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Dar laukia Rusijos atsakymo Nuteisė nužudyti.

Jung. Valstijos patenkintos

Kroatija pasiskęlbusi respublika
I miLin DimiiAA nlnnLumA Valstijos vienos pačios pasiru-Laukia Rusijos atsakymo.
Popiežius reikalauja “sąžinės 
laisvės” katalikams Rusijooje 
ir sugrąžinimo bažnyčių turto.

GENOA, geg. 9. — Visi ne
kantriai lankia dabar Rusijos 
atsakymo į talkininkų memo
randumą. Tikimąsi, kad atsa
kymas gal dar šiandie 
įteiktas talkininkams.'

Nuo to atsakymo priklausys 
visas konferencijos likimas. 
Jei jis bus taikus. Franci jai ir 
Belgijai bus sunku išlaikyti 
savo opoziciją memorandu
mui. Bet jeigu atsakymas bus 
aštrus, konferencija veikiausia 
prieis prie paįrimo.

Popiežiaus valstybės sekreto
riaus pageli) i ninkas Pizzardo 
atvyko pas konferencijos pir
mininką premjerą Factą ir įtei 
kė popiežiaus memorandumą, 
kuriame Vatikanas prašo, kad 
jei talkininkai susitaikintų su 
Rusija, tai kad jie išreikalau
tų iš Rusijos pripažinimo tikė
jimo laisvės katalikams ir su
grąžinimo visų ttfrtų, kurie 
priklausė katalikų bažnyčiai. 
Facta prižadėjo paremti popie
žiaus reikalavimus.

Jungt. Valstijų ambasado
rius davė suprasti konferenci
jai, kad Jungt. Valstijos grie
žtai laikysis savo teisių 
prekybinių ir industrinių
vilegijų Rusijoje ir Jungt. Val
stijos negales' pripažinti nė vie
nos sutarties, kuri nesuteikia 
lygių industrinių progų Rusi
joje.

bus

prie 
pri-

Bando susitaikinti.
GENOA, geg. 9. — Anglijos 

ir Italijos delegatai šiandie 
pradėjo konferenciją su Rusi
jos delegatais, kad išdirbus 
naują formulą apie sugrąžini
mą privatinės nuosavybės Ru
sijoje. Tikimąsi išdirbti tokį 
skirsnį memorandume, 
butų priimtinas Belgijai, 
ir Francijai.

pins nustatyti savo santykius 
šu, Rusija.

Tapo pakartoja, kad pama
tiniai principai, kurie buvo nu
statyti kaipo sąlyga atnaujini
mo ryšių su Rusija, 
nepermainyti,
neįvyko tokio, kas 
tų Jungt. Valstijų 
Tokiu budu, jei 
ja nepavyktų, 
Jungt. Valstijų 
ryšių su sovietų 
liktų taip, kaip kad jis buvo 
pirmiau.

Tečiaus valdininkai visai nė 
neužsiminė apie apsireišku
sius konferencijoje didelius ne
sutikimus wtarp Anglijos ir 
Francijos.

pasiliko 
Genoaj nieko 

permainy- 
poziciją.

ta konferenci- 
klausimas 

atnaujinimo 
Rusija pasi-

Kroatija paskelbė respub

Redič paskirtas prezidentu 
naujos nepriklausomos 

valstybės.

RYMAS, geg. 9. — Iš Rari 
pranešama, kad Jugo Slavijos 
provincija Kroatija pasiskelbė 
nep^tklausdma respublika^ ir. 
tau paskire^v ministeriją; Nau
josios respublikas prezidentu 
ajM) paskirtas Rcdičį •

(Kroatai, kurie pirmiau 
priklausė Austro-Vengrijai, 

!>et taikos sutartimi tapo < ati
duoti Jugo Slavijai, jau senai 
yra nepatenkinti naujuoju jų 
šeimininku ir jau senai kroatai 
siekėsi paskelbti savo respub
liką, bet Jugo Slavija įsteng
davo tą judėjimą sutriuškinti. 
Veikiausia ir dabar tas pats 
'atsitiks.)

Penki žmonės sudegė.

kuris 
taigi

9.
am- 

Bour- 
darbi- 
kuris

Jungt. Valstijos paten 
tintos.

iMAREGNO, III., geg. 
Keturi vaikai, 2-9 metų 
žiaus ir jų tėvas August 
ke, Jr., geležinkelio 
ninkas, žuvo gaisre,
sunaikino jų namą pakraštyje 
miestelio. Motina ir du vaikai 
liko išgelbėti. Tėvas gi žuvo 
gelbėdamas kitus vaikus.

Mano, kad Genoa konferencija 
laikosi jų nusistatymo.

Sušaudė komunistų 
vadovą.

MASKVA, geg. 9.-8 kuni
gai, 2 svietiškiai ir viena mo
teris, sakojma artima giminaitė 
gen. Brusilovo, liko nuteisti nu
žudymui dėlei jų priešinimos 
sovietų valdžios konfiskavi
mui bažnyčių turtų sušelpimui 
badaujančiųjų. Įrrincesa Gh-
gariu, Rusijos patriarcho Ti- 
chono patarėja, tapo nuteista 
|)enkicms metams kalėj iman. 
29 kili žmonoės liko nuteisti 
keliems metams kalėjiman.

Pilna prekybos laisvė 
Rusijoje..

lais-

ku- 
san- 
Rei-

MASkVA, geg. 8. — Komi- 
tiarų taryba suteikė pilną 
vę prekybai Rusijoj t.

Tarybp išleido dekretą, 
riuo leidžiama atidarynėti 
krovas be jokių leidimų,
kia tik užsiregistruoti pblici- 
joj, kuri turi leisti 'tuojaus ati
daryti paskirtoj vietoj sankro
vą, išėmus tik karčiamas, ku
rių atidarymui yra reikalin
gas specialiais leidimas.

70,000 žmoniy neteko 
pastogės potviniuose.
NEW OBIUEA’NS, La., 

8. — Apie 70,000 žmonių 
be pastogės Mississippi 
Louisiana valstijose iš priežas
ties didelių Mississippi upės 
potvinių. Raudonasis Kry
žius ir kitos organizacijos mai
tina ir aprūpina 40,(XX) žmo
nių, bet nėra kam rūpintis li
kusiais 30,(XX) žmonių, kurie 
dar ^neatvyko į šelpimo stivvyk- 
las.

Raudonasis Kryžius išleido 
atsišaukimą, prašydamas 
$250,(XX) aukų tmailiiuimui ir 
šelpimui nukentėjusių, nuo Mis
sissippi ir Illinois upių potvi- 
nių.

Gan neteko vietos.

geg. 
liko 

ir

LONDONAS, geg. 9. — Iš 
šanghai pranešama, kad Chi- 
nijos prezidentas Ilsu Ši Čang 
pašalino iš vietos gen. Čang 
Tso ILing, kuris buvo kariniu 
Manžurijos gubernatorium. 

Taipjau tapo pašalintas premie 
ras Ycn.

Žinia priduria, kad premie- 
ro ir užsienio reikalų ministe- 
rio vieta veikiausia bus pasiū
lyta buvusiam Chinijos amba
sadoriui 4 Wasliingtone WelUin- 
gton Ru. I

Mušis siaučia ties čang Čau.

AmalgametuRub- 
siuviu Konvencija

* •

Skar pusę po devynių ryto
Igamėlų Ruibsiuvių Kon

vencijos antras posėdis atidary
ta su darbininkų himnu Orien- 
tall Consistory salėj. Delegatų 
ir svečių susirinko veik pilna 
salė.

Ūpas pas visus delegatus ir 
svečius matomai geras. Visi 
jaučiasi, kad jau atėjo laikas 
darbininkams vienytis ir vi
siems bendrai ginti savo rei
kalus. Ryškus darbininkų kle- 
sos Veikalų supratimas pas vi- 
sus delegatus ir svečius buvo 
galima pastebėti. Visi mato
mai pilni entuziazmo ir ener
gijos.

linių reikalais ir ragi
no delegatus ir svečius sumes
ti bent kiek aukų jų paliuoosa- 
vimui iš kalėjimų.

Posėdis uždaryta 1 vai. po 
pietų.

Delegatams ir kai kuriems 
svečiams' ir vietos unijų virši
ninkams “užf įrūdyta” pietus 
Griautai Consistory valgykloj.

Po pietų Lincoln Parkuose 
prie Lincoln paminklo nuimta 
delegatų paveikslai.

Delegatams, sugrįžus prie 
Consistory salės, Chieagos 
Joint Boardas juos automobi
liais pavežiojo po Chicagos 
parkus ir bulvarus.

Šiandie toj pačioj salėj posė
dis prasidės 9:30 vai. ryto.

— Reporteris.

Vėl neprisileido vaiky.

Lietuvos žinios
Vilniaus klausimas ir de 

jure.
Dele-E. GiFjNOA. Lietuvos 

gacija Genuos konferencijoj 
įteikė pirmai pakomisijai pa- 
reiškimą Lietuvos pripažinimo 
dc jure ir Vilniaus, Klaipėdos 
ir Lenkijos rytų sienų klausi
mais. Lietuvos Delegacija 
pasiūlė sudaryti/ ypatingą pa- 
kolmisiją lietuvių lenkų kon
fliktui išspręsti. Į tą ipakomi- 
siją įeitų didžiosios valstybės, 
Lietuva, Lenkija ir Rusija.

sius pastaruoju laiku iš Varšu
vos vagis ir plėšikus.

Literatūros naujienos. “Lit- 
va” spausdina Maironio “Mu
sų všrgus” lenkų vertime. 
“Bieloruski Zvon” spausdino 
Homero Iliadą, Taraškevičiaus 
yerčiamą gudų kalbon.

Pajieškdjimai. Policija krė
tė kelis lietuvių butas, ieškoda
ma Myk.' Biržiškos, kuris, pa
sak tikrų tikriausių žinių, Vil
niuje pasislėpęs vedąs prieš, 
lenkus darbą.

Kaip lenkinama gudaj.

Iš' Vilniaus.
VARŠUVA. — Sekdama ca

ro vyriausybės pavyzdžiu Len-

at- 
Rusijos, 

“For-

WASIIINGTON, gtg. 8. — 
Nuteistųjų politinių kalinių 
vaikai, kurių tėvai vis dar te
besėdi kalėjimuose, šiandie ir
gi apsilankė pas prezidentą 
Hardingą.' Ret ir šiandie pre
zidentas nesiteikė su jais pasi
matyti. Jie pasimatė vien su 
prezidento pri vatini u sekreto
rių Christian, kuris pasakė, 
kad nieko naujo ąmntstijos 
klausime neįvyko nuo pereito 
jų apsilankymo pėtnyčioj.

Vaikai tada išėjo, prižadėda
mi sugrįsti tuo pačiu laiku ry
to.

Švenčionių lietuvių gimnazi
ja vėlei atgaivinta, bet labai 
sunkia kaina. Kad ir laikinai 
jos vedėjas yra paliktas lietu
vis Mat. Untulis, bet lenkų 'kal
bos įgrūsta 4 vai. savaitei kiek
vienoje klasėje,, be to, lenkų 
kalba turi būt mokoma Len
kų istorijos ir geografijos po 4 
vai. kiekvienoje klasėje. Galici
jos valdininkai, kurie tą refor
mą praveda, juokdamiesi siūlo 
Vilniaus lietuviams pasirūpin
ti, kad “Kauno valdžia” pana
šiai pasielgtų su Kauno len
kais.

pia savo naujasėdžius — kolo
nistus. Oficiallinėmis žinio
mis, Valdinės vaivadybėje įso
dinta 2.459 kolonistai. Pagirio 
— 770 ir Naugardo — 1.786.. 
Žemės jiems duota 80 tukstan-.

Lenkai draudžia produktų 
išvežimą.

E. VARŠUVA (R), Lenkų 
ministerių taryba uždraudė iš
vežimą iš Lenkijos javu bei
mėsos.

WASHHNGTON, geg. 9. — 
šiandie kabineto susirinkimas 
daugiausia svarstė Rusijos 
klausimą ir kaip jis palietė 
Genoa konferenciją. Išreikšta 
nuomonę, kad apsireiškęs 
Genoa konferencijoj talkinin
kų valdžių nusistatymas lin
kui Rusijos valdžios veik pil
nai atitinka Jungt. Valstijų 

valdžios nusistatymui.
Po kabineto susirinkimui 

pasakyta, kad abelna nuomo
ne buvo tokia, kad Genoaj 
darbas slenka tetmis linijomis, 
kurias pirmiau nustatė valsty
bės departamentas.

Išreiškiama viltį, kad /Ge
noa konferencija išriš svar-;
biausius klausimus taip, kad jų'šaukė 15 svarbiausių 
išrišimui galės pritarti ir pa-
reffndi šios šalies valdžia. Taip- ferencijon geg. 20 d. 
jau pridurta, kad jei konferen
cija nebus sėkmingu,

LONDONAS, geg. 9. — 
s'kvos žinia patvirtina pereitos 
savaitės žinias, kad Revelyj, 
Estonijoj, tapo sušaudytas ko- 

- munistų vadovas Kingišev. 
Maskvos žinia pripažįsta, kad 
Kingišev buvo Rusijos pilietis 
ir. narys visos Rusijos oent- 
ralinio '|>iMomojo komi-teto. Jis 
tapo areštuotas ir sušaudytas 

už vedimą komunistinės pro
pagandos.

Ma-

GE-HARDINGAS ŠAUKIASI 
LEŽINKELJŲ MAGNATUS.

WASHINGTON, geg. 9. 
Prezidentas Hardingas pasi- 

geiležin- 
ir kon- 
Baltą ja

me Name. Tikslu pasvarstyti 
Jungt. Įvažtmos kainas.

kelių magnatų puoton

BRANTING SŪGRĮŽO 
ŠVEDIJON.

STOCjKIIOLM, geg. 8. — 
Švedijos premjeras, socialistas 
Iljalmer Branting, sugrįžo na
mo iš Genoa. Jis tikisi, kad 
konferencija duos gerų pasek
mių, nors joje apsireiškė dide
lis neprisirengimas. Jis mano, 
kad sekama konferencija butų 
dar sėkmingesnė ir geriau pri
rengta.

tvvairbiau’sin konferencijos 

darbu jis skaito tai, kad Vo
kietija ir Rusija lapo patrauk
tos prie valstybių darbo ir pa
darytos veik lygiomis su kito
mis valstybėmis. Jis sako, 
kad praktiškai Rusija jau tapo 
pripažinta.

Manoma, kad jis dabar sten
gsis pravesti parlamente eko
nominę sutartį su Rusija, kuri 
jau seniau padaryta, btt nebu
vo parlamento patvirtinta, lau
kiant pasekmių Genoa konfe
rencijos.

Amalgamėtų 
lluibsiuvių unijos prezidentas 
Sidney Hilhnan.

į Pirmiausia skaityta telegra
mos su pasveikinimais ir linkė
jimai^, atsiųstos konvencijai 
nuo įvairių darbininkų organi
zacijų, daugiausia nuo rubsiu- 
vių ir iš rytinių valstijų. Taigi 
skaityta kablegramas su svei
kinimais ir linkėjimais nuo 
International Trade Congress

I prezidento M. Lazo(wsiky, 
siųstas iš Maskvos, 
per žydų laikraščio 
overts” korespondentą.

Mandatų peržiūrėjimo komi
tetas išdavė savo raportą ir 
perskaito delegatų vardus, pa
žymėdamas kiek iš kokio sky
riaus ir miesto yra atsiųsta de
legatų. Raportas priimtas.

Tapo išrinkti sekami komi
tetai: Organizacijų, Re):x>liuci- 
jų, Viršininkų Pranešamų, At
sišaukimų ir Skundiiį, Spaudos, 
Įstatymų, Labelių, Nepaprastų 
arba Įvairią dalykų, Finansų, 
Taisyklių, švietimo, Kooperaci
jų ir Bankų, Maršalkų.

Prezidentas Hillman papra
šė J. šchlossberg pratarti kelis 
žodžius už žuvusius Amalga- 
metų unijos narius kovoj už 
darbininkų reikalus. Buvo per
skaityti žuvusiųjų vardai. 
Amalgamėtų Benas- sugriežė 
atsiminimui ir gailesčio išraiš
kai porą muzikos gabalėlių. Vi
si sustoję tyla išreiškė pagar
bą žuvusioms savo broliams 
darbininkams.

Po to kailibėjo New York 
Call laikraščio rouhktoi’ius 
Charles W. Ervin, Peter Sis- 
snum ir Roibert Minor. Laike 
Ervin kalbos, vietos rubsiu- 
vyklų kirpėjai ir trimeriai įne
šė sa'lėn didelę iš gyvų gėlių 
padarytą širdį su sveikinan
čiais linkėjimais ant jos para
šais. Paskui įėjo keletas šim
tų kirpėjų ir trimeriių. Delega
tai juos sutiko gausiais aplo
dismentais, o benas sugriežė 
jiems muzikos gabalėlį.

Buvo dar ir šiaip kalbėtojų, 
bet jie trumpai kalbėjo, 
nematau reikalo minėti 
vardus.

Pagalios kalbėjo buvęs 
finis kalinis B. Gentlow. 
Jis kalbėjo politinių ka-

SUSITAIKe APIE AMERI
KIEČIŲ TEISES PALESTI

NOJE.

LONDONAS, geg. 9. — Gau- 
;a žinių, kad Anglija, kaipo 
turinti mandatą ant Palestinos, 
susitaikė su Jungt. Valstijomis 
apie amerikiečių teises ir ap
saugą Palestinoje. Sulig susi- 
arinio, amerikiečiams bus su

teiktos Palestinoje tos pačios 
teisės, kokios suteikiamos yra 
tautų sąjungos nariams.

Vili liaus lenkų 
’, dar vokie- 
užgriobū pra 

rumus 
amus”) prie 
žnyčios. Lie- 

oparchijos

AUKSINfiS ŽVAIGŽDES MO
TINŲ VAJUS VETE

RANŲ KARNAVALUI.

tat 
visų

1 *• »

Vakarį geg. 9 d., užsienio pini
gu kaina, perkant ju ne mąslaus kalji 
uz 25,0Q0 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip;

Anglijos 1 sv. sterlingų ___  $4.44
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $8.32
Danijos 100 frankų ........... $21.27
Finų 100 markių ................... $2.10
Francijos 100 lirų ............... $9.09
Italijos 100 lirų ................ $5.34
Lietuvos 100 auksinų ........... 35c
Trenku 100 markių.................... 2%c
Norvegų 10'0 kronų .......  $18.75
Olandų 100 guldėnų ........... $88.46
Švedų 100 guldenų ........... $25.75
Šveicarų 100 markių........... $19.32
Vokietijos 100 'markių ........... 35c

PAŽEMINIMO DIENA 
CHINIJOJE.

AMOY, Chinijoj, geg. 9. — 
Visa šalis šiandie švente “paže
minimo dieną,” kaipo protestą 
prieš Japonijos išstatytu^ 1915 
metais paskubusius 21 reikala
vimus.

Visos biznio įstaigos ir pasi- 
linksminilmų vietos užsidarė, o 
mokyklos ir visokios organiza
cijos rengė dideles demons
tracijas.

SKELBIA BLOKADĄ TURKI
JOS UOSTAMS.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
9. —- Graikų torpedinių laivų 
eskadra išplaukė iš Brusos su 
įsakymu užblokuoti Tulikijos 
uostu* prie Juodųjų jurų. /

BERLINAS, geg. 9. -VKo
munistų organas Rote Į-alme 
rašo, kad Rusijos valdžį4 leido 
Belgijos socialistui Payx Van- 
derveldc, Francijos / atstovui 
Paul Boncourt, Vokiėtijos soci
alistų vadovams Kdrt Rosen- 
feld ir Theo'dor l4iel>k.n<*cht ir 
kitiems vykti į RuZsijair apgin
ti Rusijos socialrc4)liiicionie- 
rių partijos narius, kurie 
dabar sėdi Maskvos kalėjime 
ir kurių byla prasidės gegu
žės 23 d.

WAUKEGAN, III., geg. 8. — 
Gubernatoriaus Smaili bylos 
nagrinėjimas, dėlei teisėjo Ed- 
wiards susirgimo, tapo pertrau
ktas iki seredos. Ikišiol dar 
nė teisėjai (jury) nėra išrink
ti, nors klausinėjimas jų tęsia
si kelintą savaimę.

Del rūmų.
‘^Darbininkų Lyga' 
čiams traukiantis, 
voslavų dvasini i'kų 
(“Archijercjaus r 
šv. Kazimiero bf 
tuvos pravoslavų/
Taryba patraukė dabar Lygą 
teisman, reikalautlama, kad 
šioji tuog rumus apleistų. Byla 
buvo nagrinėjama kovo 22 d. 
Lygos gynėjas nuro<lč/'jog ne 
tuo adresu kreiptasi, nes Lyga 
nuomojanti namus iš jėzavitų, 
; šiuos tad pridera kreiptis.1 
Teismas apmėtė Tarybos reika
lavimą.

“Varšuvos svečiai.” Taip Vil
niaus spauda vadina

CHICAGO.
Keli šimtai moterų ir mer

ginų vadovaujamų, p-nios Wil- 
liam Hardy iš River Foręsto 
šiandien už/plus vidurmiestį be
sistengdamos parduoti 1(X),()(X) 
tikietų sužeistų kareivių pašal
pos karnavalui rengiamam Au
ksinės žvaigždės Motinų 1 
Skyriaus Grant Parke penkta-

privisu

Penktadienį paradas bus 11 
vai. r., kuris pažymės karnava
lo pradžių; majoras Thomp- 
sonas kalbės 2 vai. po pietų. 
Karnavalas tęsis 10 dienų.

100,000,000 
auksiną

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti,, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir jups be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
.tai doleriais.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimta Vilniaus gubernija, o taip-jau ir i visus 
kitus svieto kraštus.

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

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

► ' ... .
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI

> i ■ .'n i ■■

BRIDGEPORTO SKYRIUS
Tel.

T0WN OF LAKE SKYRIUS
Pešt 46th Street. 4 » Tel.

BRIGHTON PARK SKYRIUS 
rcher Avė.. J Tel. Lafayette 7674

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

1 ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

3210 So. Halsted St..

1614

4138

CHICAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard. 0672

______________
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Sveikatos fDalykai
Dr. A. Montvidas

KLAUSIMAI LR ATS AK YM AI. kuri sveria 215 svarų nesusi-
Man sykį labai

Po to
O. A. rašo: 

daug kraujo nubėgo: 
ūmiau jausti silpnumą ir esu 
išblyškusi. Kaip aš galiu at- 
gaut stiprunną ir sunaikinti iš
blyškimą?”

Atsakymas. — Kraujo nitbė- 
gimas negali (padaryti žmogų 
silpnu ir išblyškusiu ant ilgai, 
nes greitai vėl kraujas atsista
to. Reikia žiūrėt, a-r nėra ko
kios ligos. Bandykite mankš
tintis ant’lauko, valgykite ga
na žalių daržovių, sėleninūs 
duonos ir geros mėsos ir gerki
te pieno. ,

laukia 
natvėj. 
vaistai 
kainai

Kiauros blauzdos.
M. J. nišą: “Esu 40 metų. 

Sveriu 215 svarų. Esu sveika, 
tik sunku kvėpuot ir ant blauz
dų randasi storos, mėlyno® iš
parpusius gyslos. Blauzdos bai
siai niežti ir laikais prakiura. 
Vartoju visotkiiis mestis ir 
skystimus tepti ir gerti, vienok 
vis blogyn eina. Ar yra kokia 
pagelba ir jai yra, tai kas da

Atsakymas. — Apie kiauras 
blauzdas nevisai paranku kal
bėt nes kartais jos reiškia si
filį. Vienok tūli turi silpnus 
kraujo indus (gyslas todėl 
jie i-špurpsta, cirkuliacija susi- 
trukdo, maisto mėsos negauna 
ir ima žlugti! Blauzdų užver- 
žimas, ilgi stovėjimai ant kojų 
veda prie viršminėto stovio, ko
kį M. J. aprašo. Reta moteris.

Kas Dedas Lietuvoj
Vilkaviškio apskrities 
L. S.-D. P. konferencija.

blauždų prakiurimo se- 
Geriami ir itepami 

neišgydys. Kartais t i li
ra ikščiais sųVairžy mas 

ji^nas lov^j šiek-tiek pa
taiso, vienok tikrasis būdas yra 
operacija, jeigu ją gailimą da
ryt. Mat ne ant kiekvieno 
racija galima daryt.

Votys ir niežėjimas.

P. D. rašo: “Aš turiu vočių, 
kurios išnyksta, bet vėl naujos 
atsiranda. . Odą miežti, yĮKič 
arti vočių ir kaip imu kasinėti, 
neužilgo naujos votys tose vie
tose atsiranda. Kas tai galėtų 
bu.t ir kas daryt?”

Atsakymas. — Reikia žiūrėt, 
kad nebvtų šlapligėb tai yra to-

oipe-

cukraus. Nuneškite gydytojui 
šlapumo, o jis išegzaminuos ir 
tikrai pasakys, šlapligėj nere
tai oda yra sausa, niežti ir kar
tais votys mėtosi. Odą laiky
kite švariai, nedėkite jokių 
naminių vaistų ir kaitinimų, 
neerzinkite jos ir mažiau val
gykite daiktų su cukiian ir 
krakmolu, nes kartais šitų 
daiktų perviršis veda prie vo
čių gavimo.

žindamos moters maistas.
J. G. klausia: “Ką turi- val

gyti žindama moteris?”
Atsakymas. — Visiką, kas tik 

kiekvienam žmogui yra sveika. 
Jokio speoialio maisto nerei
kia rinktis: juo margesnis, 
tuo geriau.

Pasiskubinki!
Lietuvoi Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? ‘4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt.

Tiems klausimams nušviestį Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai1 tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:SANDARA
327 E Street, So. Boston. Mass.

Svęoii#

Dabar geriausios
Geriausios lazurkos namų 

darbo drapanoms, kurios pa- 
darys baltas kaip sniegų.

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas. i< į

BULLDOG BLUE
Prašyk savo groserninko Bull Dogl 

lazurkų. I
J. L PRESCOTT CO., Į 

New York

Balandžio 17 dieną Vilkaviš
ky įvyko musų Partijos apsikri-

siuntė savo atstovus Kibartų 
miesto ■ir’Į valsčiaus, Vilkaviš
kio, Pagramantų, Lankeliškių 
ir Gižų kuopos. Konferencijoj 
dalyvavo nuo Seimo s.-dem. 
frakcijos dr. Plečkaitis, fino 
C. K-to dr. Kairys. Be to kon- 
ferencijon atislankė būrelis sve
čių. IšViso konferencijoj da
lyvavo apie 40 asmenų.

Atstovų pranešimai iš vietų 
rodo, kad Partijos organizaci
jų veikimas auga, bet ne tuo 
greitumu, kaip galėtų. Social
demokratų vardas įgyja tarp 
darbininkų, mažažemių ir į- 
vairios rųšics tarnautojų vis 
didesnio pasitikėjimo; Jų dar
buotei visur randasi gerai pa
ruoštos. dirvos. Tik reikalin
ga sustiprinti draugų veikimą 
ir tuomet Partija da sjiarčiau 
augs, kaip lig šioll. Konferen
cija pažymėjo, kad mes stin-

ga me gerai pasiruošusių parti
niam darbui veikėjų ir į tą 
trukumą kreipia C. K-to 
tos draugų domę.

Iš eilės konferencijoj 
pasvarstyti klausiniai: 
demokratų santykiai siį 
žažemiais ukinli; 
lunkais;
bes klausimas; s.-d. frakcijų 
sddairymas savivaldybėse ir 
draugų darbuotė jose? s.-d. dar
bas profesinėse darbininkų są
jungose; musų .Partijos orga
nizacijos dalbas; pirmosios ge
gužės šventė, apie Partijos 
konferenciją ir rinkimus į Sei
mą.

Visais tais klausimais kal
bant, buvo bendrai nustatyta, 
kad sociaklenKykratai, dirbda
mi viešąjį savo darbą, visuo
met ir visur privalo aiškiai sto
ti kaipo -socialdemokratai, 
veikti organizuoti, išankslo su
sitarus ir visur vienodai nusta
čius savo liniją.

Be to buvo vėl pabrėžta, kad 
mes tik tuomet galėsifn tinka
mai ginti darbininkų reikalus

ir vic-

buvo 
social- 

ma- 
ir umat-

gyyenimo brangeny-

.... .....................................................................................    ..UI ■ 
ir daryti įtakos į gyvenimą, kai 
sulvirtinsim partines savo or
ganizacijas, kai gyvu darbu 
pnisidėsim prie profesinių są
jungų kurinio ir jų sutvirtini
mo. Į profesines sąjungas mu
sų draugai turi eiti kur įtik ga
lima, darbuotis jose visur pa
rodant savo s.-d. nusistatymą, 
bet nenešti į sąjungas .partinėj 
kovos ir partinių tikslų.

Del partines darbuotes pa
daryta eilė praktinių nurody
mų. Nutarta atkvėpti ypatin
gos domės i finansų sutvarky
mą ir jų padidinimą.

Draugai, kad ir‘trumpai pa
sitarė, jautėsi atlikę naudingą 
darbų ir sužadirtKu upu išsi
skirstė. Reikia, tikėtis, kad at
būtoji konferencija pažadins 
draugų pasiryžimą vietose ir 
prisidės prie partines darbuo
tės sustiprinimo.

Prieš išsiskirstydami drau
gai sumetė apie 380 auksinų 
sociaildemokrait i nės Ii terat u ros 
reikalams.

v Sereda, Gegužio 10 d., 1922

Pamėginkite naujo..........—

Bu užregistruotu vaisbaženkllu Suv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybes Šiame vaisto idčtos, 
su priemaiša priminiai švelnaus 
kvėpalo.

Rufflos yra aaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

K. GUGIS "
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St

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

Greitu laiku į T £ 11 yt o
per Anglija JUlpLUVcĮ

WHITE STAR LINE

DIDŽIAUSIAS PASAULYJ LAIVAS
Milžiniškas lOJ A I Q TT I ^50 
4 šriubais IV* 1Z< W i * ilgio

Gog. 20; Birž. 17; Liepos 8; Liepos 29 ir stambus laivai 
OLYMPIC, Geg. 13; Birž. 3; Birž. 24; Liepos 15 

HOMERIC, (naujas) Birž. 10; Liepos 1; Liepos 22; Itugp. .19 
Tiesioginis susinešimas prie Soųthamptono su Danzigo laivais.

Keledviai ir bagažai ūmai pasiunčiami.

AMERICAN LINE ( 1
KELIONĖ Į LIETUVĄ PER HAMBURGĄ 

Prie šalinis susijungimas prie Hamburgo be išsedimo Vokietijoj.
Reguliariai plaukioja — dideli, smagus laivai:

RED STAR LINE f
Labjausia lenkų mylima per Plymouth’ą į Danzigą.
Plaukia iš New Yorko kas savaite.

VISOKIS SMAGUMAS — VISOKIS MANDAGUMAS 
Platesnių informacijų klauskit savo vietinių agentų arba 
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY, 

1 Broadway, New York City.

RALTIJOS-AMERIKOC
Lf LINIJ A 9 Bv o a Jvay, Nev^Yor k. N YT.Ut 

TIESI
KELIONE

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja Į Piliayą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSĄ PADALIN-

į^LOVŲ
Geg. 17
Geg. 31

TA Į KAMBARIU 
4-rių, 6-šių ir 8-nlANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-ni^ 

POLONI A ............................ '........ .....
■Įestonia .............. I

i TREČIOS KLASOS KAINOS 
įį HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ 
L — L1ĖPOJŲ IR MEMELĮ $107.
| Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie save

$106.50 
.00.

savo agentų

Draugijinės Ligos
Kraujo ir Odos Ligas

Pasekmingai išgydau už mažas lėšas, kaipo kompetentiškas 
specialistas turys daug metų patyrimo. Ypatiška atida kreipia
ma kiekviename atsitikime.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE
40 N. Welis St., kampas Wells ir Washington Sts

Vai.: 9 ryto iki 8 vak.
Ned.: 10 ryto iki 1 vak.

Ateikit kada, tik norit

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
15c., tad 
atsiusime 
per pašt# 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

CONTf NTS.VIUIO OZ5

ISIOPSDANDRUR'
. PPOMOTtS

įHBAI.THY-SCAI.P
LUXURIANT PAIRI

Iėad.richtfr&co 
•'ai;St< ItRMINAI BtDGS 

nROOKLYN': . 
NEW YORK .

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 

• vais- 
baženklis.

JOHN KUCHINSKAS 
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Saugumas--Tvirtumas-- 
Patarnavimas r r T T ’ ''

'
Kuomet atrandi banką su užtiki-intu saugumu ir ne

paprastu tvirtumu kuriuos palaiko ‘patarnavimas^ kad yra 
draugiškas, ypatiškas ir pagelbingas, todėl busi atradęs 
banką, kuris atsimokės už tavo rėmimą.

The Stock Yards Savings Bankas, yra visų bankas. 
Kiekvienas accountas, didelis ar mažas, yra svarbus jūsų 
akise ir tfamistos accountas turės tokį pat atidų saugoji-

’ mą, kuris’patraukė pas mus 25,0Q0 kdstumerių daugelis 
yra nuo laikų banko įsikūrimo, 20 metų dtgal.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

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

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

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILI.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tol. Lafayette 263

KREDITORIŲ KOMITETO 
PRANEŠIMAS

Paskirtas laikas pasirašymui.
Komitetas- praneša, jog, sulig išduotais 

tais, Town of Lake, Bridgeport, Roseland,
rapor- 
18-tos 

gatvės, Kensington, Burnsides, — šiose kolonijose 
daugumas kreditorių jau pasirašė po peticija turto 
paėmimui. Kiti kreditoriai, kurie dar nepasirašė 
peticijos, kviečiami pasiskubinti tai atlikti, nežiūrint 
kur turite padėtas notas.

Laikas pasirašymui paskirtas iki gegužės-May 
11 dienai, kadangi komisija turi paduoti peticiją ad
vokatui įnešimui į teismą.

Komitetas.
Peticija, kurią reikia pasirašyti, randasi šiose 

vietose:
BRIDGEPORT

E. Gedaitis, 3302 So. Halsted St.
T()WN OF LAKE )

P. Vaičkus, 4637 S. Paulina St.
ROSELAND

Ch. Kiserauskas, Barber Shop, 10504 S. Michigan Av.
KENSINGTON

Bruno and James, 314 Kensington Avė.
WEST PULLMAN

A. Yonaitis Southern Drug Čo.^ 11858 S.Michigan av.
18-TA.

Antanas Subotiš, 1817 S. Union Avė.
WEST SIDE

J. Shaltz, 2239 W. 21st St.
CICERO

J. Janulis, 1535 — 15th St.

The Littlo Nurea 
jbr l.ittte lite" Saule nudegus nosį •* r 71 • j i

Vartok apščiai šaldančio

iūentkoiatum
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiškai.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidunndestyj.

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel. t Hyde Bark 3395 
—.... .............

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARČIAI 

1305-7 127 N. Dearbom St. 
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
į Res, 1102 S. Ashland Blvd. 
} Seeley 8676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

■29 So. La Šalie St. Rooin 530 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

S. W. BANES 1
’ ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Rectcr Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

------------------------------------------------/

Dr. AL. DAVIDONIS
‘ r '•

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 281’6 So. Michigan Avė. 

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

Telefonas Victory 9082

Z—----
A.

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus iŠva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų g varau tuoj ame.
Elektriškam darbui 

7101 
1892

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei page

daujama.

Telefonai Boulevard

Pranešimas 1
idgeportieČiams ir toliau irvve-BridgeportieČiams ir toliau gyve 

’ nantiems, kad 
priskiriam a- 
kinius kuo ge- 
riausiai už nu

žemintų kainą su pagelba akių 
specialisto. Dabar nereikės to
liau jieškotj, kuomet galėsite rei
kalus atlikt čia pat ant vietos, pas

A. R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., Chicago.

----- -- ............. .
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY< BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO 
. DALYKUS

Bankų padėtis pagerėjo. — 
Dvejetą mėnesių atgal mes bu
vome pažymėję įvykusį tada 
musų bankų depozitų nupuoli
mą. Dabar yra smagu atkreip
ti skaitytojų domą į tai, jog pa
skelbtos vakar bankų atskaitom

laiku sumažėjo paskolos ir pa
didėjo “cash”. Depozitų pasi
dauginimas įvyko betgi labiau
sia einamosiose sąskaitose — 
ženklas biznio atsitaisymo.

Stock Yards Banke — depozi
tai paaugo nuo $6,747,103 
$7,443,602.

Marketo Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi- 

cagos marketo kainos buvo se
kamos :

iki

Lietuvių Bendrovių
Pastebėtinas yra įvairių Ameri-

Šerai.

rodo Chicagos bankų depozitų kos lietuvių bendrovių šėrų ver- 
apskritai, o ypač lietuviškų ban- tybės stovis, 
kų depozitų paaugimą. le
dija, jog žmonės pradėjo atsipei-* netikresniais juos 
keti po “greito pralobimo” ligos jiems rinkos.
ir ėmė vėl taupyti skatikus, išimus yra daugelio žmonių noras* 
antros pusės tai yra geresnių1 1
laikų prisiartinimo žymė.

Čia paduodame kaikurių mu
sų bankų palyginimas skaitli
nes.

Universal State Bank — šis 
bankas, pergyvenęs krizį, perei-j 
tais dvejais mėnesiais padarė $70,00 bet siūloma $39.00. 
didelį žingsnį priekin: jo depo
zitų suma į du mėnesiu pašoko ’ prašoma $3.00, siūloma 5 cen- 
nuo $1,630,450 iki $1,729,938,’ 
kas reiškia paaugimą $100,000. 
šitas depozitų paaugintas įvyko, 
kaip matyt ,vien todėl, kad lie- centų 
tuvių biznieriai vėl atgavo pasi- ;
tikėjimą tuo banku, po to, kaip soma $5,00, siūloma, $1.00.

Progreso batų bendrovės ęė- 
rai — nebeverti nieko; kompani
ja subankrutijus.

Creamery eks- 
centralizuotas Bd^c.,

SVIESTAS 
tra 34c 
ladles 21 ir 22c., pakeliuose 16 
ir 18c., kaina retaileriams sta- 
tinukės 38c., spaustas 40c.

KIAUŠINIAI — Švieži pir
mieji 24’/o ir 24% c., paprasti 
pirmutiniai 22 ir 221Z>c., maišyti

Patįs Šerai jau
Tai bu-Į yra labai spekuliativiai, bet dar 

daro stoka l°bicse 23Vu ir 24c, ekstra sif 
šiuo laiku pažy- balto medžio dėžėse 28 ir 

29c., margiukai 19c., purvinu- 
kai 20 ir 20^c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur- 
gaidžiai 

16c., antys 25ė., žąsys 16.
NEGYVA PAUKŠTIENA — 

Kurkęs 35c. ir 36c., vištos 27 ir 
28c., gaidžiai 17 ir 18c., antys 27 
ir 28c., žąsys 19 ir 20c.

BULVĖS — 100 sv. baltos 
šiaurinės $1.50 ir $l?70; vakari
nės $1.90 ir $2.10; saldžiosios 
$2.75 bamperis.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$6.00 ir $8.00 statinės; grėp- 
sai $5.00 ir $įj>0 kreitas; lemo- 
nai $7.00 ir $7.50 dėže orančiai 
$7.50 ir $9.50 dėže; ananasai 
$4.00 ir $4.25 kreitas; žemuogės 
$2.50 ir $3.00 už 12 kvortų.

ŽALIOS DARŽOVĖS —

atsikratyti nuo įvairių jų inves- 
tmentų. Yra daugybė pasiūly
mų, bet negalima surasti pirkę- ’ kės 25c., vištos 24c 
jų-
esti lietuvių rinkoje 
mai: —

Lietuvos bonai —

Štai kokie šiomis dienomis 
pasiuly-

prašoma

Atstatymo bendroves Šerai —

tai.
Lithuanian Sales Corporation 

— prašoma $8.00, siūloma 50 
i*vU.
Mildos Bendrovės Šerai — pra-

jį paėmė į tvirtas rankas p. J. J.
Elias, — ko mes ir tikėjomės 
dvejetą mėnesių atgal.

Tai matos ypač iš to, kad tau
pomajam skyriuje dalykai sto
vėjo beveik ant vietos, tik paau
go indėliai einamosiose sąskai
tose (cįecking account).

Metropolitan State Bankas —
depozitai paaugo nuo $1,662,186 kiti net ir mėgina kainas kelti, 
iki $1,796,536, ir tuo pačiu lai-. Tokios kalbos nėra pateisina- 
ku paskolos ir diskountavimas mos. Mėginimas pakelti tovo- 
truputį sumažėjo, bet taip-jau1 rų kainas krautuvėse neatsilieps 
sumažėjo “cash”, kas liudija in-j gerai ant tų krautuvių 
dėjimą pinigų į kitus ^altinius.

Central Manufg. Disrict Ban- Ažuot bandę kelti kainas krau- 
kas šis bankas kovo 10 d. de- tuves dauginus pelnys, jei steng- 
pozitų turėjo $5,415,075, o ge- sis užlaikyti savo krautuves pi- 
gužes 5 d. turėjo $5,306,599. • Iš giau ir parduoti tavoms ta pa
tų sumų taupomųjų pinigų bu- čbi ar atpiginta kaina. To- 
yo kovo 10 d. $2.022,068, o gegu- krautuvės kurios taip darys ir 
gilzės 5 d. $2,034,420. | aiškiai paskelbs savo kostume-

Peoples Trust & Savings Ban-' riams, kad jų kainos nekįla ir

♦
♦ ♦

Kainų kįlimas. - 
mažieji biznieriai su biznio pa- 
sigerinimu jau pradeda kalbėti 
apie detalio kainų pakėlimą, o

Kaikuric

biznio 
tokiu laiku kaip dabartinis.

gūžės 5 d. $2,034.420.
Peoples Trust & Savings Ban-'* riams, i___ ___________ **

kas — šiame banke depozitai \ nekils šiuo laiku — nužengs to- 
du mėnesiu pašoko nuo $13,175,- liaus už kitas krautuves. * 
514 iki $13,428,474. Tuo pačiu l Kl. Jurgelionis.

Asparagai $3.00 ir $3,50 dėžė; 
batviniai $3.00 ir $3.50 už sta
tinę; salieriai $4.00 ir $5.00 
kreitas; morkos $5.00 ir $5.50 
už statinę; kopūstai $2.50 ir 
$2.75. žyduoliai kopūstai $3.00 
ir $3.50 kreitas; agurkai $2.50 
ir $2.75 bamperis; salotos gai
vose $2.75 ir $8.00 kreitas; gfy- r y
bai 70 ir 80c., dėžė; cibuliai 
$2.75 ir $3.00 už 10 svarų mai
šelį; pipirai $3.50 ir $4.00 krei
tas; ridikai $1.50 ir $1.75 tuzi
nas pundelių; tamėtos $5.00 ir 
$5.50 kreitas. i

• ■ A

JAVAI — Kviečiai $1.18,-kor- 
nai 61c., avižos 37 %c., rugiai 
$1.04.

Siųskit Pinigus Dabar!
Gal jūsų giminėms Lietuvoj labai rei

kia! Jiems labjau reikia negu pačiam.

Siųskit pinigus per šio tvirto banko Pi
nigų Siuntimo Skyrių. Pristatymas gva- 
rantuotas ir kainos žemos. Greičiausis 
pristatymas.

Ateikite į banką šį vakarą tarpe 6 ir 
8 valandos.

CENTRAL MANUFACTURING
BISTRICT BANK

1112 West 35th Street

Užsimokėkit gaso ir elektros bilas 
pas mus.

ČYSTO VILNONO SIUTAI
PO $26.50.

PASIŪTI PAGAL MIERA.
Štai kur didžiausia drabužių paaiuly- 

nw, kokis kada nors tamstai buvo pa
siūlytas. Siulau pilnai trijų šmotų 
siutą, pasiūta pagal tainistos mierą iš 
100% čysto vilnono materijos su 
tikru seržaus arba alpaca pamušalu tik 
už $26.60. Atstovauju GOODVVEAR 
Chicago, didžiausią drabužių iš(|irbčją 
ir vvholesale vyriškų drabužių Ameriko
je. Pirkdami iš GOODVVEAR per ma
ne, sutaupote mažiausiai $10.00 ant 
kiekvieno siuto, kok| tik pirkaite.

GVARANTAVIMA8.
Siūlomas siutas už $26.50 yra visiš

kai gvarantuotas kad pritiks ir busi 
užsiganėdinusiu visais atžvilgiais. Turi 
tamista būti visiškai užsiganėdinusiu—• 
100% užsiganėdinusiu pirkimu 
arba pinigus gražinsiu. Prie šiam 
$26.50 siuto, turiu daugiau, po $32.50, 
po $39.75 ir $45.00 — visi stebėtinos 
vertės, nes tamista sutiksi, kuomet 
pamatysi. Ateik ir pamatyk šią didelę 
eilę, arba pasiųsk man atvirutę, o aš 
atvežšiu pas tamistą. Ne akstinsiu 
kad pirktum.

PLOTKIN TAILORING 
128 North Wells Street, Room 605 
Tel. Franklin 5412

§ Rusiškos ir Turkiškos Vanos
S 12th STREET 

leL Kedzie 8902

? H. v <

8614-16 Rooteveli Rd.
‘ .JkĄ. v

CHICAGO. 1LL.

Paino Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS:, galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų.' Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., , 

Chicago, III?

Tikras Didelis Pelnas
Kas nori gauti tikrą didesnį nuošimtį savo pinigams, tegul 

neklauso nebetų pasakų apie abejotinus indėlius, bet tegul indeda . 
savo pinigus tiktai į tvirčiausias kompanijas, kurios visuomet ,\ 
mokėjo, moka ir mokės dividendus.

Mes patariame šiandien nepraleisti progos nusipirkti kuo- 
daugiausia

Canadian Pacific Geležinkelio seru
Tai yra be abejo tvirčiausias sviete geležinkelis. Moka di

videndų $10 ant sero. Šerai dabar kainuoja apie $142. Galima 
neabejoti, kad dar šiais metais šitie Šerai parsiduos maždaug po 
$200 Šeras. Neužilgo prieš karę šitie Šerai parsidavė po $283.

Lengvas išmokėjimas
Kas dabar nusipirks 10 -šitų šėrų, užmokės apie $1420, o už , 

metų laiko galės parduoti už $2000 ir gauti dar $100 dividendų. 
Perkant nereikia visų pinigų įmokėti. Įmokėsi dalį dabar, o 
tolinus mokėsi lengvais mėnesiniais išmokėjimais. Išmokėjimo 
pienas prisidės prie pelno padidinimo, nes Šerus, jei norėsi, galėsi 
parduoti nors ir nebaigęs mokėti.

Išpildykite čia pridėtą kuponą, klausdami pilno išaiškinimo 
apie lengvą išmokėjimą.

K. S. Jurgelonis & Co.
STOCKS & BONDS

611 Union Bank Bldg. 
25 No. Dearborn St. 

CHICAGO.

Telefonas Central 4907

K. S. Jurgelonis & Co., 
25 N. Dearborn St. 

Chicago.

Atplėškite įą kuponą ir pasiųskite

Prašau suteikti man pilną išaiškinimą apie pirkimą 
Canadian Pacific geležinkelio Šerų lengvais išmokė
jimais. x

Vardas

Adresas

Linksma ir Saugi Kelione i Lietuva
KelDidžiausiu laivu AQUITANIA (Cu narei Line) June-Birželio 13 d. 

ninkus palydės iš Chicagos iki Kauno Lietuvos Maisto B-vės Pirmininkas N 
Radis ir Direktorius B, Navickas.' Su jais keliauna apie 50 lietuvių is Chi 
ir apielinkių. 1 A .

Jei rengies keliauti tai keliauk June 13 dieną.
Per Lietuvos Maisto Bendrovę su palydovais.

. : ■ W

*$*#JR*i

Laivakortės 3-čios klesos $106.50.
Norintieji važiuoti į Lietuvą ir tureli linksmą kelionę su gerais palidovais 

kreipkitės į

Lietuvos Maisto Bendrove
v

Chicago, III
E. ST. LOUIS, ILLINOIS

P. Paulauskas, 
1226 N. 8th Street.

WAUKEGAN, ILLINOIS
L. Misuinas, 

907 — 8th Stree.
J. Labanauskas,

725 Victory Street.

10715 Michigan Avenue,
Arba pas musų, atstovus:IND. HARBOR, INDIANA

P. Baltrušaitis,
3808iBeech Street. I

MILWAUKEE, WISCONSIN
J. Boreisius,

604 — 6th Street.

Mes suteiksime geriausį patarnavimą keliauninkams. Taippat perkelsim 
jūsų pinigus į Lietuvą, saugidi doleriais arba išmainysime ant auksinų pagal die
nos kurso. ’

Parūpiname pasportus ir parduodame laivakortes ant geriausių linijų.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

a
 Baigusi Aku

šerijos kolegi
ją,’ ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijotf7 hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,

da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer- 

________ ginoms.

k, i r,i:;";.; ..... . -=a

Pa

pria
Duo

K^DR.HERZMAN^K
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 prietaisus.

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

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

[ Dienomis: Canal 
_ , . . J 3110 arba 357Telefonai:

Į Nakt. Drexel 950
L Boulevard 4136

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

Or. A. R. Blumenthai
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

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: 
Nvn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

—■ ............ • f

DR. CHARLES^ SEGAlt
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—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. Nedšl. pagal sutarimų 
3261 So. Halsted StH Chicago, III.

Telefdhas: Boulevard 7042

C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

Pobllshed Daily axcept Sunday by 
Tha Mfihuaidan Newa Pub. C<H Jhc*j

Edltor P. Grigaiti*.

1739 SO. HALSTED ST 
, CHICAGO, ILLINOIS.

Jalephone Roosevalt 8600.

$8.00
$7.90
$8.00

Subscription Ratesi 
per yeur in Canada. 
per year outside of Chlcago, 
per year in Chicago. 
per copy,

pilnos apsivilimo su pasipik
tinimu nusigrįžta nuo jų.

Nežiūrint - priešų atakų, 
Socialistų partija eina tvir
tu žingsniu priekin. Tie, kur 
pirmiau buvo ją apleidę dėl 
kairiašparnių, pamatę savo 
klaidas ima grįžti atgal į ją. 
Partija atsigauna ir medžia
giškai ir apie “pardavimą 
savo namų” ji nekalbėjo ir 
nekalba.

Keturi Frontai
Jurgis Graudžius.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
vf Chicago, IU., undai the act of 
March 2ud, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
Ui. — Telefonas i JKoosevelt 860U.

$8.00 
(4.60 
2.26 
1.76 
1,00

8a.

Uisimokijinao kainai
Chicagoje — paltu;

Metama 
Pusei metų - ------- - ..
Trims pjėnesiams 
Dviem mėnesiams »
Vienam mėnesiui „ . ■ j-c

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija .... , > ,<■■■■-
Savaitei ,—......... .........—- __
Mėnesiui .. ■ ................... ..

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštui i , ;

Metams .. ................ ,
Pusei metų---------- y
Trims mėnesiams.... , , , .....  2.09
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui , ■■■-< •To

Lietuvon ir kitur uisienluosei 
(Atpiginta), 

Metams-----------------
Pusei metų-----------
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Laikomoji dabar Cleve- 
lande gelžkelių konduktorių 
konvencija kaip vienu ^ai
stį nutarė moraliai ir pini
gais remti judėjimą, kurio 
tikslas yra kurti savarankę 
Amerikos darbininkų politi
nę partiją, Anglijos darbi
ninkų partijos pavyzdžiu. 
Pradžią tam judėjimui da
vė laikytoji Chicagoj trys 
mėnesiai atgal darbininkų 
organizacijų atstovų konfe
rencija, kurioj dalyvavo ir 
Socialistų partijos atstovai.

Pastabos

9t

Apžvalga
Brooklyno. “Laisve” paci

tavus Naujienų pastabą dėl 
prisidėjimo Socialistų parti
jos prie y ienos. Internacio
nalo, sako;

“Iš Naujienų išsireiški
mo galima suprasti, kad 
Amerikos Socialistų parti
ja smunka, “nesusitvar
ko” viduje. Kada jos bo
sai išbraukė iš partijos vi
sus kairiasparnius, tai ti
kėjosi, kad užviešpataus 
dangiškas rojus ant že
mės, kad partija augs ir 
bujos. > Bet gyvenimas 
parodė ką kita. Praslin
kus tūlam laikui, partija 
paskendo skolose ir jau 
buvo pradėjus kalbėti apie 
pardavimą /partijos na
mo.”
Kiekvienoj organizacijoj 

yra nuomonių skirtumų tais 
ar kitais klausimais. Yra 
jų ir Socialistų partijoj. Tai 
juk natūralinis dalykas# Tie 
skirtumai betgi ne principi
niai. Jie nekliudo partijos 
vienybei ir solidariam dar
bui. Atsikračius kairiąs- 
parnių, Socialistų partija 
narių skaičiumi, tiesa, laiki
nai susilpnėjo, bet moraliai 
ji sustiprėjo. Pergyvenus 
audras ji išėjo iš jų nepa
laužta, nesugadinta, bet dar 
tvirtesnė pasiryžymu savo 
uždaviniams vykinti. Viduj 
ji pilnai susitvarkius. Tatai 
parodė pastaroji partijos 
konvencija.

Tuo tarpu gi kas atsitiko 
su atskilusiais nuo Socialis
tų partijos kairiasparniais, 
kuriems atstovavo “Lais
vė”? Bandė sulipdyti ko
munistų partiją, — suskilo", 
subiro į atskiras partijėles, 
kurios viena su kita veda 
šlykščiausias peštynes. Ir 
ta nešvari kairiaspasnių 
vadtfTarpusavio kova taip 
diskreditavo juos darbininkų 
miniose, kurios pirma buvo 
juos sekusios, kad dabar jos'cuzų frankais.

Amerikos katorgų kalėjimuo
se tebekankinama šimtas ketu
riolika žmonių, karo metais pa
smerktų dėl to, kad jie buvo įsi
tikinę, jog karas yra pragaras 
ir, eidami tuo įsitikinimu, bu
vo priešingi karui. Kalinamų
jų vaikai suvažiavo VVashingto- 
nan prašyti prezidento, kad jų 
tėvus, jų maitintojus paliuosuo 
tų. Prezideptas atsisakė vaiku
čius matyti. Nėr žiūrėta, kad 
jus, mažutėliai, kenčiante: jūsų 
tėvai pavojiiigi žmonės, — ne
tiki į reikalingumą žmonių sker
dynių, ir už tai jie tesupu va ka
lėjimuose.

Prieš trejus metus Chicagoj 
buvo cigarų dirbėjų streikas. 
Samdytojai kreipėsi į , teismą, 
kad uždraustų streikininkams 
pikietuoti. Teisėjas Sullivan 
mielai samdytojams patmavo 
ir davė drausmę. Kaikurios 
darbininkės tos drausmės nepa
klausė, pikietavo toliau, ir tei
sėjas Sullivan pasmerkė jas ka
lėjimai!. Jos apeliavo į^iugš- 
tesnes įstaigas. Kol apemicija 
buvo išspręsta, praslinko treji 
metai. Tuo tarpu tos darbinin
kės vedė ir susilaukė vaikų. 
Apeliacijų teismas apeliaciją at
metė, ir tos darbininkės, dabar 
jau motinos, buvo* vėl suimtos 
ir kartu su savo kūdikiais į ka
lėjimą sukimštos. Atsišaukta į 

gubernatorių dėl susi- 
Gubernatoriaus butą 
ir jis tuojau susimili- 

Bet vargas. Už gu- 
pasirodė didesnis

valstijos 
milimo. 
žmoniško 
ma davė.
bernatorių
esąs šerifas — palankiausias pi
niguočių tarnas kur reikia strei
kininkai suvaldyti. Jis atsisa
kė klausyt gubernatoriaus įsa
kymo paleisti pasmerktąsias, 
nutaręs išlaikyti jas ir jų kūdi
kius kalėjime. Jo sąžinė butų 
nerami, negavus progos pasige
rėti kančiomis įr ašaromis moti
nų ir jų nekaltų vaikų..

Ncw Yorke teismas pasmer
kė šešiems mėnesiams kalėjimo 
seną, 60 metų amžiaus moksli
ninką, egiptologą Lorenzą Co- 
vingtoną. Baisiai prasikalto? 
Papildė kokį nors kriminalinį 
aktą? Nugi. Vietos draugija 
nemoralybei naikinti susekė, 
kad tasai mokslininkas savo na
muose laikąs žmonių moralybei 
priešingų, “nepadorių”, “porno
grafinių” paveikslų ir knygų...

Rusų auksas šveduose.

E. STOCKlliOLM. — “Bęrlin- 
gske Titiendc” pranešimu, 
Stoockholme gauta 100 dėžių 
rusų aukso, 33,000,000 švedų 
kronų sumai. Dalis tų pinigų 
įnešta rusų rubliais, dalis pran

žino- 
klerikalai, 

apsikrikštiję save krikščioni
mis demokratais, katalikais ir 
visaip kitaip, nutarė žut-but 
sugniaužti visą Lietuvos gyve
nimą į savo juodąją gniaužtę, 
suvaryti visus po savo juodais 
skvernais ir ten laikyti, nežiū
rint į tai, ar daugelis leips ten 
nuo jų troškaus oro ar ne. 
Taip pat amerikiečiai jau gerai 
žino, kad šitie Lietuvos juo
dieji gaivalai žinodami, kad at
vira kultūrine kova jiems to 
niekad nepasiseks padaryti, 
tam tikslui pasiekti užkinkė 
bažnyčias, jų sakyklas ir klau* 
sykius. Bet pasirodo, kad ir 
to dar negana. Visgi daug 
žmonių senai jau pastebėjo, 
kad kunigų, jų klapčiukų ir 
zakristijonų pliauškalams ne
bėra ko tikėti, nors jie tuos 
slavo* pliauškalus ir į Dievo žo
dį (kaip jie sako) vyniotų.

Taigi jie griebėsi aštreshių 
priemonių. Tiems tikslams pa
siekti klerikalai susimobiliza- 
vo Žvalgybą, apginklavę ją 
naujos sistemos kančiai® ir į- 
maišę jon didžiulę porciją bu
vusių rusų ochranininkų ir 
žandarų. Ir tai negelbėjo. Tie
sa, daug žmonių priplakė, į ka-

Amerikiečiams jau yra 
ma, kad Lietuvos

įbaugino, bet laisvosios min
ties nesugavo ir nepasmaugė. 
Ir vis, kaip buvo, taip ir yra 
jos reiškėjų.

Kaip čia padarius? Krapš- 
tę krapšlę pakaušius, galvoję, 
galvoję klerikalai galų gale štai 
ką sugalvojo: reikia, naudojan
tis kelių rankų dauguma Seį 
me, (tik rankų, bet ne pro$) 
pasigaminti sau tinltamų yįšta- 
tyin 
butų 
n į an tjjŲpĮį

uriais užsibarikadavus 
linįia padaryti generali- 

ant Lietuvos pa- 
visuoinenėsžangiosiom visuomenės dalies, 

kad ją viekai sutrynus. Ko

 

kie tie įsti^ymai, kuriais pasi

 

rėmę kleriljalai žada triuškinti 

 

savo priešu^, žinotu iš drg. St. 
Kairio ir kitų striitpsnių. Tie 
įstatymai dar nevisai Seimo 
išleisti, bet smarkusis klerika
lų antpuolis ant visų tų, kurie 
neina po jų skvernais, jau ge
rokas laikai kaip eina.

Kaip tas antpuolis klerika
lams vyksta, kaip prieš juos 
spiriamasi, bendri tos kovos 
bruožai amerikiečiams yra ži
noma iš “Naujienų” straipsnių 
ir korespondencij ų;

Aš čia noriu duoti šiokįdokį 
tos kovos vaizdą provincijoje.

Musų klerikalai senai jau pa
stebėję, kad tais plyšiais, pro 
kuriuos tryška į visuomenę tei
sybes žodis, tomis tvirtovėmis, 
kurios yra neįveikiamos jų su
rūdijusiai artilerijai, yra: 1. 
socialistinės partijos su sočiai* 
demokratų partija priešakyje, 
2. sodžiaus ir beshnokąs pažan
gusis jaunimas;, 3. šiek-tiek su
vokiantieji savo klasinius rei
kalus darbininkai ir, 4. pažan
gioji mok yloj i j a. Prieš tuok, 
jeigu taip galima vadinti, 
keturius musų visuomeninio 
gyvenimo elementus klerikalai, 
apsiginklavę naujai išrastais 
ginklais, ir pradėjo generalinę 
odensyvą.

Nekalbant jau^ apskritai apie 
socialistus, — kaip pažangusis 
jaunimas, taip supratę savo rei
kalus darbininkai, ir pažangio
ji mokytoj i ja gyvena skirti
nu * gyvenimu, skirtinose aplin
kybėse, /uri skirtinus savo kas
dieninio* gyvenimo, rupesnius, 
yra nevienokio intelektua'lio 
ūgio. Dėlto kiekviena tų trijų’ 
visuomenės grupių turi dar sa
vo organizacijas. Socialistinis 
ir apskritai pažangusis so
džiaus ir besimokąs . jaunimas 
(moksleivija) telpa .“Jaunimo”, 
“'Draugo”, “Aušrininkų” .ir 
kitose organizacijose; darbi
ninkai kuria savo profesines 
sąjungas, mokytojai susiorgani
zavę į mokytojų profesinę są
jungą. ’ J

Taigi klerikalams tenka savo 
bendras puolimo frontas su
skirstyti į keturius atskirus 
frontus: apskritai prieš socia
listus, prieš pažangųjį jaunimą, 
prieš klasiniai nusistačiusius 
darbininkus ir prieš pažangiąją 
mokytojų ą.

Klerikalai žino, kad jie kovą 
gali laimėti tik tada, kada pla
čiąsias žmonių minias įbaugins 
pekla arba dar baisesniu daly
ku už nesilaikymą jųjų skver
nų, kada plačiau susiorientuo
jantiems žmonėms įkals į gal
vas visokių baisenybių apie “ci- 
cilikus” ir bedievius. Jie taip 
pat žino, kad tą darbą sėkmin
giausiais gali varyti tik klebo
nijos su bažnyčiomis.

Štai delko dabar didžiąją ko
vos pajiegų dalį klerikalai per
kėlė į provinciją, pavedę ten 
tai kovai vadauti klebonijoms, 
štai delko Seimo krikščionių 
demokratų rankos paveda kle
bonijoms žemes plotus ir/ ki
tokio turto, štai delko tos pa
čios rankos nori atiduoti mo
kyklas klebonijų globon.

Pažiūrėkime, kaip klebonija 
atlieka užrietąsias joms naujas 
pareigas.

Lengviausia, žinoma, provin
cijoje klerikalams, t. y. klebo
nijoms, apsidirbti su atskirais 
socialistais darbuotojais. Rei
kia žinoti, kad pas mus socia
listinės partijos tebėra organi
zavimosi stadijoje, dar silpnos 
—retai kur provincijoje teturi 
kuopas), maža teturi literatūros, 
laikraščių. Provincijoje parti
jų, kaipo tam tikrų organiza
cijų, dar nežymu. Maža dar 
tėra žmonėse ir nuovokos apie 
jas. (Nekalbu apie didesnius 
centrus, kaip Šiauliai, Mariam- 
polė, Panevėžys). Bet kiekvie
name kampelyje -užtiksime vie
ną kitą socialistų, kurie norė
tų įnešti į tą kampelį socialis
tinės minties- praskleisti litera
tūros, sukurti kuopelių. Bet 
kur tau! Tuojau tokius ap
stoja juodieji vanagai. Pir
miausia tokius idėjinius* žmo
nes klebonai ir jų zakristijonai 
apskelbia bedieviais, kurie gali 
užtraukti “koronę” visai apy
linkei, • paskui apšaukia juos 
didžiausiais ištvirkėliais ir ko
munistų papirktais žmonėmis, 
kurie nori padaryti tokį pat ba
dą, kaip kad yra Rusijoj. Ypač 
klerikalai dabar pamėgo gąs
dinti komunizmu ir badu. Tai 
daugiau gelbsti negu pekla!

Žinoma, retas kas beišdrįs 
būti taip visų akyse išniekintas, 
ypač kad tas išniekinimas gali 
paliesti ir apšmeižtojo pilvą: 
amatninkas pabijo pritrukti 
daiboį, krautuvninkas—pirkęjų, 
darbininkas!—samdyto j ų, dau
gelis valdininkų—vietos.

Jeigu kuris drąsesnis ir nc- 
priklausomesnis bando nepabi
joti “švento” žodžio, tai klebo
nija ir darbu moka prirodyti

kliūčių vedant, krikštijant, ne
laidoja kapinėse, nors numiręs 
žmogus butų buvęs ir šimtų 
kartų geresnis už patį klebonų. 

(Bus daugiau)

Ar Aš Kitoki?
Tiktai turi birt kas nors 

sta su tuo žmogum, kuris 
paklausia šiito; ir'kadangi

kei- 
ncl

to ^įklausiau, ta/tuomi jau ir 
pažymiu saye. i

Aš atrodau normalus, šilam 
atixj<lomam normalumui aš 
esu labai dėkin ”, Bet tai yra 
beveik vieninj;" / daiktas, už 

yhgas. Taigi 
kada žlmog sako, kad jis
nėra norinali pasauliui bus
geriau® jo / į ireiškimą priė
mus faktu 
yra ariia į 
to, arba įj ciiejusiam 
tumo sto1/ Daugelis 
tų žmonįĮ yra. keisti 
nervuotj 4lllon^s yra

jo / į ^reiškimą
; Gali būti, kad jis 

beprotybės kraš-, 
i nervuo- 

nervuo- 
— visi 

keisti. 
Mano tarnauto karinėj tarny
boj suteikė inap. dvasios ir 
nervų ligą, kuri skamba gra
žiai,* - bet tikrenybėj apsireiškia

su visais chaotinio pragaro vi
diniais ir išoriniaii'S suįrimais.

Bet senai prieš tai aš buvau 
“keistas”. Aš jaučiau tą net 
savo vaikystes pradžioj ir ma
no draugai kaikada tą neaiš
kiai jautė. Bet, kaip aš tik ką 
saikiam, mano išvaizda buvo la
bai apgavinga. LairnSn, žmo
nės nežiūri po oda ir tokiu bu
du aš galėjau augti nekritikuo- 
jaanas. I

Aš Skiriuosi nuo kitų žmo
nių tik laipsniu, tempu ir pri
taikymu. Iki aš patekau į ka
riuomenę, buvau nepaprastai 

tVįiirto sudėjimo, Gydytojai 
man buvo * visai nežinomi. Da
bar jie yra beveik vieninteliai 
mano draugai. Ir tas keista, 
kad aš turiu tokį sveiką kūną 
ir esu toks “nublukęs” kitais 
žvilgsniais. Nublukęs gal ne
visai geras žodis, bet jis gana 
tinka šitai progai, nes aš nema
nau, kad didžiuma žmonių 
galėtų būti taip, kaip aš visuo
met protiniai buvau, be “ko- 
nors atsitinkant” pasauly.

Nuo mažystės iki suaugamo 
melų aš gyvenau pirmeivių na
mų apystovosc; namų, kurie 
buvo pirmeivingi visomis idė
jomis: ekonomijos, visuome
nės, tikybos, lytie®,, meno ir tt. 
Turint sau šitą dugnu, bus len
gva suprasti kaip siauroj mažo 
miestelio atmosferoj 
jaunystes gyvenimas
įtakos į mano dabartinius kei
stumus. Aš buvau vienturtis 
vaikas, bet ne būtinai išlepin
tas. Mano idėjos griežtai skyrėsi 
mano moksladraugių idėjų, to
dėl aš neturėjau sveikos drau
gystes, kurios vaikybė reika
lauja ir privalo ją turėt, nes aš 
savo manymo budu visuomet 
buvau atsargiai nusistatęs. Dė
lei šito ■ draugingumo stygio 
mes rvisi žudėm — mano ga
lėjusieji būti mano draugai 
ir aš—nes kiekvienas mes turė
jom ką nors duoti kitam, jei 
mes bittume tą žinoję.,Supran- 
talma, kad aš daugiausia žud
žiau, nes jiems neteko tik ma-. 
nęs savo tarpe, aš netekau jų 
visų. (

Yra. sunku pasakyti, kiek 
vienas žmogus skiriasi nuo ki
tų žmonių, nes neivienas ) ne
drįsta būti savo natūraliu savi
mi ir seka savo palinkimus be 
atsižiūrėjimo. O kadangi mes 
galim spręsti tik iš paviršuti
nių dalykų, tai kiekvienas 
sprendimas didžiumoje turi 
būti grynu spėjimu. Bet aš 
žinau, kad mano jautrumas 
yra nustatytas augščiflu; aš 
esu jautresnis.ir jaudresnis ne
gu devyniosdešimts devyni iš 
šimto mano draugų, šitas be
galinis jautrumas drauge 
mano nepaprastomis 
mis natūraliu budu ir 
ginimai atskyrė mane; 
mane pasitraukti nuo
patapti begalo įžvalgom.

žmpiiių susirinkimo aš ne
kenčiu. Būrys yra man atka
rus ir šlykštus, bet podraug aš 
gesauju pavieniuos draugystės. 
Ir keista tas, kad aš iš tikros 
širdies geisdamas ir trokšda
mas draugystės, lig šiol nera
dau jos. Gali būti, kad aš sa
vo idealą per augštai pasta
čiau, bet vis tiek vieta lig ši^ol 
neužimta. i

Visą savo' gyvenimą, — ku
ris, liesa, nėra ilgiausias, 
aš dabar esu tik 20 metų 
buvau vienas; norėjau 
vienas ir bet nenorėjau 
vienas! Tai tik dalis
įgimtosios sudėties — priešta
ravimą®. Prieštaravimas < vi
same. Ar mes visi augštai iš
plėtotieji turim dvilipes pri
gimtis? Tai yra vienas amži
nųjų paklausimų, kuris tolyd
žio man užeina. Aš nesimeld
žiu, bet jei aš mdsčiaus, tai aš 
manau, mano malda butų to
kia: “Brangus Viešpatie, leisk 
man užmiršti visus tokius dai
ktus kaip Kas, Kada, Kur, Ko
dėl, Ką.”

Aš negaliu nebūti bedieviu 
taip, kaip kits negali nebūti 
krikščionim, viąas dalykas pa
reina vien nuo jo proto rūšies 
sujungtos su jo pragumais, dalyvaujančių susirinkįmc na-

bet Jman

apystovomig ir draugavimai®. 
Bet aš įgaliu pasiliuosuoti nuo 
aplinkybių, į kurias aš pakliū
va — tik aš nenoriu! Žmogus 
gali būti debieviu ir daugybe( 
kitų baisių dalykų nebūdamas 
užtaušėliu ar ciniku
visuomet noris būti jais visais. 
Negali valgyti pyrago ir turėti 
jį visą. Aš žinau, kad aš ne
galiu sete sėti savo nepapras
tos evangelijos ir vis maišytis 
tarp daugelio, o tą aš kaip tik 
ir stengiuosi daryti. Kodėl?

(Dalykas, kuris visuomet ma
ne baisiai stebino, yra tąsi, kad 
žmonės — pačios sveikiausios 
rūšies — visuomet lipdavo, 
prie manęs, šitos rūšies žmo
nių aš kaip tik ir noriu, o bet 
tarytum man linksima varyti 
jie nuo savęs, kartais beveik 
šiurkščiai; nors nėra didesnio 
garbintojo malonumo ir švel
numo per mane. Čia noriu jų, 
čia geidžiu jų kiekvienu savo 
esybės alonity ir sąmoningai 
varau juos šalin! Jei šitą ra
šytų kas kitas, o ne aš, aš nei 
galėčiau tikėti. Aš ( 
klausiu savęs, ar man

mano 
padarė

su 
sąvoko- 
noišven- 
privertė 
savęs ir

kartini š 
yra. 

smagu daryti save nelaimingu, 
nes kaipgi kitaip galima butų 
išaiškinti mano gadinimas sa
vo palies smagumo? Aš da
rau tą su noru, pilnai žinoda
mas, kas iš to bus. Ar aš žu
dau savo nuovoką; ar aš nete
kau susįlietimo su pasauliu, ar 
gal aš per daug sužinojau apie 
pasaulį, ypatingai dėl savtf 
jaunų metų? Tas gal galėtų 
išaiškinti dalį mano iškraipy
tos prigimties, bet ne visą. Iš 
kur. pas mane tos velniškos, 
prieštaringos įtakos?

Man įdomu kas dedas kitų 
žmonių mintyse. Man įdomu, 
ar kitos sielos turi tokią dau
gybę minčių einančių eile pra
dedant idealybės grožiu ir bai
giant giliausitf* nuopuoliu. Ma
no vaizduotes laipsniams tar
tum galo nėra, nei viršui, nei 
apačioj ir aš tolydžio arba gė
riuos vienu, ar voliojuos kitam 
■— mintimi, žinoma. Išoriniai 
aš visuomet valdau save atsar
giai. Ir tas taipgi keista, kati 
aš retai teatsiliepiu visokiems 
savo proto įsakams. Nesenai 
aš kalbėjau apie savo dvilyte 
įgimtį; manau teisingiau 
bus pasakius ją trilypę esant. 
Šitai mano fizinis kūnas ap
skritai daro kas jam patinka, 
ir yra (lur būt atrodomai) du 
atskiri protihiai eigiai,* visi 
veikia vienu ir tuo >|xtlim lai
ku.

I

Jei tik aš galėčiau, mielai 
tuojau® apsikeisčiau savo da
bartimi ir savo ateitimi su 
kuo labiausia apskretusiu žmo- 
giniu kirminu, kokis kur yra. 
Valandėlę tuiru puikius vai
zdus, gražias svajones, * neap
sakomo grožio minties švitu- 
lius. Bet šitas garbingas va
landėles nustelbia valandos 
protinio nuopuolio, susidedan
čio vien iš gašlumo, patvirki
mo, gyvuliškumo, sujudimo, 
pragaro. Tegul jums Dievas 
pagelbsti, jei su jumis visais 
taip yra — nes jus patys jic- 
galit sau pagelbėt! Kadangi 
kiekviena radasta turi turėti 
savo spyglį, lai aš tur būt pa
sitenkinsiu būdamas menku 
jiaparčiu, ar žliaugė. W. H. Y.

Sereda, Gegužio 10 d., 1922 

rių balsuotų už įnešimą arba 
rezoliuciją.

Todėl kiekvienas Cook Pavie
ties Delegatų Komiteto narys 
privalo dalyvauti susirinkime.

Tie asmens, kurie pasirašė 
atsisakymo blanką, išsiųstą 
Darbininkų Presos Assosiacija 
ir tuo budu priklausančius 
jiems pinigus (kurie reikalau
jant butų buvę grąžinami) pa
vedė Socialistų Partijos Presos 
Fondui, —privalo dalyvauti su
sirinkime.

Organizacijos, kurios pasira
šė atsisakymo blanką ir, žino
ma, tuo pačiu pavedė priklau
sančius jiems pinigus Socialis
tų Fondui, gali siųsti savo at
stovus susirinkimai!. Organiza
cijos ir pavieniai asmens, kurie 
randasi ne Chicagoj, gali raštiš
kai balsuoti už arba prieš įne
šimą. Visi balsavimai, siunčia
mi paštu, turi būti adresuoja
mi šiaip—■ Robcrl H. llowe, 30 
N. Dearborn St.

Balsavimai privalo būti pri
siųsti ne vėliaus subatos ryto, 
gegužio 13 d.

Draugiškai,
Robert.IL Hower ..
S. P. Kromer. 
Eilėn Persona.

L.D.L.D. Reikalai. 
ii - • -i»

Nauji viršininkai..
Vinšininkų balsavimo 1922 

metams peržiūrėjimo komisija 
buvo paskirta iš L.D.LD. 20- 
tos kuopos^ Binghampton, N. Y.

Peržiurėjus visų kuopų ir 
pavienių narių balsavimo blan
kas randama, kad šiems me
tams (1922) daugiausia balsy 
gavo ir liekasi išrinkti L.D.L. 
I). Centro koniitetan šie drau
gai:

1) Pirmininkas—J. S. Pruse- 
lailis, Waterbury, Conn.

2) Sekretorius—J. M. Buch- 
insky, Binghamton, N. Y.

3) Iždininkas—K. Liutkus, 
Baitimore, Md.

4) Knygius—P. Raškinius, 
Brooklyn, N. Y.

15) Vice-Pirmininkas — W. 
V. Anesta, Cambir-dge, Mass.

6) [Literatūros Koniitetan: 
St. ^Michclsonas, So. Boston, 
Mass., Kl. Jurgelionis!, Chicago, 
III. ir V. Ambrozaitis, So. Bos
ton, Mass.

7) Organai: “Keleivis” ir 
“Naujienas”.

Balsavimo peržiūrėjimo ko
misija:

B. Songaila,
P. Adomaitis,
A. Jaksevich.

(Apgarsinimas)

Harringtono kredito
riams.

nes
— aš

J)uti
būti

mano

Partijos Žinios

Su Harringtono notų rei
kalais, kreipkitės į musų ofi
są ir atsineškite su savim 
notas, kvitas ar Pforteles. 
Kreipkitės dieną nuo 2 vai. 
iki 5 vai. miesto ofisan 611 
Union Bank Building, 25 N. 
Dearborn St., o vakarais nuo 
6 iki 8 vai. ^“Naujienų” ofi
san, 1739 So. Halsted Street.

K. S, Jurgelonis & Co., 
Stocks & Bonds, 

25 N. Dearborn St.

Cook Pavicties Socialistų 
Parti jos Delegatų Komiteto na
riai ir visi itie asmens arba or
ganizacijos, kurie sudėjo pini- 
gus Socialistų Partijos Presos 
Fondui, yra kviečiami atvykti 
į 220 S. Ashland Boulevard ne
dalioj po pietų, gegužio 14 d., 
sekamu liksiu:

Išsprendimui klausimo, kad 
sudėtieji fondai! pinigai butų 
paskirti laikraščiui C'hicago 
Socialist, kuris tuo budu galėtų 
išsivystyti į nacionalinį savait
raštį, o atatinkamam laikui at
ėjus, ir į dienraštį.

Kad to fondo pinigai butų 
paskirti minėtam tikslui, rei
kalingą, kad du trečdaliai visų

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

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

3259 Ogden Avė., Chicago,

Robert.IL
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Brooklyno. “Laisvė” paci
tavus Naujienų pastabų dėl 
prisidėjimo Socialistų parti
jos prie Vienos Internacio
nalo, sako;.

“Iš Naujienų išsireiški
mo galima suprasti, kad 
Amerikos Socialistų parti
ja smunka, “nesusitvar
ko” viduje. Kada jos bo
sai išbraukė iš partijos vi
sus k^liriasparnius, tai ti
kėjosi, kad užviešpataus 
dangiškas rojus ant že
mės, kad partija augs ii’ 
bujos. Bet gyvenimas 
parodė ką kita. Praslin
kus tūlam laikui, partija 
paskendo skolose ir jau 
buvo pradėjus kalbėti apie 
pardavimų partijos na
mo.”
Kiekvienoj organizacijoj 

yra nuomonių skirtumų tais 
ar kitais klausimais. Yra 
jų ir Socialistų partijoj. Tai 
juk natūralinis dalykas. Tie 
skirtumai betgi ne principi
niai. Jie nekliudo partijos 
vienybei ir solidariam dar
bui. Atsikračius kairias- ' ♦ • • parnių, Socialistų partija 
narių skaičiumi, tiesa, laiki
nai susilpnėjo, bet moraliai 
ji sustiprėjo. Pergyvenus, 
audras ji išėjo iš jų nepa
laužta, nesugadinta, bet dar 
tvirtesnė pasiryžymu savo 
uždaviniams vykinti. Viduj 
ji pilnai susitvarkius. Tatai 
parodė pastaroji partijos 
konvencija.

Tuo tarpu gi kas atsitiko 
su atskilusiais nuo Socialis
tų partijos kairiasparniais, 
kuriems atstovavo “Lais
vė”? Bandė sulipdyti ko
munistų partijų, — suskilo, 
subiro į atskiras partijėles, 
kurios viena su kita veda 
šlykščiausias peštynes. Ir 
ta nešvari kairiaspasnių 
vadų tarpusavio kova taip 
diskreditavo juos darbininkij 
miniose, kurioj pirma buvo 
juos sekusios, kad dabar jos 

pilnos apsivilimo su pasipik
tinimu nusigrįžta nuo jų.

Nežiūrint priešų atakų, 
Socialistų partija eina tvir
tu žingsniu priekin. Tie, kur 
pirmiau buvo jų apleidę dėl 
kairiašparnių, pamatę savo 
klaidas ima grįžti atgal į jų. 
Partija atsigauna ir medžia
giškai ir apie “pardavimą 
savo namų” ji nekalbėjo ir 
nekalba.

Laikomoji dabar Cleve- 
lande gelžkelių konduktorių 
konvencija kaip vienu bal
su nutarė moraliai ir pini
gais remti judėjimų, kurio 
tikslas yra kurti savarankę 
Amerikos darbininkų politi
nę partijų, Anglijos darbi
ninkų partijos pavyzdžiu. 
Pradžių tam judėjimui da
vė laikytoji’ Chicagoj trys 
mėnesiai atgal darbininkų 
organizacijų atstovų konfe
rencija, kurioj dalyvavo ir 
Socialistų partijos atstovai.

Pastabos.
Amerikos katorgų kalėjimuo

se tebekankinama šimtas ketu
riolika žmonių, karo metais pa
smerktų dėl to, kad jie buvo^si- 
tikinę, jog karas yra pragaras 
ir, eidami tuo įsitikinimu, bur 
vo priešingi karui. Kalinamų
jų vaikai suvažiavo Washingto- 
nan prašyti prezidento, kad jų 
tėvus, jų mąitintojus paliuosuo- 
tų. Prezidentas atsisakė vaiku
čius matyti. Nėr žiūrėta, kad 
jus, mažutėliai, kenčiante: jūsų 
tėvai pavojingi žmonės, -— ne
tiki į reikalingumą žmonių sker
dynių, ir už tai jie tesupuva ka
lėjimuose.

Prieš trejus metus Chicagoj 
buvo cigarų dirbėjų streikas. 
Samdytojai kreipėsi į teismą, 
kad uždraustų streikininkams 
pikietuoti. Teisėjas Sullivan 
mielai samdytojams patrnavo 
ir davė drausmę. Kaikurios 
darbininkės tos drausmės nepa
klausė, pikietavo toliau, ir tei
sėjas Sullivan pasmerkė jas ka
lėj iman. Jos apeliavo į augš- 
tesnes įstaigas. Kol apeliacija 
buvo išspręsta, praslinko^treji 
metai. Tuo tarpu tos darbinin
kės vedė ir susilaukė vaikų. 
Apeliacijų teismas apeliaciją at
metė, ir tos darbininkes, dabar 
jau motinos, buvo vėl suimtos 
ir kartu su savo kūdikiais į ka
lėjimą sukimštos. Atsišaukta į 
valstijos gubernatorių dėl susi
milimo. Gubernatoriaus butą 
žmoniško ir jis tuojau susimili
mą davė. Bet vargas. Už gu
bernatorių pasirodė didesnis 
esąs šerifas — palankiausias pi- 
niguočių tarnas kur reikia strei
kininkai suvaldyti. Jis atsisa
kė klausyt gubernatoriaus įsa
kymo paleisti pasmerktąsias, 
nutaręs išlaikyti jas ir jų kūdi
kius kalėjime. Jo sąžinė butų 
nerami, negavus progos pasigė
rėti kančiomis jr ašaromis moti
nų ir jų nekaltų vaikų.

New Yorke teismas pasmer
kė šešiems mėnesiams kalėjimo 
seną, 60 metų amžiaus moksli
ninką, egiptologą Lorenzą Co- 
vingtoną. Baisiai prasikalto? 
Papildė kokį nors kriminalinį 
aktą? Nugi. Vietos draugija 
nemoralybei naikinti susekė, 
kad tasai mokslininkas savo na
muose laikąs žmonių moralybei 
priešingų, “nepadorių”, “porno
grafinių” paveikslų ir knygų...

Rusų auksas šveduose.
. ___ ‘ 1 ' , '

STOCKIIOLM. — “Bęi’lin- 
gske Tidcndc” pranešimu, 
Stoockholme gauta 100 dėžių 
rusų aukso, 33,000,000 švedų 
kronų sumai. Dalis tų pinigų 
įnešta rusų rubliais, dalis pran 
euzų frankais. . /

Keturi Frontai
Jurgis Graudžius.

I
Amerikiečiams jau yra žino

ma, kad Lietuvos klerikalai, 
apsikrikštiję save krikščioni
mis įlemokratais, katalikais ir 
visaip kitaip, nutarė žut-but 
sugniaužti visą Lietuvos gyve
nimą į savo juodąją gniaužtę, 
suvaryti visus po savo juodais 
skvernais ir ten laikyti, nežiū
rint į tai, ar daugelis, leips ten 
nuo jų troškaus oro ar ne. 
Taip pat amerikiečiai jau gerai 
žino, kad šitie Lietuvos juo
dieji gaivalai žinodami, kad at
vira kultūrine kova jiems to 
niekad neįjasiseks padaryti, 
tam (tikslui pasiekti užkinkė 
bažnyčias, jų sakyklas ir klau
syklas. Bet pasirodo, kad ir 
to dar negana. Visgi daug 
žmonių senai jau pastebėjo, 
kad kunigų, jų klapčiukų ir 
zakristijonų pliauškalams ne
bėra ko įtikėti, nors jie tuųs 
savo pliauškalus ir į Dievo žo
dį (kaip jie sako) vyniotų.

Taigi jie griebėsi aštresnių 
priemonių. Tiems tikslams pa
sitikti klerikalai susimobiliza- 
vo Žvalgybą, apginklavę ją 
naujos sistemos kančiais ir į- 
maišę jon didžiulę porciją bu
vusių rusų ochranininkų ir 
žandarų. Ir tai negelbėjo. Tie
sa, daug žmonių priplakė, į ka
lėjimus sukišo, daiig žinoliių 
įbaugino, bet laisvosios min
ties nesugavo ir nepasmaugė. 
Ir vis, kaip buvo, tai]) ir yra 
jos reiškėjų.

Kaip čia padarius? Krapš- 
tę krapšlę pakaušius, galvoję, 
galvoję klerikalai galų gale štai 
ką sugalvojo: reikia, naudojan
tis kelių rankų dauguma Sei
me, (tik rankų, bet ne protų) 
pasigaminti sau tinkamų įsta
tymų, kuriais užsibarikadavus, 
butų galima padaryti generali
nį antpuolį ant Lietuvos pa
žangiosios visuomenės dalies, 
kati ją visiškai sutrynus. Ko
kie tie įstatymai, kuriais pasi
rėmę klerikalai žada triuškinti 
savo priešus, žinote iš drg. St. 
Kairio ir kitų straipsnių. Tie 
įstatymai dar nevisai Seimo 
išleisti, bet smarkusis klerika
lų antpuolis ant visų tų, kurie 
neirta po jų skvernais, jau ge
rokas laikas' kaip eina.

/Kaip tas antpuolis klerika- 
kkųs vyksta, kaip prieš juos 
spiriamasi, bendri tos kovos 
bruožai amerikiečiams yra ži
noma iš “Naujienų” straipsnių 
ir korespondencijų.

Aš čia noriu duoti šiokįdokį 
tos kovos vaizdą provincijoje.

Musų klerikalai senai jau pa
stebėjo, kad tais plyšiais, pro 
kuriuos tryška j visuomenę tei
sybes žodis, tomis tvirtovėmis, 
kurios yra neįveikiamos jų su
rūdijusiai artilbrijai, yra: 1. 
socialistines partijos su social
demokratų partija priešakyje, 
2. sodžiaus ir besimokąs pažan
gusis jaunimas^, 3. šiek-tiek su
vokiantieji savo klasinius rei
kalus darbininkai ir, 4. pažan
gioji mokytoj i j a. Prieš tuos, 
jeigu taip galima pavadinti, 
koturius musų visuomeninio 
gyvenimo elementus klerikalai, 
apsiginklavę naujai išrastais 
ginklais, ir pradėjo generalinę 
ofensyvą.
x Nekalbant jau apskritai apie 
socialistus, — kaip pažangusis 
jaunimas, taip supratę, savo rei
kalus darbininkai, ir pažangio
ji mokytoj i ja gyvena skirti
nu gyvenimu, skirtinose aplin
kybėse), turi skirtinus savo kas
dieninio gyvenimo rupesnius, 
yra nevienokio inlelek t liūlio 
ūgio. Dėlto kiekviena tų trijų' 
visuomenės grupių turi dar sa
vo organizacijas. Socialistinis 
ir apskritai pažangusis so
džiaus ir besimokąs . jaunimas 
(moksleivija) telpa “Jaunimo”, 
“'Draugo”, “Aušrininkų” ir 
kitose organizacijose; darbi
ninkai kuria savo profesines 
sąjungas, mokytojai susiorgani
zavę į mokytojų profesinę są
jungą.

MM Čfao. tt
Taigi klerikalams tenka savo 

bendras puolimo frontas su
skirstyti į koturius atskirus 
frontus: apskritai prieš socia
listus, prieš pažangųjį jaunimą, 
prieš klasiniai nusistačiusius 
darbininkus ir prieš pažangiąją 
mokytoji ją.

Klerikalai žino, kad jie kovą 
gali laimėti tik tada, kada pla
čiąsias žmonių minias įbaugins 
pekla arba dar baisesniu daly
ku už nesilaikymą jųjų skver
nų, kada plačiau susiorientuo
jantiems žmonėms įkals į gal
vas visokių baisenybių apie “ci- 
cilikus” ir bedievius. Jie taip 
pat žino, kad tą darbą sėkmin
giausiais gali varyti tik klebo
nijos su bažnyčiomis.

štai delko dabar didžiąją ko
vos pajiegų dalį klerikalai per
kėlė į provinciją, pavedę ten 
tai kovai vadauti klebonijoms, 
štai delko Seimo krikščionių 
demokratų 'rankos paveda kle
bonijoms žemės plotus ir ki
tokio turto, štai delko tos pa
čios rankos nori atiduoti mo
kyklas klebonijų globon,

V 11
Pažiūrėkime, kaip klebonija 

atlieka uždėtąsias joms naujas 
pareigas.

Lengviausia, žinoma, provin
cijoje klerikalams, t., y. klebo
nijoms, apsidirbti su atskirais 
socialistais darbuotojais. Rei
kia žinoti, kad pas mus socia
listinės partijos tebėra organi
zavimosi stadijoje, Idą** silpnos 
-arėtai kur provincijoje teturi 
kuopas), maža teturi literatūros, 
laikraščių. Provincijoje parti
jų, ckaipo tam tikrų organiza
cijų, dar nežymu. Maža dar 
tėra žmonėse ir nuovokos apie 
jas. ^(Nekalbu apie didesnius 
centrus, kaip Šiauliai, Mariam- 
polė, Panevėžys). Bot kiekvie
name kampelyje už tiksime vie
ną laitą socialistų, kurie norė
tų įnešti į tą kampelį socialis
tinės minties- praskleisti litera
tūros, sukurti kuopelių. Bet 
kur tau! Tuojau tokius ap
stoja juodieji vanagai. Pir
miausia tokius idėjinius* žmo
nes klebonai ir jų zakristijonai 
apskelbia bedieviais, kurie gali 
užtraukti “koronę” visai apy
linkei,1 paskui apšaukia juos 
didžiausiais ištvirkėliais ir ko
munistų papirktais žmonėmis, 
kurie nori padaryti tokį pat ba
dą, kaip, kad yra Rusijoj. Ypač 
klerikalai dabar pamėgo gąs
dinti komunizmu ir badu. Tai 
daugiau gelbsti negu pekla!

Žiiioma, retas kas beišdrįs 
būti taip visų akyse išniekintas, 
ypač kad tas išniekinimas gali 
paliesti ir apšmeižtojo pilvą: 
amatninkas pabijo pritrukti 
darboj, k ra ut uv n i i ik a s—pi rkė, j ų,' 
darbininkas! — įsamdy toj ų, dau
gelis ^valdininkų—vviotos.

Jeigu kuris drąsesnis ir ne- 
priklausomesnis bando nepabi
joti “švento’* žodžio, tai klebo
nija ir darbu moka prirodyti 
savo žodžių šventumą: daro 
(klinčių vedant, krikštijant, ne
laidoja kapinėse, nors numiręs 
žmogus butų buvęs ir šimtą 
kartų geresnis už patį kleboną.

(Bus daugiau)

Ar Aš Kitokį?
V

Tiktai turi birt kas nors kei
sta su tuo žmogum, kuris net 
paklausia šilo; ir kadangi aš 
to paklausiau, tai tuonii jau ir 
pažymiu save. i

Aš atrodau normalus, šilam 
atvodomam normaluniui aš 
esu labai dėkingas. Bet tai yra 
beveik vienmtėlis daiktas, už 
kurį aš esu dėkingas. Taigi 
kada žtmbgus sako, kad jis 
nėra norfmalus, pasauliui bus 
geriaus jo pareiškimą priė
mus faktu. Gali būti, kad jis 
yra arba ,arli beprotybes kraš
to, arba įsisenėjusiam nervuo- 
tumo slbvy. Daugelis neįduo
tų žmonių yra. keisti — visi 
neivuoti žmonės yra keisti. 
Mano tarnauto karinėj tarny
boj suteikė man dvasios ir 
nervų ligą, kuri skamba gra
žiai, bet tikrenybėj apsireiškia 

su visais chaotinio pragaro vi
diniais ir išoriniaii’S suįrimais.

Bet senai prieš tai aš buvau 
“keistas”. Aš jaučiau tą net 
savo vaikysies pradžioj ir ma
no draugai kaikada tą neaiš
kiai jautė. Bet, kaip aš tik ką 
sakiną, mano išvaizda buvo la
bai apgavinga. Laimėli, žmo
nės nežiūri po oda ir tokiu bil
du aš galėjau augti flekritikuo- 
jamas, f

Aš skiriuosi nuo kilų žmo
nių tik laipsniu, tempu ir pri- 
tąįkymu. Iki aš patekau į ka
riuomenę, buvau nepaprastai 
tvirto sudėjimo, Gydytojai 
man buvo visai nežinomi. Da
bar jie yra bčvcik vien i utėliai 
mano draugai. Ir tas keista, 
kad aš turiu tokį sveiką kūną 
ir esu toks “nublukęs” kitais 
Žvilgsniais. Nublukęs gal ne
vi siti geras žodis, bet jis gana 
tinka šitai progai, nes aš nema
nau, kad didžiuma žmonių 
galėtų būti taip, kaip aš visuo
met protiniai buvau, be “ko- 
iiors (atsitinkant” pasauly.

Nuo mažystės iki suaiigumo 
metų aš gyvenau pirmeivitĄiia- 
mų apystovose; namų, kurie 
ibuvo pinueivingi visomis idė
jomis: ekonomijos, visuome
nes, tikyJjos, lyties,, meno ir tt. 
Turint sau šitą dugnu, bus len
gva suprasti kaip siauroj mažo 
miestelio atmosferoj mano 
jaunystes gyvenimas padare 
įtakos į mano dabartinius kei
stumus. Aš buvau vienturtis 
vaikas, bet ne būtinai išlepin
tas. Mano idėjos griežtai skyrėsi 
mano moksladraugių idėjų, to
dėl aš neturėjau sveikos drau
gystės, kurios vaikybė reika
lauja ir privalo ją turėt, nes aš 
savo manymo bildu visuomet 
buvau atsargiai nusistatęs. Dė
lei šito draugingumo stygio 
mes visi žudėm — mano ga
lėjusieji būti mano draugai 
ir aš—nes kiekvienas mes turė
jom ką nors duėti kitam, jei 
mes būtume tą žinoję. Supran- 
taina, kad aš daugiausia žud
žiau, nes jiems neteko tik ma
nęs savo tarpe, aš netekau jų 
visų.- <

Yra sunku pasakyti, kiek 
viehas žmogus skiriasi nuo ki
tų žmonių, nes neivlcnas ne
drįsta būti savo natūraliu savi
mi jr seka savo palinkimus be 
atsižiūrėjimo. O kadangi mes 
galim spręsti tik iš paviršuti
nių dalykų, 'tai 'kiekvienas 
sprendimas didžiumoje . turi 
būti grynu spėjimu. Bet aš 
žinau, kad mano jautrumas 
yra nustatytas augščiau; aš 
esu jautresnis.ir jaudresnis ne
gu devyniosdešimls devyni iš 
šimto mano draugij. šitas be
galinis jautrumas drauge su 
mano nepaprastomis sąvoko
mis natūraliu būdu ir noišven- 
giaunai atskyrė mane; privertė 
mane pasitraukti nuo savęs ir 
patapti begalo įžvalgum.

Žmonių susirinkimo aš ne
kenčiu. Riirys yra man atka
rus ir šlykštus, bot podraug aš 
gesaujų pavienines draugystes. 
Ir keista tas, kad aš iš tikros 
širdies geisdamas ir trokšda
mas draugystės, lig šiol nera
dau jos. Gali biiti, kad aš sa
vo idealą per augštai pasta
čiau, bet vis»tiek viela lig šiol 
neužimta.

Visą savo gyvenimą, — ku
ris, tiesa, nėra ilgiausias, nes 
aš dabar esu tik 20 metų — aš 
buvau vienas; norėjau būti 
vienas ir bet nenorėjau būti 
vienas! Tai tik dalis mano 
įgimtosios sudėties — priešta
ravimas. Prieštaravimas < vi- 
jįaimc. Ar mes visi augštai iš
plėtotieji turim dviliĮics pri
gimtis? Tai yra vienas amži
nųjų paklausimų, kuris tolyd
žio man užeina. Aš nesimeld
žiu, bet jei aš mėlsčiaus, tai aš 
manau, mano malda butų to
kia: “Brangus Viešpatie, leisk 
man užmiršti visus Jokius dai
ktus kaip Kas, Kada, Kur, Ko
dėl, Ką.” ,

Aš negaliu nebūti bedieviu 
taip, kaip kits negali nebūti 
krikščionim, visas dalykas pa
reina vien nuo jo proto rūšies 
sujungtos su jo pragumais, 

apystevomig ir draugavimais, 
Bet aš (galiu pasiliuosuoti nuo 
aplinkymų, į kurias aš pakliu- 
vu — tik aš nenoriu! Žmogus 
gali' būti debieviu ir daugybe( 
kitų baisių dalykų nebūdamas 
užtaušėliu ar ciniku; bet (man 
visuomet noris būti jais visais. 
Nčgali valgyti pyrago ir turėti 
jį visą. Aš žinau, kad aš ne
galiu sėte sėti savo nepapras
tos evangelijos ir vis maišytis 
tarp daugelio, o tą aš kaip tik 
ir stengiuosi daryti. Kodėl?

Dalykas, kuris visuomet ma
ne baisiai stebino, yra tąsi, kad 
žmonės — pačios sveikiausios 
rūšies — visuomet lipdavo., 
prie manęs, šitos rūšies žmo
nių aš kaip tik ir noriu, o bet 
tarytum man linksima varyti 
jie nuo savęs, kariais beveik 
šiurkščiai; nors nėra didesnio 
gadbintejo malonumo ir švel
numo per mane. Čia noriu jų, 
čia geidžiu jų kiekvienu savo 
esybes atomu ir sąmoningai 
varau juos šalin! Jei šitą ra
šytų kas kitas, o ne aš, aš ne
galėčiau tikėti. Aš kartais 
klausiu savęs, ar man yra 
sdnagu daryti save nelaimingu, 
nes kaipgi kitaip galima butų 
išaiškinti^"mano gadinimas sa
vo paties smagumo? Aš da
rau. su. noru, jjdlnai žino<i®u- 
inas, kas iš to bus. Ar aš žu
dau savo nuovoką; ar aš nete
kau susilietimo su pasauliu, ar 
gal aš per daug sužinojau apie 
pasaulį, ypatingai dėl savo 
jaunų metų? Tas gal galėtų 
išaiškinti dalį mano iškraipyt 
tos prigimties, bet ne visą. Iš 
kur pas mane tos velniškos, 
prieštaringos įtakos?

Man įdomu kas dedas kitų 
žmonių mintyse. 'Man įdomu, 
ar kilos stelos turi tokią dau
gybę minčių einančių eite pra
dedant idealybės grožiu ir bai
giant giliausiu nuopuoliu. Ma
no vaizduotės laipsniams tar
tum galo nėra, nei viršui, nei 
apačioj ir aš tolydžio arba gė
riuos vienu, ar voliojuos kitam 
— (mintimi, žinoma. Išoriniai 
aš visuomet valdau save atsar
giai. Ir tas taipgi keista, kad 
aš retai teatsiliepiu visokiems 
savo pn>to įsakams. Nesenai 
aš kalbėjau apie savo dvilypę 
įgimtį; aš manau teisingiau 
bus pasakius ją trilypę esant. 
Šitai mano fizinis kūnas ap
skritai daro kas jam patinka, 
ir yra (lur būt atrodomai) du 
atskiri i)rotiniai eigiai, visi 
veikia vienu ir tuo patim lai
ku. ,

I

Jei tik aš galėčiau, mielai 
tuojaus apsikcisčiau savo da
bartimi ir savo ateitimi su 
kuo labiausia apskretusiu žmo- 
giniu kirminu, kokis kur yra. 
Valandėlę tuiru puikius vai
zdus, gražias svajones, neap
sakomo grožio minties švitu- 
lius. Bet šitas garbingas va
landėles nustelbia valandos 
jjrotinio nuopuolio, susidedan
čio vien iš gašlumo, patvirki- 
rųo, 'gyvuliškumo, sujudimo, 
pragaro. Tegul jums Dievas 
pagelbsti, jei su jumis visais 
taip yra — nes jus patys ne
galit sau ' pagelbėt! Kadangi 
kiekviena radasta turi turėti 
savo spyglį, tai aš tur būt pa
sitenkinsiu būdamas menku 
liaparčiu, ar žliaugė. W. H. Y.

Partijos Žinios.
Cook Pavieties Socialistų 

Partijos Delegatų Komiteto nu
liai ir visi tie asmens arba or
ganizacijos, kurie sudėjo pini
gus Socialistų Pariijos Presos 
Fondui, yra kviečiami atvykti 
į 220 S. Ashland Boulevard nc- 
delioj po pietų, gegužio 14 d., 
sekamu tikslu:

Išsprendimui klausimo, kad 
sudėtieji fondan pinigai butų 
paskirti laikraščiui Ghicagb 
Socialist, kuris tuo budu galėtų 
išsivystyti į nacionalinį savait
raštį, o atatinkamam laikui at
ėjus, ir į dienraštį.

Kad to fondo pinigai butų 
paskirti minėtam tikslui, rei
kalingą, kad du trečdaliai visų 
dalyvaujančių susirinkime na*

Sereda, Gegužio 10 d., 1922

rių balsuotų už įnešimą arba 
rezoliuciją.

Todėl kiekvienas Cook Pavie
ties Delegatų Komiteto narys 
privalo dalyvauti susirinkime.

Tie asmens, kurie pasirašė 
atsisakymo blanką, išsiųstą 
Darbininkų Presos Assosiacija 
ir tuo budu priklausančius 
jiems pinigus • (kurie reikalau
jant butų buvę grąžinami) pa
vedė ISdcialistų Partijos Presos 
Fondui, —privalo dalyvauti su
sirinkime.

Organizacijos, kurios pasira
šė atsisakymo blanką ir, žino
ma, tuo pačiii pavedė priklau- 
sanČius 'jiems pinigus Socialis
tų Fondui, gali siųsti savo at
stovus susirinkiman. Organiza
cijos ir pavieniai asmens, kurie 
randasi ne Chicagoj, gali raštiš
kai balsuoti iiž arba prieš įne»- 
Šimą. Visi balsavimai, siunčia
mi paštu, turi Luti adresuoja
mi šiaip—1 Robert H. Howe, 30 
N. Dearborn St.

Balsavimai privalo būti pri
siųsti ne vėliaus subatos ryto, 
gegužio 13 d.

Draugiškai,
Robert.II. Hower ..
S. P. Kromer. 
lillen PeinoiiH.

L. D. L. D. Reikalai.
i - ■ ' J1

Nauji viršininkai.
Viršininkų balsavimo 1922 

melams peržiūrėjimo komisija 
buvo paskirta iš L.D.L.D. 20- 
tos kuojjos,, Binghampton, N. Y.

Peržiurėjus visų kuopų ir 
pavienių narių balsavimo blan
kas randama, kad šiems me
tams (1922) daugiausia balsų 
gavo ir liekasi išrinkti L.D.L. 
D. Centro komitetai! šie drau
gai:

1) Pirmininkas—J. S. Prusc- 
lailis, Waterbury, Conn.

2) Sekretorius—J. M. Buch- 
ins'ky, Bingliamton, N. Y.

3) Iždininkas—K. Liutkus, 
Baltimore, Md.

4) Knygius—P. Raškinius, 
Brooklyn, N. Y.

15) Vicc-Pirmininkas — W. 
V. Anesta, Canibirdge, Mass.

6) Literatūros Komitetai!: 
St. rMichelsonas, So. Boston, 
Mass., Kl. J urgelionis,, Chicago, 
III. ir V. Ambrozaitis, So. Bos
ton, Mass.

7) Organai: “Keleivis” ir 
“'Naujienos”.

(Balsavimo peržiūrėjimo ko
misija:

i B. Songaila, '
P. Adomaitis,
A. Jaksevich.

(Apgarsinimas)

Harringtono kredito
riams.

Su Harringtono notų rei
kalais, kreipkitės j musų ofi- 
są ir atsineškite su savim 
notas, kvitas ar korteles. 
Kreipkitės dieną nuo 2 vai. 
iki 5 vai. miesto ofisan 611 
Union Bank Building, 25 N. 
Dearborn St., o vakarais nuo 
6 iki 8 vai. “Naujienų” ofi
san, 1739 So. Halsted Street.

K. S. Jurgelonis & Co., 
Stocks & Bonds, 

25 N. Dearborn St.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

S I I ■■ '11^

T». Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

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

3259 Ogden Avė., Chicago,
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Užmušė vaikų.
P-ni M. iLukashevich savo 

automobiliu norėjo aplenkti 
t rokų, kuris priešais jų pova- 
liai važiavo. Pro trofikų 
prabėgo 9* metų vaikas, Alex 
MorowskŲ ir tiesiai atsimušė į 
automobilių. Vaikas beve
žant į Highland Parko ligoni
nę numirė. Poni Lukashe- 
vich h’ko nugabenta į nuova
da, kur betardant kelis kartus 
tipal|x>. Policija turėjo pasi
šaukti daktaro.

Prigavo moterį.
Bose Sawyer, 5 Rbyal (žak, 

ties Michigan ir Wasliington 
kampu laukė karo. Tuo tarpu 
priėjo 'prie jos du vyrai ir pa
kėlė rilio žemės šernolę. Ati
darę jųj juodu sušuko: “1,000 
dolerių”.

Paskui juodu užkalbino ir 
čia pat stovinčių Sawycr. Gir
di, gink Dieve, niekam nesakyk. 
Vėliau juodis padare jai tokį 
pasiūlymų: užsistatyk šiek-tiek 
kaucijos tai gausi pusę rastų 
pinigų. '

Sawyer papuolė ant meške
rės. Ji atidavė savo $370 ir

42 metų senumo bonka.
p

Hillsdale. Uikininkas Grantl-
ell sumanė uždėti savo kloji-'J gavo šernolę. Atidarė — o ten 
mui naujų stogų. Senasis sto-|nū sudilusio dvylekio.
gas buvo dengtas 42 melu at- Policija saiko, kad tai jau 
gal. Beplėšdami stogų darbi-1 mitras panašus atsitikimas. Ji 
ninkai atrado puskvortinę deg-

Žinia pasklido po visų a»pie- 
linkę. Ūkininkui tuoj pasisiū
lė keletas darbininkų, kad juos 
priimtų plėšti, stogų be jokio 
užmokesnio.
Į viena savaitę 4,206 darbinin

kai gavo darbo.

priėmė 4,206 darbininkus. Taip 
praneša Detroito Darbdavių 
Asociacija. Išviso dirba 155,- 
20G darbininkai, bet 4,492 kol 
kas dirba sutrumpintas valan
das—16 valandas savaitei.

Nedarbui besimažinant Aso- 
isavaitę pridė-ciacija ži 

t i po vienų valandų.
Ūkininkų įeigos.

Michigan Agrikultūros Kole
gijos apskaičiavimu, apskritai ’ 
imant, Michigano valstijos ūki 

'minko įplaukos 
(tais buvusios lik $660.

Zydy dienraščio “For 
verls” 25 mėty su

kaktuvės. ‘
CHICAGOJE

w a> •> KZ A V *■* W < A * * A

dėsianti pastangų pagauti tuos 
paukščius.
Negavo * darbo — nusižudė.

Roflland Dr()igoXvski, 4'619 
Russell St., per du mėnęsiu 
negalėjo surasti sau darbo. 
Priegtam kilo ir su žmona ne
sutikimai. šiomis tlienomįš
susipykęs su žmona jis išėjo 
iš namų. Pasisakė, kad vė
liau pataisysiąs viršuj virvę. 
Moteris, nesulaukdama jo ėjo 
pažiūrėti, kų jis ten veikia. 
Staiga pamatė savo vyrų ky
bantį tarp durų. Ant jos klyks
mų subėgo žmones ir nuėmė 
lavonų nuo virvės.

Velionis paliko varge 
rį ir du vaikučiu.

mote-

Kalamazoo.
Keli astmens buvo stipriai 

užgauti elektros srovės, kuo 
mot jie bandė gerti vandenį iš 

■ sanitarinio šaltinio. Viena mo-
pereitais me- Į toris net apalpo ir parpuolė ša-

Praeitą sekmadienį Chicagos 
Auditorium teatre žydai iškil
mingai apvaikščiojo socialistų 
žydų laikraščio “Forverts” 25 
metų gyvavimo sukaktuves, 
žmonių prisirinko arti pilnas 
teatras. Estrada buvo gražiai 
papuošta raudona brolybės vė
liava ir Amerikos vėliavomis ir 
jos pryšakis nustatytas didžiau
siomis baltų rožių puokštėmis. 
Pirmutinėj už gėlių eilėj estra
doje sėdėjo laikraščio Forverts- 
įkūrėjas Abromas Cahan, Chica
gos Forvertso administratorius, 
Soc. Partijos sekretorius Brand- 
stetter ir kiti'organizacijų at
stovai; toliau buvo orkestrą ir 
scenos užpakaly apvaikščiojimo 
svečiai, Amalgameitų unijos 
delegatai, suvažiavusieji dabar 
jsavo unijos konvencijom

Programas dailės žvilgsniu 
buvo tikrai geras. Dalyvavo Ja
me geresnėsės nuzikos ir meno 
jiegos — Simfonijos Orkestrą 
Jacųuies Gornono vedama, solis
tai: žymus rusų pianistas Bogu- 
slavski, operos giesmininkas ba
ritonas J. Vinogradoy, smuiki
ninkas orkestros vedėjas J. Gor- 
don ir dramos vaidyla Leon 
Blank.

. Muzikalio programo tarpuose 
kalbėtojai pasakė trumpas kal
bas, atatinkamas progai. Visr, 
išskyrus Soc. Partijos Sekreto
rių Brartstetterį, kalbėjo žydiš
kai. Pirmiausiai vakaro vedė
jas S. P. Kramer trumpai pasa
kė apvaikščiojimo reikšmę ir

pristatė Schiplakovų; kuris 
trumpai nurodė į Forvertso nuo- 

I pelnus socializmo idėjai ir dar
bininkų organizacijoms. Po jo 
kalbėjo Branstetter; jis pagyrė 
žydų tautų apskritai, kuri davė 
civilizacijai daugelį naujų idėjų 
ir daugelį darbuotojų visose me
no ir mokslo šakose ir ypatingai 
pagyrė grupę žydųV‘konspirato- 
rių”, kurie nepasitenkindami 
tuo kas yra, suspietė geriau
sius rašytojus su geriausiais 
verslo žinovais ir įkūrė didžiau- 
sį pasauly žydų laikraštį, įstei
gusį savo šakas mažne visliose 
didžiuose Amerikos miestuose— 
Bostone, Pittspurghe, Philadel- 
phijoj, Detroite, Chicagoj ir, 
galiaus, Los Angelese. .Dabai 
šito laikraščio įtaka apima apie 
pusę miliono žmonių; jis/ne tik 
socializmo idėjas skleidžia tarp 
jų, visa širdžia gelbsti darbinin
kams organizuotis ir vesti jų 
kovų su'darbdaviais, bet ir šiaip 
suteikia jiems daug sveiko dva
sinio peno — gerų dramų, ge
rų straipsnių. Jis pagyrė For
vertso darbuotojus ypatingai už 
jų mokėjimą padaryti to laik
raščio ir žydišku ir amerikoniš
ku ir tarptautišku ir podraug 
pažangum, kas, esą,' labai ne
lengva.
t ' ’

Po jo kalbėjo pats 'laikraščio 
įkūrėjas Dr. Caham . Jis savo 
kalboj užgriebė savo laikniščio 
darbus praeity ir išreiškė pasi
sekimo vilties ateity, i

pasiekė 175,000, o dabar sukak- f 
vo įsteigtas mažos žydų socialia-1 tuves apvaikščiojant jis turų

■ — ~ ’ skaitytojų truputį daugiap kaip'
du šimtus tūkstančių, 1912 m.
jis pasistatė naują namų dešim
ties aukštų East Sidėj.

1918 m. Forverts sumanu' 
kurti savo šaką Chicagoj ir sau
sio 1 d. 1919 m. tų padarė. Chi- 
cąginis Forverts turi beycik to
kį pat pasisekimų kaip ir new- 
yorkinis. Reporteris.
....................   . '.i'j-Jga

Žydų dienraštis Forverts bu-

tų grupes New Yorke. Per pir
mus dešimtį metų laikraštis vos 
ne vos galus su galais sudurda
vo. Daug kartų būdavo jam 
riestai. . Bet kiekvienų kartų 
užėjus pavojui laikraščiui, tuoj 
žydai socialistai ir darbininkai 
ateidavovo jam su pagelba. Vy
rai ir moters iš savo menkų už
darbių dėjo centus, kad savo or
ganų palaikius gyvu.

Apie 1910 m. daugelis kliūčių 
žydų darbininkų klasei tapo pra
šalinta. Tarp žydų darbi ninku 
pradėjo sparčiai augti amatines 
unijos ir socialistų kuopos. For
verts tuomet buvo pripažintas 
galingiausia intaka j Amerikos 
žydų miniose. Redaguojamas 
A. Cahano, jis toli pralenkė ki
tus žydų laikraščius laįkrasti- 
ninkystės dalykuose. Jis išplė
tė žydų laikraštininkystės ribas 
iki nesvajoto platumo. Jis iš
auklėjo tarp savo skaitytojų su
pratimą geresnės literatūros, ge
resnės dramos. Jis atidarė lau
kų jauniems gabiems 'literar 
tams. Jis patapo laikraščiu ne 
tik socialistinės minties ir pro
pagandos, ne tik darbininkų ko
vos ir laimėjimų laikraščiu, o ir 
apšvietos ir kultūros. Medžia
ginė klotis augo drauge su lai
kraščio dvasiniu augiu, 
skaitytojų skaitlinės 1905 ' m. 
pasiekė suvirs 100,000 ir per se
kamus penkelis metus mažne

JUOZAPAS SPUDVILAS
Mirė geg. 7 d., turėdafnas 28 

m-etus amžiaus, Lake Side li
goninėj. Iš Lietuvos Kauno 
rėd., Tauragės apskr., , Gaurės 
par., Viežaičių kaimo. Paliko 
brolį Jonfj, kuris tarnauja $uv. 
Valst. kariuomenėj, seseris, Švo- 
geriai Oną ir Joną Gaižauskus, 
Magdaleną ir Juozą Blankus; 
Lietuvoj tėvus, 8 brolius ir 1 se
serį.

Laidotuves į^yks ketvirtadie- 
11 d., 8:30' vai. ryto iš 

2031 Canalport Avė. į 
Dievo bažnyčią, o po 

į Šv. Kazimiero kapi-

visas gimines ir 
dalyvaut laidotuve- 

brolis. sesers ir

uAndie PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pei mus: 
40 cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrinta® 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—♦Clearint House Bank

1112 We»t 35th Street
Turtas ?6,000,000.00

; Visoj valstijoj tarp ūkininkų Į Miesto inžinierius ėmė tyri- 
jąučiama nepasitenkinimo to- nėti dalykų. Jis surado, kad 
kiu mažu uždarbiu. Reikalu u- požeminės elektros vielos sie
jama, kad butų numažintu kė vandenį ir elektrizavo jį.

. | —J. Dagis.kaina t ra 11 spo r t a ei j ai.

MES PATAS siūlome ir rekomenduojame in- 
vestinimui 67c Pirmo Mortgečiaus Auksinius B>ond- 
sus ir Real Estate Paskolon ant Chicagos Properčių.

Gvarantuojame kiekvienų, paskolų kad bus pir-
mortgečiaus, kaip kad perstatom.mo

$600.00
$1,000.00
$1,400.00
$1,500.00
$2,700.00
$5,800.00

6% Gegužio
6% Sausio 

6% Rugsėjo 
6% Liepos 

6% Birželio 
6% Lapkričio

1926
1926
1923
1924
1923
1922

Taipgi turime auksinių bontjsų po $100 atskirai, 
nešančius 6% palukio.

Matykite mus šiandien.

KIMBARK STATE BANK
Mokame 3% už taupomus pas mus pinigus.

Michigan Avenue & 108th Street 
R0SELAND-4}HICAG0.

Pinigai i Lietuvą pigiai ir greitai.

CANADIAN PACIFIC
I PILIAVĄ — LIBAVĄ — MEMELI

VISAS KELIAS VANDENIU PER SOUTHAMPTONA 
Keleiviai turi šalini susijungimą prie Southamptono be suvė

lavimu bei. nepaKabumų.
SEKANTI IŠPLAUKIMAI

EHPRESS h) FRANCUOS (Guebec) Geg. 16 
MELITA (ii MONTREALO) Geg. 24 
EMPRES8 ič ŠKOTUOS (Montroalo) Geg. 30 
MINNEOOSA (H Montrealo) Biri. 7 
EMPRE8S ii FRANCUOS (Quebec) Biri. 13

Keleiviai apleisti pora dienų pirm 
laivo išplaukimo.

Keleiviai plaukianti iš QUEBEC, pribūva 
iš ryto ir plaukia tiesiai prie laivo nuo
šaliai stovinčio. NEI PAVĖLUO81T. NEI 
VIEŠBUČIŲ IŠLAIDOS,

Viji trečios klesos keliauninkai turi lo
vas uždarytuose kambariuose.

TRECIOS
Ndo Chicagos 
Nuo ChiOaftos 
Nuo CJiicagos

Suv. Valst.
$5.00.

_LaivakorČR> 
tės prie 
prie R. 
St.
CHICAGO

kambariuose.
KLĘSOS 

iki giliavai 
iki Memelio 
iki Libavo 
karės taksų 

ir kitais reikalais, 
blle laivakorčių aroa

S. ELW0RTHY, 40 N. Dearborn

ILLINOIS

KAINOS
• $135.71

136.21
136.21

reikia pridėti

kreipki- 
ągento, arba

VYRŲ REIKIA

i geležies atmatų kiemą, nuolatinis darbas 
gera mokestis.

Kreipkitės

PRICE, IRON & STEELL COMPANY, 
67th St. & 48th Avė.

n. ■■ /S z / 1'hu- > /fo
> y 47th and Ashland A^e. V/

IŠPARDAVIMAI KETVERGE, GEG. 11,TOMOJ GEG. 12, SUBAT. GEG. 13
INSPUDINGAS

ŠILKINIU *
DRESIU

MOTERIMS IR MERGINOMS
DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS GRA

ŽIAUSIŲ ŠILKINIŲ DRESIŲ už tokią 
žemą kainą, už kokią niekad nebuvo 
siūlyta. Galit pasirinkti puikiausių 
dų CREPE — 
CREPE ir TAFFETA 
ir merginoms. ''.Visaįj 
pasįrinkime po

ma-
CHINE, CANTON

Miera moterims 
eilė pardavimui,

ni, geg, 
namų

pamaldų į š 
nes.

Kviečiame
pažįstamus <

švogeriai

VIRGINIA O. BENIUŠAITfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gegužio 7 d., 12 vai. dieną po 
aštuonių savaičių sunkios ligos. 
Velionė turėjo 10 mėnesių ir 11 
dįenij amžiaus.

Paliko •nuliudime tėvą, moti
ną ir sesutę to paties amžiaus. 
Laidotuvės atsibus geg. 10 d., 
1922 m. 9:00 valandą iš ryto iš 
namų į Šv. Kryžiaus Bažnyčią, 
iš ten į Tautiškas kapines. Gi
mines ir pažįstamus kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Lavonas randasi po num. 422 
Westh Jule St., Westville, III.

PRANEŠIMAS
kad perkėliau ofisą į naują viętą, kur 
atliksiu savo darbą geriau, kaip pir
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

DR. VAITUSH, O. D.
Urtiri# Akly Specialistai

Palėngvins aklų įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tolireęystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas, Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

L j
\\

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, • 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aidų, 

.Jei skaitant ar siuvant akis skal
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avfi^ 
Kampas 18-ęs gatvės.

Ant trečio augfito virš Platt'o ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Nei telefonu, nei laišku orderių 
nepriimame. Ne mainome. — Pini
gų negrąžiname. — Visi galutiniai 
pardavimai.

KRAUJO CELIŲ SERUM
Atliekame Chicagoj veltui Specia

liai Serum padarytas ir teikialnas 
kiekvienam ligoniui, kenčiančiam di
delį kraujo spaudimą, reumatizmą,, 
aenimia, giles ir žemą gyvumą visai 
veltui.

Vienas Serum visiškai paliuosuoja. 
Padidina spėka — naują gyvastį gy
vumą, galima atsiekti padauginus 
kraujo celes.

Blood Cell Serum Labaratories 
7th floor Reliance Bldg. 
32 N. State Street, City

Tel. Dearborn 3159.

LIETUVON—* 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
N auj ienas labiausia
mėgsta.

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu

. moterų ligose; ru 
pestingai 
riu ligonę ir 
k] laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.
—.....— ■mmii ■■■. iiį

Dr. Yuška
1900 So. Halsted SL

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Beeidencija: 2811 W. 63rd SI.

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morg&n Si. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 Ud 11 ryte

Ir nuo 5 iki 8 vakarti

^Rezidencijos tel; Van Buren 029| 
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. Nedčliomis 10—12 dieną. 
'Rcs. 1139 Independence Blvd. Chicago

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9-12 ryto

8303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL. 

i ..................................................................... ....

» ~ r
Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—- SASS.

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą' po No 

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

vakaro išskiriant nedėldienius.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 12 ryto;6 1 iki 8 
po piet, 6 iki SL,Vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St

Yelephone Yards 1582

DR. J.
Lietuvis Gydytoj 

Ofiso vai.:
6 ikį^ 

8259 So. Halstfd

arl4 ir Chirurgas 
nki 12 pietų, 

vakare ■
St., Chicago. ( 

j

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ) 

8464 S’o. Halsted St. >
Chicago^ 111.

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

Residencijos Tel. Boulevard 10-11

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4G31 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994 |

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



NAUJIENOS, Chicago, III,

CHICAGOS Munšaiiiė išvaro iš proto.
Chicagos valstijinės ligonines 

gydytojas Dunninge dr. B. 
Lcmchen sako, kad žmonės ge
riantieji naminę išeiną iš pro
to, ima peiliais piaustytis, par- 
dega savo namus ir padaro vi
sokius kitus beprotybes dar
bus, kurių jie paskui neatsime
na; šita laikina beprotybe, 
anoto jo, yra munšaines varto
jimo sėkmė.

šitas “munšaines psichozas”, 
jo nuomone griežtai skiriasi 
nuo klajojimo, kuris būva pa
prasta chroninio alkoholizmo 
pasekme. /

“Mes neturim budu ištirti,” 
ąa'ko dr. (Lcmchcn, “kaip mun
šainė veikia į normalinius 
žmones. Paprasta^ visi žmo- 

1 nes, kurie dabar vartoja lųun- 
šainę, pirmiau vartojo alko
holį. Bot /inunšainės vartoto
jai neišvystopsychozo bend
ro chfo^inianis^alkohollika'ms, 
būtent, pakvaišime^ alkoholi
nio kliodimo, alkohdlines para
nojos; paprastas prfchozas iš
vystomas pas tuos, kurie geria 
“naminę” apdujiimo stovis, kur 
ligonis yra daug maža be są
monės ir kur jis arba numirš
ta, arba pasveiksta ir pasvei
kęs neatmena nieko, kas su 
juo atsitiko nesąmones laiku. 
Tas iki našu tam, kas vadinama 
patologiniu girtumu, arba nuo- j 
mariam, ar tam panašiai.

“Tas parodui, bent dalinai, 
forlna, kurią 

dova-1 žmogus išvysto, pareina dau- 
viršininkas P. 1). giau nuo tekančių jo kurie to- 

Jis įteikė, juos. pa-1 ksinų (nuodų), kaip nuo įgim
tų palinkimų. Matoma, įvai
rus toksinai įvairiai veikia į 
nervų ląsteles. Kuoinct nega- 
ruojamasis alkoholis senoj 
degtinėj matomai svaigina 

John Petkcvich, 156 E. 1()7 I nervų ląsteles tam tikruose cen| 
gat. užvakart apo atrastas nu- 11 ruošė, 
galabintas, tur būt, 
Michigan Central 
kieme, arti 127 gatvės ir Cot- kliai numšainej matomai veikia 
tage (irovė avė. Detektyvai | į\ nervu ląsteles susijungu- 

centruose ir didžiumoj 
munšaines atsitikimų mos tu
rim visus sąmonės sumenki
mo laipsnius su sprendimo 
sumerik ėjimu.”

Jis paduoda pavyzdžius savo 
išvadams paremti, čia privesi- 
me kelis.

, Frank H. priimtas Chicagos 
Valštijoos ligoninėn rūgs. 15 
d., 1921 m. Jo žento paduota 
jo istorija yra tokia: Jis smar
kiai gėrė, kol degtinė nebuvo 
draudžiama1. • Tas nei kiek ne
atsiliepė į jo protą. Nuo to lai
ko jis negėrė iki poros savai
čių prieš padėjimą jo 
nėn; jis susitiko draugą ir 
jam davė munšaines. Jis 
dieną pasigėrė, susibarė su 
vo pačia ir išėjo iš namų, 
grįžo nakčia, kada nieko 
mte nebuvo.
(beizmentan) padegė 
ir išėjo sau. Nuėjęs

ŽINIOS
Nežiūrint dovanojimo 

kūdikiai kalėjime.
IAr šešioos moters laikomos 

kauntės kalėjime su jų ' kūdi
kiais už teismo išniekinimą da 
lyvaviinu streike trys metai at
gal taps šiandie paleistos ei
nant gov. Small’o dovanojimu, 
tai tas pareis nuo to, ką nu
tars teisėjas Dennis F. Sulli- 
van ir šerifo Peters’o advoka
tas John J. Healy.

Dovanojimams pasiekus ka
lėj Iną pirmadienio valkanj, 
vyriausias šerifo padėjėjas Lau- 
benheimer atsisakė paliuosuo- 
ti moteris, pasiremdamas adv. 
Heally nuomone, kad gov. 
Sinall neturįs dovanoti. Jis 
tvirtino, kad tai esą * pilietinės 
paniekoos dalykas ir govemo- 
ras neturįs galės dovanoti.

Tai yra antras -sykis, 
governoro dovanojimo
uŽĮiuolanna šerifo raštinės; pir
mą kartą buvo, jtftn paliuosa- 
vus mokyklų globėjus. Toji 
byla dabar yra apeliuota augš- 
tesniame valstijoos teisme.

šešis dovanojimus su go
vernoro parašais ir oficiale ant- 
spauda pristatė iš Springfiel-1 kad psichozo 
do Chicagon vyriausia 
nojimų 
Claikson.
čiam Laiibenheimcrui.

kur 
gale

BEDARBIS NUŽUDYTAS 
DEL $40.

i p mes turim įvai- 
valkatų, I rių kliedimo formų atsitiki- 
gclžkclio mus, tai garuojamieji alkioho-

Detektyvai į nervų 
spėja, kad jist tapo nužudytas Į siuose 
bakskary. Užmuštojo žmo
gaus kaimynai saiko, kad jis 
buvo be darbo ir rengėsi pre
kiniais karais išvažiuoti kur 
kitur. Iš namų iišeiidanias jis 
turėjo $40, kurių pas jį naras- 
ta. z •

RIAUŠĖS KALĖJIME.

čiužinių (matracų) 
duris 

•prirū
ką ip 

trankė

Kauntės kalėjime pereito 
soptiutadiemo vakarą dalis ka
linių ketvirtoj nuo žemes ka
merų eilėj kažkuo' {kiršinti 
pradėjo degti savo užklodus ir 
šiaudus
ir ‘degančius mėtyti pro 
žemėn. Visas kalėjimas 
ko durnų. Perdaugiau 
tris valandas kaliniai 
kamerų krotas su plieniniais
strypais iš savo lovų ir vis rė
kė ant sargų, ateikite čia jus 
“žiurkės.” Šitą lermą kėlusių 
buvo apie 150, bet jie buvo 
už^i'kinti kamerose atskirai. 
Kalėjimo vedėjas Westbrook, 
pasiėmęs 30 sargų užėjo juos 
malšinti ir įeidamas į kiekvie
ną kamerą su buože apdvoki- 
no kiekvieną, apdaužė ir taip 
jis juos numalšino.

Riksmas kalėjime buvo toks 
didelis, kad gatvėje ties kalėji
mu subėgo daugybės 
norėdami sužinoti, kas 
das. ;

Kalėjimo ttžveizdas
žįsta, kad mušęs kalinius 
tai, kad jie naikinę 
bę. / I

1 i go ni
tas 

ša
šu 

na- 
Jis nuėjo rusiu 

namus 
m i skeli n

žmonių, 
ten de-

ve sau riešą. Kaimynai radę 
jį nugabeno į Chicago Heights 
ligoninę, iš kur jis tapo su
grąžintas šeimynai ir toji pada
vė į pakvaišėlių ligoninę.

Uis sako, kad jis pamatęs 
savo pačią įsimylėjus į kitą vy
rą. Ji? ėjusi pas langą kaimy
no pamatyti. Jis pasigėrė ir 
perp/ove riešą skutikliu. Pri-

Sereda, Gegužio 10 d., 1922

prisiipa- v už
nuosavy-

KOVA SU UODAIS PRASI
DĖJO.

Dės Plaines upės klony apie 
River ForeslJ, Oak Park ir ki- 

f tus vakarinius priemiesčius 
šiemet anksti prasidėjo karas 
su uoliais. Sanitarinio apskri
čio globėjai nenorėdami leisti 
uodams įsigalėti, jau pradėjo 
švirkšti žibalu vabzdžių veisi
mos! vietas. Dabar veikųi as
tuonios šmirkšlių partijos ir 
yra įsteigtai septyniosdešimts 
žibalo stočių. Upė ir artimieji 
klanai, drauge su įtekamais 
kanalais bus apžiūrėti.

ninėj jis išsiblaivino ir jis 
atgavo nuovoką. Jis pasakė, 
kad jis yra 65 metų amžiaus. 
Jis atmena, kad jam kaimy
nas davė ųiunšaines ir už va
landos laiko jis nežino kas su 
juo atsitiko; jis pasijuto tik, 
kada jį nugabeno į Chicago 
HĮeights ligoninę. Ką jis pada
ręs, nieko neatsimena. •

Joseph P., 39 metų amžiaus 
jo draugo pareiškimu nuo ne
kuriu laiko praliejęs
kalbėti. Jis sakydavo, kad kaž
kokie žinion ės norį atsidaryti 
duris; nakčia jis bijosi ir ne
gali miegoti. Jam rodosi, kad 
daugelis žmonių nori jį suim
ti. Jis matė didelius juodus 
šunis ir juodus žmones su laz
domis šokant ant jo.

Tokiomis nuo mu.nšainčs

keisti

proto ligonis žmonių Dunnin 
gc yra daugybe, neskaitant tų 
kurie staiga nuo jos numiršta 
Bet žmonės nesibijo jos gerti

Lietuviu Rateliuose
ATSKAITA.

Chicagos Komiteto Liet. Naši 
Šelpti.

Vakaro, kuris buvo sureng
tas Meldažio svetainėj, baland
žio 23 dieną, sergančio Pcčiu-

Įplaukos: >
Įžangos tikietais suimta

.............. $40.05
Čipsais ......................  15.05
Drabužių pasidėjimu.. 2.25
Viso įplaukų . ./• • • • • • ‘57,35 
Išlaidos:
Muzokantams .......... $28.00
“Naujienoms:” už apgarsi

nimus ................................. 5.85
Bilietų ir programų

Gėrimai ... 
Viso išlaidų 
Pelno lieka

... 5.50
47.35

.-s. 10.00
Ih-isidėjo prie šio labdarin

go darbo sekamos draugijos ir 
pavieni asmens: Rosodlando L. 
Scenos Mylėtojų Ratelis sulošė 
be jokio atlyginimo komediją: 
“Tarnas Įpainiojo”; p. M. Mcl- 
dažis už svetainę paėmė tik 
$5., vietoj 35 dol.; Naujienos 
už apgarsinimus paėmė $5.85, 
vietoj $12.00; p. M. Tananevi- 
čius už bilietų ir programų at
spausdinimą parėkavo $3.00, 
vietoj $6.00; krautuvininkas 
A. Stakauskas paaukavo $6. 
vertės užkandžių, o E>Jozavi- 
tienc — $2.00 vertes.

Visiems aukavusioms ir pa- 
sidarbavusicims prie vakaro su
rengimo, o lyginai ir atsilan
kiusiai publikai tariame varde 
Liet. Naši. šclp. komiteto šir
dingą ačiū.

Vakaro rengimo komisija: 
K. Katkevičiene,
M. Zolpienč,

.PPctraitienė.

KAS PAMETĖT PINIGŲ?

P-'Ie Vasiliauskaitė telefonu 
prašė mus paskelbti, kad praei
to nedėldienio vakarą ji radus 
naujajame Juciaus restorane 
moterišką kapšelį su pinigais. 
Kaim jie priklauso gali kreiptis 
į radėją vakarais po 6 vai. ad
resu: 3136 S. Auburn avė., 
antras aiugštas, užpakaly, Tele
fonas Yards 2616.

Pranešimai
Visuotinas LSS. narių susirinkimas. 

Ketverge, gegužio 11, 1922, Aušros 
salėj, 3001- So. Halsted St., 8 vai. va
kare įvyks visų LSS. narių pasikah 
bėjimas. YraSalvažiavęs iš New 
Yorko “Darbo” Radaktorius. Jis tu
ri daug* naujųN^afykų papasakoti iš 
New Yorko apięjinkės musų draugų 
veikimo . LSS.^Sekretorius paaiškins 
apie buvusią Socialistų Partijos Kon
venciją. Malonėkit visi draugai at
silankyti, išgirsite daug naujų ir žin
geidžių dalykų.

A. žymontas, LSS. Sekretorius.

Brighton Park. — ik S. S. 22 kuo
pa rengia prakalbas pėtnyčioj, geg. 
12 d. kaip 8 vai. vak. Pociaus salėj, 
3824 S. Kedzie Avė. Kalbės Dr. A. 
Montvidas. Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyti. — Komitetas.

±__________t_
L. S. S. 8to Rajono konferencija 

įvyks gegužės 28 d., Naujienų name. 
Kuopos priklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus.

,,Rašt. Ant. Grobelis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ai’ našlės, be vaikų, ne jaunesnė 
kaip 20 metų iki 27. Aš esu 27 me
tų , vaikinas, turiu savo barber shop. 
Malonėkite atsišaukti ir prišiųskite 
paveikslą su pirmu laišku. Paveiks
ią gražįsiu ant pareikalavimo.

NAUJIENŲ BRIGHTON PARK 
SKYRIUS, 

4138 Archer Avė. 
Num. 2.

REIKIA^DARBININKŲ
T: MOTERŲ
i n ._________________

REIKIA moterų prie asscmb- 
ling darbo 
dirbtuvė —

AC^E STAMPING CO
119 N. Sheldon.

.Gera moderniška 
gera alga.

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
AR MYLI PINIGUS? *

Jeigu taip, tai ateik pas mus. Mes 
perkam, parduodam ir mainom na
mus ,farmas lotus ,grosernes bučer- 
nes, be skirtumo ką jus neturėtumėt. 
Padarom greitai pigiai ir gerai.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Haęted St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 7328- ■ ------------- ;---------- --- ----------------
KAS NORI PARDUOT 

GREIT NAMĄ!
Jeigu turit išmokėję cash namą tai 

duokit mums, me^ tamistoms parduo
sim į ąavaitę laiko. Pirkėjai laukia 
musij ofise. Kreipkitės tuoj. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33rd Place, arti Halsted 
Tel. Boulevard 1550

karpetai
Jei turite nudėvėtą karpetą, 

meskime ,bet perdirbkite į Naują 
bus abi pusės minkštos ir geros, 
rėdami užsakyti, kreipkitės.

S. A. Z ALPI S, 
922 W. 34th PI., 

Phone Yards 2231

ne-» 
kur 
No-

. ' NORINTI PIRKTI
Musu ofise rasite gerų bargenų: 

namu, lotų ir bizniui vietų. Dar tu
rim keletą lotų arti 67th ant Western 
Avė. dėl biznio, po $1.500, labai geri 
bargenai. Taingi $rti vienuolyno 3 
lotai po $375, išmokėjimais. Norin
tis pirkti nepraleiskite geros progos, 
nes bus parduoti^greitai.

Matykite:
A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Westem AVc. 

arti 67 Street,
Ofisas adaras vakarais ir nedėlio

mis iki 6 vai.

, PARDAVIMUI NAMAS SU SA- 
liunu prie storo 4 ruimai ir 6 flatai. 
Parduosiu už prieinamą kainą, nes 
išvažiuoju į Lietuvą; vieta gera vi
sokiems bizniams. _ x

Kreipkitčs po 'nūrnoriu:
1900 W. 63rd St.

MAINAU ant automobilio, ar
ia parduodu už cash 'labai geroj 
vietoj bučemę ir grosernę.

Atsišaukit:
704 W. 69th St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS ant rendos. vie

nam arba dviems ' vaikinams; 
elektros šviesa ir kiti paranku- 
mai 3247 So. Union Avė., vidu
rinis flatas iš fronto.

IŠREDAVOJIMUI
RENDON ŠTORAS GEROJ VIE- 

;oj, gražus namas .tinkamas aptiekai, 
ar Real Estate arba kitam bizniui; 
garu apšildomas, puikiausia vieta, .to- 
;e apygardoj. Geras biznierius gali 
gražų gyvenimą padaryti. Nepamirš
kite antrašo:

2305 So. Leavitt St.

5 KAMBARIAI ant 2rų lubų 
rendai. 4634 S. Ashland Avė. 
Atsakanti vieto daktarui, advo
katui, real ($tate etc. Informa
cijų pašaukit. Yards 4487.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO BARBERNĖJ 

Esu patyręs, jaunas barberis, šneku 
lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. Tu
riu III. laisnį ir norečia gauti vietą 
Union Shopoj, jei Kas reikalaujate 
nors ir ne union shopon praneškite 
laišku ar teleponuokite Prospcct 7586. 

5259 So. Ashland Avė.

JIEŠKAU darbo į. saliuną už 
bartenderį. Turiu patyrimą ir 
moku su kostumeriais manda
giai apsieit. Malonėkit pranešti, 
Box 30, 1739 S. Halsted St. ,

- - j JURKAU d'ajba pas kriaučių
Baročių sodžiaus,' Galiu dirbti vyrišką ir mote?
- “meTu ImžTaus:’.Kreipkitės laiJiku arba

JIEŠKAU Izidoriaus Dapkaus, pa
eina iš Lietuvos, T 
Raseinių valsčiaus, ; 
kaip Amerikoje 132 metų amžiaus,) 
žnvonės pasakoja, kad gyvenąs Cleve-'telefonu. F. Bertasll, 618 W. 18 
land Ohio. Jo tėvai Lietuvoje labai st phone Ca j 2529 
norėtų apie ji sužinoti. Prašom jo 
paties, ar kas jį žino pranešti už ką 
busiu labai dėkingas. Karolis An- 
tanavičia ,8717 Commercial Avo., So. 
Chicago, III. REIKIA DARBININKU

REIKIA 10 .PATYRUSIŲ MOTE- 
rų sortavimui poplerų; gera alga.

Kreipkitės:
REPUBLIC WASTE PAPER 

COMPANY,
% 1039 W. Congress St.,

Arti Morgan St.

REIKIA MERGINOS AR MOTERS 
prie lengvo namų darbo ir atliekamu 
laiku prigelbėt saldainių krautuvėj. 
Šeimynos nėra. Valgis, kambaris ir 
užmokestis. Geistina, kad anglų kal
bą mokėtų. Jaunos mergaitės neat
sišaukite, 3518 So. \Vallace St. Tel. 
Yards 4956.

REIKIA ateivės1 lietuvės 
terš abelnam namų darbui.

• S. JASSE,
3634 Roosevelt Rd., 
Tel. Lafayette 2168

mo-

REIKIA DARBININKU
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. Libertv Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

- - ............... I ....... ■ -- . - ----------------

REIKIA vyrų į junk šapą. 
Lai atsišaukia tie kurie turi pa
tyrimo. Nuolatinis darbas gva- 
rantuojamas, 869 Orleans St. 2 
blokai į North nuo Chicago Avė. 
— — — — t - ■ - ---- --i- -r

REIKIA pirmarankio bučerio 
kuris kalba: angliškai, lenkiškai 
ir lietuviškai. 1645 Wabansia 
Avė,, Monroe 2545.

REIKTA SHEARMANO IR PA- 
prelbininko į geležies atmatų kiemų. 
Gera aitra, nuolatinis darb'as.

Kreipkitės tuojaus.
RELIANCE IRON & STEEL 

COMPANY, 
2141 So. Sawyer Avė.

REIKIA draiverio iš važio j i- 
mui keksų ir duonos.

4435 So. Halsted St.
REIKIA dviejų shearmanų t) geležies atmatų kiemą.
A. BLACKSTONE & BROS. 

853 W. Lake St.

Reikalingas^vyras, kuris norėtų iš
mokti kriaučystę; kursas yra trys mė
nesiai, mokame laike mokinimosi, tik 
reikalinga yra kaucija. Ateikite ar
ba rašykite.

1504 W. Division Street, 
Chicago, III.

REIKALINGAS BUČERIS PIL- 
nai patyręs tame darbe. Atlygini
mas labai geras.

Atsišaukit greitai. .
, JOHN ATKINS,
5100 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2014

REIKALINGAS PIRMOS KLE- 
sos kepėjas juodos duonos; turi būti 
atsakantis. Kitokie tegul neatsišau* 
kia. Gera mokestis ir pastovus dar
bas geram žmogui.

Kreipkitės:
4435 S. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių 

rakandai beveik nauji. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į Lie
tuvą. Atsišaukite. John Jonis, 
3303 So. Halsted St.

PARDAVIMUI geras 3 šmo
tų priekinio kambario setas pi
giai.

Phone Austin 7003

Rakandai, 3 wilton kaurai 
odos ir velouro vidurinio kambario 
setai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario setai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai. Galima matyt dieną ir 
vakarais. 704 So. Independence Blvd.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
jeveik nauji rakandai. Parduo
siu visus ant syk, ar atskirai. 
Noriu greitai parduoti. 3328 S. 
Halsted St., 2 lubos.

AŠ LIUDVIKA VEČENITĖ GRI
ŽUS iš Rusijos jieškau savo pažįstamų 
gyvenančių Amerikoj, Bronislovą ir 
Adomą Majauskus, meldžiu atsiliepti 
anl šio antrašo, arba kas apie juos 
žinote, meldžiu pranešti.

• I.IUDV1KA VEOENITfi- 
10613 Edbrook Avė.,

MOTERŲ AUTOMOBILIAI
REIKIA moteries arba mergi

nos kuri norėtų būti gaspadinės 
pagelbininkė ant farmos. Krcip- 

| kitės. M. Stungis, 1635 Ilermi- 
Roseland, III. tage Avė., Chicago, III. <•

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
(Chevrolet Model F. B. Sedan) 1920 
metų, gerame stovvje. 7 
giai. 
pastatymo automobiliaus.

Atsišaukite:
J. KUMICKAS, 

827 W. 34th Placo

BAfeGENAS
ANT MITCHELLTO AUTOMOBILIŲ 

1921 Mitchell Sedan, pirmos klesos 
padėjime, beveik naujas, važiuotas 
4,000 mylių. Reikia pinigų.

JOHN REHM, 
11255 Michigan Avė., 
Tel.: Pullman 0770.

PARDAVIMUI PIGIAI AUTOMO- 
bilius 5 sėdynių, atrodo geriausiame 
stovyj kaip ■ naujas. Jei norėsi 
mokinsiu važiuot. / •

Kreipkitės po 6 vai. vak.
M R. BYERS, 

4630' So. Ashland Avė. 
Tel. Yards 6079

PARDAVIMUI

iš-

BARGENAS, GERAS MŪRINIS 
biznio namas prie pat Lietuvių baž
nyčios goriausioj vietoj, Cicero. Skie
pas ir du florai, štoras ir ruimai už
pakaly, didelis šešių ruimų flatas ant 
antro floro. Gazas, elektra, toiletai, 
maudynės ir kiti įtaisymai. Namas 
tvirtas ii’ yra labai geroj vietoj dėl 
bįle kokio biznio ir gyvenimo. Del 
įvairių yphtiškų priežasčių esu pri
verstas parduoti, ir parduosiu už 
$7800 kada namas’yra vertas daug 
daugiau. $2800 reikia įmokėti, o li
kusius ant’ lengviausių išlygų.

PETER CHAKANAUSKAS, 
1439 So. 49th Court, Cicero, arba 

1445 S. 50th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI keptuvė (be- 
kernė). Biznis senas. Lietu
vių kolonijoj. Sykiu parduosiu 
vežimą, arklį ir troką.

3601 Emerald Avė.

PARDAVIMUI kriaučių dirb
tuvė už labai žemą kainą. Par
davimo priežastis, turiu kitą biz
nį. Atsišaukit tuojaus.

6053 So. State St.

PARDAVIMUI grosemė, su 
pavedimu pirkėjui lyso ir fixtu- 
res. Pardavimo priežastis, einu 
j nuosavų namą.

3256 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ MU- 
rirfis namas, vanos beisnrvante, geram 
stovyj. Parduosiu pigiai už $2,000.

Kreipkitės:
. 3212 Lime St.

Chicago, III.

NETIKĖTAS PIGUMAS
Pardavimui 2 pagyvenimų po 5 

kambarius, su 2 lotais mforo namas, 
pusė bloko nuo Douglas Park, šiltu 
vandeniu šildomas, maudynės, elek
tros šviesa ,toiletai, skiepas ir vis
kas pagal naujos mados. Kaina 
$7,500, įmokėti $2,500. Atsišaukite pas 
Ideal Real Estate Co., Sf214 S. Hals- 
fed St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
stuba; 60 pėdų priekis. Elektro 
šviesa, $700 įmokėt $20 į mėne
sį. Namas 6 metų senas.

5915 S. Kildare Avė.

('PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Turi būt parduota šią 
savaitę, nes važiuoju Lietuvon.

3533 So. Californią Avė.

PARDAVIMUI TUŠČIAS BTZNIA- 
vas kampas, 49x110 pėdų, arti 31-os 
ir Wallace gatvių. Tik $3,000.

IGNATTUS CHAP & CO., 
West Thirty-First State Bank Bldg.

31st St. prie Wallace St.

PARDAVIMUI DELIKATESEN ir 
cigarų krautuvė, per 18 metų išdirb
tas biznis, gražioj įlydė Park rezi
dencijų apielinkėj. • Auksinė proga 
jaunai, gabiai porai. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

1212 E. 55th St.

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA- 
peitė, 2 mediniai namai su piltu pa
matu, naujai malevota, įeigų duoda 
$924.00 į metą laiko už $8,200.00, 
Kreipkitės:

4619 So. Hermitaga Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne, labai apgyventoj visokiu 
tautų vietoj. Viskas parduodama už 
cash. Kitų bučemių nėra arčiau 
kaip 5 ketvirtainiai blokai. Renda 
pigi $25.0’0. Su pagyvenimu arba be 
nagvvenimo, 1741 W. 67th St., arti 
Paulina St.

PARDAVIMUI restaurantas 
geroj vietoj.

PETER WOLF,
4258 So. VVestern Avė.

PARDAVIMUI PRIE GATVEKA- 
rių liniios'. puikus namas. Kaina 
$4.000.00. Cash $1,500.00, likusius iš
mokėjimais. Namas randasi 3820 
Wallace St. Kreipkitės tuojaus.

1147 Blue Island Avė.

BARGENAS'
Pardavimui 144 akrų farma: 90 

akru dirbamos, o likusi miškas ir ga
nyklos. Stuha 7 kambariu ir kiti rol- 
kalinri budinkai. Kaina 
$3.060 įmokėti, anf, S1.5OO duosiu 
mortgečiaus. atsišaukite M. F. Da
nauskas 901 W. 33rd St., Phone 
Yards 4669.

Kaina $4,500, 
$1.566 duoRiu

PARDAVTMUT GROSERNĖ, GE- 
roj vietoj, lietuvių ir airių apgyven
tą prie pat airių bažnyčios, priežastis 
pardavimo, noriu pirkti bučemę. At-z 
sišaukite greitai, nes yra gera progd 

3656 So. Union Avė.

MORTGECIAl -PASKOLOS

DIDELIS BARGENAS, GROSE- 
rio biznis ir stakas, 2 aukštų medi
nis namas. Gera vieta bučemei. Ar- 
tvmiausia 3 blokai, ant Bridgeporto. 
Parduosiu už $4,000. Pasiskubinkit, 
kad gavus ta bargena.

STANDARD RFALTY CO., 
736 W. 35th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj ir puikioj vieto, prie didelių dirb
tuvių. Turi būt greitu laiku parduo
ta už žema kainą.

Kreipkitės:
1429 W. 45th St.

PARDAVIMUI'* saliuno fix 
turės už bite kainą. Kombiciji 
nis sudedamas; priekio barai 
užpakalio, stiklai, rėmai etc.

J. KRAUSE,
918 W. Madison St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visnis biznio įrengimais. Biznis iš
dirbtas nuo senai, ir labai gera vieta 
padarymui pinigų. Savininkas parduo
da iš priežasties, išvažiuoju ant far
mos. Atsišaukite į ofisą, Liberty 
Land & Tnvestmcnt Co^ 3301 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
luviu kolonijoj. Gera vieta, geras 
biznis. Priežastį patirsite ant vie
tos. /

Atsišaukite: (
3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS VIE- 
ta apgyventa Lietuvių ir kitu tautų. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
turiu du bizniu. Biznis -senas ir iš
dirbtas.

Kreipkitės:
i . 3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir lenkų apielinkėj. Prie
žastis pardavimo — einu į di
desnį biznį.

2114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
Ibai geroj vietoi,. vien lietuvių angy- 
ventoj kolonijoj. Biznis yra išdirb
tas per 25 meus. 4 pragyvenimui 
kambariai. Parduodu labai pigiai, 
nes važiuoiu j Lietuvą.

4458 So. Honore St.

j . Parduosiu pi-Į PARDAVIMUI SALIUNAS 
Taipgi parendavoju vietą dėl kių tautų apgyventoj vietoj.

davimo priežastį patirsite ant 
Kreipkitės:

4635 So. Woo<l St.
Tel. Boulevard 4147

VTSO-
Par- 

vietos.

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais'’ mokes
čiais. Perkame bondsus 
kontraktus.

LOUIS STERN &
5 North La Šalie
kampas Madison St.

notas ir

CO.,
StreetJ

Tel. Main 4845

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRES'SMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street,
• 6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

PRIVATĖS' AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.,

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikais 
ekonomijos, piliatystis, dailiaraiys- 
tSs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais-nuo fl 
iki 10 valandai
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir1 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatr.
. arti 85 tos gat.

i




