičius. Jis 
trumpais ruožais nupiešė da
bartinę* Lietuvos padėtį, pasi
žadėdamas vėliau apie tad dau
giau savo pi)įkalbose papasa
koti.

Antras svetys, būtent mok. 
B. Žygelis, trumpoj savo kal
boj aiškino apie Lietuvos mo
kyklai. Jis taipgi prisižadėjo

Susivienijimo Draugysčių ant Brid- 
geporto laikys mėnesinį susirinkimą 
bal. 25 d., 8 vai. vakare Miktos sve- cs 
tainėje, 3142 So. Halsted St. Prašau 
draugijų atstovų nesivėluot, nes yra 
daug reikalų aptarimui.

— J. Balčius, sekr.

North Side. — S. L. A. 226 kn. 
ekstra susirinkimas įvyks antradienio 
vakare balandžio 25 d., Viešojo Kny- 
mo svet.. 1822 Wabansia Avė. Ma
lonėkite visi nariai atsilankvti, nes 
bus balsavimas Pildomosios Tarybos 
arba Centro Valdybos.

— M. Markus, rašt.

BTNGHAMPTON. N. Y.—L. S S. 
33 kunna rengia prakalbas. Kalbė
tojas bus St. Micbolsonas “Ke- 
leivjn redaktorius. Įvvks sorndoj, 
bal. 26 d. 7’30 vai. vak. Lietuvių 
Svetainei. 267 Clinton St.

Visi vietos lietuviai kviečiami at- 
’Rankvti j šias prakalbas.* D-tfas St. 
Micbolsonas vra neras kalbėtojas 
ir daug nauin dalyku
Kalbės anie Lietuvą ir kitus svar
bius dalvkus.

L. S. S. 33 kp. sekr. B. Songaila.

nanasakos.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 

Džiovėnio, Kauno rėd., Ukmergės ap., 
Sesikų vals., Milium} kaimo. Meldžiu 
atsišaukti arba žinanti jį praneškit, 
nes turiu svarbų reikalą — išvažiuoju 
į Lietuvą. Antanas Džiovėhis, 841 
W. 33 St., Chicago, III.

JEIGU KAS ŽINOTE, GYVENAN
ČIUS Chicago, Valęrį Sabaitį ir Anta
ną Balčiūną gyvenantį New Yorke jų 
antrašus, todėl molenei prašau pra
nešti man, arba patys teiksis atsiliep
ti laišku. Lietuvoj respublika vei- 
kenčioji kariuomenė, 10-to pėstininkų 
Mariam-polės pulko vyresnysis leite
nantas J. Bartaševič.
~JFešKALJ SAVO TIKRO BROI.IO 
Albino Grušo, Kauno rėd., Šiau
lių apskr., Verduliu kaimo. Aš 
atvažiavau į Suv. Valst. kovo 18 d., 
1022, tad norėčia sueiti savo broH. 
Prašau pažistamų, draugų, kas jį ži 
not, malonėkit pranešti jo antra
šą:

Miss URŠULĖ GRUŠAITĖ 
1321 Arnold St., Chicago Heights, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 
Vaišvilo. . Apie 33 metų amžiaus. Du 
metai atgal gyveno Chicago. Iš Lie
tuvos. Kėdainių apskr., Baisiogalos 
valsč., Kubilių kaimo. Jis pats, ar 
jį žinanti teiksis pranešti.

LAURYNAS VAIŠVILA, 
1739 S. Hasted St., Chicago, III.

JIEŠKAU JUOZAPO VERBTE- 
iaus, Kauno rėd., Rokiškio apskr., 
Kraunu valsč., Dagilių kaimo. Turiu 
svarbu reikalą, malonės atsišaukti. 
Rokiškio apskr., Jūžintų valsč., Ba
joriškių kaimas. Lithuania. \

ANT RENDOS VIENAS ARBA 
du storai, kampas 33rd ir Morgan 
St. Šiluma apšildomi, privatiški skie
pai, parendavosim ant gerų išlygų.

Klauskit
ANTON VISBARAS, 

3301 S. Halsted St.

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo prie barbe-

f

noj; esu patyręs per 5 metus 
apsiimsiu važiuoti ir iš Chicagos 
Atsišaukite. K. A. Bačkis, 545 
W. 32 St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 3 indų plovėjų
SUBMHRINE CAFE

859 E. 63rd St.,
Tek: Hyde Park 7407

REIKALINGA MERGINA AR NA- 
šlė moteris be vaikų prie saldainių 
krautuvės ir pagaminimui valgio. Nė
ra šeimynos .duosiu kambarį ir valgį 
su mokesčiu susitaikysime. Kreip
kitės, 3518 So. Wallace St., arba te- 
lefonuokit Yards 4956.

REĮKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui.

J. ANDALMAN,
1312 W. 59th St.

REIKIA moteries katra nori 
lengvai dirbti prie dviejų vaikų.

Atsišaukite:
2119 S. Ilaslted St.
REIKIA MERGINŲ

Abelnam dirbtuves darbui.
Turi būt apsukrios ir smarkios. 
Gera alga, švari, Šviesi dirb
tuvė.

WESTERN FELT WORK, 
4115 Ogden Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, m«s pamokysim 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Čo.f 3301 So. Halsted St.

PARSIDUODA FARMA
Pusė akro žemės, vištininkas dėl 

500 vištų tinkamai įrengtas, beveik 
naujas 4 kambarių namas, skiepas ir 
viršus. Galima parduoti ar išrenduo- 

Atsišaukit:
FRANK TOSNER, 
5844 Archer Avė.

ti.

ČIA JŪSŲ AUKSINĖ PROGA
Nemokėkite augštų rendų .turėkite 

savo namą! Mes galime jums pasta
tyti 4 kambarių medinį namą pagal 
vėliausios mados už $1,350 su mažais 
išmokėjimais. Platesnių informacijų 
atsišaukite pas r

.J. N. ZEWERT,
. 4400 S. Kedzie Avė.

Prie pat Archer Avė.

______  ____ MAINYMUI BIZNIAVAS LOTAS 
Turime' daugyb.ę Buick automobilių I ant automobilio kaipo dalį įmokėji- 

1 mo, lotas randasi prie Archer Avė. 
puikioj vietoj.

J. N. ZEWERT, 
4400 S. Kedzie Avė. \ 

Prie pat Archer Avė.

išstatė. ,
Vartotu Automobilių

Parodon
Bal. 26 iki geg. 4-tos

mažąjam
Coliseum

kurie visai perdirbti ir permalcvoti PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
musų pačiu <lirbt*vese. cottage lietuvį apgyventoj kolonijoj,

2736-46 Armitage Avė. elektros šviesa iun būti parduota
______________ ' _______  greitai, savininkas eina į biznį.

Kreipkitės:
3604 Wallace St.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1QO5 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 nvetams: 
Pirm’. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, j 626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Orkley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Aubum Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.: nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emprald 
Avė.; ižd. K. Paulą vokas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavlčia, o 138 S. Eme
rald A v., nut. rašt. J. V. DimJh, 
3242 S. Emerald A''e. iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum A v., Iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

AUTOMOBILIU
7 rnsašieHų — ntrodo kaip 
Kaina *950. Priežastis par

einu i kita bizni. -Atsišauki- 
rHkalinga, tokia mašina. 
Tel. BoiJevard 9265

PARDUODU
Hud^on 
nnu jas.
da/vjmo 
te kam

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BARZDASKUTY- 

kla, geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
21 metą garsioj vietoj, ant Town of 
Lake. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.

4556 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė geroj vietoj. . Didelis 
bargenas. Apleidžiu miestą. 
Turiu parduoti šią savaitę.

562 W. 18th St.

EXTRA
Pardavimui grosernė, 4 kambariai 

dėl gyvenimo, visokių tautų kolonijoj, 
geras biznis, pardavimo priežastis: 
išvažiuoju j Lietuvą.

Atsišaukite:
3245 So. Pamell Avė. ir 33 St.

PARDAVIMUI EXELSOR MO- 
torcycle su sidecariu mažai dėvėtas, 
parduosiu pigiai ,savininką galima 
matyti tik po 5 vai. vak. Nedėlioj 
visa dieną.

Kreipkitės:
4520 So. Hermitagc Avė.

PARDAVIMUI barbemė, 3357 
S. Halsted St. Turiiį greit par
duoti nes išvažiuoju į Lietuvą. 
Kreipkis prie savininko virš mi
nėtų adresu.

PARDAVIMUI puse ar visas
salimias.

3225 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, BIZ- 
nis gerai išdirbtas, maišytų tautų ap
gyventa, renda pigi, lysas 3 metų, 
parduosiu pigiai, priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
4522 So. Honore St.

PARDAVIMUI galiūnas su 4 
kambariais dėl pagyvenimo, lyg
tas ant ilgo laiko. Atsišaukite: 

3132 Wentworth Avė.
Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
visokių tautų žmonių užeina
ma. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

5343 S. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
2 pagyvenimų medinis namas, gara- 

džius ir 2 lotai. Kaina $3,700, ran
dasi. prie Elizabeth St. netoli nuo 57 
gatvės, $1,000 įmokėti, likusius ant 
lengvų išmokėjimų.

2 lotai prie 35 gatvės tarpe Ix)\ve ir 
Union Avės, gera vieta dėl gara- 
džiaus. Parduosiu už numažintą kai
ną.

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

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
^Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 

R27 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallacė st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

J. A. BURKE, 
736 West 35th St.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
• Pirmininkas J. Keturakių, 

padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

L. K. MT^DAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39t.h st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 30'40 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Cnlifomia av.: iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.: kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

PARDUODU LOTUS VIENA AR- 
ba du ant Maplevvood ir 40 gatvės, 
lot 9 ir 10 blokas 4 f. išbrukuotla, su
ros gasas ir vanduo įvesti ir viskas 
apmokėta. Kreiptis 3632 S. Lowe 
Avė. nuo 1 po pietų iki 8 vai. vakare. 
Parduosiu pigiai nes aš greit išva
žiuoju į kitą miestą.

MORTGECIAl -PASKOLOS

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av ; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas: kasos vlob. Ant. 
Arumnnas ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedeldieni, 
1 v, no p. Urbono salėj 3338 So.
Auburn Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,nut. rašt. Tzid. .Tuščius, 
fin. rašt Tzid. Vedcckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas 
kontraktus.

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

MOKYKLOS

ir

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh- 
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So, 50 Ct., Cicero, UI.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 

.111; fin. rašt. J. Philips 2240 W.
23 PI ; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.: mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Pevsh- 
ing Rd.; delegatas j Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priinTami geri muzikantai.

JFTUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Aubum 
ąve.jnut. rašt. Kaz. J. Dem-ereckis 
3327 S. Wallaee St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st,; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas: maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antra šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Aubum 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavomsjncrRi nonos, pasisiuviinui 
sau dreses.

. VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-les E. Kazlauskaitės 
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO ( 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing 

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd.

Chicago, III.

St.: iždin.

BRIDGEPŪPTO LIETUVIU NAMU 
SAVININKŲ SUSrviENT.TTMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So# H«!sted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3694 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt Kaz. Vičas, 944 Mar- 
auette T?<L: fin. 
kis. 3337 So. WaUare
.Aleksandra Bijnnskns, 840 W. 33 
PI.: kontr. rašt. Balt. Frešiunas, 
340K So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 Sn. W«llace 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallacp St. Suc’v»eniiimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pi»*ma trečiadienio vakara Mildos, 
salėj, 3140 So. Halsted rat.

— K. Vičas.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tam-kevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Dacevičia, J. ir T’r. KTiTcliu-nns. — Susirinkimai laikomi Mali- 
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

CICERO. ILTa — LIETUVOS KA
REIVIU DRAUGYSTĖS Valdvba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grnblis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt.’ 
J. Varams, kasier. Lpo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikot™ 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

LTFTUVTšKOS TEATRALIŠKOS šv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas. 3140 Sn. * 
Wal1aro St., Vire-pirm. P. Kilevi-į 
čia. 3399 So. Auburn Av., ProtnknVi ■

Mr,r- Ra"’a"au^a». 816 XV. NOnTSTnKS nRAUGUU BARYSO 
v.—... „X. r- n-------VII;SOTO KNYGYNO Vakb’ha 1A22

m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
chpcter av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 G?r«rd rt..:Kasierius F. Her
manas 1645 W«bansia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Kpvgvno adresas: Liuosvhės 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi
cago.

18 St.. F’nnn«!u r?št. F. Pumnuti 
31J0 So.
Bnkuti”, 
gl^h. A.

St.. Kn<deri'’S F. 
2608 W. 69th St.. K*sos 
Maziiia’irkis, 335^ Em'^- 
ir K. Kilevičią, 3353 So. 

Uninn Av.. Maršalka B. Kilevičią, 
9353 Sn. Uni^n Av.. Tj’foniu glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

. .. • ...------- ■ . ... ...... A, . . .■ . .. i. .•* V. .




