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Darbininku areštai
Chicagoje

200 darbininkų vadovų 
areštuota

Rusija
f

Chicagoje areštuojami
darbininką vadovai

maino , savo atsakymą

Daugiau kaip 100 darbininką 
areštuota policijos puolimuose 
ant uniją raštinių. Puolimai 
daromi sąryšyj su nušovimu 

dviejų policistą.

kas nušovė policistus policija 
nežino. Ji tik spėja, kad 
bombas padėjo nepatenkinti 
namų būdavo tojai ir kad poli
cistus nušovė tie, patįs žmonės. 
Ret ji tam jokią įrodymų ne
turi. Suimta taipjau keletą 
žmonių, nužiūrimų dalyvavi
me policistą nušovime.

Policijos viršininkas
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Chicago, UI., Ketvergas, Gegužio-May 11 d., 1922
teiktas talkininkams šiandie, 

dar nėra talkininkams priduo
tas, kadangi paskutinėj va
landoj, po pasitarimo tarp 
čičerino ir Italijos tministerio 
Slcanzer, tapo nutarta padary
ti niekurias permainas Rusijos 
atsakyme.

čičerinas išvažiavo iš Genoai 
pasitarti su kitais savo dele
gacijos nariais ir lodei tikima
si, kad atsakymas bus 
tiktai ryto. Tas faktas, 
atsakymas neįduotas 
čičerino atsilankymo
Schanzer, padarė malonaus įs
pūdžio.

Prancūzų rateliuose mano
ma, kad bandoma daryti spau
dimą į rusus, kad privertus juos 
nusileisti ir pakeisti savo a-lsar 
kymą, kad konferencija galė
tų tęstis ir toliau.

Manoma, kad Rusijos atsa
kymas yra išsisukinėjantis.
Galicijos rubežiaus

Rusijos reikalais

gautas 
kad 

delei 
pas

k laušimas.

AmalgametuRub- Dar ™ .™!eris su o unil/nio koloiimn

siuviu Konvencija
v

vaikais, kalėjime
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Lietuvos žinios

CHICAGO. — Daugiau kaip 
100, o gal ir 150 namą buda- 
votoją ir kitą darbininką va
dovų ir narių tapo areštuota 
vakar asmeniniu įsakymu po
licijos viršininko Fitzmorris.

Tarp areštuotųjų yra namų 
budavotoją tarybos (Buikling 
Trades council) prezidentas 
F red 
phy,

Mader, “Big Tini” Mur- 
“Con” She£ ir daugelis 
žymių darbininku vaito-

vų. .i • '
Juos’ visus areštuota 

jos puolimuose ant 
niūkų unijų raštinių ir 
rių kitų vietų, kur tie 
vai lankosi.

Policijos viršininkas 
areštuoti visus 
atstovus nan 
unijų ir nickurių kitų unijų.

Pirmas puolimas buvo pada
rytas ant namų budavotoją 
tarybos raštinės 181 W. Wash- 
ington St., kur namų budavo- 
tojų viršininkai laikė savo su
sirinkimą. Jie visi tapo areš
tuoti. Per dvi valandas poli
cija tupėjo raštinėj ir arešta
vo kiekvieną, kuris tik atėjo į 
raštinę.

Antras puolimas tapo pada
rytas ant gaso darbininkų uni
jos raštinės, kur suimta Mur- 
phy ir keletą kitų vadovų. Bu
vo padarytas puolimas ir ant

darbi- 
nieku- 
vado-

įsakė
viršininkus ir

išlaukusi ilgą laiką suėmė atė
jusius, kelis žmones.

Buvo padaryta keletas puo-

a rėš ta vi- 
ik i tol kol 

“netikę”

licija areštavo saliunininkus ir 
saliune rastus žmones.

Policijos viršininkas visai 
neketina sustabdyti 
mų, bet juos tęsiąs 
bus išgaudyti visi 

' darbininkų vadovai.
Darbininkų vadovų areštus 

daroma delei užpereitą nanktį 
padėtų dviejų bombų prie bū
da vejamų namų ir paskui nu
šovimo dviejų policistą, vieno 
prie 22 ir Lumber gatvių, o ki
to prie Ashland ir Jackson 
bulvarų. Kas padėję bombas ir

Siame numeryje
Naujienos pradeda 

spAusdinti labai įdomų 
Balio Sruogos 
raštą “Nhujas idealizmo 
istorijos lapas. Norime 
atkreipti į jį ypatingos 
skaitytųjų domės.

Raštas ilgokas, eis per 
kelioliką numerių.

nesa
ko, kad patįs darbininkų vado
vai padėjo bombas ir nušovė 
policistus. Ret jie vistiek esą 
kalti. Girdi, jie turį atsakyti

Fitzmorris pareiškimas yra la
bai karingas: Jis meta kaltini
mą visiems darbininkų vado
vams, kad girdi, jie yra krimi
nalistai, nedorėliai, mušeikos, 
valkatos Ir visokie kitokį pra
sižengėliai ir jis, Fitzmorris, 
juos išvarysiąs iš vietų ir nėt 
iš miesto. Darbininkams .gi, 
girdi, tie vadovai esą visai 
nereikalingi. “(Daugiau kaip 
5,(XX) pobciątų pradėjo veikti 
vakar , ir jie nesustos Veikę iki 
tos valkatų bandos nebus iš
naikintos,” taip grūmoja poli
cijos viršininkas.

Vėliausiomis žiniomis, poli
cija areštavo jau 200 darbi
ninkų vadovų ir viršininkų.
Bet tikrųjų policisjų 
Sėjų dar nesurasta, o 
bai rupinamąsi juos 
Visas puolimas, visa
viršininko pagieža yra atkrei
pta prieš darbininkų vadovus 
ir pačius namų budavotojus, 
kurie 'nepriima teisėjo Landis 
nuosprendžio ir kelintą mėne
sį streikuoja prieš tą nuospren
dį ir neina dirbti. Nežiūrint 
kon'tdiktorių didelių pastan
gų, streiklaužių jieins pasisekė 
gauti labai mažai. Bet ir tokie 
kon trak toriai negauna darbo, 
nes niekas nenori budavoti na
mų pagelba streiklaužių.

Rusijos reikalais subkomite- 
tas šiandie nuspręs ar 
konferencijai svarstyti 
nes Galicijos rubežius. Rytinė 
Galicija sudarė nepriklausomą 
valdžią, bet Lenkijos kariuo
menė okupavo tą šalį. Subko- 
mitetas taipjau ' svarstys ir 
Gruzijos klausimą, kurią Rusi
jos delegatai skaito nedalina
mąja dalim Rusijos

Atskira Gruzijos valdžios 
delegacija atvyko į Gcnod. ir 
pareiškė, kad sovietų delegaci
ja neturi teisės kalbėti už Gru
ziją, kadangi Gruzija turi at-

tinka
Byti-

si yra ir tautų sąjunga
Taipjau bus svarstoma ir 

Saar gyventojų protestas prieš 
Francijos okupacijos kareivių 
elgęsį ir valdančios Saar 
klonį -maišytos komisijos atsi- 
nešimą prie 'gyventojų.

Tautą sąjungos tarybos 
susirinkimas.

uzmu- 
ir nela- 
surasti. 

policijos

Susirinkimas prasidės šiandie. 
Irgi svarstys Rusijos klausimą.

Dar nesulaukė Rusijos 
. atsakymo

Rusai daro permainą savo at
sakyme. Rusija reikalausianti 

pripažinti nacionalizacijos 
principą.

GENEVA, geg. 10. — 18-as 
tautų sąjungos tarybos posėdis 
prasidės čia šiandie. Manoma, 
kad keli svarbus klausimai, 
kuriuos svarsto dabar Genona 
konferencija, bus svarstomi 
ir tautų sąjungos tarybos su
sirinkime. Taipjau veikiau
sia bus plačiai svarstomas ir 
Rusijos klausimas delei są
jungai paduoto Norvegijos rei
kalavimo padaryti nepriklau
somą ištyrimą Rusijos bado.

Tikimąsi, kad susirinkimas 
tęsis apie savaitę laiko. Pir
mininkaus jame Ispanijos am
basadorius ? Fi^iii’cijoje grafas 
Quinoncs de iLcon. ,

Svarbiausiu svarstomu klau
simu bus pasirašymas ekono
minės sutarties tarp 
jos ir Lenkijos apie
Sileziją. Tąja sutartim galu
tinai išrišama painus Silezi
jos klausimas. Taipjau bus 
svarstomi mandatai ant buvu
sių Vokietijos kolonijų ir Al
banijos klausimas.

Vokieti-

PARYŽIUS, geg. 10. — Ge- 
noa žinia sako, kad Rusijos at
sakymas į talkininkų mcnio- 
randujmą busiąs daug aštres
nis, negu tikimąsi. Sakoma, 
permainos tapo padarytos kad, 
delei gautų instrukcijų iš. Ma
skvos, ‘‘reikiiliiujuiičių ta.lkiniii- 

kų pripažinimo teisiotumo že
mės nacionalizavimo prįncii-

Taipjau busią reikalaujama 
$1, (XX), (XX), 000 
Rusijos.

Daro spaudimą į rusus.
GENDA, geg. 10. — Rusijos 

atsakymas į talkininkų memo
randumą, kuris turėjo būti į-

kreditų dėl

Airiai vis nesusitaiko
DUBLINAS, geg. 10 — 

Dail Eireann taikos komitetas, 
kuris <lCjo pastangų surasti 

pamatą, kuriuo kariaujančios 
Airijos frakcijos galėtų susi
vienyti, neįstengė tai padaryti 
ir susitaikimas neįvyko, sako 
oficialinis pranešimas.

4 vaikai užmušti •
CHICAGO. —- Vakar auto

mobiliai įvairiose miesto da
lyse užmušė ko tuvius vaikus.

Vakar ilcšimtą valandą ryto 
Amalgamėtų Rubsiuvių Kon
vencijos trečias posėdis atida
ryta be ceremonijų Orieipal 
Consistory salėj. Delegatų bu
vo susirinkę veik tiek pat 
kiek buvo užvakar, tik svečių 
susirinko nedaug.

Posėdį vedė Amalgamėtų 
Rubsiuvių prezidentas Sidney 
Hiillman.

Pirmiausia perskaityta tele
gramos su pasveikinimais ir 
linkėjimais, atsiųstos konven
cijai nuo įvairių darbininkų or
ganizacijų, laikraščių ir šiaip 
pavienių ašmenų.

Po to buvo išduoti ir priim
ti kai kurių komitetų raportai.

Kalbėtojais vakar buvo ka
pitonas Paxton Hibben, Jo
seph Schloss'berg ir vyriausis 
žydų laikraščio Forvertso re
daktorius A’braham Cohan. 
Pirmasis kalbėjo Rusų Raudo
nojo Kryžiaus reikalais. Ant
ras kalbėjo apie darbininkų 
reikalus, būtent, kas jau yra 
jų nuveikta ir ką jie turi dar 
veikli. Trečias kalbėjo 
darbininkų reikalus.

Laike posėdžio kai 
vietos rubsiuvyklų
trimeriai ir kiti atnešė du di
deliu iš gyvų gėlių padarytu 
simbohi. Paskui įėjo apie 
trys šimtai darinninkų. Dele
gatai juos pasveikino gausiais

apie

kurių 
kirpėjai,

Pirmas posėdis uždaryta bis- 
kį po pietą. Antras posėdis at
idaryta 1:30 vai. po pietų.

— Reporteris.

Neleis kapoti algas
CHICAGO. — Amalgamėtų 

Rubsiuvių konvencija vakar 
kaip vienu balsu nutarė nelei
sti daugiau kapoti rubsiuvią 
algas ir prigrūmojo visuotinu 
rubsiuvią streiku, jei 
bandymas kapoti 
dar daromas.

tokis
algas bus

f o rimo j e pa
pildomoj oporto generalinio 

komiteto, kurį įteikė konvenci
jai unijos sekretorius Joseph 
Schlassberg. Raportas 
kad /unija pasiekė kr 
dau 
nepriims algą mikapojimo.

Konvencijoje tdpo paskelbta, 
kad unija rengiasi. neužilgo 
Chicagoje atidaryti savo ban
ką, kuris vadinsis Amalgama- 
tbd Bank and Trust Co. Jis 
bus veikiausia prie 371 W. 
Jackson blvd. Į jį bus sudėti 
ir visi unijos pinigai.

Pirmą darbihinkų banką 
įkūrė penki metai atgal Cleve- 
Idnde įgeležinkelią inžinierių ir 
pečkurių brolija ir jam gerai 
sekasi.

sako, 
ir 

prie jokią aplinkybių

WAUKEGAN, III., geg. 19. 
— Jury gubernatoriaus Small 
bylai nagrinėti jau tapo šian
die pabaigtas rinkti, 
ja

Vakar. 10 <1., užsienio pini
gą kuiną, perlcant jų n,© pių&iaus Kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
tom# Amerikos pinigais Siąlp.:

Anglijos 1 sv. sterlingų^....... $4.45
Austrijos 100 kroną ...... . ...... l%c
Belgijos 100 frankų ........... $8 37
Danijos 100 frankų ........... $21.28
Finų 100 markių ................... $2.10
Francijos 100 frankų .......  $9.16
Italijos 100 lirų ................... $5.36
Lietuvos 100 auksinų .........   35<c
I>enkų 100 markių ..............  2%c
Norvegų 100 kronų ..........   $18.75
Olandų 100 guldenų ........... $38.46
švedų 100 guldėm} ........... $25.78
Šveicarų 100 markių ...........  $19.32
Vokietijos 100 markių ........... 35c

• CHICAGO. — Dar viena mo
teris, turinti keturius vaikus, 
tapo pasodinta kalėj iman. Ir vis 
tai delei pikietavimo laike strei
ko American Cigar Co. dirbtu
vės. Delei to jau sėdi kalėjime 
šešios moterįs, keturios jų su 
mažais kūdikiais.

Dabar pasodintu kalėjimai! 
yra našlė Rose Vivien, 1922 
Throop St. Ji turi 4 vaikus, ku
riuos ji savo darbu užlaiko. Ji 
yra nuteista 40 dienų kale j i- 
man ir užsimokėti $25 pabau
dos. Suėmė ją naktį, kada visi 
vaikai miegojo. Ju turėjo pri
kelti vaikus, aprengti ir vežtis 
kalėjimai!, kadangi nebuvo kam 
jų prižiūrėti. Kalėjime vienok 
vaikų nepriėmė ir juos sugrą
žinta namo po priežiūra šerifo 
pagelbininko.
. Nors gubernatorius Small su

teikė esančioms kalėjime, mote
rims pardoną, vienok jos nėra 
pa'liuosiiojamos. šerifas aiški
nasi, kad girdi gubernatorius 
neturįs teisės suteikti pardoną 
nuteistiem^ už paniekinimą teis
mo.

Buvo 
Fisher, 
moteris 
corpus”
sakė tai padaryti, betgi paskui 
atsikreipė į nuteisusį moteris 
kalėjiman .teisėją Dennis Sulli- 
van.

Tasis pasižadėjo moteris iš
klausyti ir jeigu jos prisipažin- 
siančios prie kaltės ir atsiduo- 
siančios teismo “mielašįrdingu- 
mui”, tai jis gal ir pagalvosiąs 
apie jų paliuosavimą. Bet še
rifas tada išdidžiai pareiškė, kad 
jis nepripažįsiąs teisėjo Sullivan 
paliuosavimo. Tečiau paskui 
kiek nusileido ir sutiko pasi
duoti teisėjo nuosprendžiui.

Teisėjas Sullivan be to parei
kalavo, kad moteris apžiūrėtų 
daktaras ir praneštų jam ar mo
terims ir vaikams kenkia sėdė
jimas kalėjime.

atsikreipta prie teisėjo 
kad tasis paliuosuotų 
pasiremiant “habeaa 

parędimu. Tasis atsi-

Vejasi Cang kareivius
TIENTSIN, Chinijoj, geg. 10 

•— Sumuštasis Mahžurijos gen. 
Čang Tso Ling kiek žinoma, 
pabėgo į Dairen, Jo kareiviai 
apsikasė ties Luančau, ant 
Mukdeno geležinkelio, ir ren
giasi gintis, jei gen. • Wu Pei 
Fu bandys juos vytis ir toliau 
juos puls

Gen.. Wu vis dar tebesi ve
ja sumuštuosius manžuriečius 
ir per šį miestą jau pervažiavo 
28 traukiniai su kareiviais. 
Mukdeno geležinkelis ties nuo 
Taku iki Mukdeno, yra išar
dytas, kad sutrukdžius vijimą
si.'

Maistas vėl brangsta
VVASHINGTON, geg. 10. — 

Darbo departamento paskelto
sios statistikos rodo, kad mais
tas vėl pradeda brangti. Užda- 
minės maisto kainos keliuose 
miestuose jau pabrango 3 ir 
daugiau nuošimčių.

SKRENDA SIBERIJON.

BUFFAIjO, N. Y., geg. 10. 
— C. O. Prest iš Kenmorc, 
N. Y., šiandie išskrido biplanu 
į Alaską ir Sibcriją. Jis 
per Chicago. Kelionės 
bus 6,(XX) mylių. Pernai 
skrido nuo Meksikos 
žiaus, bet jo aeroplanas 
daužė Kanados kalnuose.

ilgis 
jis 

rnbe- 
susi-

Traukini y nelaimė 
Beisagoloj

Pavergtoji Lietuva

d.’ BE'ISOGALA. Bal. 19
14 vai. prekinis ir keleivių 
traukiniai susikūlė — 4 užmu
šti, daug sužeistų, keli keleivių 
vagonai sutraškinti.

Prieš Varšuvos sutartį
RYGA, bal. 19. (Ar). —

Profesijonalių sąjungą valdy-

d. demonstraciją su šauksmu 
“Šalin represijos”, “šalin Var 
širvos sutartis!”

Rengiamasi prie rinkimą
KAUNAS. — ’ Krikščionys 

Demokratai, kiek gauname iš 
keletos vietų patirti, besiarti
nant rinkimams ir galimiems 
pralaimėjimams, ieško jau 
priemonių, kaip kiek įmanant 
apsidraudus nuo tokios nelai
mės. Kai kurių kunigėlių, gali 
būti ir aukštesnių sferų, daro
ma jau kai kurie bandymai, ar 
nepasiseks nugąsdinti kairiųjų 
paprastomis presijomis: jei 
mokytojas, tai grąsina paša
linti, jei valdininkas, tai gau
na Vyresnybės perspėjimą ne
sikišti į politiką, nesą lai kar
jerai gali pakenkti. Drąsesni 
krikščionys kai kur tiesiog sa
ko, kad vaidininkams busiąs 
išleistas ciiikulioris neužsiimi
nėti politine propaganda. Kai 
kas iš kairiųjų valdininkų pa
skutiniais mėnesiais tapo jau 
pakeisti ar perkelti “'tarnybos 
naudai” kitur (“L. Ž.”)

Dvaras vyskupui.
Kariuomenės vyskupui Ban* 

durskiui, atėjimui iš kitur, 
Lenkų vyriausybė duodant! 
Vilniaus srity dvarą. (“Litva” X

Švenčionių Lietuvių protes-’ 
tas nesenai buvo įteiktas Pilsu
dskiui, Ponikovskiui ir St. Sei
mo pirmininkui: kam uždary
ta Švenčionių lietuvių gimna- 
zilja? (“Litva”).

Svetimtaučių persekiojimai. 
Vilniaus srity vis auga. Ende- 
kų laikraščiai skundžia vald
žiai valdininkus nulenkus, 
idant juos pašalintų iš vietų. 
Net liberalinė iki šiol “Gazcta 
Krajd\va*‘ propaguoja boikotą 
kepyklai, kur nelenkiškai 
bama. (“Litva“).

Vilniuj tebeina lietuvių 
ba savaitraštis “ 
sas” ir dienraštis 
be to prielankus 
lenkų kalba dienrašti 
ir savaitraštis “Nasza Ziemia”.

Dubičių kaime, Lygos apsk., 
daug yra senovės liekanų, ku
rių nemaža’ a. a. Nočios dvari
ninkas Vandalinas šukevičius 
buvo iškasęs ir Krokuvon nu-

Žmonės kalbasi lie- 
vir- 

į lenkus (“Vilniaus

kal-

kal-
Gar-Vilniaus 

“Vilnietis,“ 
lietuviams

Litva”

luviškai, esama ir išgamų 
stančią 
Garsas“).

Iš Pabaltjurio valstybių

Suirutė Vilkijoj dėl bulvių 
eksporto.

VILKIJA, Bal. 19 d. — Eks- 
importo agento supirktų bul
vių transportas šią dieną vieti
nių gyventojų sulaikytas, nelei
sta krauli į laivus ir išvežti, 
dalis bulvių išnešiota ir sunai
kinta. ■'

Ryga .Lietuvos piliečiai stu
dentai. Viso labo Rygos uni
versitete dabar yra 33 stu
dentai Liet. Resp. piliečiai. 
Tamlžiausiu apskaitymu vien- 
stypiam Smogui Rygoj pragy
venimas apsieina apie 83736 
latvių rublius melams.

(Ryg. Balsas).

CARLINVILLE, III., geg. 10. 
— Mrs. Mary Sagec iš Wilson- 
ville paseko savo vyrą Povilą 
nuėjusį pas našlę Teresą Ket- 
vontovic ir ten jį nušovė, o naš
lę sužeidė.

100,000,000 
auksinų

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 juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

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

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

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

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

a .--------------------
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St.. Tel. Boulevard 9663

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659
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Kas Dedas Lietuvoj
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/ ŠIAULIAI.

Tur būt niekur nėra tokios 
butų stokos, kaip Šiauliuose. 
Šiauliai ligšiol bebestovi griu
vėsiuose, ir jeigu čia statoma 
koks namelis, tai negyvenimui, 
bet krautuvėms ir smuklėms, 
kad galima butų išspausti iš 
kmonlų paskutinis skatikas ir 
nugirdyti juo®. Miesto pakraš
čiuose Žmonės gyvena susi- 
kimšę Ir labai nesveikose sųly- 
gose. Moksleiviai Tr vaikai 
ypač turi nukentėti. IŠ salios 
girdėti, kad Lietuva yra sta
čiai juodrankių — visokių spe- 
kulentų Šalis ir 1.1 Draskoma, 
bkvidudjama, miškai nusavi
nama ne tikslui juos sutaupyti, 
geriau apsaugoti, ' bet tuoj 
parduoti, išgabenti užsienin, 
kad paskui “'Lietuva” ar ^Lais
vė” lyg pasigirdajmos rašytų, 
jog musų miškais yra atstato
ma net Belgija ir (teko-Slova- 
kija (kokia mums garbe). Tuo 
tarpu lietuviai, savo krašto 
viešpačiai, pūna purvynuoose, 
kenčia vargų.

Višaki parėjimai Lietuvoje 
randa sau duonos ir šiltų bu
tų, lietuviai gi, kurie savo kru
tino nuo amžių gynė Lietuvą 
ir jos miškus, privalo dabar, it 
kurmiai, gyventi |x>žemiuose. 
Bažnyčios -gatvėje prie pat 
miesto valdybos ir Milicijos po 
griuvėsių gyvena požemyje 
vargingas kurpius Stasys 2.

* su žmona, dviem vaikais ir 
motina. Šiurpuliai mane per
ėmė, !>ežiurjnt, kaip žmogus 
gyvena Lietuvoje.

Viduramžiuose tik didelius 
nusikaltėlius įnešdavo į tokius 
purvynus, kad juos suėstų 
(IreĮjme, tamsybė Ir šalčiai.

Apkasuose kareiviai negyve
na taip biaurlai,, kąip gyvena 
tas žmogus Šiauliuose. Tur būt, 
tūkstančiai panašių žmonių taip 
gyvena Lietuvoje.

—P. Narūnas.

Del šmugelio.
— .. .......... .. < .1

Kaimo “Sddialdemokrate” 
raudame įdėtų šitokį socialde
mokratų paklausimų krašto ap
saugos ir finansų, prekybos ir 
pramones ministeriaims:

Kovo 4 dieną Vievip rajone, 
netoli pereinamojo punkto Mli- 
nok Įeit. Šaltenis sulaikė du ve
žimu su prekėmis. Vežimus 
lydėjo pil. (rranickis Juozas, 
kuris pasrisuike esąs vežamųjų 
prekių savininkas ir vežąs 400 
kilogr, saųharjno Vilniun. Kuo
met pereinamam punkte Mli- 
nek buvo peržiūrėti pil. Gra- 
nickio pristatyti dokumcnlrrrūr 
prekės, rasta: 1) Virbalio iuuh 
tinęs 16 kvitų apmokėto įve
žamojo Lietuvon muito; 2) 
Generalinio štabo leidimas N 
150 kovo 1 dienos, kuriuo 
Grancikiui Juozui leidžiama 
pereiti demarkacijos liniją ir 
išsivežti su savim 100 kg. sa-

• charino ir 3) Kaišedorių mui
tinės viršininko raštas N 47, 
kovo 3 dienos išleidimui sa
charino per demarkacijos lini
ją-

Tie dokumentai 'pasirodė 
punkto viršininkui nepakanka
mi ir neteisėti ir todek sacha
rinas su žinia vietos baro vir
šininko buvo sulaikytas, o 
Grancikiui leista išvažiuoti Vil
niun. Granickis grįžo pigai tik 
kovo'14 dieną, buvo iškarto su
laikytas 7 p. pulko štabe, bet 
vėliau paliuosuotas važiuoti 
Kaunan. Byla dėl sulaikytojo 
sacharino kovo 11 dieną tapo 
parduota Trakų Apskrities Ad
ministracinei Komisijai, vei
kiančiai einant įstatymui apie 
laikiną prekybos suvaržymą 
(Lietuvos pasieniuose ir kovo 
17 dieną liko tos komisijos iš* 
spręsta. Sprendinio turinys 
toks: sacharino 400 kg. kon
fiskuoti, Graneikį nubausti 3 
menesiais kalėjimo ir uždėti 
jam pabaudos 1.280.000 auksi
nų. Konfiskuotosios prekės ir

»■ C”

Iiabauda padalinti, einant įsta
tymu. 1 / 11.

Pranešdami apie tą įvykį, 
klausiam p. p. Finankų, Preky
bos ir Pramones ir Krašto Ap
saugos Miniisterių:

1. Ar yra jietms Žinomas tas 
atsitikimas ir ar išdėstytieji 
faktai atatinka teisybei?

2. Jei atatinka, tai kuo pa
teisinamas Generalinio Štabo 
leidimas Grancikiui vežti dide
lę sacharino partiją į Vilnių, 
su kuriuo Lietuva neturi jo
kių prekybinių santykių?

3. Kuo remiantis Kaišedorių 
muitinės viršininkas praleido 
sachariną, žinodamas, kad jis 
vežamas už demarkacijos lini
jos

4. Ar turėjo Vievio baro .vir
šininkas leisti Grancikiui Juo
zui važiuoti Vilniun po to, kai 
paaiškėjo^ kad jis yra padaręs 
įstatymais baustiną nusikalti
mą ?

5. Ką p. p. Ministcriai mano 
daryti, kad šioj byloj prasikal
tę asmenys butų patraukti at
sakomybėn? ir

6. Ką vyriausybė mano da
lyti, kad J. Granickiui paskir
toji bausmė galėtų būti įvyk
dyta? ir

7. Ką vyriausybėj mano dary
ti, kad ateity panašus atsitiki
mai ncatsikartotų ?

V. Požėla, St. Kairys.
Prieš Velykas abiejų Ministe

rijų atstovai jau atsakinėjo 
Seime į paklausimą. Atsaky
dami jNižymėjo, kad byla dar 
tardama ir galutiną atsakymą 
vyriausybė duosianti vėliau. 
Tuo tarpu Finansų Ministeris 
pasakė, kad Kaišedorių muiti
ninkas yra prasikafltęs dr dabar 
tardomas. Krašto Ajys. M-jos 
atstovas taip pat pripažino, kad 
Gen. štabo ' leidimas esąs ne
teisėtas. KaMininkai esą tardo
mi. Palauksim, kokis bus to 
tardymo galas. 

- 4
Kaip gyvena mokiniai 

Lietuvos davatkų 
nelaisvėj.

šių laikų lietuviai yra dau
giau susipratę ir apsišvietę? ne
gu buvo pirmiau. Jie supran
ta nioksllo vertę, todėl kuris tik 
gali stengiasi.jo įgyti, arba sa
vo vaikams suteikti.

Bet pažvelkime, kai]) galima 
ir kaip lengva mokslas įgyti. 
Dauguma ‘žmonių leidžia savo 
vaikus į mokyklas, tikėdamiesi 
iš jų Lietuvai naudos ir sali 
senatvėje pagarlios ir lengves
nio pragyvenimo. Itj tam tiks
lui leidžia paskutinį skatiką, 
kad pataikyti savo sūnų—duk
terį mokykloje. Bet jie tame 
dalyke nėra prityrę ir nežino, 
kaip galima tinkamiau (moks
leivius užlaikyti. Prie šio da
lyko neleidžia stoka tinkamų 
butų. Tuo ir naudojasi prie
miesčių bobelūs-davatkos. Tu
rėdamos šiokią tokią griūvan
čią šlubelę, jos prisįima sau 
mokinią, žinoma, daugiausia 
tokių, kurie tik pradeda moky
tis ir dar neturi nuovokos apie 
mokinio gyvenimą. Kaip juos 
užlaiko ir koks jų gyvenimas, 
tai pamąčius net šiurpis pur
to. Tėvai atiduodami į jų 
rankas savo vaikus liepia val
dyti ir prižiūrėti juos, kad ne
ištvirktų; o joms tik to įr rei
kia. Prigi’iebę kokį, valdo kaip 
čigonas arklį. Mokinys turi kar 
tu su savo šeimininke vienam 
kambary, kur kanijie rūgsta 
kopūstai, barščiai ir taim pana
šą® dalykai, dirbti ir miegoti. 
Ji moka su mokiniais apseiti, 
kad išauiklėjus krikčioniškoje 
dvasioje. Varo juos į bažny
čią netik mokiniams paskirtu 
laiku, bet (laike su Inos, mišpa
rų Ir dagi vakarais, kuomet 
bažnyčioje yra atliekamos pa
maldos. Kartais ir pati nuse
ka, norėdama patirti ar moki
niai klauso jos įsakymų. Užlai
ko gavėnią, .adventus ir net 

suibatas Ir semias, nedių)»danui 
mėstakų valgią, nHįurint to, 
kad fnoiksleivianis nematant ji 
pati valgo. Duoda prasČiaušį 
maistą. Viskas yra atliekama 
nešvariai. Kambariai nevalo
mi pripelyja, pasuolės prirugs- 
ta, drėgni, su apkamšytomis 
moliu bei pakulomis pal^ngo- 
mis. 6 visgi iš kaimiečių ima
ma, kaip ir už gerą laikymą.

Ar, gali išeiti iš taip išauklė
jamų mokinių geri žmonės, 
tinkami tėvynes valdytojai ir 
j(xs gynėjai. Toks auklėjimas 
didina išsigimėlių, bejiegių ir 
džiovininkų skaičių. Kol baiga 
mokslų mokinys paliks bejie- 
gis;, nepakeliąs jokių sunkeny
bių.

Tie, kuriems rupi jaunoji 
Lietuvos karta, turėtų labiau 
susirūpinti Lietuvos mokinių 
padėtimi. Laikas į tai atkreipi 
domės.— P. Meilužis.

Pirmas Iškilmingas
PIKNIKAS

Rengiamas
Dr-stės šv. Petro ir Povylo, Kensington.

GAĘDNERS PARKE, 
123r$ St. ir Michigan Avė.

Pradžia 12 vai. diena.

Kviečiame visus: senus, jaunus, didelius ir mažus — be skirtumo 
linksmai laika praleisti; bus smagus šokiai prie geros muzikos, no- 
svaiginanti gėrimai ir užkandžiai; šaltos košės ir visokių žaidinių 
puikiame daHe. Atsilankę visi busit užganėdinti.

Širdingai visus kviečia RENGIMO KOMITETAS.
- j

PASARGA: — Važiuojant iš Chicagos, imti State—119th Morgan 
karus ir važiuoti iki 119 Michigan Avo. Išlipus paimti Riverdale 
karus, kurie nuvežŠ iki daržui.

Pirmas Milžiniškas Piknikas
Rengiamas 

West Šide’s Jaunikaičių
Atsibus ■

Nedėlioj, Gegužio-May 14 d., 1922, .
NATIONAL DARŽE, 

Riverside, III.
Pradžia 9 vai. ryto, Muzika J. PHILIP. .

Kviečiame jaunikaičius ir jaunikaites ant Šio pikniko, kur galė
sim linksmai laiką praleisti tyrame ore. Bus vsokių žaismių: trauk- 
tynių, ristynių ir bėgtynių. Todėl pfrbukit ir vedę, dideli ir maži.

Kviečia KOMITETAS.
, .....

Didelis Iškilmingas Piknikas 
Rengiamas

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS DRAU
GYSTES RŪTA No. 1. 

Ncdčlioj, Gegužio-May 14, 1922, 
GEO. CHERNAUSKO DARŽE, 

Lyons, III.
Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžanga 35c. ypfttai.

Meldžiam atsilankyti visus: senus ir jaunus, ga
lime tikrint, kad busite užganėdinti.

Kviečia Komitetas.
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PRAKALBOS 
r Tomoje

Kas Dabar Gyvenantiems Nusiduos
Bus išaiškinta iš Švento Rašto

Pėtnyčios vakare, Gegužio-May 12 d., 1922
Pradžia 7:30 tad.

MELDAŽIO SVETAINEI, 
oo.n tu <

Nėra kolektų

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:80-12:00 dieną

4601 South Ashland Avertue, CHICAGO, ILL
Nam.: 2911 W. 43rd Street, Tol. Lafayettc 263

RENGIA BIBLIJOS STUDENTAI
Įžanga dovanai. i

Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 
pirm pirkinio. Galima sutaupyt pinigų.

Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius*
Morgan Park Lumber Co.>

Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.
, -___________________ _■____ - - --------- ----------------------- — ..........— -.....

(Apgarsinimas)
KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽ

SIGANĖDINANTIS, TURI 
TEISINGAI PRADĖTI.

Viena motina Iš Cleveland ra
šo: “Kad ji neturėjo pieno nei 
vienam savo kūdikiui, vienok 
pasinaudodama savo gydytojaus 
patarimu, išaugino visus su Bor- 
deno Eagle Brand Pienu. To
liau ji sako: “Kad visi jos ke
turi kūdikiai yra dovanas 
(prize) laimėję.”

šiame laikraštyj, taika nuo 
laiko matome pagarsinimus Bor- 
deno Eagle Brand Pieno, kaipo 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokią kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktų. Iškirpkite pa
garsinimą ir pasiųskite jį The 
Borden Company, New York,.o 
jie prisius veltui tą knygelę, ko
kios jų norėsite, sn nurodymais 

jnsų Kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygą, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistą su Eagle Brand. Pa
minėkite žodžiais, kokios kny
gelės norite,

KELIAS J SOCIALIZMU
Parašė Dr. O. Bauer •

Versta iš Vokiečių kalbos
Turinys:

1. Politikos, ir visuomenės re- 
voliuci^h;

2. Stambiosios pramonės so- 
cializacija;z

8. Pramonės organizacija;
4. Darbininkų komitetai;*

• 5. Stambiųjų dvarų socfaliza- 
cija;

6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. Miestų žemės plotų ir namų

socializacija; ,
8. Bankų socializacija;
9. Ekspropriatorių ekspropria-

cija;
10. Socializacijos sąlygos.

85 puslapiai; Kaina 35c

Naujieną Knygynas/
1739 S, Halsted St, Chicago, III.
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Pinigai iš 
Rocklordo

I

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
kų, Rockford Real Es
tete & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa- 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimu pilnai atsa
koma.

Siųskite piniguš Lie
tuvon pem

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.,

Rockford, UI.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini- 
' gus iš Kenoshos savo gi* 

minėrns Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini* 
gų siuntimu pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva* 
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės paša

A. Pakšys 
220 Milwaukee Avė., 

\ Kenosha, Wis.

LIETUVON—
užrašykite Savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. /

NORTH 
GERMAN

L.LOYO
I LIETUVĄ

Kambariuose arba trečia 
klesa

New York-Brcmen
8.5. SEYDL1TZ Geg. 24
5.5. HANNOVER Birž. 7
S.S. YORCK Birželio 21 
ir kas antrą scredą. Puiki 
kelionė. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei platesnių infor
macijų kreipkitės prie

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

PONIA HATFIELD,
SABINA, OHIŪ,

Būdama apgailėtinose ap
linkybėse kuomet pradėjo 
imti Lydla E. Pinkham Ve- 
getable Compound.

Sabina, Ohio. — "Ėmiau Lydla E. 
Pinkham Ve; able Compound nuo 

1 silpnumo ir nere- 
guliariškumo. Bu
vau tokia silpna ir 
nervuota, kad bu-

I vo sunku Ilgesnį) 
Į laiką ant kojų sto- 
I vėtį, kad valgyt 

pagaminus. Tokia 
me padėjime bu
vau beveik per 
metą laiko ir mė
ginau daugelį gy
duolių ir turėjau 

gydytoją, bet niekas negelbėjo. Ma
no sesuo buvo ėmusi jūsų gyduoles ir 
galop prigundč ir mane imti. Da
bar jaučiasi labai gerai ir galiu leng
vai atlikti savo stubos darbą be jo
kio sunkumo. Jus galit panaudo šį 
mano laišką dėl labo kitij, jei tik no
rite.” — Mrs. WELDON G. IIAT- 
FIELD, R. R. 8, Sabina ,Ohio.

Šeimyninkės padaro didžiausią 
klaidą dasileisdamos nusilpnėti ir bū
ti nervuotoms, kad net nepajiegia 
savo stubos darbo atlikti.

Lydla E.- Pinkham Vcgetable Com
pound turi būt imamas ant pirmo 
ženklo panašių simptomų, kaipo per- 
viškumo, strčmj skaudėjimo, silpnu
mo ir nereguliariškumo. Jis pagel
bės jums ir apsaugos nuo didesnių 
nesmagumų. Išmėginkit jį gerai. Jis 
tikrai pagelbėjo poniai Hatfield, ly
giai, kaip kad daugeliui, pagelbėjo 
kitoms moterims,

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON.

Didžiausis Ekskiuršinas iš 
Chicagos iki Kauno.

Lietuvos Maisto Bendrovė 
rengia didžiausią Ekskiuršiną. 
Specialiai vagonai iš Chicagos į 
New York (vien dėl lietuvių). 
Iš New York birželio (June) 
13 d., 1922 ant didžiausio laivo 
Aųuitania iki Piliavos su 2 pa
lydovais iš pat Chicagos, kurie 
patarnaus visoj kelionėj. Gali 
važiuoti moterys su vaikais, vai
kai be tėvų, visiems bus suteik
tas patarnavimas iki pat vie
tos.

' Tai bus linksma ir saugi ke
lione į Lietuvą. , Kurie norite 
saugią ir linksmą kelionę turėt, 
tai tuojaus užsisakykite vietą 
per Lietuvos Maisto Bendrovę 
J0715 Michigan Avė., Chicago, 
Illinois.

Kurie važiuos per Lietuvos 
Maisto Bendrovę birželio 13 d., 
tai visas patarnavimas bus dy
kai.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Iloss.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kiaujo
Šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

JR. R. M. ROSS
35 South Dearborn St.

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

Ofiso valandos fO-5 po piet. Nedel- 
dieniais 10-1 po piet. Panedelyj, 
Seredoj ir ’Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn 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 
ketvergę. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kert? Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 Iki 6 po plot, ir nuo 
7 iki O vakaro.

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

I—■................-  ■' •

Tel. Randolph 2898 #
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

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

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI4R PATARfiJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899

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

Seeley 3676 ‘

V. w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

, 29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAI.

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

iki 9 vakare.
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S. W. BANES
'' ADVOKATAS

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

West Monro e Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

-....................................... ,/

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus Aurime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, i dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turk 
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Anburn Are.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
dŽiojame pilnai su 
fixtures

Darbą g va rantuojame.
Elektriškam darbui

Į 7101 •
I 1892

1619 W. 47th Street

Telefonai Boulevard

Ant iimokesčių, jei pagei
daujama.

x WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakomingiausias ir 

pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip 1 didesniam tai u ir mažesniam 
darbe.
817 West 3 Ith SL Chicago, III.

Tel. Jlvd, 9336
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KORESPONDENCIJOS Skundikas nieko nepešė.

BINGHAMTON, N. Y.

Koncertas ir Gegužinė.

L. M. P. S. 23 kuopa bal. 28 
d. buvo surengus p. J. Žiūro
nim koncertų. •

Reikia pasakyti, kad šis kon
certas turbut buvo visų nesek- 
mingausias, kaip iš dvasiškos, 
taip ir iš materiališkos pusės.

Publikos buvo labai mažai.
Mažiau negut buto kuomet 

nors rengtam musų mieste 
koncerte.

Jau ir seniau buvo pastebė
ta, kad lietuviška publika pra
dėjo šalintis bolševikiškų pa
rengimų. Bet tai vis būdavo 
pusė budos. Kuomet komunis
tai buvo neskilę, tai į lietuviš
kus parengimus atsilankydavo 

- didesnė pusė rusų, ii4 reikia sa
kyt, jog su rusų parama mu
sų bolševikūliai dar iki šiol 
laikėsi vidutiniškai, bent finan
sišku žvilgsniu. Bet dabar jau 
kiti laikai. Komunistai skilo 
į dvi dalią, gi “tovariščiai” nu
ėjo su darbiečiais, ir musų 
progresistės liko kairiame 
sparne. Netekus iš “tovariščių” 
paramos ir parengimai liko 
tušti. Neteko da patirt, kaip 
seksis musų darbiečiams, ku
rių , čia yra dauguma.

Programas buvo visai men
kas ir neturtingas. Nenusisuki
mo priežastis reikia primesti 
patiems rengėjams arba daini
ninkams, nes nepasirupinta su
sirast įtinkamo akompomiotojo. 
Atsivedė kokią tai moterį. Bet: 
ji savo užduotį atliko prastai. 
Dainininkas negalėjo tinkamai 
dainuot, kartais prisiėjo net 
sustot ir priėjus atitaisyt pia
nistės “klaidą”. Žinoma, prie 
lokių aplinkybių ir dainininkai 
haglėjo niekuo pasirodyt. Ta-| 
me koncerte pasižymėjo
mažų vaikų choras, »kuris su
dainavo “Internacionalų”, 
to, choro nariai išpildė “Noriu 
miego”, dainavo duetus, kvar
tetus, 
m ūsų

tai žino, kad Francijos priemie
ru yra Poincare, o ne Bart- 
hoų? O priėgtam Poincare vi
sai nedalyvauja ekonominėj 
konferencijoje. Tolinus, kalbė
damas apie konferncijų, vis 
minėjo: “Gcncva” lyg konfe
rencija ten yra laikoma. Vi
siems gi yra žinoma, kad kon
ferencija yra laikoma ne “Že
nevoje”, o “Genoa” mieste.*

Gi publikos buvo tiek, kad 
turbut mažai kų viršrno drau
gijų skaičių. Bet komunistai 
vis dar tikisi, jog minios su 
jais — ir gana. Puiku, kad 
taip sau žmogus įsivaizduoji.

Tautinė Vinco Kudirkos 
Draugija pasikvietė čia nesenai 
atvykusį iš Lietuvos St. Seimo 
sekretorių kap. L. Natkevičių 
kalbėti. .Salė buvo paimta ir 
prakalbos įvyko geg. 5 d. { pra
kalbas susirinko geras būrys vy 
rų ir moterų. 'Svečias kalbė
jo apie (Lietuvos padėtį ir kaip 
joje yra tvarkomi reikalai, 
ypatingai apie žemės reformų.

, Šiame susirinkime buvo ir 
vienas senas šito miestelio po
litikierius. Susirinkimo vedė
jui Stogini paklausus publikos, 
ar ji sutinka aukauti Lietuvos 
reikalams, visi atsakė, kad su
tinka. Pradėjus jas rinkti mi-

Lietuvos padėtį ir aiškiai nu
rodė klerikalų juodus darbus, 
kenksmingus Lietuvos liau
džiai. Vilkas paaiškino savo kal
boje kokių opozicijų statė kle
rikalai Chicago  jo. Į prakalbas 
publikos prisirinko pilnutėlė 
svetainė; visi ramiai klauseisi ir, 
matyli, svečio prakalba visiem 
patiko.

Aukų surinkta svetainėj $86,- 
66, bet rengėjai tvirtino, kad’ 
gausių dar daugiau ir sudary
sią šimitnę.

Ačiū svečiui mok. B. Žyge
liui už aiškų papasakojimų Lie
tuvos padėties. Ačiū aukauto
jams ir visiems, kurie prisidė
jo prie surengimo tų prakalbų, 
būtent pil. Ig. Povilaičiui ir S. 
Adom{kovyčiui.—Farapijbnas.

Lietuvos Atstovybės 
sišaukimas.
LIETUVIAI!!!

tik

Be

ir deklamavo. žodžiu, 
jaunasis “Ateities Žie- 
pinnu kartu pasirodė 

publikai. Linkėtina ge-nnisų 
ro pasisekimo

Balandžio 30 d. Lietuvių 
Svetainėje buvo surengtos pra
kalbos Gegužinės apvaikščfoji- 
niui. Šios prakalbos buvo ren
giamos, kaip pirmininkas sakė, 
visų progresyvių draugijų bei 
kuopoj ir reikia pasakyti, kad 
jų buvo visa eilė. Kaikurie 
iš šalies klausė: kurgi L. S. S. 
33 kuopa, kodėl ji neprisidėjo? 
Bet kiek man žinoma, tai L. S. 
S. 33 kuopa nebuvo nei kvies
ta prie to prisidėt.• O nekvieti- 
mo priežastis, tai tur būt bu
vo ta, kad da porų motų tam 
atgal musų komunistai gar
bingai pareiškė, kad L. S. S. 
jau palaidota. Gi gyviems la
vonas —< no kompanija. Iš tik- 
rujy gi ta kuoprf gyvuoja ir 
veikia pagal savo išgalę, kų ir 
musų komunistai aiškiai mato, 
bet, žinoma, jie visgi sarmati- 
nas oficiališkai pripažint.

Gi apie pačias prakalbas nė
ra kas daug pasakot, nes kal
bėtojas buvo koks tai vaikėzas, 
Robinas. Pirmininkė sake, kad 
csųs jis iš Brooklyno. Žinoma, 
tas “kalbėtojas” kalbėjo, ge
naus sakant, norėjo kalbėt 
apie gegužinę, bet tuojaus nu
važiavo prie socialistų, išroka- 
vo jųjų “griekus” išgyrė Ru
sijos bolševikus. O klausimų 
laike ir ‘centristams” įteko. Vi
sus kitus peikė, o save, t. y. 
kairiuosius komunistus, per
statė tikraisiais “darbininkais” 

Iš jo kalbos galima buvo ma
tyt, jog žmogus yra labai ma
žai prasitrynęs, nes kuomet kal
ba, tai į minutę pasako apie 
pusantro žodžio, o priegtain 
parodė ir savo ignorantišku- 
mų, nes kalbėdamas, pasakė, 
jog Čičerinas smarkiai kovoja 
su Francijos priemieru, Barth- 
hou? O kas skaito laikraščius,

At

1

FONDO

dovanas.

Tą pačią dieną, vakare, buvcĄ nėtas politikierius .taipgi auka- 
surengtas tarptautinis susirin- vo $5.(>l). Rot jam įmatomai 
kimas, kuris buvo 
koncertu. Buvo ir 
Kalbėta įvairiomis 
kaip tai:angliškai|,

pavadintas 
kalliėtojų. 
kalbomis, 

lietuviškai, 
rusiškai, Slavokiškai ir ukrai- 
niškai. Kalbos buvo trumpos. 
Publikos išnešta trys rezoliuci
jos: viena dėl politinių kalinių 
paliuosavimo; antra, — Anglia
kasių užuojautai, ir trečia, — 
pripažinimui Rusijos.

Buvo ir dainų. Dainavo lie
tuviai “pasižymėjo”... iš 
gosios puses. —Vytautas.

KENOSHA, WIS.

blo-

Siunčia delegatą S.L.A. Seiman

Geg. 7 <1. ŠILĄ. 712 kp.savo 
laikytam susirinkime Schlitzo 
svetainėj tarp kitų dalykų nu- 

Į tarė pasiųsti delegatų SLA. 
Seiman, kuris prasidės birže
lio 19 d. 'Detroite, Mich. Dele
gatu tapo išrinktas sumanus 
SLA. ir darbo žmonių darbuo
tojas.

Kenoshos SLA. 712 kp., taip 
kaip ir kitos kai'kurios Susivie
nijimo kuopos, yra nepatenkin
ta dabartiniais tautininkų sau- ■ 
valiavimais. Ir jos turi pama
to. Kad ir dabartiniuose Pil-L 
domosios valdybos rinkimuose 
jų agitacija yra gana nešvari. 
Tautininkų užsimojimas pasP 
griebti SLA. į savo rankas, 
kaip tų nekurie sandariečiai 

agituoja per savo organą, yra 
negražus darbas ir jis negal pa- ‘ 
tikti doriems žmonėms.

SLA. Narys.

vo $5.(>D. Bet jam įmatomai 
nepatiko kalbėtojas, pasakęs, 
kad kunigams nereikia dvarų 
nei klioštorių; kad vietoj rū
pinimosi savo reikalais, kuni
gija turėtų rūpintis, kad Lie
tuvoje butų daugiau mokyklų, 
šitų pasakymų jis, matomai, 
palaikė baisiu dalyku ir tuo
jaus išėjęs laukan susirado še
rifo padėjėjų ir jam šnipštelė
jo, kad čia bolševikai laikų sa
vo susirinkimų.

Viršininkas gavęs tokį do- 
npsų, atėjo į svetainę ištirti da
lykų, bet paklausęs pas kal
bėtojų popierių ir pasiteiravęs 
pas susirinkusius, susijuokė ir 
išėjo, sakydamas, kad dabar 
visur mokyklų reikalauja dau
giau kaip bažnyčių.

Taigi to vargšo užsimojimas 
buvo be reikalo.

Antanas Vasiliauskis.

Lietuvos Socialdemo 
kratams.'

Ra-

Iš

WAUKEGAN, ILL.

Lietuvos svečių prakalbos.

Prie inus Waukegane buvo 
atsilankę daugybė klerikalų mi- 
sijonierių; kadangi čionai yra 
labai užsiviešpatavę klerikalų 
spėkos, lai kaikurie, ačiū da
vatkėlėms, buvo paremti.

i Gegužės 7 d., 2 Vai. Liiiosy- 
bes Svetainėj įvyko prakalbos. 
Ųuvo garsinta, kad kalbės kap. 
L. Natkevičius ir mok. B. Žy
gelis. Kadangi tų pačių dienų 
svečiai buvo užkviesti į Mil- j 
waukee, tai pas mus atvyko B.: 
Žygelis ir palydovas čikagietis ■ 

I Vilkas. Svečias, kalbėdamas 
I dviem ai vėjais, nušvietė tikra

Rinkimų* į Seimų kampanijai 
vesti 
-ii------- -

AUKOS
Chicago. — L.S.S. VIII

jono apvaikščiojime Gegužinės 
Šventės, Mildos salėj, aukojo:

Drgai Dovidaičiai ir J. Pa
juodis po $2; 1). Petrutis, A. 
Mažeikis, J. Bardauskas, J. 
Konveika, N. N., J. Miknis,. V. 
Mišeika, P. M., P. Jocius po 
$1; J. Saulius, N. Trainis, J. 
Gribas, J. Kavaliauskas, P. 
Buibilas, A. Viekas, S. Ribic- 
kas i>o 50c. Smulkesnių $14.76. 
Viso $31.26. Surengimo išlai
dų buvo $9.80, likę $21.46 pa
siųsta Lietuvon Socialdcmokra* 
tų partij 
jams ląp

Brooklyn, N. Y. — Surinkta 
per dsgo S. Michelsono prakal
bas balandžio 24 d. viso $20.65.

[$20.p5 d. P. Daškevičiaus at
siųsti Naujienų Redakcijai, ku
ri juos perdavė IkS.S-os Piki. 
Komitetui j.

Gegužės 27 ir 28 d. subatą 
ir nedėklienį, visi Amerikos 
lietuviai, yra šaukiami tėvynei 
Lietuvai į talkų.

Amerikos lietuviai tomis die
nomis padės pamatų Lietuvos 
valiutai, saviems lietuviškiems 
pinigams. Tai bus—

AUKSO—SIDABRO 
DIENOS.

*
VISI prircngkiinc

Kas gali — tai lai aukoja auk
so pinigus ar daiktus. Kas ne
gali auksu, lai aukoja sidabru, 
daiktais, ir pinigais. Bet visi, 
esantieji darbo metuose vyrai 
ir vaikinai, moters ir merginos 
yra praSotmi aukoti nemažiau, 
kaip po sidabrinį dolerį, gi vi
si vaikai — nemažiau kaip po 
25c. . »

VISI dideli ir maži, neškime 
ir paduokime aukų patys.

VISI visų partijų, visų tikė
jimų, visokių pakraipų, viso
kių tautų, by tik jaučiasi Lie
tuvos vaikais, — visi su do
vanomis. '

VISI 
į savo 
tų.

VISI
Lietuvos kūrėjais.

VISI bus užrašyti (Lietuvos 
Valstybės knygose.

VISI gaus paliudijimus, 
iš jų auka buvo priimta.

Visi lietuviai į talkų.
Tėvynė šaukia jus!

Lietuvos atstovybė Amerikoje.

lai neša savo dovanėles 
kolonijos nuskirtą vie-

aukotojai bus skaitomi

Visiems aukoto- 
ačiū.—Komitetas.

kad

Ashland
Jewelry
& Music 

Store
Parduodame 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.

4537 S. Ashland Av.
Chicago, III.

už

.EXPELLER”
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

; apsiroiKkiinas pergalimo, pirmutinis 
j reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
; (ad naudokite Šitą patikėtiną namini 
; vaistu. A'orsitikrinkite, kad kiekvie

na Įjonka Pahi - Espellerio, kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 7Oo. 
aptiekoso arba pas.

F. A0. RICHTER & C0. 
104-114 So. 4th St, 

Brooklyn, N. Y.
nnnissssssss

■i

Detroit, Mich
3564 Dix Avenue

Detroito Skyrius
PERKELTAS NAUJON VIETON

Lietuvių Svetainės Name

A Tel. West 1218

Visus Lietuvius, visokiais reika=
tais prašome kreiptis į tą Skyrių. 
Teisus ir nuoširdus patarnavimas

ERENCH LINC 
| COMPAŪNIE GĖNĖRALE TRANSATLANnOŲE I 
■ ■■

Greita kelionė
NEW YORK — MEMĖL

LAFAYETTE .... ............... Geg. 20
*PARTS ..........................  Geg. 24
LA TAURAINE ................ Geg. 25
FRANCE .............. 4......... Geg. 31
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai 

UWHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

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

Tuoj pribuvus j Southanyptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
poją su užtikmimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

. redStarLini
Tiesus patarnavimas į Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. * Regu

liaria plaukiojimas

> American Line
l Hamburgą 

Minnekahda(3 klesa)Geg. 24, Birž. 28 
Manchuria Rugp. 9, Geg. 31, Liep. 5 
St. Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Mongolia ........... Birž. 21; Liepos 26

Parankus keleiviams parvežimas ir 
ją bagažo prie laivą, plaukiančią į 
Danzigą ir Liepoją.

Atsikvieskit savo gimdnes ir drau
gus ant pagabią musą linijos laivą. 
Geras maistas. Smagąs kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musą apie musą žemas kainas, ap
sėdimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENTU

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Western Passenger Mgr. 
14 No. Dearborn St., Chicago, 111.

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
£ra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į'Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukraina ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CA RONTA ......................  Geg. 13
SAX0NIA .......................... Geg. 25

Antra klosa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
$outhampton, TJverpool ir (Jlasgov 
CAMERONIA ..................... Geg. 6
CARMENTA .................... . Geg. 17

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja j Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
AOUTTANTA ..į. Geg. 2, Geg: 23 
MAURETANTA Geg. 16, Birž. 6 
BERENGARIA Geg. 30, Birž. 20

Per Angliją arTJamburgą į Dan
zigą $106.50 į Liepoją $107. Tak- 

iVią $5.00.

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothcnburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoją

, S. S. STOCKHOLM
Geg. 27, Liepos 6 ir Rugp. 19.

S. S. Drottningholm June 10, July 
ir Rugsėjo 9.

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILI A VOS $106.50
Į LIEPOJ V ir MEMELĮ .... $107.00 

Su damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

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

(■Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 21 State St. 
N. Y., 70 E. Jackson St., Chicago, 111.
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MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

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

I^DR.HERZMAN^
Iš RUSIJOS

t-

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 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

trr.:    —-------------- ------------- -------- —1 —L

Telefonai:

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

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

DR. G. M. GLASER 
t Prakukuoja 30 metai 

/ Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nu*' 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet. 
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos. 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos* 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreiel 2880

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTĄS

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

Valandos: 9—12 ryto jr 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.
Rezidencija 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. Nedėl. pagal sutarimų 
3261 So. Halsted S t., Chičago, III.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

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

Telefonas: poulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės
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ir įvairių kitų darbininkų 
organizacijų atstovai pa
skelbia gegužės 20 kaipo am
nestijos dieną. Tą dieną vi
suose didesniuose Amerikos 
mieštuose bus renkami žmo
nių parašai po atsišauki
mais į prezidentą Hardingą, 
kad visi karo metų įstaty
mais pasmerkti politiniai 

| butų tuojau paliuosuoti. 
Amnestijos komitetas, dar
bininkų organizacijų pade
damas, nori surinkti tą die
ną nemažiau kai milioną 
parašj^jr, be abejo, surinks. 
Tepiau ir be to reikėtų, kad 
įvairios draugijos ir atskiri 
žmonės siųstų Washingtono 
valdžiai reikalavimus pa
liuosuoti politinius kalinius. 
Visose kitose valstybėse visi 
toki politiniai kaliniai senai 
jau paleisti, viena tik Ame
rika savuosius tebekankina.

nybė ir sutarimas. Gaila 
tik, kad Maskvos raudonųjų 
internacionalas iki šiol vei
kė ne tai jų vienybei ir suta
rimui stiprinti, bet atbulai 
— juos demoralizuoti, ar
dyti.

Ruošia politinių 
amnestijos dieną.

Darbininkų organizacijos 
* ir šiaip pažangiosios visuo
menės grupės (Jaro vėl pas
tangų paliuosuoti iš kalėji
mų politinius kalinius. “Ge
neral Defense” Komitetas,

Atsiminti* 
vienybę.

Amalgameitų rubsiuvių 
laikomoji dabar Chicagoj 
konvencija gavo sveikina
mąją telegramą ir iš mas
kviškio raudonųjų unijų in
ternacionalo. Jo pirminin
kas Lozovsky telegrafuoja:

“Vienybė ir sandara Ame
rikos darbininkų judėjimo 
eilėse yra svarbesnis daly
kas negu visi kiti klausimai. 
To visų pirma reikia žiūrė
ti. Darbininkų susiprati
mas savo klesos reikalais 
ateis savaime, ir jį pagrei
tins patys kapitalistai savo 
lokautais prieš darbinin-

L Apžvalga
1 1 ~1' *

Brooklyno “Vienybė” ražo:
“Darbininke” po pseudoni

mu pasislėpęs “Ex Laisvama
nis” (labai pažįstamu kun. 
Kemėšiaus stilium) rašo, esąs 
pastebėjęs, kad socialistai 
pradėję bartis su liberalais 
delei SLA. rinkimų politikos. 
Todėl galėsią iškilti barniai 
dar didesni, ir tuomet kleri
kalams busianti proga su so
cialistais susidėti ir sunaikin
ti liberalus. Del šito kemė- 
šinis “Ex-Laisvamanis” tik 

•dar reiškia abejojimą, ar verta 
butų eiti katalikams su socia
listais, bet pats paskui atsa
ko: “Aš sakyčiau, kad taip”.

Matysim, ką atsakys “Nau
jienos” taip gražiai akutes 
mirktelėjus kun. Kemėšiui 
(norėjom sakyt: “Ex-Laisva
mani ui”).
Gerai, atsakysim. Socialistai 

— ne tautininkai. Mirktelėji
mais nesuvijiojami. Su kleri
kalais flirto jie niekados nevedė 
ir niekados neves. Gražiom kle
rikalų akutėm perdaug dažnai 
susižavi tautininkai. Ir nors po 
kiekviena pasimylėjimo su jais 
jie suserga sunkiu kacenjame- 
ru, bet, deja, greit vėl užmiršta 
ir išnaujo flirtą užveda. «

Pastabos.

kurin įeina Socialistų parti- kus.”.
jos, Darbo Federacijos, Far-' Tiesa, kad vyriausias dar- 
merių-Darbininkų partijos bininkų reikalas yra jų vie

Nuoširdi lupikų išpažintis. — 
Kunigų “Draugas” rašo, kaip 
kunigas Garmus su Bagdonu 
kailius lupa tamsiems parapijo- 
napas. Chicagos ilortsaidėj, pa
vyzdžiui, jie palupę $1300.30.

“Tai tokia suma, — sako 
Daugas’ — kuri šiame vajuje 
yra didžiausia. North Sidiečiai 
džiaugiasi ir pasmakrius sau 
glosto, kad ‘vilkui’ kailis nulup
ti puikiai pavyko,”
' Parapijonys aukotojai — vil

iai, o kunigas Garmus su Bag
donu puikiai jiems kailius lupa...

“Bedieviai” “cicilikai” senai 
sakė, kad kunigai savo parapijo
ninis kailius lupa. Tik tuos, 
kur duoda jiems savo kailį lup
ti, vadino paprastai avimis, o 
vilkais pačius lupikus žymėjo.

Vi^tiek, iš kur Mahanojaus 
“Saulė” pagavo šitą “džioką’*, 
bet jis sąmojingas:

— Kodėl kunigas Purickis už
siėmė Lietuvoj šmugeliu?

— Todėl, kad jis buvo p o o r 
I c k i s (vargingas Ickis), ir 
norėjo patapti r i c h Ickis 
— turtingas Ickis.
•' ' ' -***—»• ’ — ~ " "t

<

Pamoka Visiems
--- t-------

Paskutiniuoju laiku Ameri
kos lietuvių visuomenėje, tary
tum, aprimo bolševikų audra. 
Jųjų gatvės koliojimaisi, šmeiž
tai taip žmonėms atsibodo*, 
kad į juos mažai kreipiama 
domės. Bolševikus pradeda pa
mainyti klerikalai, kurie savo 
juodais darbais ir pliauškalais 
pralenkia bolševikus. Toksai 
paprastos etikos bankrotas 
ypač pastaruoju laiku jaučia
mas klerikaluose, atvažiavus 
Amerikon dviem Steigiamojo 
Seimo nariams Natkevičiui ir 
Žygeliui, kurie, kalbėdami apie 
Lietuvos Respublikos padėtį, 
vienur kitur paliečia ir kleri
kalų klastas Lietuvoj.

Lietuvos klerikalų “Laisvėje” 
kunigas Bučys pradėjo prana- 

(kad atetnanėiuose rinki
muose į Seimą jau klerikalai 
negalėsią gauti viršų, nes, be 
abejo, jie įrodė, kad galutinai 
liaudį savo pažadais apvylė, o 
patys yra poflitiniaiš bęjiegiais.

A|merikos klėrikalai, perskai
tę tai ir išvydę pritarimą visos

pažangiosios demokratijos at
vykusioms iš Lietuvos Steigia
mojo Seimo nariams Soc, liau
dininkų, demokratų ir valstie
čių sąjungos pakraipos, suju
do kaip bičių spiečius.

Į Čikagą prieš patį atvykimą 
svečių sumurmėjo . visi klerika
lų Sulai. Atvyko klerikalų re
prezentantas prie Agnerikos 
valdžios Čarneckis, prezidentas 
klerikalų biznio Romanas, šar
latanas Garmui, jojo skvernų 
laižytojas Bagdonas ir dar pri
sidėjo ‘Draugo” štabas.

Vadinamas atstovas Čarnec
kis .kuriam nė tiek rupi vals- 
tylįes kiek klerikalų kastos rei
kalai, atvyko Čikagon, kad siū
lydamas tai vienam tai kitam 
tautininkų šului konsulio vie
tą, atitraukus juos nuo politi
nio priešklerikalimo veikimo. 
Ar liks tais Čarneckio pasiūly
mais nors vienas kandidatas į 
konsulius, subalaimu tintas 
mums nėra žinoma, bet kup
riais tikslais vadovaudamasis 
tas neva Lietuvos Rspublikos 
atstovas tuos pasiūlymus darė 
paliko aišku. Atlikimas tar
dymo “kandidatų į konsulius” 
Lietuvos valstybei brangiai at
sieina, nes Vašingtonas nuo 
Čikagos nė taip arti. Bet ką 
giliuoju valstybės išlaidos, jeigu 

klerikalas konsulio ragaišiumi 
gali įkalbėti kokiam nors silp- 
nadušiui tautininkui “nesikišti 
į politiką” ir tvirtint? klerika
lų frontą, tuo labiau, kad— 
žadinys sapne radinys.— Galu
tinai rezultate ne nuo Čarnec
kio tas ragaišis paeina.

“Bedievybę žabodamas” Ro- 
ipanas bažnytiniuose skiepuo
se visokiais budais iškonevei'- 
kia Lietuvos inteligentiją, iš
skyrus tik, žinoma, kunigus 
(Purickio neliečia, nes kaipo 
spekuliantas yra jam artimas). 
Tai daro tas, kurio . beįulro
vę dažnai žmonės įvairių pa
žiūrų gelbsti, padeda suorgani
zuoti jojo vadinamą Tarptau
tinį Banką ir 1.1. O jis atkvies
tas įsisėdęs, į,; klerikalų , veži
mėlį neva kalba apie biznį, kad 
žmones atitraukus > iš Steigia

mojo Seimo narių prakalbų.
Pįlnas begėdiškų prasimany

mų “krikščioniškas” “Drau
gai”, kuriuos lydi tikro svai
gulio “štabo 'pranešimai”. Iste
riką apėmė klerikalus, ir tai 
yra ženklas jų silpnumo, jų 
moralio skurdo ir didžiausio 
puvimo, kokį tik galima sau 
įsivaizdinti.

Jeigu dar pridėsime* prie to 
tokį politinį šantažą, kokio pri
sileido “Draugas” .Na 106 
skelbdamas “negirdėtą karą”, 
pranešdamas, kad dalyvaus ku
nigo Garmaus prakalbose ir 
minėti Steigiamojo Seimo na
riai Natkevičius ir Žygelis, ku-, 
rie jokių žadėjimų nedavė ir 
negalėjo duoti, tai suprasime, 
kokių šlykščių priemonių var
toja tie žmonės, kad sutrau
kus klausytojų. Prie viso to 
pridėkite dar kun. Garmaus 
“kartuvių rengimą” Lietuvos 
progresyvinius žmonėms, tas 
šlykštynes ir riebumus, ku
riuos vartoja savo prakalbose, 
kad padoresni žmonės —vyrai 
ir moterys turi apleisti salę, 
jus gausite ‘vaizdą su kokiais 
dvikojais sutvėrimais turite 
reikalą.

O juk visam itam naudoja
ma bažnytėlė. Kunigai tas 
prakalbas iš sakyklų išgarsina, 
o paskelbimų lapeliai dėl tų 
prakalbų bažnyčioj dalinami.

Amerikos lietuvių visuomenę 
toki ‘kartuvių rengėjai” jau 
nekartą aplankė ir melžė varg
šus parapiečius, kad Lietuvoj 
visą ką į savo bučį suvarius ir 
niekam nei atsikvėpti nedavus.

Įsigalėjęs klerikalizmas ne
mažiau pavojingas Lietuvai už 
nykstantį bolševizmą. Klerikalų 
ir* bolševikų dvasios ir kūno 
inkvizicija daug turi panašu
mo. Ne be reikalo sakoma, 
kad kraštutinumai^susieina.

Klerikalų emisarai lankęsi 
Amerikoj parodė, kas jie esą.

Tik pabandykime juos išvar
dint — kiek 'priskaitysime. -Ku
nigas Olšauskas, kun. Laukai
tis, kun. Bučys, kun. Maliaus- 
kis, kun. • Garmus, kun. Rum
šą, kun. Raščiukas... vis tai

tos juodosios armijos atstovai, 
kurie siekdami tikslo jėzuitiš
kai pateisina priemones ir sie
kia Lietuvą apglobti juoda bu
toną, iš po kurios nesužibės jo- 
kis saulutės spindulys. Visi tu
ri susirūpinti, kad prašalinus 
tas šunvotes nuo Lietuvos kū
no, kurias neša juodasis interna 
cionalas. Tautininkai gavo ge
rą pamoką, ką reiškia bendra
darbiauti su taja vilkų gauja. 
Painoka yra ir visiems kitiems 
pažangiems ir socialistiniams 
elementams, kad reikalinga su
sirūpinti bendru frontu prieš 
vieną iš pačių didžiausių Lie
tuvos valstybei ir jos darbo 
žmonėms pavojų. —Sk.

Keturi Frontai

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

/ • “Ar nuvargai tu
neapykantoj tavo?” 

—Romain Rolland.

I. Virš luomų ir tautų. - 
MUS, dvasios darbo draugai, penkelius metus 

skyrė kariaujančiųjų tautų armijos, cen
zūra, įsakymai, neapykanta. Bet šiandie, kada 

pradeda pamažu pertvaros griu- 
Dvasios laisves ti ir sienos atsiverti, kreipia- 
manifęstas. mės mes, pasaulio vienišieji, 

int jus šaukiančiu gandu mu
sų vientisą draugovę vėlei atgaivinti — bet nauja 
forma, tikresne ir tampresne, negu pirma.

“Karas įnešė į musų eiles iškrikimo. Beveik 
visi inteligentieji visą savo mokslą, savo meną, 
visas savo mintis buvo atidavę tarnaut karą ve
dančioms valdžioms. Mes nieko nekaltiname ir 
nenorime jokio išmetinėjimo žodžio mesti, nes 
perdaug gerai nusimanome negalimybėj pavie- 
niems atsispirti prieš masių susitelkimo elemen- 
tapin^iegą: ji turėjo viską nuplauti, kad neliktų 
niekoparankėj, ko nusitvėrus laikytis butų gali
ma. i

“Tačiau ateičiai mes galėtumėm ir turėtu
mėm iš įvykusio pasimokinti.

“Čia pravartu yra atsiminti.susikibsimą, dėl 
kiHio beveik be atodairos tenka kaltinti proto 
paneigimą visame pasauly. Išminties vyrui ir po
etai lenkės vergais prieš dienos stabus ir tuo 'lie
jo į liepsną, kuri Europos kūną ir sielą degino, 
negestamą nuodingą neapykantą. Po savo moks
lo ir yaidentuvės ginklainę suieškojo visus se
nuosius ir daug naujų pagrindų neapykantai, 
istorijos ir tariamųjų mokslo bei meno pagrindų. 
Rūpestingai griovė jie santarą ir meilę žmonių 
tai-pe, ir tuo pačiu jie padare idėjų pasauli, kurio 
gaiviu įkunijimu jie norėjo būti, padarė jį biau- 
riu, purvinu ir niekingu, — padarydami iš jo, — 
galimas daiktas ir nenorėdami to,
įrankį. Jie darbavos savimeilingiems politiniems 
ai’ socialiniems partijų reikalam^, — vienai val
stybei, vienai tėvynei, ar vienos klasės reikalams. 
Ir dabar, kada visos tautos barbarų kovoje nuko- 
votos — nugalėtojai taip pat kaip ir nugalėtieji, 
— skurde ir neapsakomoj gėdoj dcl jų beproty
bės darbo rfusivilusios ir paniekintos tuno, — nūn 
rodos, kad draug su mintytojaią kovoj sutremp
tos mintys dabar yra sunaikintos.

aistros

“Gana! Išvaduokime mes dvasią iš šių ne
švarių kompromisų, iš šiij žeminančių grandinių, 
iš šios slaptos vergijos! Dvasia neprivalo niekam 
ĮtarnaUti, o jokio kito viešpaties mes nepripažįs
tame. Jos žibintą nešioti mes esame gimę, aplink 
ją mes turime burtis, aplink ją paslidusius žmo
nes suspiesti stengtis. Musų uždaviny^ ir musų 
pareiga yra nfeialomą šviesą įžiebti ir audringą 
naktį į amžiais rymusią poliaus žvaigždę kreipti, 
šito išdidumo’ir savitarpio nic^kinimo orgijoj mes 
nenorime nieko rinktis ir nieko teisti. Laksvai 
tarnaujam mes laisvai teisybei, kuri &iti btida- 
ma begalinė jokių išorinių sienų nežino, nežino 
jokių pasmerkimų tautoms, jokių pirmenybių 
luomams. Tiesa, mes turime džiaugsmo žmoni
joj ir jos meilėj! Del jos mes dirbame, dėl jos, 
kaipo visumos. Mes nežinome jokių pavienių tau
tų, bet tiktai tąutą, vieną betarpinę tautą, kuri 
kenčia ir kovoja, puola ir vėlei pasikelia ir be to 
vis žengia pirmyn savo kraujo ir^prakaito keliu 
— šitą tautą mes žinome tik šią visų žmonių tau
tą, kur visi, visi musų broliai yra. Tiktai žmonės 
turės šią brolybę numanyti; todėl turėsime mes 
nusimanantieji ties aklais kovininkais augštai 
tiltai statydinti, kad nurodyti naują sąjungą, 
sukurtą vienos, tačiau daugiaspalvės dvasios var
du!”

Tais žodžiais pasitiko Versalės taikos pasi
rašymą 1919 metais prancūzų laik- 

Tas, kuris raštis II u m a n i t ė. šimtuose 
mylėt ir tūkstančiuose širdžių prigijo, o 
atėjo jei ne prigijo, tai bent skambėjo po

visą pasaulį, ir pasaulinės tėvy
nės idėja, ir žmonijos broliškumo idėja grįžta 
vėlei ir vėlei. Sugrįžta tuo metu, kada tautinė ne
apykanta ir barbaringumas siekia savo augščiau- 
siojo laipsnio, kada gyvuliško plėšimo aistra dega 
ištisi milijonai! Musų šiokiadienėmis akimis 
žiūrint, kokia beprotybė, koks naivumas, paga
liau, koks tuščias gestikuliavimas “tautų apsis
prendimo* teisės” gadynę, atkakliausio šovinizmo 
arba, geri austuoju atveju, sąmoningojo tautų 
susipratimo bei atgimimo gadynę skelbti pasauli
nės tėvynės idėją, pasaulinio karo kraujingiausią 
valandą skelbti meilę ir brolybę, arba, pagaliau, 
vos pasibaigus skerdynėms karo laukuose išeiti 
į pasaulį su obalsiu: sukurti vieną tautą -—.žmo
niją!... Sukurti vieną 'tautą — žmoniją — tuo 
metu, kada tautinio atgimimo žygis neregėtos 
dvasios stiprybės stebuklus kure!... Kada aklasis 
šovinizmas dažnai visą visuomenės gyvenimo ra
tą suko!... ,

Ir jeigu vistik buvo tatai padaryta, ir tokiu 
valdančiuoju tonu prabilta, ir tokio gilaus neri*

masčio žmonių širdyse sukelta, — tai Veikėjo 
būti vyrui, ir tuVėti drąsos, ir turėti galiosi ir tu
rėti teisės tai padaryti. Ir tokiu vyru yr^ žmo
gus, kuris beveik visą pusę šimtmečio beprotin- 
gu pasišventimu darbavos žmonijos gerovei, kuris 
taip begaliniai numylėjo savo tautą ir tėvynę, ir 
tokia nepaprasta galia apdainavo jos darbus ir 
žygius, ir tokiomis širdingomis gėlėmis sunkiau
siomis jos gyvenimo valandomis ją guodė, ją 
stiprino, ją į naują galybės žygį šaukė, kurio 
veikalai, pagaliau, beveik visos spaudos vienbal
siai pasmerkta neskaityti, rankraščiai nespaus
dinti, kuris patsai apšmeižtas ir prakeiktas, ap
šauktas išgama, parsidavėliu ir visais kitais var
dais, kufius tik žmogaus neapykanta pykčio va
landą sugalvoti gali, kuris, kaipo toksai, ištremia 
iš jo numylėtos tėvynės. Jo tėvynė yra idejin- 
giausia iš visų tėvynių, jo tauta yra tau tingiau
sia iš visų tautų — tai yra Prancūzija, o vardas 
jo — ROMAIN ROLLAND.

Ir jeigu jis beveik visą gyvenimą nežinomy
bėj tarpo, milžino žygius kurdamas, ir jeigu jo 
vardas galų gale pasauline garbe buyo apvaini
kuotas, kad,sumobilizuoti visas naikinamąsias 
paiegas jo idėjoms naikinti ir į purvus trempti, 
— gal jau ši viena apienkybė pakankamai daug 
galėtų pasakyti apie šio vyro teises valdančiuoju 
tonu į pasaulį kalbėti.

Ir jeigu lietuvių tarpe jis ikį šiandie beveik 
nežinomas tebėra, tai ta apienkybė galėtų vaiz
duoti, kiek mes išviso paiegiame ne tik kurti pa
tys, bet ir kitus sekti!...

■ “Pasaulinė tėvynė,” “artimo meilė,” “broly
bė,” “laisvų individybių laisva są- 

Sąvokos ir junga” — seni žodžiai, gal kurkas 
kas toliau senesni, negu mes galėtumėm

/ jų istoriją atpasakoti. Ir šian
dieną kas tų žodžių nekartoja! Kiekvieno inter
nacionalo proklamacija pasaldinę tėvynę skelbia, 
kiekvienas bolševikas agituoja, kad tautinė tėvy
nė tėra tiktai smulkių buržujų prasimanymas, o 
kas liečia artimo meilę, tai kiekvieni atlaidiniai 
pietus kiekvienoj klebonijoj jų retorika žydi... 
Karo metu skelbti taiką?... O juk bolševikai daug 
daugiau padarė: paėmę į savo rankas valdžią pa
darė — “taikingiausią” žygį; , jei priešiyinkas 
nesi taiko geriioju,nenuskria.udžiant nekaltų žmo
nių,— jie ėnlė ir atidarė*frontą, sudėję ginklus 
pareiškė, kad jie daugiau nebekariausią ir galas, 
nors priešininkas žadėjo vistiktai kariauti... Ar 
čia ne heroizmas, ar čia ne augščiausio laipsnio 
idealizmas, ar* čia ne švenčiausias pasitikėjimas 
žmonių žmoniškąją sąmone ?T.. Ir už ką Rolland’ą 
keikti ir ištremti, jei jis tekartojo tai, kas kitų

jau senai tūkstančius kartų pasakyta, jei jis 
teskelbė tai,, ką kiti fanatingu tikėjimu pačian 
gyveniman vykdė?!... Visa tai butų taip, jeigu 
ištikrųjų butų taip ! Nes juk yra idealizmas ir 
idealizmas, yra darbai, yra ir darbeliai! Ir 
bolševikai, pavyzdžiui, padėjo ginklus ne todėl, 
kad juos padedant tarti “daugiau ^š nebežudy- 
siu,” bet tik todėl, kad jie jų nulaikyti negalėjo, 
o gal ir todėl, kad išnaudoti kliką ir aplenkybcs, 
kad paskui dvigubu intužimu savo artimo kraują 
lieti!... Ir toksai darbas tegalėtų būti tiktai dvi
gubai niekingas ir nedoras! Tai nėra idealizmas, 
ta? tik provokacija. Ir paprastieji materialininkai, 
atmetantieji tautinės tėvynės supratimą, ir skel
biantieji, kad pasaulis yra jų tėvynė, tai jie tai 
daro ne todėl, kad jie manytų, kaip Schiller’is 
pasakė, kad jie yra viso pašaulio piliečiai, kad 
jų darbai priklauso visam pasauliui, bet todėl, 
kad, kaip jie sako, “kur gera — ten ir tėvynė...” 
Bet ir čia yra ne daugiau idealizmo, kaip bolševi
kų žygy, kai jie pasakė: mes daugiau nebeka- 
riaujam... Pagaliau, artimo, žmonijos meilė! Bet 
kuris šio pasaulio didžiausias plėšikas neskelbia, 
kad jis yra taikingiausias avinėlis pasauly! Ku
ris artimo meilės musų dienų apaštalas savo, žo
džių kilnybę nors vienu žygiu pateisina...

Tai yra žodžiai, yra ir jų turinys, kuris gali 
būti daugiau negu įvairus, kuris gali tarnauti ir 
kilniausiems tikslams vykinti, ir žemiausiemS 
instinktams tenkinti. r

Kokio turinio tiems žodžiams Rolland’as da- 
^ve?

“Wer den Dichter will verstehen, įpuss in 
Dichtcrs Landė gehen” — “kas poetą nori sup
rasti, turi į jo žemę eiti,” — berods Goethe ka- 
daisia yra, pasakęs. Rolland’as atotraukoj nuo jo 
tėvynės, nuo tos gadynės, kurioj jam teko savo 
idealus skelbti, kovoti dėl jų .ir žiauriausia ken
tėti, atotraukoj nuo tos visuomenės, kurios tarpe 
jam teko augti ir savo ideologiją rutūloti, — nė
ra suprantamas, nėra įmanomas. Rolland’as, kaip 
gal retas dabarties poetą, yra savo 'laiko sunūs, 
ir nėra skirtina, kur baigias jo asmeninis gyve
nimas, kur prasideda jo viešas žygis, kur baigias 
jo skausmas, kur triumfuoja jo žmonijos meilė 
ir meilės džiaugsmas, kur jis vienumoj skausda- 
mos pasaulio gyvenimo pulsu gyvena, kur jis 
phsaulio gyvenimo sukury tarpdamas, iieišpasa- 
koma vienumos gėla gaužias!

Visų šių gyvybės ir kuriamosios paiegos 
reiškimos prošvaisčių sandas ir yra tai,-ka mes 
vadiname amžinu vardu Romain Rolland.

(Tęsinys)

Patiems atkakliausiems su
randa dar geresnių vaistų: su 
žvalgybos Jrr komendanto “pa- 
n^MČia” ištremia į belaisvių 
stovyklą, — ir tiek (karo pa
dėtis!) Po to .kunigėliai sii sa
vo tarnais paskelbia? kad* tai 
buvęs didžiausias komunistus, 
šnipas, valstybės išdavikas, 
bažnyčios griovikas, — ir pa
baigta ir ramu, ir niekas ne
prikiš blogų d^rbų. Kaip gi,— 
juk bolševiką išvežė! Kad to
kie dalykai pas klerikalus ma
doj, randate laikraščių kores
pondencijose. O kaip toli sie
kia toks kovos būdas, parodo 
kad ir' Alsėdžių Valstiečių Są
jungos kuopos išilraskymas ir 
jos , valdybos suareštavimas. 
Valstiečių Sąjungos! Ir dar ta
da, kada tos Sąjungos narys, 
Grinius, sėdėjo ministerio pir
mininko kodėje! Ir nukentėju
sieji tyli visą laiką, kol kuo
pos pirmininkas nepatenka Sei
man (buvo V. Są-os kandida
tų sąraše). O kiek tokių daly
kų pasilieka t^jos užantyje! 
Klerikalai, ir pas mus ir, tur 
būt, Amerikoj,, smarkiai kolio- 
ja tuos, kurie sako, kad tai jų 
darbai. —“Kaip, rėkia jie, tai 
valdininkų darl>ai, tų valdinin
kų, kurie visai ne musų parti
jos”., | |

Bet, gerbiamieji, kas palaiko 
tokius valdininkų darbus, lai
kydami karo padėtį? Seimo 
klerikalai. Kas gardžiuojasi, 
kai tie valdininkai giriasi kie- . 
tai valdą ir valą šalį nuo ne
geistinų (jų nuomone) elemen
tų? Klerikalai. Kas labiau
siai neapkenčia tų žmonių, ku
rie drįsta turėti savas nuomo
nes ir savaip veikti? Klerika
lai. Kas palaiko geriausius 
santykius su tais valdininlcais? 
Klerikalai. Užteks. Kas gy
vena provincijoje, tas gerai ži
no, kad daugelis tokių atsiti
kimų, (žinoma, nevisi) kaip 
Alsėdžiuose, įvyksta per kleri
kalus. Ir jeigu klerikalai py
ksta už sakomus jiems tiesos 
žodžius, thi patys kalti, kad 
netikusiai užsimaskiruoja save 
įvairiaisvaldininkais, kaip ne
tikusiai užsiniaskiravo nesenai 
ir p. Galvanauskiu.

Ir daug dabar rasime Lietu
voje kampelių, kur niekas nc- 
beišdrįsta nešti žmonėms švie
sos žiburėlio, platinti sopialis- 
tineš ir apskritai laisvosios li
teratūros, kurti kuopelių, ir t.t., 
nors tam prijaučiančių ir yra. > 
Bijo. ,j
s Bet vistik tai vienur lai ki
tur susiranda žmonių, kurie 
išdrįsta nebijoti visų prakeki- 
mų, niekinimų ir kalėjimų, ir 
dirba. Įbaugintieji mato, kaip 
kitur kruta, nenustoja vilties 
ir laukia nors kiek laisvesnių 
laikų.

Iii x
Klerikalams lengviau vyksta 

“suvaldyti” jaunimas (taip jie 
patys sako). Prieš jaunimą 
daugiausia griebiasi kitų prie
monių. Jaunimas daugiausia 
priklauso nuo tėvų— iš tėvų 
“lodkos” gyvena. Taigi čia 
tankiausiai užtenka tik įkalbėti 
tėvams, kad jie “prižiūrėtų” 
savo vaikelius, ir tiek. O įkaL

(Bus daugiau) (Tąsa ant 5-to pusi.)
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Keturi frontai.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

bet i lengva: pripasakoja apie 
tvirkinančius raštus, ištvirkė
lių kuopeles (taip klerikalai 
kalba apie kairiųjų laikraščius 
ir organizacijas), pasako, ka( 
tėvai turės atsakyti prieš Die
vą už leidimtį vaikams skaity
ti tuos5 raštus ir dėtis prie to- 
kių kuopelių. O pasakojimui 
yra klausyklos, sakyklos ir t.t. 
Žinau daug tokių atsitikimų, 
kur klebonas tiesiog šaukia pas 
save tėvus ir įgrumena jiems, 
kad nežiūrint į nieką sudraus
tų savo vaikus; reiškia, už
draustų jiems skaityti ne jo 
globojamus raštus, priklausyti 
ne jo vedamoje jaunimo kuo-

(I7i iirelkitaa Mama skyriuj* 
nucmonaa Redakcija naataako.}

MM

TAUTIŠKI CENTAI IR 
UNIVERSITETAS.

Lawrence’o audykly dar 
bininky streikas. '

* ■* 3----—=== Atsiimkit laiškus iš Pašto
Sveikatos Dalykai

Žinoma, kuriam gi iš tėvų 
nebaisu, girdėti tokius .“gany
tojų” žodžius! O kad fie žo
džiai grynas melas, ne visi dar 
tesupranta. Ir kiek per tai 
jautriojo sodžiaus jaunimo ir 
ypač moksleivių prikenčia! 
Skaudu tėvų užmėtinėjimai, 
skaudu netekimas, medžiagines 
iNiramos, skaudu išsižadėji
mas to, ką protas rodo, kur 
širdis traukia I..

Griebiamasi ir kitokių prie- 
monių ----- i>rie-=» nepri
£»ercsniuv> ir fji’icžtcsnius pasi- 
kvicčlajUą ir Žvalgyba talkon.

Visi dar gerai ątnn na, kaip 
gegužės ])iHnų (Keną žvalgy
ba mušė Mariampdlės “aušri- 
ninkus”. Seime dėl to sočitfl- 
demokratrttms pakėlus triukš
mą, krikščionys demdkratai tik 
juokėsi ir barzdas glostė iš 
i'žiaugsmo, kad turi tokią gerą 
Žvalgybą, kuri nesidrovi naktį 
tempti iš lovų pusnuogius gim
nazistus’ (taip buvo Šiauliuose, 

Taigi nestebėtina, kad ir ta
me fronte klerikalai gali pasi
giri! laimėj imu. “Pavasarinin
kų” ir “ateitininkų” kuopos 
(klerikalines) narių skaičiumi 

^šiandie jau 
sius. Ypač 
“ateitininku” 
kslcivija).
yra priežasčių, 
tiems
mokykloje negailima vesti (tą 
ir patys mokytojai supranta), 
tai kapelionai daugiausia tani 
ir skiriami, kad suorganizuotų 

jas 
ne- 
sau 
tu-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariams yra žinoma, jog 
tie Dvylika Centų metuose nuo 
nario eina tautos kultūros rei
kalams. Taipgi' visiems žino
ma, jog, kuri šalis turi dau
giau kultūrinių įstaigų, dau
giau mokintų žmonių, tokia 
šalis geriau gyvena. Iki dabar 
musų jaunuomenė buvo pri
versta svetimose šalyse mo
kintis, dabar gi džiaugkimės, 
nes nuo vasario 16 dienos įgi
jome Lietuvos Universitetą— 
augštąją mokyklą namie, 
Lietuvoje. Bet universiteto 
įrengimas, laboratorijos, me
džiaga, visoki įrankiai, mokslo 
knygos — Vadovai—viskas rei
kia pasitiektie it naujame gy
venime. Prie to neturtingų 
gabių moksleivių turime nema
ža, kuriuos reikia sušelpti, kad 
jie galėtų baigti mokslus ir pa
skiau ūžianti visokias vietas 
Lietuvoje ir išvalyti šalį nuo 
visokio negeistino gaivalo, 
nuims, lietuviams, šiame mo- 
mente reikia Tautos 'Namus 

stalyti ir sykiu gintis nuo prie
šų, išlaukinių ir vidujinių.—•

viršija priešingą- 
žymiai padaugėjo 
(klerikalinė mo

jų padaugėjimui 
Mat, kada ki-

mokytojahis politikos

Dabar artinasi 32 S. L. A. 
Seimas. Visi Susivienijimo 
nariai, kuopos ir atstovai į 
Seimą padarykime nutarimus 
savo kuopose, kad Seimas su
rastų visus “Tautiškus Centus” 
iš praeities tūliems reikalams 
skirtus, bet nesunaudotus ir vi
sus dabar esančius ižde, ir už
girių juos pasiirti Lietuvos 
Universitetui ir neturtingiems 
studentams, išsiunčiant adresu 
Dr. K. Griniaus, Laisves Alėja 
19, Kaune. Malonu butų re
gėti ir girdėti, sykiu pasidžiaug
ti, kad busiantis 32 S. L. A. 
Seimas ir visi skaitytojai šiojo 
pakvietimo, pradžiai musų kul
tūrinio gyveninio kūrimui, su-

susirinkimai

nu- 
kai-

‘‘ateitininkų” kuopas ir 
vestų. Kada “aušrininkai” 
gali turėti iš mokytojų 
padėjėjų, tai “ateitininkai” 
ri vadus ir užtarėjus — kape
lionus. Be to, kapelionams yra 
uždėta pareiga naikinti “aušri
ninkus” (vyskupo). Dėlto jie 
skundžia ne .savo pakraipos 
mokinius tėvams, šmeižia juos. 
Taigi, sakau, nestebėtina, kad 
klcrikalimlti “ateitininkai” 
skaičiumi jau viršija “aušri
ninkus” (pažangioji mokslevi- 
ją). Bet gerai, kad kokybe— 
ne. Pas “aušrininkus” pasilie
ka ir prie jų dedasi jau žmo
nės su tvirtais įsitikinimais, pa
sirengė už. ti - - - 
voti, zklauguma jau ‘už: 
kovoje.. “Ateitininkai” 
daugiausia, kunigėlių ir mamų 

var-

už tuos įsitikinimus ko

tui

“cacos” kurie tuo “eacų’ 
du ir didižiuojasi.

Tai tiek iš šio fronto.
IV

Žymiai žiauresnė kova 
bininkų fronte. *

dar

liekas iicK daug nevargo 
laike karo, kaip darbininkai; 
niekas taip skaudžiai nepatyrė 
kapitalistinės tvarkos botagų, 
kaip Lietuvos darbininkai. Tai
gi, nors klasiniu 
toli atsilikę nuo Eli 
ninku, Lietuvos 
subirus Vokiečiu c

su iratimu 
darbi- 

<i. i lininkai, 
«T upacinei 

valdžiai, skubiai šoko iš kam
pų ir pradėjo visur 
“Tik nebeužsmaukit, 
pančioki t”. Nežinodami,
ištikrųjų daiyti, kad nebeuž- 
smaugtu, mėtėsi (jei ne' visi, 
tai žymi dalis) į komunistų glė
bį, kurie pirmi pažadėjo ne tik 
amžinai panaikinti jų pančius, 
bet ir aukso maišus jiems pri
pilti. Apsivylė.

(Bus daugiau)

šaukti: 
nebes ti

kas

sinų (kas butų apie $3500.00) 
ar dauginus.

Daugelis kuopų siųs Sei
mui linkėjimus-svcikinimus, 
prie kurių visų pridėkime su- 
lyg išgales didžiausią dovaną 
pinigais, vis skirdami Lietu
vos Universitetui. Niekas ne
siųskite Seimui telegramų, 
kurie daug kaštuoja,' ir anglai 
telegrafistai juos taip perrašo, 
kad negalima' perskaityti nei 
suprasti. Telegramos lėšas pri
dėkime prie sumos Universite
tui, nes paprastas laiškas kai
nuoja tiktai 2 centai. Bet ne
siųskite tuščių laiškų Seimui. 
Prie linkėjimų vis pridekime 
•W> čekiais ar money orderiais 
<iek tiktai išgalime, ir adresuo- 
<ime: Litfiuanian Conveution, 
Hotel Tuller, Detroit, Mieli.

Linkėjimus jan galima rašy- 
i nedalioj, birželio 18- ir iš

siųsti panedellyjc.
Valio* S. iL. A. 32 Seimas!

P. Mikolainis, 
53 Hudson Av., Brooklyn, N. Y.

UŽMIRŠO, KAD JIS AKLAS.

Tliomas McGlynn, 323 So.
Leavitt gat., kuris nešiojo ant

“I a mblind“ (aš esu aklas) 
užmiršo, kad jis yra aklas, po- 
licistui L. Kroosiui paklausus 
jo, ar ne šernolė guli ties 
kojomis. Jis pasižiurėjo
atsako, kad ten jokios šernolės 
nėra. Policistos nusivedė, jį 
nuovadom

jo 
ir

Majoro komitetas susidedan
tis iš kunigų atsidėjęs bandė 
sulaužyti La^reiice’o audyklų 
darbininkų streiką. Pereitą 
ketvirtadienį šitas planas pir
mą kartą buvo paskelbtas laik
raščiuose. šitas majoro komi
tetas buvo paskirtas antrą strei
ko savaitę aiškiu tikslu suvesti 
streiikininkų komietą su darb
daviais, pasitikint, kad bus ga
lima kaip nors susitaikyti. Ku
nigai tuojaus pasiimate sui strei
ko vaidais ir sužinojo, kad strei
kininkai sutinka susieiti su 
darbdaviais bet kada. Po to 
konlitetas i'kf paskutinio laiko 
tylėjo, bet matomai aitklausė 
dįrbdaVių, ką jie nori daryti ir 
su sužinojo, kad jie su strei
ko komitetu nenori turėti nie
ko bendra. Darbdaviai pasuke, 
ko atstovais, bet ne streiko 
ko oatstovais, bet ne streiko 
komitetu, nes komitetas yra 
kontroliuojamas unijų, kurių 
viršininkai nėra Lawrence'o pi
liečiai. •,
Bando suskaldyti streikierius. 

šituo bildu bandyta atskirti 
nariai nuo komiteto. ' Antru 
žingsniu buvo gauti tokius ko- 
mbetils, kurio yra .priimtini <lar*b 
ttaviams. atliko kunigi-
nis kdmitetas šaukdamas šajių 
susirinkimus. Sajių susirinki
mai buvo šaukiami įvairiose 
mokyklų trobose. Vieni sitsi- 
rinkhnai buvo šaukiami penk
tadieniais 4 valandą po pietų, 
kiti šeštadieniais 10 v. rytą.

buvo
ant greitųjų sušaukti V. D. U. 
penktadienį po pietų, šeštadie
nį rytą ir po pietų, kaid apkal
bėjus majoro komiteto vedi
mą. Ben Legere smarkiai 
peikė šitą darbuotę
l>o streiko pardavimo darbą. 
Jis ragino savo klausytojus nei
ti į šituos susirinkimus mo
kyklų trobose ir neturėti nie
ko bendra su piliečių komite
tu. Jis gražiai parodė jų no
rus ir kaų) jie suardytų strei
ką, jei streikininkai jų paklaus
tų; bet jam rūpėjo Viena Di- 
dėji Unija. Kaip jis kartą išsi
tarė, jis1 yra pasirįžęs sunaikin
ti Sus. Aud. Darb. uniją; ir 
kaltais atrodo, kad jam dau
giau rupi šitas sunaikinimas 
kaip darbdavių įveikimas. Kal
bėdamas įvairiose šapose jis 
pripažino, kad Sps. And. Darb. 
u'nija kontroliuoja Akadią, ga
myklą ir išreiškė savo nuomo
nę, kad tos dirbtuvės darbinin
kai galį prikibti prie tos meš
keres, nes tos unijos vadas T. 
McMahon pritariąs i majoro 
i> sumanymui^

domu pastebėti, kaip 
kai atsineša į šituos 
o kojini toto šaukiamus 
imuA Iš Akadia ga- 
(S. A. D. U.) kelių šim- 
iųįnkų į susiiįpkimą at

ėjo vos 40; iš Playniouth ga
myklos, 50; iš Eeverett gamyk
las, 60, o vėliaus kitose vieto
se nei vienas streikininkas ne
atėjo. Daug domės buvo krei
piamą il^icifick) gamyklą, kur 
dirba 8,100 darbininkų, bet čia 
jų sugalvojimas visai nepavy
ko. Komitetas iš penkių ir 
septynių, kurie buvo parinkti iš 
mažo skaičiaus atėjusių į susi
rinkimus neturėjo drąsos sa
kyti, kad jie atstovauja streiki
ninkus. -

Visi laikraščiai rašė .apie šitą 
sugalvosimą lyg kad jis butų 
remiamas streikininkų ir dėjo 
pranešimus apie stisirinkimus 
kaip ir kad daijbininkai butų 
juos lankę. Tą darė visi vie
tos laikraščiais išskiriant Law- 
rence Stmriay Sun, kuris nie
kino visus tuos bandymus su

Vi .......................................................... f. t
x r—— 

Vartok šviežius arba džiovintus 
vaisius.

Yra geras paprotys duoti vai
ku j vieną vaisių kasdien. Jei 
negali, ar neturi iš ko nupirkti 
šviežių vaisiuj, duok džiovintų. 
Juos gerai išmirkyk ir virink 
tol, kol bus minkšti,- Jei vaikas 
yra lepus, duok jam tik vaisią 
sultis, ar minkštimą. Labai 
jauniems kūdikiams, kurie vos 
tik pradeda valgyti ką nots ki
tą, šalia pieno reikia duoti tik 
vaisių sultis. Truputį 1 vėliau 
jiems galima duoti vaisių mink
štimą. Sveikas mokyklos * am
žiaus vaikas gali valgyti 
liūs, slyvas it grušias,

Kiekvienas vaikas turi 
užtektinai geros duonos, 
duodama be cukraus ir vaisių 
košės, nėra jokio pavojaus, kad 
jis jos persivalgytų. Išalkęs vai
kas valgys duoną su sviestu ar 
be sviesto ir kitais, o ne papras
tais valgymo laikais. Taupyk 
saldumynus ]>o valgiui duoti. 
Kvietinė arba juoda duona ap
saugoja nuo vidurių užkietėji
mo, Tą patį padaro daržovės ir 
vilisijci. MotiiKm, kuidos rneiS- 

tenka daržovių, arba vaisių tu
ri katkartčmis duoti vaikams 
rupios duonos. Miltinės košes, 
kaip avižinių miltų, kukurūzi
nių, arba spragintų kviečių yra 
geras maistas vaikams; jos tu
ri tiek maistdnguimo, kaip ir 
krautuvėj pirkti 
maisto gaminiai 
daug nražiati lėšuoįa. 
duona, 
yra gera vaikams.
džiovinta ir trupučiuką ant ug
nies pagruždinta -galima visoki 
sulaužyti į mažučius šmotelius 
ir duoti vaikams su pienu taip, 
kaip ir visoki pirktiniai grudai.

Saldumynus duok tik tuomet, 
.kaip vaikas nėra labai alkanas, 
ir kuomet jis jų daug nevalgo. 
Pigiausia saldumynas yra duo
na aptepta sviestu* ir apibarsty
ta baltuoju ar ruduoju cukru
mi. Cukrus šmoteliais daug pi
giau atsieina, negu kiti kokie 
saldumynai.

Pusryčiams reikia visuomet 
duoti vaisių, šviežių ar džiovin
tų su miltine koše, pienu, dub- 
na ir sviestu. Duonos ir pie 10 
arba ryžių ir pieno užtenka va
karienei. Svarbiausia valgis tu
ri būti dienos viduryje. Tuomet 
galima duoti ir duonos su svies
tu, ir kiaušinio, ir įvairių košių 
su taukais, ir daržovių, ir kitų 
dalykų.

obuo-

gauti
Jei ji

H’ 
Kieta 

arba spraginta duona 
Duona su-

-W-r*r—S—
Ilgą laiką daugelis žmonių 

man^, orą esant dvejopu, Die
nos oras—geras, ir nakties oras 
—blogas. Reikia žinoti, kad 
naktinis oras nėra blogas, kad 
naktinis oras ne pavojingas, o 
geras. Jei mlcganiojų kamba
rio langus laikysim atidarytus 
nakčia, tai apsisaugosime nuo 
džiovos, i

žmones klysta, busią tiik 
plaučiams oras reikalingas. Vi
siems yra žinotina, kad švie
žias oras svarbų# ir odai.

Stovus oras reikia prašalinti, 
jei norim išlaikyti kūną geroj 
sveikatoj, turinio judamo oro 
turėti. Tai yra, teikia nesėdė
ti uždarytam kambaryj. Steng
tis visuomet orą pcrina|inyti. 
Atidaryk langus. Atidaryk du
ris. Vartok elektrinę vėdyklą. 
Klcktrinė vėdyklių yra sveika 
net žiemą. Jei tą darysi, tai 
gamtos vaistai — šviežias oras 
—daug gero atneš, šviežias 
oras suteikia naudą visam kū
nui, pagelbsti prašalinti ligas.

IPat® žinai kaip geriau- jau
tiesi išėjęs šviežian oran sėdė-, 
jCs Šiltame kambary. Augalai, 
laikomi viduj 1M5 ^šviežio oro 

ir saulės šviesos, tuoj vysta. 
Ir -tas pats yra su vyru, motė- 
ria ar vaiku.

Nesibijok šviežio oro. Reikė
tų žmones mokinti bijotis lan
kyti uždarytus ir šiltus kamba
rius. Kambario oro tcnųjcra- 
lura niekuomet neturi virŠinti 
7(f laipsnių. Sveikatai geriau
sia 08 laipsniai. Perdaug ši
lumos ‘nesveika. Sausas oras 
ir nesveika. Stovus oras, .nesvei
ka. Perdaug drėgnumo ore ir- 
gįi nesveika.

šviežias oras išnaikina ge
malus), kurie būva šalčio ir ko
sulio priežastim. Apsisaugoji
mui nuo Šalčio reikia daug švie
žio oro kvėpuoti. Žmonės dir
bą lauke, nepaisydami jokio 
šalčio, retai gauna slogas. Žiū
rėk;, kad oras visuomet judėtų.

Vėdinimas yra svarbesnis už 
šilumą. Eidamas gulti, pir
miau žiūrėk, kad kambaryje 
l^ras judėtų. ‘ Norint gauti 
šviežio (Oro nereikia eiti į lau
kus arba kalnus. Jei tik pa
kelsi langus, gausi šviežio oro 
kiek tik norėsi, net prisikiinšu- 
siatm (mieste.

Kvėpuok giliai. Tas pagel
bės plaučiams, smegenims ir 
visam kunui atlikti savo už-

šie laifikal yra atėję iŠ Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyri ausį j į paštą, (Clark 
Ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Wmdow”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERL kaip kad 
Siame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

1
2
8
4
5
6

Amtazaltis Kazimieras 
Banenos Jozas 
Barucka Stanislawu 
Bartasas John 
Bartkeviczius Mikolas 
Benulia Petras

14 Buika Kazimieras
15 Butkevlch Juzapas 

Deuktonis Frank 
Grikseine Jovano 
Jakuntiu Antanui 
Jurevicu Antanu \ 
Jurckis Stanley 
Kaminskine Apalionie 
Karalius Atan 
Krasauskis Jonas 
Kunickiene Domicei! 
Kurunausku K. 
Liubin Mr. 
Liberiui Juozui 
Malonei Lubzu 
Mickevice Peter 
Orladzkeiie Weroninka

100 
102 
103 
106 
108 
113 
136 
137 
138

26
40
51
52
54
55
56
57
66
67
72
74
79
85
94
99 Pikielis Jozapas 

I’lienuis Antanui 
Ponkauskia Valtcr 
Pralgauska Paul 
Kazickui J. H. 
Rondasėtoks J. 
Rudokas Mikulas 
Vincus Anna 2 
Valančius Juseph 
Vaitk'Cvicz Antanas

Piliava, Kaunas Ir Vilnius
Jei Jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui gu giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žlurCklte, 
kaddaivakortČ butų pirkta pa3 The 
Roydl Main Line. Dideli ir populia
riai įaiVal: “Orduna”, "Orbita” ir 
“Oropeea”, kurde plaukioja tarpe Now 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti-
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai 
vai®, 
nuo i

117
325

Trečia klesa tiesiog yra puiki- - b
Pilnas informacijas- gausite 

agentų arba >,
THE ROYAL MAIL STEAM

PACKET COH
W. Washington St., Chicago.
Second Avė., So. Mlnneapolis.

Tel. RockWl 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Maliorlai ia puošėjai
ArtMiškal sienų išpuoši

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

3259 Ogd-cn Ąve., Gliicago.

I

ORAS.
Žmogus negali gyventi 

oro* Be oro nėra gyvasties. 
Mes tą visi žinome. Bet mažai 
kas supranta oro \varbmną 
sveikatai. Žmones, kurie žino, 
kad (be oro negulima gyventi,

be

Jie kambaryje orų sudegina 
žibindaįmi žibiufuis ir (kūren

dami krosnis. Jie neduoda tin
kamos išvėdos. Jie neprilei
džia oro prie kūno ankštomis 
drapanomis, stogais čcvery- 

ankštomi's apikaklėniis,

Gatvekairiiiose oras greitai 
įsuiljflogsta. Nesibijok pakelti 
langą. Visų uždaviniu yra 
žiūrėti, kad gatvekario vėdink? 
liai butų atdari.

Kosėjimais iį čiaudėjimas 
ankštose f vietose , pavojinga, 
nes išplatina antkričius. Kartas 
»iuo kario kvėpuoti tuo patim 
oru yra bloga. Jei turi šaltį 
ir nori kosėti aliba čiaudėti, 
užsidek aut burnos nosinę. Ne
daryk pavojaus kiltiems. Ir te
gul kiti nedaro pavojaus tau.

(Miegok kambariuose atida
rytais langais. Buk “atidary
tų langų” draugas. *

Dr. C. M. NIELSEN
Gydytojas odos ir urinarlškų ligų

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

Tel. Nevada ŠIT1?
Rozid. Tel. Albony 8610

PRANEŠIMAS
Steni & Co. kreditorių komi

tetas paskelbia sekamai:
Parankumo delei Štern & Co. 

kreditorių, kad ofisas bus atda
ras utarninkų ir ketvergų Vaka
rais nuo 6 iki 8 vaL-vSkaPe it 
subatomis po pietų iki 6 vai.

Kreditoriai kviečiami į ofisą 
per šį pažymėtą laiką ir aukš
čiau pažymėtose valandose, kad 
gavus visokių inform'acijų.

Komitetas.
■Ji. ................... .4.

kais, SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

___  t

Jei reil^dldblęile JurefT pbiląliš 
pld|j|{lis ir priduoda H jiems 
sVelnbmo, npų^šnjnjo ir žibėsią 
\4i r Topile

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

> Tel.: Pullman 6377. .

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

■

(Apgarsinimas)

Harringtono kredito 
riamsr-'

Su Harringtono notų rei
kalais, kreipkitės į 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. Jutgelenis & Co., 
Stockš & Bonds, 

. 25 N. Dearborn St.

i
o 5EVERA5®

hairponadeII
1* • 4 v *® I *■' ’ •*

i* cysids. sVeikds irį 
ele^dąiisl^ds plaukiąs lepu Lis/

ZM//V4 25c
^IdUsIpte pus u p tielęoribs.

F. SEVERĄ C
W,1UMI<W

I

HANDIE PINIGŲ 
KUBSAS

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

*rb*
i 250 už $1,00 j

Pigesnis kursas siunčiant ) 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufdeturing 
Dlstrict Bank 
State Bank—

. Clearing Heuse Bank
1112 Weet 85th Street
Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5482 

A. SHUSHO 
AKUŠERIU 
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo

8 v
Reaidencija: 281

Tel. Pro
. 63rd Si.
8466

10 ryto iH

Telephone Yards 5032*1

DR. M. STUPNICKl >
8197 So. Morgan SS. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 UH 11 ryto

!r nuo 5 iki 8 vakarei

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

8303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILU

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA < 
DOWIATT—SASS.

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

5208 W. Harriaon St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—€ 

vakare išskiriant nedeldienius.

Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki J2 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicago. .

Waukegano 
Lietuviai“
Norėdami SIŲSTI Rb IGŲ 

savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
Čiaus aptieką:

\ . WAUKEGAN ?

PHARMACY,
1005 Marion Street, 

Waukegan, III.

Telephone Varde 5884

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

ryto Ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. .T. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S’o. Halsted St. 
Chicago, Ui.

Ofiso Valandos: 6—8 vark, 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042

i

ūr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir‘CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.
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Amnestijos reikalu.
Chicago žada

Tautinės Amnestijos dieną., 
kuri bus apvaikščiojama šeš
tadieny, geg. 20 d. Chicagos

viešoms mokykloms.
šitie fonoĮgrafai, kurių par

duota mokykloms 1000, buvo 
perkami iš fabrikantų po $40. 
Juos pirko šita kaina Hia-

warha Phonograph Co., orga
nizacija, kurios prezidentu yra 
miesto žinybos aštuntos var- 
dos vadas P. II. Moynihan, 'o 
kasininku jo brolis Fred ir 
pardavė mokykloms kiekvieną

po $157. Hiawatha firmos pel
nas siekia daugiau kaip $112,-(L]ona ir kun. Garmų, bet pas

gracijos) viršininkams.
(Rezoliucijos klausimu karš

tai ginčijasi. Vieni sake, kadi 
tokią rezoliuciją ateivijos virši-| 
ninkanis pasiųsdami tautinin
kai tik susi/peizos ir to nie- 

‘ko nebus. Kiti sakė, kad jau 
’pervėlu, nes svečių maršrutas 
jau kai]) ir pasibaigia. Te- 
čiaus dar kiti sakė, kad ge
riau vėliau, negu niekados. |

Rezoliucija buvo prieš

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

Ba'g-

000

Jungtinė Taryba visuotinos 
amnestijos visiems pelitiniams 
kaliniams išleido pakvietimą 
savanorių parašams rinkti tą 
dieną po peticija pas preziden
tą Hardingą.

Visos darbininkų organizaci
jos yra prašomos pareikšti tą 
savo nariams ir pasiųsti- savo 
savanorių vardus tuojaus jun
gtinės tarybos raštininkei, ku
riai reikia adresuoti per Ladies 
GįaYttnent Workers of America, 
29 North Wells

Yra
1,OOO,QOQ. parašų visuose šalies 
kraštuose; šitas sumanymas 
yra oficialiai paremtas Chica
gos Darl>o Federacijos. Jo tiks
lu yra paliuosuoti 114 kalinių 
pasilikusių fedefiliuose kalėji
muose, kurie (hįejų apeliaci
nių teismų nusprendimų švie
soj sėdi ne už prasikaltimus, o 
tik dėl tokių pat kaltinimų, 
kaip Debsos kad buvo kalti
namas.

Jungtinės Tarybos pirmsčde 
yra Gertrūda Branstetter Feni- 
more; šiton tarybon įeina de
legatai nuo Ch. Darbo Federa
cijos, Moterų’ Amatines Uni
jos Lygos. Am. Soc. Partijos 
Ūkininkų Darbo Partijos, Am. 
Moterų Drabužių Siuvėjų ir 
Apskrito Gynimo komiteto.

Geg. 20 d. vietos 
Chicagoje ir 300 kitų 
Jungtinėse Valstijose paleis sa
vo savanorius su lapeliais. ’ ir 
prašjtmo blankomis visur, kur 
tik minia bus parašų rinkti.

Didelį stūmį šitam vifjui da
rė c*ia Chicagos Bažnyčių fe
deracija, pasižadė<lama dar
buotis dėl visuotinos amnesti
jos. Ji turi 650 bažnyčių, pri
klausančių 16 išpažinimų ir 
turinčių 300,000 koniunikantų 
(parapiečių).

pasirižimo surinkti

TRAMVAJUS METĖ AUTO
MOBILIŲ PER 50 PĖDŲ; 2 

SUNKIAI SUŽEISTI.
Du vyrai'*' guli Jefferson 

Parko ligoninėj sunkiai sužei
sti po automoibi liaus susi tren
kimu su tramvajumi. * Chas 
Sapher, 35 anetų, 318 Song ay. 
važiavo automobiliu ir šalia jo 
sėdėjo T. Hanich, 28 motų, 
1853 W. Chicago avc. Jie va
žiavo Kinzie av. į vakarus, 
kuomet iš pietų atėjęs Ash
land avė. tramvajus 'užgavo jų 
mašiną), numetė ją apie per 
50 pėdų ir ji sudužo. Saphoro 
kiaušas perskeltas, o Hanisch 
turi vidurinius sužeidimus.

kui pridėjo ir “Draugo“ 
dakitorių kun. česaitį.”

Prieš rezoliuciją balsavo tik 
vienas delegatas, 
kurie šnibždėjo
“Draugo” reporteris. — Rep.

re

kuris, 
buk buvęs

ik a i

BRIDGEPORT.

grupės 
miestų

BOMBŲ METĖJAI BĖGDAMI 
NUKOVĖ 2 POLICISTUS.

, Dėlei statyklių ir kitų unijų 
pasipriešinimo paskelbimp jų 
amatų neimi j (lotais — “open 
shop“ — spėjama vakar anks
ti rytą du policistai tapo nu
kauti, vienas sunkiai sužeistas

Liet. Dukterų D-jos vakarienė, 
j šeštadienį geg. 6 d. Lietuvos 
Dukterų Draugija surengė 
draugišką vakarienę su< pro
gramų Mildos svetainėj ant 
antrų lubų; bet publikos prisi
rinko beveik pilnutėlė svetaine 
ir rengėjoms teko paimti di
džioji svetainė ant trečių lubų, 
nes mažoj i buvo per maža.

i Nors įžangos tikietas buvo 
tik 50c., bet, l|aip girdėjau, 
rengėjoms liks gražaus pelno.

Kelios draugės, kurios norė
jo ir tebenori suardyti draugi-' 
ją, dėjo visas pastangas tam, 
kad - pakenkus vakarėliui, bet 
jų visas ddrbas ir išlaidos nu
ėjo niekais.

Kada buvo atspausta tikietai 
vakarienei, tos kelios drauges 
gavo vieną, sužinojo kurioj 
spaustuvėj jie spausta, nuėjo ir 
užsisakė atspausti jų daugiau. 
Spaustuvė, žinoma, tą padarė. 
Šituos savo tikietus jos dalino 
dykai per kelias dienas prieš I 
vakarienę, bet rengėjos laiku 

Į sužinojo tą ir su tais nelegališ- 
susirinkimo kais likietuis "“/ienas negavo 

vakarienes pavalgyt. j
___ .„i. Buvo Tos l,ačios kc,ios atskilllsias 
kad vienam kongres- drau85s savait5 Pirmiau suren- 

lietuvių draugišką vakarienę toj 
padėkos pači°j svetainėj ir į ją atėjo, 

kaip girdėjau, vos 17 žimonių. 
svečiam *° v^ems yra aišku, kaip 

žmonės pritaria bolševikams. 
Jie pamatys, kad sena patarlei 
yra teisinga— kas kitam duo- 
bę kasa, tas pats į ją įpuola: [ 

J Kaip jau buvo kartą Naujie-Į 
nose rašyta, Lietuvos Dukterų Į 

.Draugija gyvuoja apie 10 me-| 
tų. Viskas ėjo geraį, kol ne-j 
įsimaišė į ją bolševikiniai gai-1 
valai. Kaip tik jie kur įlen
da, tuoj pradeda, savo ardymo j 
darbą. Tą jie norėjo padaryti] 
ir čia. Jie norėjo šitą draugi-Į 
ją arba suskaldyti, ar visai su-Į 

Bet tos narės, kurios |

I

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Nori deportuoti klerikalų 
“generalį štabą.”

■ Gogužio 9 Mildos svetainėj 
Chicagos Lietuvių Taryba lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Delegatų susirinko 
Susirinkimą vedė 
Graičiunas.

Pirmiausia buvo
V* • •svečiai užsiregistruoto!. Jiems 

užsiregistravus, skaityta j 
priimta' pereito ■, 
'tarimai.

Po to sekė raportai 
pranešta, ] 
ananui už prijautimą 
reikalams pasiųsta 
laiškas, bet atsakymas dar ne
sulaukta. Komitetas l_____
sulikti ir jiems maršrutą su
rengti pranešė, kad raportas 
dar nėra užbaigtas.

'Priėjus prie naujų reikalų 
svarstymo, dr. Graičiunas pa
sisakė turįs nepaprastai naują 
ir svarbų dalyką Tarybai pa
keiktų bet pirma apie tai jis 
no|rįs plačiai ]>aaLškinti. Jis 
sake, kad kiekvienoj tautoj esa 
ma srovių, bet nei vienoj nesą 
tokios srovės, kuri niekintų 
savo šalies piliečius. Keletas

nedaug.
D-ras A.

kompanijos įstaigai , padėta 
bombos. Nukovimas išėjo iš 
įspūdingo vijimos vakarų pu
ses gatvėmis, kuris pasibaigė 
užmušikų pebėgiimu.
Per ]M‘nkioliką minutų poli

cijos viršininkas Fitzmorris 
ir žvalgybos viršininkas Hug
hes atvyko scęnon. Fitzmorris 
įsakė ištraukti vi^ą policijos 
atsargą, o vakarinių parkų ta
rybos prezidentas Chrinstian 

parkų

niekeno ne 
išvažiuoti, 
esą kun. 
Bagdonas.

Dabar ta 
žmonių besitąso

Visuotinas LSS. narių susirinkimas. 
Ketverge, gegužio 11, 1922, Aušros 
salėj, 3001 So. Halsted St., 8 vai. va
kare įvyks visų LSS. narių pasikal
bėjimas. Yra atvažiavęs iš New 
Yorko “Darbo” Redaktorius. Jis tu
ri daug' nauji} dalykų papasakoti iš 
New Yorko apiclinkės musų draugų 
veikimo . LSS. Sekretorius paaiškins 
apie buvusią Socialistų Partijos Kon
venciją. Malonėkit visi draugai at- 
silhnkyti, išgirsite daug nauji} ir žin
geidžių dalykų.

A. žymontas, LSS. Sekretorius. 
| ---------------------- 5

Brighton Park. — L. 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.

____________-v------V

Lietuvių Rytines žvaigždės PAsi- 
.linksminimo Kliubas rengia pavasa
rinį balių nedėlioj, geg. 14, Meld 
žio svetainėje, 2242 W. 23 PI. Pradžių. 
7:30 vakaro. Kviečiame publiką at
silankyti. — Komitetas.

MOTERŲ
REIKIA moterų prie assemb- 

ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

3256 S. Morgan St. , ______ _____
PARDAVIMUI bučernė ir gro

sernė, visokių tautų apgyventoj
# e e c ’ I MlV/tVV/ 1IUIV A^VU^iarY 1 <AI JY, pinu

Vietoj. Turi būt parduota Šią' vandeniu šildomas, maudynės, elek- 
savaitę, nes važiuoju Lietuvon. įros Joilctai,

3533 So. California Avė.

F. Wiehc iššaukė visą 
policiją iš namų.

Bombos sprogo ' ir 
mai įvyko 
Viršininkas mano, kad 
darbas tos 
gaujos turinčios tą patį norą 
P’fevarta, smurtu panaikinti 
Landiso nusprendimo įvykini- 
mą.

Chicagos Statymo Amatų 
Tarybos pirmininkas vakar pa
sižadėjo padaryti viską, kas 
tik jo galėję yra, kad suradus 
tuos žmones kurie 
padėjo ir policistus 
Jis sako, kad metimas 
ant unijinių darbininkų, 
jaučių prieš Lendiso nuspren
dimą yra be jokio pamato A

Taigi

naikinti, 
pamate šitą pavojų draugijai 
ir stojo ją ginti.
puse tuzino 
po teismus su draugija, norė
damos pavergti daugiau kaip 
šimtą narių. Bet jos jau pri
lipo liepto galą; joms tėkš pa
matyti, kad jos negali drau
gijos ardyti ir išeis pačios lau
kan, visokių nesmagumų įda
rius. (Lakusios draugės vėl sa
vo draugiją sustiprins, o jos 
kai]) buvo mėtoftnos taip ir 
bus. —Viską žinąs.

nukovi- 
vietoše. 
tai esąs 

pačios žmogžudžių

atskirose

Ai

bombas 
nušovė.

kaltės 
ovo-

$112,000 PRISILUPO Iš MO
KYKLŲ Už FONOGRAFUS. 
Pirko už $40, pardavė už $157.

Valstijos prokuroro Crowe 
raštinė, bejieškodama kur mo
kyklų taryba išeikvojo $1,000,- 
000, susekė baisius pelnus, pa
imtus iš pardavimo fonagrafų

taškas. Jis važinėjęs ir nie
kinęs piliečius. Tuo reikalu 
buvus pasiųsta kur reikiant 
rezoliucija ir jis turėjęs nutil
ti ir buvęs priverstas išvažiuo
ti. [Netiesa. Bulota 
buvo » priverstas 
Red.] šiandie Sčia 
Garinus, Bu niša ir
Jie niekina Amerikos lietuvių 
įstaigas ir pjudo žmones vie
nus prieš kitus, o jiems susi
pjovus jie žuvaują. “Drau
gas” niekinąs Amerikos įstai-j 
gas ir net mokyklas.
musų, kaipo šios šalies pilie
čių ir esanti priedermė 
tai užprotestuoti.^ Tuo tikslu, 
sakė jis, jis turįs pagaminęs 
rezoliuciją.

Ta rezoliucija čia pat buvo 
perskaityta (ir anglų kalba) 
ir priimta su pataisymais. Ji 
■bus pasiųsta Ateivijos (imi-

prieš Pranešimai!
....Valparaiso, Ind. — Lietuvių Moks
leivių Literatiška Draugija rengia pa
silinksminimo vakarėlį,v kuris įvyks 
subatos vakare, gegužio 13 dieną. 
Pradžia 7:30 v. v. Šiam vakarėliui 
turime surengę didelį programą. 
Kviečiame visus buvusius mokslei
vius ir draugus, žodžiu visus, kurie 
tik gali atsilankyti. —^Komitetas

•i

VYRŲ REIKIA

j geležies atmatų kiemų, nuolatinis darbas 
gera mokestis.

Kreipkitės

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

i**ii*‘ t •

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ MU- 
rinis namas, vanos beisnrante, geram 
stovyj. Parduosiu pigiai už $2,Q00. 

Kreipkitės:
3212 Lime St. 
Chicago, III.

NERIKĖTAS PIGUMAS
Pardavimui 2 pagyvpnimų po 5 

kambarius, su 2 lotais muro namas, 
i pusė bloko nuo Douglas Park, šiltu 
■ vnmlpnin šildATnnsr mmidvnSs nlnV- 

, skiepas ir vis
kas pagal naujos mados. Kaina 
$7,500, įmokėti $2,500. Atsišaukite pas 
Ideal Real Estate Co., 3214 S. Hals- 
t'ed St.PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė, labai apgyventoj visokių! 
tautų vietoj. 
cash. Kitų bučemių nėra arčiau! 
kaip 5 ketvirtainiai _____
pigi $25.00. Su pagyvenimu arba be 
pagyvenimd, 1741 W. 67th St., arti 
Paulina St. *

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė geroj vietoj, visokių tautų 
apgyventoj. Parduodu pigiai. Savi
ninkas trumpame laike važiuoja į Lie-. 
tuvą.

Kreipkitės:
(716 W. 31 st St.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

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

EIKIA pirmarankio bučerio 
kuriš kalba : angliškai, lenkiškai 
ir lietuviškai. 1645 Wabansia 
Avė., Monroe 2545.

Ciceros Lietuvių Pašelpos .Kliubas 
laikys savo mėnesinį susirinkimą ge
gužio 12, 7:30 v. v., Tamoliunięnės 
svet. Svarbių reikalų delei, visi na
riai malonėkite būtinai susirinkti.

— Kliubo rašt.
_______ U--------------- r--------- -

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU MARIJONOS _ STEGVI- 

laitės po vyru MuČinskienes, iš Lie
tuvos Kauno rėd., Mažeikių sodžiaus. 
Pirmiau gyveno New Yorke.

Atsišaukite: 
ONA JANUŠIENĖ, 

. 246 E. Jefferson St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

JIEŠKAU GIMINIŲ JULIJONO 
Cehanavičious ir jo sunaus Adolfo. 
35 metai kaip Amerikoje. Paeina iš 
Kauno miesto. Meldžiu jų pačių at
sišaukti, arba Ras žino pranešti, turiu 
svarbių reikalų iš Lietuvos. Frank 
Vigontas, 11416 Abcrdeen St., Chica
go, III.

JIEŠKAU SAVO GIMINIŲ: GUS- 
tavo, Jono ir jų tėvo Ernastų. Jie 
gyvena Nevv Yorke ir turi hokį tai 
savo užsiėmimą. C? ” J 
rikoje. Paeina iš Kauniškių, 
džiu atsišaukti, 
kalų iŠ Lietuvos.

30 m. kaip Ame-
Mel-

Turiu svarbių rei-
____ Frank Vigontas,

11416 Abcrdeen St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
NORINTI PIRKTI

Musų ofise rasite gerų bargenų: 
namų, lotų ir bizniui vietų. Dar tu- 
rim keletą lotų arti 67th ant Western 
Avė. dėl biznio, pb $1,500, labąi ger 
bargenai. Taipgi arti vienuolyno, v 
lotai po $375, išmokėjimais. Norin
tis pirkti nepraleiskite geros progos, 
nes bus parduoti greitai.

Matykite:
A. N. MASULIS & CO. 
G641 So. Wėstcm Avė.

arti 67f,Street,
Ofisas adaras vakarais ir nedėho- 

mis iki 6 vai. i________

"MAINAU ant automobilio, ar
ba parduodu už cash iabai geroj 
vietoj bučernę ii’ grosernę.

Atsišaukit: /
< 704 W. 69th St.

TAISOME AUTOMOBILIUS 
Visokios rūšies ir kiekvienoj vietoj, 
arba savo garadžiuje. Užganėdinan
tis patarnavimas ir gvarantuotas 
darbas.

J. R. SKUTĄS, 
2234 So. Leavitt St. Chicago, III.

Phone Canal 50)41,
*• — . 1.

JIESKO kambariu
JIEŠKAU kambario vienam 

ar prie kito vaikino, su valgiu 
ar be valgio. Turėdami kambarį, 
malonėkite laišku pranešti į 
Naujienų ofisą num. 31.

iSBEDAVOJIMUi
RENDON ŠTOKAS GEROJ VIE- 

toj, gražus namas ,tinkamas aptiek ai, 
ar Real Estate arba kitam bizniui; 
garu apšildomas, puikiausia vieta, to
je apygardoj. Geras biznierius gali 
gražų gyvenimą padaryti. Nepamirš
kite antrašo:

2305 So. Leavitt St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moteries arba mergių 
nos kuri norėtų būti gaspadinės 
pagelbininkė ant fanuos. Kreip
kitės. M. Stungis, 1635 Hermi- 
tage Avė., Chicago, III.

REIKIA 10 PATYRUSIŲ MOTE- 
rų sortavimui popiei*ų; gera alga.

Kreipkitės:
REPUBLIC WASTE PAPER 

COMPANY, 
1039 W. Congress St., 

Arti Morgan St.

ters
REIKIA ateives lietuvės 

abelnam namų darbui.
S. JASSE, 

3634 Roęgevelt Rd., 
Tel. Lafayette 2168

mo

t

VYRŲ REIKIA PRIE MAU- 
dynės darbo. ' ’ C

Kreipkitės:
1115 So. Paulina St.

. REIKIA JAUNO VYRO PRI- 
žiurėti barber shop.

ADAM GLOS, 
23rd Avė. & Main St. 

Melrose Park, TU.

REIKIA KRIAUČIAUS PRIE 
kostumeriško darbo.

ST. ALEKNA,
911 W. 33 St.

REIKIA VYRŲ PARDAVOTI Vi
sokios rūšies apsaugą (Insurance). 
Gali padaryti gerus pinigus.

Kreipkitės:
INTERNATIONAL INSURANCE 

AGENCY, 
.105 N. Clark St.

Room 526

REIKIA 2 PATYRUSIŲ 
rų kriaučių.

2633 Roosevelt Rd.
Tel.: Roclnvell 1352

RAKANDAI

REIKALINGAS, MOKANTIS 
atskančiai savo dąrbą bučeris.

2558, W. 69th St.
Tel.; Prospect 7756

PARDAVIMUI geras 3 šmo
tų priekinio kambario setas pi
giai. ■ f

Phonc Austfri 7003 
_______________________ i

RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario 
sėtai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario sėtai, ant grindi} 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 
beveik liauji rakandai. Parduo
siu visus ant .syk, ar atskirai. 
Noriu greitai parduoti. 3328 S. 
Halsted St., 2 lubos.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI PIGIAI AUTOMO- 

bilius 5 sėdynių, atrodo geriausiame 
stovyj kaip naujas. Jei norėsi, 
mokinsiu važiuot.

Kreipkitės po 6 vai. vak.
MR. BYERS,.

4630 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 6079

iš-

PARDAVIMUI automobilius 
“Jeffre” 1917 m., gerame stovy, 
6 tairai, arba mainysiu ant'For
do. Atsišaukite:

3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
< ČEVERYKŲ taisymo šapa 
pardavimui už gana prieinamą 
kainą. Visi įtaisymai pirmos 
klesos. KreipkitėsVAntanas Ku- 
nickas, 1607 W. 55 St. .

PARDAVIMUI GROSERIO, CIGA- 
rų ir tabako stakas ir fixtures; 2 
metų lysas, 5 pragyvenimui kamba
riai; rendos $25.00. Lietuvių apielin
kėj. Kaina $700.00.

3642 So. Parnell Avė.

DIDELIS BARGENAS , 
Pardavimui pusė, arba visas restau- 

ranas. Gera proga padaryti pini'gų, 
mylinčiam tokį biznį. Turi būt grei
tai parduota. Pardavimo priežastį 
patirsite aht vietos.

1303 W. North Avė.
Tek: Armitage 6171

Viskas parduodama UŽ j. PARDAVIMUI 6 kambarių 
blokai.*< Renda stuba; 60 pūdų priekis. Elektro 

šviesa, $700 įmokėt $20 į mėne
sį. Namas 6 metų senas.

5915 S. Kildare Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, < i
geroj vietoj. 

PETER W0LF, 
4258 So. Western Avė.

PARDAVIMUI TUŠČIAS BTZNIA- 
vas kampas, 49x110 pėdų, arti 31-os 
ir Wallace gatvių. Tik $8,000.

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

31st St. prie Wa|lace St.

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

Kreipkitės: •
1429 W. 45th St.

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA- 
pertė, 2 mediniai namai su piltu pa
matu, naujai malevota, įeigų duoda 

_ $924.00 į metą laiko už $8,200.00. 
GE- Kreipkitės:
“ " . 4619 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI saliuno fix 
turės už bile kainą. Komhicijį 
nis sudedamas; priekio barai 
užpakalio, stiklai, rėmai . etc.

J. KBAIJSE, .
918 W. Madison St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais biznio įrengimais. Biznis iš
dirbtas nuo senai, ir laba) gera vieta 
padarymui pinigų. Savinii 
da iš priežasties, išvažiu 
mos. Atsišaukite į ofisą, T'Liborty 
Land & Investment Co., 3301 South 
Halsted St. >

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGOJ

4 dideli 3^x125 pėdas lotai, visi 
prie daikto, verti $1.200 00'. Reikia 
pinigų. įmokant $600.00. nupirksi 
juos. Prie Euclid Avė., du blokai i 
šiaurius nuo Archer Avė., -gatvekarių 
linijos.

E. N. BOUCHER,
4632 Nčrth Harrdin Avė.,

• Tel. Irving 6421

PARDAVIMUI arba rendon 
medinis namas, dviejų pagyveni- 

. mu po 5 kambarius, 2 lotai ir parduo-j . .
ant far-.’ garadžius, netoli sv. Kazimiero 

klioštoriaus, A’. K., 6925 South 
California Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių kolonijoj. Gera, vieta, geras 
biznis. Priežastį patirsite ant vie
tos.
i Atsišaukite: i

3201. So. Aubum Avė.

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

2114 So. Ilalstod St.
PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 

bai geroj vietoj, vien lietuvių apgy- 
ventoj kolonijoj. Biznis yra išdirb
tas per 25 meus. 4 pragyvenimui 
kambariai. Parduodu labai pigiai, 
nes važiuoju į Lietuvą.

4458 So. Honore St.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyvento j vietoj. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
4635 So. Wood St. 

Tel. Boulevard 4147

PARDAVIMUI pusė 
sa.s saliunas, biznis 
dirbtas.

kreipkitės:
3465 So. Morgan

arba
senai

st.

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI iy2 akrų Ga- 
ry, Ind., dalinamas subdivizi- 
joms, 15-toj, 1 Clark Rd. Bar
menas. Turiu paaukauti, Carl 
Will, 6317 Parnell Avenue. 
Englcwood 7226.

JEI TURI VIENĄ TŪKSTANTI!
4 pagyvenimų marinis namas: elek

tra. maudynes netoli lietuviškos baž
nyčios: parsiduoda labni pigiai arba 
mainysiu ant namo nr buČernės.

C. P. STTROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted 

Chicago, III.

GYVENK SU PAUKŠTELIAIS
5 ruimų mūrinė rezidencija 3 lotnl 

netoli Šv. Kazimiero kapiniu verta 5 
tnkctanėitir narsidnoda už $3,600. 
Mažas tmekėnmna. kitus kann rendą.

C. T’ STTROMSKT & CO.,
3346 Sn. Halsted St., 

Chicago, III.

-I MORTGECIAI-PASKOLOS
iš

DIDŽIAUSI BARGENAI BRIGHTON 
PARKE!

2 pag. muro namas po 5-5 kąmb., 
5 met. kaip statytas* su 'vėliausiais 
parankumais, cimentuotaš skiepas, 2 
automobiliams garadžius, kaina tik 
$7į800, <rendos neša $95 į mėnesį su 
mažu įmokėjimu galima nupirkti. >

6 kamb. namelis, beismantas, elek
tra ir kiti parankumai; viskas išmo-' 
keta, kaina $4,500 galima pirkti su 
mažu įmokėjimu.

3 karnoj, namelis su elektra, lotas
30x125 $300 įmokėti likusius kaip 
renda. , /

5 kamb. namelis elektra ir visi im- 
provementai sudėti ir išmokėti, kai
na $3,400, $500 reikia įmokėti liku
sius kaip renda.

2 pagyvenimų 5-5 kamb., elektra ir 
kiti parankumai kaina $3,500 galima 
nirkti su mažu įmokėjimu, o likusius 1 
kaip renda. Taipogi turime visokių 
lotų dėl biznio ir rezidencijoms ant 
lengviausių išlygų ir prie to statome 
namus su mažais išmokėjimais.

Kreipkitės:
J. N. ZEWERT & CO., 

4400 S. Kedzie Av., netoli Archer Av.

Skoliname Pinigus <Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus notas ir 
kontraktus.

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

MOKYKLOS
1 Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygųį paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj t

FARMOS! FARMOS! PUSDYKIAI!
220 akrų, apie 60 gerai išdirbtos, 

daug miško sau ir parduoti, didelė 
ganykla, upelis teko per ganyklą, 7 
kambarių stuba, barnė reik taisyti. 
Kaina $1,500 cash. -

Apie 200 akrų, žeme gerai padalin
ta į dirbanvą ganyklą ir mišką: stuba, 
barnė su skiepu; parduodam už $1,900 
įnešti $1,100. Abi viršminėtos farmos

tuko, ir apie 30 mylių nuo Bingham- mokmame atskiruose departamentuo- 
ton, N. Y.,

A. ŽVINGILAS,
R. F. D. 1,

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

Musų sistema yra geriausia. čia

se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 

J^elt City, Conn. drapanas, prie geriausiai įrengtų są- 
: lygų. Išmokinami į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
, t

Atdara dienom ir vakarais.
kito MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOpL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS amato, be darbo nebusi.
2 pragyvenimų po 4 kambarius. La-i ___
baį. gražioj vietoj prie Gatės Parko.1 prekiuoja . ’ 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant / ' 
mažesnio namo, loto ar kokio 
biznio.

F. SZEMET, 
4217 Areher Avė.




