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Vokietija nusileidžia talkininkams *** 2*1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' darbininką vadovy
Rusijos atsakymas gautas juos įrodymų "vežimais”. Tei-

, -------- - smas atsisakė juos paliuosuoti.

• Pavasario sulaukus

Nepaleidžia suimtųjų darbininkų

Vokietija nusileidžia 
talkininkams

Priima kontribucijos reikalavi
mus, bet kontribucijos užmo

kėti nepajiegia. *
PARYŽIUS, geg. 11. — Vo

kietijos naujas atsakymas tal
kininkų kontribucijos komisi
jai yra labai taikus ir norintis 
kaip nors susitaikinti su tal- 

’kininkais. Jame priima veik 
visi kontribucijos komisijos 
reikalavimai, išėmus reikalavi
mų, kad Vokietija bėgyje dvie
jų mėnesių sukeltų* 60,000,000,- 
000 popierinių markių viduri
nę paskolų. To Vokietija sa
kosi jokiu budu padaryti nega
linti. Tcčiaus ji visgi paduoda 
budus kai j) ji bandytų tuos pi
nigus surinkti. Ji prižada sten
gtis subalansuoti biudžetų ir 
nebespausdinti daugiau pini
gų naminiams reikalams. Rot 
negali to užtikrinti kontribuci
jos reikalams, kadangi ji ne
gali užmokėti kontribucijos 
negavusi paskolos iš užsienio. 

. Iš priežasties tokio prie
lankaus Vokietijoj atsakymo, 
iikimųsi, kad gal ir galima bus 
susitaikinti.
Jieškos paskolos Amerikoje.

BERLINAiS, geg. lt..— Vo
kietija gegužės 15 d. turi už
mokėti talkininkams kontribu
cijos 50,000,000 auksinių 
markių ($11,900,000). Ji tuos 
pinigus užmokės, bet’ji neturi 
kuo užmokėti geg. 31 <1. kont
ribucijos dalies, kuri siekia 
150,000,000 auksinių markių 
($35,700,000).

Vokietijos finansų ministe- 
ris buvo atvykęs į Paryžių mal 
dauti atidėti, tų mokėjimų’ bet 
nieko Paryžiuj nerado, kadangi 
visi svarbesnieji asmenįs da
bar yra Genoa konferencijoje.

Vokietija miyio maldauti 
Jungt. gaišti jų paskolinti tuos 
pinigus, kad galėjus užmokėti 
kontribucijų ir neleidus Fran- 
cijai užimti Ruhr distriktą.

Jau gautas Rusijos
< atsakymas

Bara talkininkus už persekioji
mų Rusijos vien delei skolų ir 

kelių žemės savininkų.

GENOA, geg. 11. — Ištrau
kos iš Rusijos atsakymo talki
ninkams įžangos 'aštriai bara 
niekurias valstybes už pašalini
mų Rusijos iš internacionalinio 
politinio ir ekonominio gyve
nimo ir atsisakymo suteikti 
jai lygybę vien tik delei savų

f DIDELES PRAKALBOS 
BRIGTON PARKE
įvyks šiandie, geg. 12 d., 
Pociaus salėj, 3824 So. 
Kedzic avė. Kalbūs D-ras 
A. Montvidas ir V. Poška < 
iš rytininų valstijų. Pra
džia kaip 7:30 v. v. Vie- * 
tos ir apielinkės lietuviai 
•kviečiami skaitlingai at
silankyti.

LSS. 22 kp. Komitetas

finansinių reikalavimų.
“Kada pairiąstai”, sako atsa

kymo įžanga, “kiek toks nu
sistatymas kainavo pasauliui, 
Jungt. Valstijoms, kuri įdeve 
tų politikų, ir Rusijai, kuri per 
penkis metus kentėjo tragiškas 
jos pasekmes, sunku yra įtikė
ti, kad visame tame buvo atsi
žvelgiama tik į interesus Rusi
jos Bolių pirkėjų ir buvusių 
savininkų nacionalizuotų nuo
savybių. Kelių paskutinių die
nų incidenlgi, ypač saryšyj su 
privatinių nuosavybių grąžini
mu, rodo, kad politiniai daly
kai tapo paremti vien ant ma
terialinio klausimo.”

čičerinas asmeniniai įteikė 
savo Rusijos atsakymų Itali
jos užsienio reikalų ministeriui 
Sclianzer. Po to jie kalbėjosi 
apie tris bertainius valandos, 
čičerinas pabrėžė tų faktų, kad 
atsakymas tapo prirengtas su
lig’ tiesioginėmis Maskvos in
strukcijomis. Jis taipjau pa
kartojo pareiškimų apie savo 
norų kooperuoti su kitais dele
gatais.

■Rusijos atsakymas sudaro 
penkiolikų puslapių. Pirmoji 

hdalis yra argumentuojanti, bet 
likusioji dalis yra konstrukty- 
ve ir daranti naujų pasiūlymų 
finansiniais klausimais.

Kalbama, kad nota siūlo,
kad konferencija* paskirtų nau
jų specialinę komisijų, kuri 
tęstų derybas ir po užsibaigi- 
mui Genoa konferencijos.

Lloyd George vistiek tęs 
derybas.

. LONDONAS, geg. 11. — Iš 
Genoa pranešama, kad jei 
Francija ir Belgija pasitrauk
tų iš konferencijos, premie- 
ras Lloyd George vistiek joje 
pasiliks ir tęs konferencijų to
liau — “bandys nuvesti savo 
laivų į uosta, nors ir su maža 
įgula.”

Genoa konferencija tęsis
GENOA, geg. 11. — Išrodo, 

kad suardymas Genoa konfe
rencijos yra daug sunkesnis 
negu net už jos tęsimų.

Nors šiandie paskelbtas Ru
sijos atsakymas nėra pilnas ir 
patenkinantis, bet delei jo 
Francija veikiausia konferen
cijos neapleis, bet bandys j ieš
koti pamato, kuriuo galima 
butų ir toliau tęsti derybas
tarp Rusijos ir talkininkų.

Paskelbta yra tik įžanga prie 
Rusijos atsakymo. Pats atsa
kymas dar nėra paskelbtas ir 
dar nežinia kaip Rusija iš
sprendė reikalavimų sugrąžinti 
privatinę nuosavybę, ko lab
iausia Francija ir Belgija rei
kalauja.

Menama, kad Rusija nuėjo 
tame klausime tiek toli, kiek
ji galėjo drįsti tai padaryti.

Sakoma, kad Japonija irgi 
prisidėjo prie Francijos.

Talkininkai svarstė popie
žiaus reikalavimų pareikalauti
iš Rusijos laisvės katalikų baž
nyčiai. Lloyd George ragino to
nedaryti, nes Jai duotų’ stiprų 
argumentą rusams. Jie galėtų 
nurodyti, kad patįs anglai kon- 
reformacijos, o Francija laike 
revoliucijos, o Francija laike 
revoliucijoms ir laike atskirimo
bažnyčios nuo valstybės.

CHICAGO. -- Virš 100 dar
bininkų Vadovų, kuriuos polici
ja užvakar suėmė puolimuose 
ant unijų raštinių, vis dar te
bėra kalėjime. Jų nepaleid
žiama nė už kaucijų, nė teis
mas.

•. Vakar buvo atsikreipta prie 
teisėjų David ir Scanlan, kad 
juos paliuosuotų “habeas cor- 
pus” įsakymu, bet iteisėjai ab 
sisakė tai padaryti. Jie papra
stus plėšikus noriai paliuosuo- 
ja, nors policija ir turi įrody
mų prieš juos, bet atsisakė pa- 
liuosuoti darbininkų vadovus, 
prieš kuriuos policija jokių 
įrodymų bent neparodė, nors 
ir giriasi turinti.

Tie teisėjai, ypač Scanlan 
dar išbarė darbininkų vado
vus. Jis labai* daug kalbėjo 
apie siaučiantį mieste plėšikų 
terorų ’ ir viešpatavimų krimi
nalinių prasikaltėlių, tarsi tie 
darbininkų vadovai yra kalti 
už esančius miesrte prasižengi
mus, žmogžudystes ir pieši
mus.

Tik keli vadovų tapo atimti 
nuo policijos viršininko Fitz- 
morris ir atiduoti globoti juos 
šerifui. Delei to Fitzniorris su 
prokuroru labai pyksta.

Fitzmoriis ginasi, kad jis 
turįs įrodymų, kurtu suriša na
mų bu-davotojų tarybos prezi
dentų Mader, “Big Tini” Mur- 
pby ir “Con”‘ Shea su Užmuši
mais dviejų policistų. “Aš turiu 
įrodymų vežimais,” giriasjk po
licijos viršininkas,- nors jis nė 
nebando paaiškinti kaip jie 
yra surišti su tomis žmogžu
dystėmis. <

Gal būt jis mena užgrieb
tuosius unijų raštus. Mat poli
cija darydama puolimus unijų 
raštinėse ne tik areštavo vir
šininkus, bet ir kartu paėmė 
visus unijų rekordus, rašius ir 
dokumentus, kurių ji unijoms 
dabar negrąžina.

Yra žinių, kad policija ir va
kar darė puolimų ant darbinin
kų vadovų ir keletą jų arešta 
vo.

Skelbi slaptą sutartį
PARYŽIUS, geg. 11. — 

Laikraštis L^Eclair šiandie pa
skelbė tekstų neva slaptos ka
rinės sutarties tarp Vokietijos 
ir Rusijos generalinių štabų, 
kuri buk buvusi pasirašyta 
Berline balandžio 3 d.

Tuja sutartimi Vokietija ap
siima aprūpinti ginklais ir rei
kmenimis didelę Rusijos armi
jų, taipjau duoti aeroplanų, 
bcviclinių telegrafų, oficierių, 
išradėjų, pabudavoti naujas 
amunicijos dirbtuves ir su
tvarkyti Rusijos laivynų.

Rusija gi prisižadanti ūžia i- 
kyti didelę armijų ir laivyną 
ir leisti vokiečiams i>abudavo- 
ti kelias naujas amunicijos 
dirbtuves Rusijoje.

(Apie šitų “sutartį” ir jos 
tekstų skelbė Varšuvos, Londo
no, o dabar ir Paryžiaus ži
nios, bet buvumui tokios sutar
ties užginčijo kaip Rusija, taip 
ir Vokietija; jos sako, kad tek
stas yra pramanytas. Lloyd 
George irgi pasipiktino tomis 
žiniomis ir pareiškė, kad tas 
neva sutarties tekstas yra pra
manytas :$<s'lu pakenkti Genoa 
konferencijai).

Vos tik sulaukus šiltesnių pasario dienų, miestiečiai kad 
pasiliuosavus n luto augštų nuomų mokėjimo ir štoko.; butų, 
bėga į m’škir. ir ten , taisosi sau “kempes”, kur jie be bai
mės nuomų kūlimo ir išmetimo iš butų gali sau gyventi. 
Štai A. G. Nelsonų šeimyna vos pavasariui išaušus išsi
kraustė į Cook*pavieto miškų, kur pasibudavojo šėtrą ir ten 
gyvena. Ir nuomos nereikia mokėti ir vaikams žaisli vietos 
užtenka — nereikia jiems po gatvių purvus voliotis. Da-4 
bar daugiau kaip 100 šeiminų gyvena pavieto miškuose, prie 
pat Chicagos..

Kivirčai apie Palestiną
GENEVA, geg. 11. — Neti

kėtas į šiandie prasidedančio 
tautų sąjungos tarybos posėd
žio dienotvarkį įdėjimas Pales
tinos mandato klausimo vei- 
kiaušiu padarys posėdį labai 
svarbiu.

Balfour paskelbimas, kad jis 
•rengiasi pareikalauti tuojaus 
užgirti Anglijos .mandatų, po lo 
kaip Anglija susitarė su Jungt. 
Valstijomis, nustebino tautų 
sąjungos viršininkus. Jie nu
mato, kad tuo žingsniu bus 
padarytas dar didesnis skili
mas ir bus sukelti didesni ki- 
virčiai taip Anglijos ir Fran
cijos, jeigu tarp lų dviejų ša
lių nėra padaryta dar nepa
skelbta sutartis apie Palestinos 
likimą.

Zionistai reikalaują išrišti 
mandato klausimą, taip kad 
galima butų vykinti plonus 
apie valstybę Palestino
je. Jie yra gerai atstovaujami 
susirinkime ir reikalaus, kad 
jų reikalavimas butų išklausy
tas.

Dar rengiasi kariauti
TIENTSIN, geg. 11. — Su

muštasis gen. čang Tso Ling 
rengiasi dar pasipriešinti • ir 
koncentruoja savo kariuomenę 
ties Kaiping, Kuyeh ir Luan- 
čau, netoli didžiosios sienos 
ant Mukdeno geležinkelio. Jis 
paskelbė, kad jis nebus atsako- 
mingas už svetimšalių gyvas
tis, jei gen. Wu Pei Fu jį puls.

Gen. Wu įsakė savo karei
viams neiti toliau Peitang iki 
nebus aišku ar čang nori ir 
toliau kariauti, ar sutinka pasi
traukti.

PINIGŲ KURSAS

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:
, Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.45

Austrijos 100 kronų............... l%c
Belgijos 100 frankų ........... $8 37
Danijos 100 frankų ........... $21.28

' Fipų 100 markių ................... $2.10
Francijos 100 frankų ..... .....  $9.16
Italijos 100 lirų ................... $5.36
Lietuvos 100 auksinų ........... 35c
Lenkų 100 markių.................  2%c
Norvegų 100 kronų ........... $18.75

^Olandų 100 guldenų ........... $38.46
/švedų 100 guldenų ........... $25.78
Šveicarų 100 markių........... $19.32
Vokietijos 100 markių ........... 35c

Teisia savuosius ka- 
lėjiman

MASKVA, geg. 10. — Keturi 
nariai Rusijos revoliucinio 
tribunalo, kurie sušaudė kele
tą žmonių neperduodami jų 
bylų augštesniam teismui, ta
po nuteisti kalėjimam

Sakoma, kad lai yra pirmas 
žingsnis sovietų kampanijoj 
priversti provincijos tęismus 
suprasti, kad dienos šaudimo 
žmonių be jokio teismo jau 
praėjo.

Centralinė valdžia stengiasi 
įvesti naujas teismines refor
mas kaip galima greičiau, bet 
sunku pergalėti įpročius tų 
žmonių, kurie per penkis me
tus be jokios atodairos žudė 
žmones ir elgėsi su žmonių 
gyvastimis kaip jiems vie
niems patiko.

NUŽUDĖ SAVO VAIKUS IR 
PATI SAVE.

ATLANTIC CITY, N.»J., geg. 
10. — Mrs. W. S. Busby savo 
namuose Ventnor City gasu 
pati nusitroškino ir nutroškino 
tris savo vaikus. Laiške vy
rui ji saiko, kad taip busią ge
riau.

Pasirašė imigracijos apribavi- 
>mo bilių.

WAISHINIGTON, geg. 11. — 
Prezidentas Hardingas šiandie 
pasirašė po nesenai kongreso 
priimtuoju biliu, prailginančiu 
imigracijos (ateivybės) ap- 
ribavimą.

Anglių streikas uždare geležies 
liejiklą.

-T--------- -------------- ■ ■

BįBLVIDBRE, N. J., geg. 11. 
— Empire Iron and Steel Co. 
dirbtuve Oxforde šiandie užsi
darė, negalėdama gauti kokso 
iš West Virginijos Kompani
jos viršininkai kaltina anglia
kasių streiką, nes delei jo jie 
ir negauna kokso.

3 ŽMONĖS ŽUVO VĖTROJ.

OMAHA, Neb? geg. 11. — 
Čia gautomis žiniomis, 3 žmo
nės žuvo ir daug nuostolių pri
daryta įvairiose Nebraska daly
se siautusioj didelėj vėtroj.

AmalgametuRub- 
siuviu Konvencija
Ajnalgamėtų Rubsiuviai kurs 
savo dirbtuves Rusijoje. Už’ 

vienijimą visų adatų darbinin
kų unijų.

Amalgamėtų Rubsiuvių kon
vencijoj vakarykščiame posė
dyje buvo svarstoma du labai 
svarbus klausimai, būtent kū
rimas rūbų siuvimo dirbtuvių 
Rusijoje ir suvienijimas visų 
adatų darbininkų unijų.

’ Pirmuoju klausimu davė 
platų pranešimą pats unijos 
prezjdenntas Hillman, kuris 
nesenai lankėsi Rusijoje ir as
meniniai kalbėjosi su ?Leninu 
apie galimybę amerikiečių dar
bininkų kūrimą rūbų gamini
mo dirbtuvių Rusijoje. Leni
nas tam karštai pritarė ir pri
žadėjo duoti visą reikiamą pa
galbą ir koncesijas.

Tuo tikslų dabar unija orga
nizuoja bendrovę su $1,000,000 
kapitalu. Akcijos bus pardavi
nėjamos po $10 ir kiekvienas 
gali pirkti kiek jam tinka ak
cijų, bet kontrolė organizaci
jos pasiliks darbininkų ran
kose. Jeigu bendrovė pelnys 
daugiau kaip 10 nuoš. nuo 
įdėto kapitalo, jielnas bus pa
švęstas praplėtimui organizaci
jos veikimo.

Rusijos valdžia sutinka tai 
bendrovei, kuri vadinsis Ame
rican Corporation, pavesti pil
nai įrengtas ir aprūpintas rū
bų siuvimo dirbtuves ir audi- 
nyčias. Amerikiečiai tik turės 
parūpinti kapitalą ir techninį 
štabą tų dirbtuvių opčravi- 
nnii. Dirbtuvės bus vedamos 
ccntralinūs tarybos, susidedan
čios pusiau iš Rusijos valdžios 
narių ir bendroves atstovų.

Numatbma, kad delei to 
pasiėmimo dirbtuvių netik bus 
naudos pa tiems nariams, liet 
ir bedarbių skaičius sumažės, 
kadangi bus reikalinga daug 
patyrusių darbininkų Rusijai.

Tas pasiūlymas kurti dirb
tuves Rusijoje tapo priimtas 
didžiausiu entuziazmu.

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 prię- 
žasčia tokio milžiniško pfcligų 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 
taiydoleriais.

Lietuvos žmonės prašo Atnerikiečių siųsti 
. pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu

vos bankai tai pataria.
Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 

užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

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

t    .. ■■■■—<
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 

fc ■
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Halsted St.. Tel. Boulevard 9663
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street. ' ’ Tel. Boulevard 067^
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer Avė.. Tel. Lafayette 7674
WEST PULLMANO SKYRIUS

523 West 120thlSt.. Tel. Pullman 0169
ROSELANDO SKYRIUS

233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

Pali rubsiuvių unija skiria 
tam tikslui $60,000,000, iš sa
vo iždo.

Vienijimos klausiniu. „
Konvencija plačiai svarstė 

pasiūlymą suvienyti visas ada
tos darbininkų (t. y. siuvėjų) 
unijas. Jau visos siuvėjų unijos' 
tam pritarė., nes numatoma, 
kad viena didele unija, apiman 
Ii visus siuvėjus, butų daug 
naudingesnė patiems neriams 
ir daug tvirtesnė, todėl galinti 
sėkmingiau kovoti su samdy
tojais. Be to sumažėtų ir uni
jų išlaikymo išlaidos, nes ne
reikėtų dirbti to paties darbo 
kelioms unijoms: užlaikymas 
atskirų raštinių, atskirų orga
nizatorių ir t p. Tuoą pinigus 
gi liūtų galima apversti toli
mesniam ir spartesniam orga
nizavimui likusių dar neorgani
zuotais siuvėjų.

Konvencija kai]) vienu balsu 
priėmė atatinkamą rezoliuciją, 
kuri bus pasiųsta visoms ada
tos amato darbininkų unijoms.

Tikimasi, kad • tokis adatų 
amato darbininkb susivieniji
mas neužilgo bus įvykusiu fak
tu, nes visos unijos ir visi dar
bininkai tam karštai pritaria.

Tarp konvencijoj dalyvau
jančių delegatų yra didelis 
entuziazmas. Jokių nesusiprati
mų nenpasireiškia ir visi klausi 
mai svarstomi rimtai, taip 
kad iš konvencijos sprendimų 
butų kuodaugiausia naudos vi
siems nariams.

Konvencija ir šiandie gavo 
daugybės jiasvcikinimų nuo 
kitų darbininkų organizaci
jų.

j WASH1NGTON, geg. 11. — 
Jeigu esantįs Jungt. Valstijose 
apyvartoje pinigai butų lygiai 
padalinti, jus turėtumėt $18.- 
89, arba 92c. mažiau, negu 
kad išpuolė menuo algai. 1879 
kiekvieno gyventojo išpuolė tik 
po $16.82.

WASIHNGT()N, geg. 11. — 
Atstovų butas priėmė rezoliu
ciją, autorizuojančią . Jungt. 
Valstijas paskolintų Afrikos 
negrų respublikai Liberijai 
$5,009,000.
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(Apgarsinimas)

KAS ■ BUVO UŽSLEPIA 
PER 6,000 METŲ DA- 

, BAR APREIKŠTA.
DIENA JEHOVOS.

Chiny politinė padėtis 
ir vakarai.

Chang Hsein-hai

Apaštalai būdami pranašais 
buvo paraginti parašyti daiktus 
kurių laikas išsipildymui dar 
nebuvo atėjęs jų dienose, ir jie 
galėjo tiktai netobulai juos api- 
prekioti, panašiai taip buvo ir 
su Seno Įstatymo pranašais 
(Pet. 1: 12, 13), jiė patįs ir jų 
žodžiai buvo taip vadauti ir pri
rengti Viešpaties, kad jie turė
jo tokius gilius ženklinimus 
apie kuriuos jie patįs negalėjo 
išmainyti, kada jie juos vartojo. 
Taip matom, kad Bažnyčia yra 
visuomet tvirtai vadauta ir ap
rūpinta paties Dievo, vi^i tie, 
kurie yra jo Įrankiais arba pra
takomis susinėsimo. Pripažini
mas to fakto turėtų nuvesti mus 
prie nusitikėjimo ir ištikimumo 
Dievo žodžiams, nežiūrint ant 
to, kokie įspūdžiai yra' palikti 
kai-kurių jo burnos įrankių.

Pranašas Mųlakijošus (4: 1) 
sako apie šitą Dieną vartoda
mas tą patį simbolą. Jis sako: 
“Ta diena ateina, deganti kaip 
koks pečius; ir visi pasididžiuo
ją ir Dievo nesibijantieji bu3 
šaudais, ir ateinačioji diena 
juos uždegs... ir nepaliks jiems 
nė šaknį, nė želmenį [nė ša
kos] .” Pasididžiavimas ir visos 
kitos priežastis iš kurių galėtų 
iškilti išdidumas ir prispaudi
mas, bus visiškai sudegintos di
džiuose varguose Dienos Viešpa
ties ir pasekančioje disciplino
je Tūkstantmetinio amžiaus — 
apie paskučiausį yra rašoma 
Apr. 20: 9. >

I
O pokolei pasididžiavimas 

(kokiu budu tik jis yra atlieka
mas, yra griešnas ir pasibjaurė
tinas) bus visiškai iš šaknų iš
rautas, ir visi pasididžiavę ir 
piktieji išnaikinti, nereiškia, kad 
ta kliasa nebeturi vilties pasitai
symo. Ne, ačiū Dievui: bede
gant Šiai Dievo teisybė keršto 
ugniai, tas Teisėjas duos progą 
ištraukti nekurtuos iš tos surie
dančios ugnies (Judo 23) ; ir tik
tai tie, kurie nenorės priimti ši
tą pagelbą prapuls su savo pasi
didžiavimu; dėl to kad ta buvo 
pritaikę prie savo charakte- 
teriaus ir pasipriešino pataisyti.

Tas pats pranašas paduoda ki
tą aprašymą tos dienos (Mat. 3: 
1-3), kuriame vėl vaitodamas 
simbolą ugnies, jis parodo, ko
kiu budu vaikai Viešpaties bus 
nušviesti, palaiminti ir privesti 
prie jo kada jau,nevalumai klai
dų bus išgaišinti. — “Ir [Anio- 
las] Pasiuntinis Derėjimo, ku
rio jus geidžiate, štai jis ateis, 
sako Viešpaties ant augštybių. 
Bet kas galės iškęsti dieną jo 
atėjimo? kas išstovės [bandy
mą] jam pasirodant? nes jis 
yra kaip ugnis aukskalio.y Ir 
jis sėdėdamas tirpys lygiai kaip 
sidabrą čystys: jis čyst/s vaikus 
Levi [vaikai Levi rei/kia tikė
tojus, iš kurių aukščiausieji yra 
Karališkoji Kunigija'/ ir atskirs 
juos kaip auksA ir .sidabrą, kad 
jie galėtų apieravotil Viešpačiui^ 
teisybėje.” \

Povilas nurodo ant tos“ pačios 
ugnies ir jos šveičiančios veik
mės ant .tikinčiųjų Dienoje Vieš
paties (1 Kor. 3: 12-15) ir tiek 
aiškiai, kad kiekvienas galėtu 
suprasti, kad ta simboliška ug
nis iš^ąikins visas klaidas, ir 
tokiu budu nusveis jų tikėji
mą. , . . -i ■

Nėra abejonės, kad vakarų 
šalys pergyvena vieną kritikin- 
giausių savo istorijos laikotar
pių. Europoje visur, be skir- 
tujmo tari> pergalėtojo ir per
galėto, yra pairluvė, sumiši
mas, karas, maras, badas. Mes 
dažnai girdim, kad civilizacijų 
tikromis pragaištingomis išlan- 
tikroinis pragaištingomis išta
komis, kurios esti taip apveiz- 
diškai įsteigtos, kad žmogaus 
valios jiega negali jų nei pa
keisti, nei pataisyti. Ir todėl is
torininkai bei filosofai dažnai 
pasiduoda pagundai prilyginti 
dabartinių vakarų pasaulį prie 
paskutinių Romos imperijos 
dienų. ] <

Bet tokia visatinė pcaimybė 
yni bereikalinga.- Jei tas tiesa, 
kad vakarinė civilizacija pakal
ne eina žemyn, tai'ar tas nega
li reikšti senosios tvarkos iri
mo ir .rengimo naujos? Aš taip 
manau. Ma i ujimas vienos tvar
kos kita negali a'psciti be cha
oso, nepaslovos gimusios iš 
sąlygų, kur daiktai, laikinai, 
yra atsiskyrę viens nuo kito. 
Su šita) pačia padėtimi mes su
siduriame Chinijoj. Dabartinis 
chaosas Chinijoj ir vakarinėse 
šalyse po teisybei yra gaivumo 
ženklu; ir ules tik žinodami ši
to veiklumo vaisius galėsim 
pasakyti, ar dabartinė netvar
ka pažymi civilizacijos galą, ar 
geroves' naujos eros pradžią.

Negalima užginčyti, kad to- 
lygybės galima lengvai rasti 
tarp Romos pasaulio nuo tre
čiojo iki penktojo šimtmečio 
ir naujovinio vakarų pasaulio 
dvidešimtojo šimtmečio. Bet 
vienas dalykas ^ypatingai žy
mus. Tai yra imperijinės ir 
mverėnės galybes įrimas, laips- 
ninis centrai ridoj o autorito 
silpnėjimas. Bet kuomet Ro
mos impeiijinė galybė tapo 
sunaikinta barbarų įsiveržimu, 
tai naujovinė imperijinė galy
bė. yra pamažu ir nuolatai nai
kinama savo pačios blogybių ir 
žmonių didesnįp prityrimo bei 
apšvietimo įgijimu. Nedaro 
skirtumo kaip ilgai demokrati
ja, kaipo politine įstaiga, gy
vavo taip vakarinių valstybių. 
Amerika yra pirmutine demo
kratinė šalis, o bet žmonės ne
siginčija’ dėlto, kad ji turi stip
riausiai centralintą auloritą. 
Bet toji autorito idėja šiandien 
pirmą kartą sutinka pirmą tik
rai sveiką ir pamatinį politinių 
gąjvotojų puolimą; ir tasį, kuo 
jie stengiasi jį pakeisti — dau- 
giaskaitės valstybių Moja —• 
be abejo plinta dideliu spartu
mu, jei visi bandymai su įvai
riomis, socializmo formomis ga
lima imli lindynių.

Bet nežiūrint viso pasiprieši
nimo taidyiĄ'i ir troškimo so
cializmo, vėliausieji galvoto j ai 
matomai dar nėra nusikratę 
valstybinės, ar tautinės idėjos. 
Socializmas galų gale gali būti 
pakeitimu vienos autorito for
mos .kita; ir tuomi jis yra Ru
sijoj. Žmonės traškiai kalba 
apie tarptau'tybę, bet tos idė
jos užpakaly vis dar tebestovi 
tautos suciprolis kaipo savaime 
pakankamas dalykas. Tik kuo
met bus išsižadėta šitos idėjos, 
senosios tvarkos blogybės ir ne

ramumas paliaus lietęs besiru- 
tulojančią naująją erą. Čia ve 
vakarų žmones itur$s naudos 
prisižiūrėję, politinei filosofi
jai, kurią skelbė chinai ir kuri 
padaro jų civilizacijos pamatą.

Daugumas žmonių gal pasa
kys, kad tai yra tuščia kalba 
šitaip sakyti. Jums atrodo ne
tikimu daiktu, kad šalis, kuri 
atsidėjusi bando pasisavinti tą 
pačią valdžios mašiną, kurią 
jie stengiasi sunaikinti ir kuri 
yra be galo paskendusi šiau
riausiame politiniame sugedi
me, kokis tik yra žinomas pa
sauliui, galėtų pasiūlyti ką 
nors jų kančioms; Bet dabar
tinė Chinija nėra Chinija, ku
rią mes žinome istorijoje. Mes 
kreipiame vakarų domę ne į 
tau kuo' mes esam dabar, o į 
musų visuomenę buvusią prie 
chinų tikrųjų idėjų. Kaip Aris
totelis sako mums, valdžia yra 
tam, kad gerą gyvenimą žadin
ti, gelbėti visuomenei tobulu
mo pasiekti visose jos veiklu
mo srityse — doros, kūno, pro
to, ag tikybos. Ir va chinai gal
voto] ai kai]) tik taip ir suprato 
tikrąją valdžią ir tą jie kuo
pti ikiausiai parodė musų visuo
menei., Tą idėją be abejo ran
dame be Aristotelio ir pas ki
tus vakarų galvoto jus. Bet ar 
ji sekimingai .tapo inkunyta tik
ruose politiniuose faktuose? Aš 
abejoju. 'Vienu pažymętinu da
lyku vakarų politikoje, nežiū
rint visų tivrtinimų, yra jiega 
galybe.

Yira sakoma, kad tarptauti
nės doros idėja niekuomet ne- 
išsi.plčtė vakaruose. Tas, žino
ma, nereiškia, kad politinė do
ra būtinai dėlto turi būti že- A 
mesimo lygio negu dora pripa
žinta vienetų santikiams kon
troliuoti ir 'tvarkyti. Mes leng
vai gali inapmatyti, kad tautų 
savutarpio elgesys taip arti se
ka industrinės doros pradus, 
kad nėra reikalo fomuluoIi ki
tos pradų eiles politiniam vei
kimui kontro'liuoti. Bet šito 
ve ir nebuvo vakaruose. Pir
miausia, valstybė, -einantr va
kariečių suopročiu, yra atski
ras dalykas. Yra manoma, kad 
ji turi savo nuosavą asmeny
bę, visai kitokią negu vieneto 
asmenybė ir kati ji todėl nepri
klauso jokiems akcijos pra
dams, kurie yra suformuluoti 
vienetų elgesiui savo tarpe. 
Mums, žinoma, sako, kad tarp
tautinis įstatymas tą atlieka. 
Bet, tarptautiniam įstatymui 
pavokus išspręsti daugybę (ne
susipratimų kilusių tarp vals
tybių, ar mes gailini pasakyti, 
kad jis ištikro yra veikmingas? 
Pasižiūrėkim į paskutinį karą; 
tas, kuris nepripažins, kad tarp 
tautinis įstatymas^ geriausiam 
aityėjy, yra menkas ir silpnas 
ryšys tarp tautų, turi iškraipy
tą tikrenybės supratimą.

Savotišku chinų ppjitin.es 
minties nuopelnu jyra tas, kųd 
ji visai nepripažįsta buvimo 
valstybės kaipo savimi pasiten- 
kinančio daikto. Mes paprastai 
girdim kritikos, kad chinų 
Žilienės esą be Vilties, nes jie 
neišrululojo valstybės, tautos' 

idėjos. Tas liesa, jei mes paim
sim vakarų idcalzf sprendinio 
mastu. Kuomet politiniame 
veikime visa yra pastatyta ant 
pergalės, vienos fizines galy
bės pamato, dai? norint išlikti, 
reikia, kad žmonės, kurie yra 
puolimo objektu, suburtų sa
vo jiegas į krūvą, sudarytų tau
tą ir bandytų sumušti. įsiver-

žiančią galybę jos pačios jiega. 
Tą mes Chinijoj ir darom ir 
Dangau apsaugok, kad mes bū
tume laikomi militarininkais, 
ar žiauriais, ar barbariškais, 
ar kokiais kitokiais, kada mos

užkariausime vakarus. Jei tas 
kada įvyks, tai vakarai patys 
save užkariaus.

Bet atrodo, kad aš pradedu 
būti šovinistu. Bet nėra piįe- 
žasties būti šovinistu, jei "va

karinės tautos Įgis daugiau iš
minties ir netik pripažins mu
sų išplėstai giliai politinei filo
sofijai tiesą, bet ir persiims 
josios dvasia.

(Tąsa ant š-to puslp.)

•? K
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(Dauginus bus kita Pėtnyčia).
P. S. Apie tai, kas auk&iau yra 

pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas:
Dieviškas Plianas Amžių ........... 25c
Milionai žmonių dabdr gyvenąn-

čitj nebemirs ............................... 25c
Kų sako šv. Raštas apie Peklą.... 15c

Adresas:
SARGYBOS BOKŠTAS,

18 Concord “St., Brooklyn, N. Y.

Pavasarinis Šokis
Rengia 

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖS BENDROVĖ

S ubą toj, Gegužio 12ig d., 1022
t 1

Nuosavoj svetainėj,
14-ta gatve ir 49-tas Court’as, Cicero, III.

_ r - ■ L - -- - -  . I . - -1 - PT- - - ■ ■ .T-     ■ I   -     " ' ' ——

Pradžia 7:30 vai. vak. >

Įžanga vyrams 60c., moterims 45c., su drapanų padėjimu.
Kviečiama visus šerininkus, draugystes ir pavienius atsilankyti 

ant musu pavasarinio šokio, o mes stengsimės kuogreičiausiai už
ganėdinti^ Komitetas.

NOKTU and NORTH- 
WEST ^IDES
Allen, 'M..

2132 Mihvaukee Avenue, 
Ahlswede X' Co., Ed.,

2500 W. North Avė.,
Antonson, F. C., 

4431 Broadway
Baker Co., S. S., 

4015 Elston Avė.
Berezner, IIar?y

3564 Armitago Avė.
Wm. Bievver

5059 N. Clark SL
Burkhaidt, H.,

5523 Broadvvav 
Charleston, I. O.

4814 Broadvvay
Divane, J.,

5236 W. .Madison St. 
Doerr, Charles & Co.

2021 N. Halsted St. 
Effinger & Klein

3986 N. Ashland Avė. 
Ekstrand, C. J.

5219 N. Clark St. 
Enterprise Hdwe.
Paint Store

2427 Mihvaukee Avė.
Ferkel, M.,

2961 Lincoln Avė.
Fisher, A.,

1942 Lawrence Avė,
Fisher, Oscar,

3935 Irvinu Park Blvd.
Fisher, Walter

4208 Lawrence Avė. 
t'/Ginsburg-GIassoff Co.

5101 Irving Park Blvd.
Gohlbl.«tt Bros.

1613 W. Ohicago Avė. 
Graham, Stanley R.

669 N. State St.
Hallman Polek

919 Mihvaukee Avė.
Hatnlin Bazaar

3775 Lavvrence Avė. 
Hoffman, A. J.

2812 W. Madison St.
Horwitz Bros. $ Strauss

2343 W. Lake St.
Horwjtz S., '

5100 Lawrencc Av«.-,- 
JEIumboldt IIdw. Co.,

8859 North Avd.
Isgovitz Bros.,

3348 W. North Avė. 
Iverson A' Co. K.,

1342 Milvvaukee Ąve.
Jensen, Theo.

6345 N. Clark St.
234 W. North Avė. 

Knoop A- Co. E. II.
624 North Avė.

Koretz, Adoiph
3317 N. Mjirshfield Avė. 

Koretz, Ludwig
2422 Armitage Avė.

Kosner, Sam
2721 W. North Avė.

Jonpe. Leo
1808 Wabansia Avė. 

Kaufman Bros.
Krumni, John

1509 Fullerton Avė.
LaGrassa Tumtninia

1122 Townsend St.
Lake Ilardvvare Co.

2636 W. Division St.
JLevin. C.

1914 W. TM ndioon St.
Lovy, Max

28086 N. Halsted St. ‘ '
Loccacciato, V.

503 Oak St.
Lubin. T.ouis

3419 N. Crawford St.
Lubin, Morris »

4450 N. Kedzie Avė.
Lueder, Arthur

4152 Lincoln Avė.
Marti Co.,

3649 N. Ashland Avė.'
Ma,iewski. H. A. ,

5148 Grand Avė.
Meyer, Joseph

3637 Fullerton Avė.
Milwaukee Department Store

846 Mllwaukee Avcnue

y

Nėra Nieko* Svarbesnio 
Kaip Sienų Papuošimas

Kiekvienas sienų puošėjas pasakys jums, kad jūsų 
sienų išmalovojiinas yra abelnu gadinimo išrodymu jūsų 
kambarių negu kad kitokia išvaiadis.

SATIN FINISH FLAT
Sienų Maleva

Suteiks jūsų kambariams gražesnę išžiūrą ir skir
tingumų negu daug kartų brangiau kainuojanti, arba 
esate išleidę pinigų puikiam išpuošimui. Tai yra minkš
to tono, neblizganti, nei žibanti, kuri yra 16 artistiškų 
spalvų. Kaina visai žema. Laikys por daugelį metų, . f 
kadangi galimu mazgoti su paprastu muilu Ir vandeniu

- ir visuomet atrodys kaip naujas. Kieta, neišakijusiu pa
viršiu, neužlaiko purvo nei perų, tas ir padaro idealiu 
sienų padengimu, kokio reikalauja moderniškoji hygiona, 
taip pat ir artistiškas skonis.

Busite nustebintu kainų žemumu, kokį j»«ų pardakč- 
jas jums suteiks ant SATIN FINISH.

Matykite savo nardavėją, arba rašykite reikalauda
mi voltui knygelės.

Interprise Paint Manufacturinfj Co.
Van Buren ir Peoria Streets, Chicago.

Išdirbėjai Enterprise Gvarantnotos malė vos visokiam 
mieriui.

3:

Veltui reikalaudami 
veltui Bpalvuo- ■' -
taiu paveikslais , knygjičs- 
“Pugražinimas it Apsau
ga”. Ji BŲtėika daug 
brangytinų apie maleva 
patarimų. Ji gali sutau- 
pyt jums Šimtus dolerių.

šie autorizuoti pardavėjai pardavoja Enterprise 
Gvaruntuotą Malevą.

Morgan, C. II., 1 
807 N. Clark St.

MuelleV, Hellmuth
3710 Montrose Blvd.

Myer. I. ‘ B. ;
3441 W. Chicago Avė.

Olszewski, W.,
1436 W. Chicago Avė.

Palatine Paint Store,
3711 W. Belmont Avė.

Paperno, J.,
1939 W. Grand Avo. - \

Pitkan, A. K., \
4242 N. Western Avė.

Podolski A’ Co.
8042 N. Central Park Avė.

Potlore, II. L., 
3859 North Avo.

Rebman, F. J.
3751 W. Chicago Avė.

Rouzan, Marcei
407 W. Division St.

Rockvvėll IIdwe. Co.
2567 W. Fullerton Avė.

Ityden, A. E.
4533 Lincoln Avė.

Santangelo, J oeeph
2425 W. Chicago Avė.

Seaman, George W.
2207 W. Lake St.

St. George, Stephen
2207 Belmont Avo.

Šiems, H.,
3157 Montrose Avė.

Šiems, L.
2005 Roscoe Blvd.

Soelter, L.,
2418 N. Halsted St.

Star Paint Store
1124 Mihvaukee Avė.

Stolaršky, M.,
967 Milwaukee Avė.

Struvė Co. II. C.
Belmont A Lincoln Avės.

Swanson. E, 'J.
3472 N. Clark St.

IJtopian Products ,V
Supply Co.

3955 Mihvaukee Avė.
Victor, Peter

710 N. Clark St.
Wicboldt A Co. W. A.

Ashland School Ar
Lincoln Avės. •>*»

Wieboldt A Co. W. A. • 
1279 Milv/aukee Avė.

SOUTH AND SOUT1I-
WKST SIDES
Allen, E.

2754 \V. Van Buren St.
Ardeck, A. K. 

2701 W. 47th St.
Aristide Poeobelli A' Co.

821 S. Western Avė.
Atkins A' Freund 

4805 S. Ashland Avė.
Bachli Bros.

1830 Wabash Avė.
Basinski, A. J.

4521 S. Ashland Avė.
Bein, I.ouis 

238 E. 35th St.
Bergman, S. A.

1542 W. 63rd St.
Berman, S.

1301 E. 75th St.
J. Bernstein

408 So. Halsted St.
Blafnink. S., Oi?5*7 Avė.Boston Stoi-e

State Madison Sts.
Burton, C. S.

937 E. 6»fd st.
Chanp. Cha«., 

2852 Archer Avė.
Cohen Pievos

3844 Rooeevelt Rd.
Cotter, J. P.

5648 Wentworth Avė.
Felnbcrg, H. G.

!oM2 Cottage Grove Avo.
Feldman’s Department Store 

645 W. 47th St.
Fillmnre Paint Store 

3614 Roosevelt kld.
Kranks A' Co. L., 

51st and Loomis Avė.

Freund, Adoiph
4321 Wentworth Avė.

Ginsburg, S. J.
13 W. 47th St.

Girtcn Bros.
5029 S. Ashland Avė.

Goklstein A’ Son' C
2100 S. Oakley Avo.

Gordon, S.
1338 S. Jofferson, St.

Grant Works Fair, z 
50th Avė. W. 14th St.

Haake Hdwe, Co. P.
840 E. Pershing Rd.

Hageman, A.
525 W. 31st St.

Harazin A' Son, A.
4959 S. Robey St.

Hartman A Co. W. H.
7506 Cottage Grovo Avė.

Hemzacek, Jak.
5248 S. Kedzie Avė.

Hiller, B.
1239 Roosevelt Rd.

Hillman’s
State A’ Washlngton Sts.

Hnatt, S.
1746 W. 51«t St.

Horwįtz Bros. Ar Strauss 
5424 Wentworth Avė.

Horwitz Bros. A Strauss 
5555 W. 63rd St.

Jablonskį, F. ■
5341 S. Halsted St.

Jakuhaitis, K. S.
3249 S. Halsted St.

Kahn’s Department Store
615 W. 31st St.

Kahn A Son, Max
1751 W. 85th St.

Kistner, Peter
2634 W. 22nd St.

Kisosondi, .J.
G652 Archer Avė.

Kolomyski, K.
723 W. 119th St.

Kosmach, John
1804 W. 22nd St.

Kosmowski, A.
1741 W. 47th St.

Kossy, Joseph
1142 S. Western Avė.

Kwate, Herman
3353 W. IGth St.

Lamberty, Nic
1522 W. 51st St.

Leiddy, E. H. '
2445 W. Van Buren St.

Levine, Harry
3222/W. 22nd St.

Lion TOrv Goods Store
1700 W. 18th St.

Lurie Co. Albert
1816 Blue Island Avė.

Main, Wm. C.
2863 Archer Avė.

Marnuette Hdwe. A'
Paint Store

2540 W. 59th St.
Mason A’ Hpgg, 

3839 S. State St.
Melim, John 

5114 Archer Avė.
Metzl’s Fair

8809 Archer Avė.
Miller, A.

3154 W. 16lh St.
Mosiej, M. •

7216 S. Ashland Avė.
Olin, O.

1242 E. 47th St.
Oppenhci mor Co. .T.

47th St. S; Ashland Avė.
Oziminski, Krank

8435 Burley Avė.
Peters, Gprrct

1721 W. 14th St.
Pivovitz, M.

1706 W. 63rd St.
F. J. Pleticka,

3001 S. Homan Avė.
Ramancionis A Motikita 

3149 S. Halsted St.
Reick Paint Co. E. C.

5742 S. State St.
Reliable Hdwe. Ar Paint Co.

515 S. Cicero Avė.

Rockfellov, J. E.
4321 Cottago Grove Avė.

Rosen, L. ‘
3118 W. Roosevelt Rd.

Roubik, E.
4802 S. Loomis St.

Sabai, Frank
4916 W. 14th St.

Schultz, M.
1010 Blue. Island Avė. 

Shayman A Lewfn
♦ 913 Blue Island Avė. 

Sider A Son, H.
1309 Blue Island Avė.

Simą John A Son
2310 W. 51et St. .

Slaskiewicz, B.
1220 W. 51st St.

Smollar, Sam
3341 W. 26th St.

S. B. Store
3535 W. 26th St.

Star Hardware Co.
3248 W. Roosevelt Rd.

Stuart, B. J.
3013 W. 22nd St.

Szopa, Joseph
1952 W. 21st St.

Szpara, Stanley
2940 S. Throop St.

Tamminga, D. J. A .Son
10816 S. Michigan Avė.

. Tuperl S.
3476 Archer Avė.

Unnez, Michael
4511 S. Wood St.

Varnagis, Joseph
4051 Archer Avė.

Vlcek, Joseph
2058 W. 18th St.

Vohralik, Chas.
2456 W. 47th St.

W. B. Store
2034 W. Gint St.

Wagner, C. C. ‘
G2nd A Archer Avė.

Wien, Philip
530 S. Westcrn Avė.

Wilson Bros,
3863 Cottage Grove Avo. 

Wilson Bros.
6233 Cottage Grove Avė. 

Wilson A Co. Gilbert
1309 E. 55<h St.

Winans, S. B.
■s 5847 Wentworth Avė.

Wittmer, August i
1416 W. 69th St. '

Wojtonik. Martin
2056 W..18th St.

Wolf. Joseph
3818 S. Kedzie Avė.

Wolf. W. G.
1854 S. Ashland Avė.

Zoller. H. E.
7204 Wentwortji Avė.

SUBURBAN
Rosėnberg'a

Evanston, III.
N. Siegel

Evanston, III.
Tupler, A.

Evhnston, III.
' Arthur, R. C.

Oak Park, III.
Kamės, J. H.

Oak Park, 111. *
Khicker, A. C.

Hegesvviscii. III.
Barkmeier Hdwe. Co.

UC..>vox, III.
Ghicai'o Hcights, III.

Tolon Furn. Co, 
Chicago Heights, UI.

Sam Alpert ■» 
Hammond, Ind.

Ursitti, ■ L.
Chicago. Heights, III.

Lion Stoge 
Hammond, Ind.

Aranoff, M.
Indiana Harbor, Ind.

Boston Store
Jolict, _ UI.

Kirincik A Petri
Joliet,’ III.

Maudei. M.
Bcrwyn, III.

' JOHN KUCHINSKAS '
LETUVJS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak- 
tus, ir padirba visokius • Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fermas ir Biznius. 
Skolina I’inigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų iSlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3895

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARfiJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899

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

Seeley 8676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.t Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.
--------...» ,..x’

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.t 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560 

Rez. 8203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vat

&

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Are.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 
Telefonas Victory 9082v- ■ ... -/

A MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. ^ažus 
grabus turinio 
huo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri
kitynų ir tt. r

Reikale kreipkitės
r 3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevąrd 4139 s

,«.'i A/L . ■■ ■

ppjitin.es
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Pėtnyčia, Gegužio 12, 1922

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Taigi, kaip aš sakiau, chinų 
politinė filosofija nedaro skir
tumo tarp valstybės ir viene
to; valstybės kokią vakarai su
pranta, nėra. Ir tas ažuot būti 
musų silpnybe, kaip tai aps
kritai yra manema, ištikrųjų 
yra musų stiprybe. Viena cha
rakteringiausių idėjų, kurios 
tvylo pačiame chinų politinės 
sistemos pafinSte, yra Konfuci
jaus išreikšta jo “Augštesnia- 
me Moksle” ir toji idėja kartų 
kartais atsikartoja pas vėles
niuosius galvotojus. štai ji:

“Pavyzdingieji senovės žmo
nės, norėdami reikšti ii’ skelbti 
pasauliui augščiausias dorybes, 
pirma suvesdavo savo valsty-

nio už ftimžiinas doros dėsnio 
tiesas ir ndeko naudingesnio 
kaip kreiptis į jas kaipo į tei
siamąjį teismą visiems žmonių 
santykiams tarp pavienių, ar 
pavienių grupių. Todėl val
džia buvo be galo menku daly
ku. Jei buvo kokis reikalas ji 
turėti, tai tik kaip priemone, 
kuri ^artalis pagelbsti dorines 
idėjos pasiekti; bet kadangi ji 
buvo tik priemone, tai butų 
buvę pragaištinga sutetikti jai 
neprideramą svarbą. Ir todėl 
nebuvo nieko įkiresnio chinų 
žmonėms), kaip valdyti juos nu
dailinta valdžios niašina.

Pirma auklėjimo sevęs, 
Pirma 

ban- 
min- 
nuo- 

jie

suvedimo valstybių į .atatinka1* 
mą tvarką, jie auklėjo patys 
save.
jie tobulino savo sielas.
savo sielų tobulinimo, jie
dc būti nuoširdžiais savo 
tyse. Pirma bandymo būti 
Girdžiais savo mintyse, 
skleidė žinutę kiek tik jie ga
lėjo. Tekis žinotės plėtimas 
buvo tyrinėjime daiktų ir ma
tyme jų taip kaip jie tikreny
bėj yra. Daiktus šitaip išty
rus, žinote buvo pilna. Jiems 
turint pilną žincitę, jų mintys 
buvo nuoširdžios. Jų mintinis 
esant nuoširdžioms, jų sielos 
buvo tobulos. Jų sieloms esant 
tobuloms jie patys buvo išauk
lėti. Jiems patiems esant iš
auklėtais, jų šeimos buvo su
tvarkytos. Jų šeimoms esant 
sutvarkytoms, jų valstybės tu
rėjo būti atatinkamoj tvaikoj. 
Ju valstybėms esant atatinka
moj tvarkoj, visas pasaulis bu
vo ramus ir laimingas”.

Jai yra atsakymas p. Lloyd 
George, arba, gerinus paszikius, 
visam vakarų pasauliui.. Viene
tas yra pats galutinis atsišau
kimo šaltinis. Jei jis yra pri
deramai išauklėtas, jei jis įsten
gia pamatyti pas save augštes- 
n:us gyvcnfr.no idealus, kurių 
visa ižinonija kaip vienas žmo
gus siekia, tąsyk mes esam 
pasiekę galutiną realybę ir gu
drauti apie kokią valstybę ne
tenka. Valstybė, galų gale, 
yra tuo, kuo vienetai,ją pada
ro ir todėl mahyti, kad ji turi 
savo atskirą būtį, yra grynas 
įnytas.

Vialdymo menas yra dalykas, 
kuriuo vakarai ypatingai di
džiuojasi, bet, aš manau, ne
ims ilgiai skaudžiai pajausti, 
kad įstatymai, įstatymai ir dar 
įstatymai sttnaugia ir troškina 
mus daugiau negu jie suteikia 
mums gyvybės ir laisvės. Vals
tybe Chinijoj, priešingai, buvo 
didžiadsia anarchija. Tas gal 
nenustebina vakarietį. Ir ne- 
nuoistabu/ nes jis taip yra pripra 
tęs prie valdžios mašinos ir 
taip prisirišęs prie jos ir pri
klauso nuo jos, kad ją atėmus 
nuo jo, jis yra bejiegis ir jau
čias kalbąs ore be žemės po ko
jų. Bet chinui valdžia retai 
terūpėjo ir saugumo jausmas 
parėjo iš jo -paties asmens., Jis 
neturėjo jokio įstatymo augš- 
tesnio už save ir augščiau to, 
ką jis p®ts įstengė padaryti to
bulo gyvenimo ugdinimui. Dėl
to chinai buvo tikrais indivi- 
,dįninkais ir jų ĮM>li-tika tikrąja 
reale politika. Vakarų žmo
nės tuojaus pagalvos apie vo
kiečių politikus, Treitschkes, 
ir kitas mokyklos, paminėjus 
žedį reale politika; bet tas žo
dis chinų prasmėje nereiškia 
nieko daugiau kaip nuolatinį 
apsireiškimą pas pavienius ir 
tautas,, ar valstybes to, kaip to-

/

NAUJIENOS, Chicago, III.'t

šimtmečių 
tautinio

Tas 
pas ką, 
vienas ki-

Subatoj valandos: $8:30, ryto iki 6 
_  yąL vakarę

Specialiai Piety Torielka

B®

Telefonai:

Pasilinksminsi t subatoj phkdami, jei 
praleisite pusvalandį pailsini ir tuom 
kart gausite musų apetitų priduodančio 
valgio torielką musų Cafeterijoj.

Toiletrics!
Mennon’o Borated Talcum milteliai, di
delis kenas. Du už .......................... 35*3
Pompeian veidui milteliai, paskirtų spal
vų ......................   36c
Djer Kiss veidui milteliai, paskirtų spal
vų
Dr. West’o dantinis šepetukas, kiekvie
nas užpečetytam pakelyj; paskirtos rū
šies ................  39c
Norwich dantims Smetona. Reguliarai 
35c. n iera už .......... .<•».......   23c

L. Klein, pirmos lubos

Tai
per

gaus vertybės kriterijai, 
išplėtojusi, vis viena 
žmonės buvo lygus 
tam.

Heilo per daugelį 
be jokio rasinio ar 
skirtumo buvo tikras draugin- 
girmas tarp chinų ir japooių. 
Ir net šiandien ta pati dvasia 
apsireiškia i pas chinus link pir
mykščių genčių lig šiol išliku
sių daugelyje vidžemio provin
cijų. Su jais taip nesielgia
ma, kaip amerikiečiai elgiasi 
su indi j omais; jie gali gyventi 
absoliučioj (Laisvėj su savo chi- 
nais valodvais. Vienas rašyto
jas kartą parašė, kad vakarų 
kolonizavimas butų daug lin
ksmesniu dalyku, 'jei šita chinų 
dvasia ten 'butų. (Londono laik
raštis “Times” savo peržvalgoj 
jo knygos pasakė, kad rašyto
jas norėtų patarti net Chini- 
jos kolohinę politiką vakarų 
tautoms! Vienok šitas yra tik
ra: be šitos pakantos dvasio, 
be atsišaukimo į doros dėsnį 
kaipo į vienintelį gero ar blo
go arbitrą, kuris prašalina vi-

sus rasinius, tautinius ar tiky
binius skirtumus, dabartinė 
Chinijios teritorija galėtų *buti 
padalinta į tiek pat šalių, kiek 
jų yra Isuropoj. Chinijos te
ritorija yra didesnė už visą 
Europos žetnyną, jos rasinis į- 
vairūmas yra nemažesnis ir 
taip vadinamas kariaujančių 
tautų laikotarpis lengvai galėjo 
tą sritį, kuri yra žinoma da- 
dabarline Chinija paverst į ku- 
nigaikšlybių konglomeratą. Bet 
tas neatsitiko. Tai buvo dėl 
visuotino doros dėsnio galybės 
pripažiniimo augščiau visa ko 
kita! Šitas turėtu būti pamo
ka vakarams, kuri, aš manau, 
kaip tik atatinka tam,, ką “Na- 
tion” laikraščio rodai orius pa
sako man:

“Chinų civilizacija, kuri pa

tvėrė per keturias dešimtis tū
kstančių metų, turi daug (lan
giaus ko pamokinti vakarus, 
negu mesv su šimtmečiu mecha
ninių išradimų, kurie kas gent- 
kartč yra ])anaudoja|mi naiki
nimo tikslams, galime pamo
kinti chinus.”

Vyrai! Pasinaudokit didelių Specialų proga

Dvigubo laikymo 2 kelinilj Siutai
Už dvi kainas

$19 ir *27

Sveikas
kūdikis Suteikia
Linksomą
Kiekvienai Kobnai

Visi kūdikiai, jeigu tik gauna gerą maistą, 
turi būti sveiki ir augti stiprus.. Jeigu jūs 
negalite žindyti savo kūdikio, tai neduokite 

negali suvirškinti.tokio maisto, kurio jis
Jūsų pirmutiniu bandymu turi būt

eagle b r and
(C0NDLNS53 K::*)

maistas, kuris buvo pirmutine papęolha 
tris gentkartes kiekvienai motinai.

IskirpkiteiZrį pnpjarsininmtj 
ir prisiųskite į The Borden 
Cįo., New York ir gausite 
pilnus patarimus ir nurody 
tnus, kaip jĮ vartoti lietu
vių kalboj visai veltui 
puikią kūdikių knygą.

ir

Šitos idėjos pamatingumo 
pripažinimas padare kuo to
liausia siekiančios veikmes chi
nų žmonių pietojiine. Jie pa
mate, kad nėra nieko svarbes-

Ir šitas buvo pamatu musų 
sprendimui apie civilizacijas. 
Mes nebuvom pratę klausti, ko
lbai gentcid&r tautai tam tik
ra civilizacija, kaip kokia nuo
savybe, priklausė, bet mfs 
klausdavom, iki kokio laipsnio 
ji įstengė padaryti doros dės
nį savo ošimo esme. Tie 'skir
tumai, kurie galėjo būti tarp 
genčių, ar padermių /cjunų 
žvilgsniu, buvo antraeilės svar
bos. Svarbiausias dalykas bu
vo išplėtimas doros kokybių-— 
teisumo, teisingumo, nuoširdu
mo, iteisybės. Tai buvo žmo-

nį gyvenimo tikslą.
Pasekmingas pirkimas, lei

džia mums pasiūlyti vyrams 
puikius, čysto vilnono siutus 
už šiąs žemas kainas. Atrasi 
te single ir double breasted 
madų vyrams, taipgi irWai- 
kinams.

Dikti vyrams siutai mieros 
iki 48; gražus tamsios patri- 
nos, kasmiero ir worsted. Šie 
geriausios vertės siutai Chi- 
cagoje. »

Klein, pirmos lubos
BFZl

MRS. A. MICnNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose 
terims ir 
ginoms.

Pa-

prie
Duo

mo- 
mer-

^HR.HERZMAN^
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15’ 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rurgaą ir akušeris.

Gydo faštrais 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.
Vah: 9—10 A. M. ir 8^—9 vai. vak.

34c

x.‘

vaianuos: nuo o iki « vaKare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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

Tel. Boulevard 6437

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wahansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką dr Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nv»> 10 ryto iki 3 no pietų, 5—7 

« vakare. Nedėliomia. nuo 10 
2 po piet.

Telephone Yards C87

Didelis Išpardavima s
V yriškų Čevery k ų

FLORSHEIM, OXFORDS;*už labai nepaprastą kainą

$y.85
Specialis pirkimas, iš 

kainų atžvilgio suteikia 
šią progą ir Florsheim če- 
verykus pasiūlyti už tokią 
kainą, kokios niekad ne
patikote ant Florsheim 
čeverykų, kaipo aukščiau
sio gerumo; 25 skirtingų 
madų visokio dydžio ir 
pločio.

L. Klein, pirmos lubos
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Dr. A. R. Blumeutha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriški ir 
Vaiką ligą 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

ir

3504 Dix Avenue
Tel. West 1218 Detroit, Mich

S814-16 RooMrelt Bd. Telefonas: Boulevard 7042

CHICAGO, UJU

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. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

Lietuvių Svetainės Name

• Kuponą^
feiomct nusipirksi drapaną, pinigus užmokėsi, tada pardodyk 

kuponą, o gausi $1 00 pinigais. Louis Lipman.

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

... ,-.l - .l",- ‘cL .. *.A;. ’J-į > ■, -i u' j. J '......

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS .

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

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

Louis Lipman
1131 Milvoaukee Avenue

Išdirbėjus aukštos rūšies drabužių kitiems 
parduoda kitiems kratuvninkams, todėl

TAMISTA! TAMISTA! TAMISTA!
gali pirkti už tą pačią kainą, už kokią parduoda ki
tiems krautuvninkams, tik reikia tiesiai ateiti pas 
mane. Skirtumas nuo kitų krautuvninkų, yra 75% 
man pigiau. Tas yra gerai apskaitliuota gero skait
liuotojo, todėl ateik tiesiai į musų biznio vietą ir pats 
persitikrink. Sutaupysi 75% ant kiekvieno drabu
žio kurį tik pirksi. Taipgi siuvame siutus ant užsa
kymo iš geriausios materijos. Jei neužsiganėdinsi, 
pinigus grąžinsime be jokio klausymo.

Louis Lipman
1131 Milwaukee Avė.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

T«L Kedria 8M3

Garsinkities “Naujienose

Detroito Skyrius
PERKELTAS NAUJON VIETON

Visus Lietuvius, visokiais reika- 
lais prašome kreiptis į tą Skyrių 
Teisus ir nuoširdus patarnavimas

DR. C, Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

gyvcnfr.no
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

Publlshed Daily axcept Sunday by
The kChuanian Nawa Fub, Jac.4

Edltor P. Griialita,

1739 SO. HALSTED SX»
. CHICAG.O, ILLINOIS.

Telephona R«oa«v«|t g&OO

Subžcription Kates 1
$8.00 per year in Gonada.
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statymo kontraktoriams ir 
korporacijoms, dėl to pasta
rieji, suprantamas dalykas, 
baisiai įtūžę. . Kovoj su iš
naudotojais gali kartais at
sitikti ekscesų dš atskirų 
darbininkų pusės, bet daž
niausia tai esti pačių samdy
tojų provokacijos darbas, 
kad turėtų priežasties pa
vartoti aštriausių priemo
nių prieš streikininkus, ir 
tuo juos nugalėti. Tokių 
pavyzdžių netrūksta. Gali 
tat būti, kad ir dabar papil
dytos piktadarybės yra ne 
kas kita, kaip pasvaigęs 
samdytojų provokacijos dar* 
bas, panašus į Haymarketo 
istorijų, idant masiniais dar
bininkų ir jų organizacijos 
vadų areštais ir pasmerki
mais sutriuškinti jų spyri- 
masi. Papiatysime tai vė
liau. Tuo tarpu darbininkų 
priešai organizuoja fondų 
“kovai su piktadariais dar
bininkų unijose”, ištiesų gi 
kovai su pačiom darbininkų 
unijom.

nas, kurs sako, kad be to, 
išvardytos čia sankrovos iš
moka dar vieną milijoną do
lerių svetimų (ne anglų) 
kalbų laikraščiams už skel
bimus.

Jeigu tik • šios devynios 
vyriausios sankrovos už sa
vo skelbimus išmoka per me
tus apie septynis milijonus 
dolerių, ir kiekviena jų per 
metus padaro vėl milijonus 
dolerių gryno pelno, tai gali
ma įsivaizduoti, kokia milži
niška jų apyvarta metaįs, 
kiek pirkėjų jas turi pereiti.

kers) — yra unijos, kurios šios 
šalies darbininkų judėjimo 
stndijuotojuosc ir svetur įgijo 
Naujojo Unijizmo garbę.

Kokios gi yra tos jų ypaty
bės, kurios skiria jas nuo Se
nojo unijizmo?

Senuoju unijizmu vadinama 
didžiuma unijų sudarančių 
Amerikos Darbo Federaciją. 
Senuoju unijizmu vadinamos 
unijos buvo sutvertos ir dar 
tveriamos greičiau amato, ne
gu pramonės pamatais. O kas 
svarbiausia, tai kad senasis 
unijizmas yra konservątyvis
unijizmas, kuris rūpinasi tik 
šios dienos klausimais, kuris 
politikoje reliniu senąsias demo
kratų arba republikonų parti- 

i “gerus žmones”, kuIr, antra, galima suprasti, 
kodėl tie didžiuliai dienraš- ris’visai nestato sau tikslu ko- 
Čiai taip uoliai remia tas voti už kitokį, geresnį darbiniu- 
Stėtstryčio departamenti- 
nes sankrovas ir jų sumany
mus, — pavyzdžiui, jų suma-

visuomenės tvarką.
Naujasis gi» unijizmas jVa

nymą, kad j tą mažiuką de-1 Pam»‘e socialistinis unijizmas.
1 Toliu žinomo notpisk in. kad

Pėtnyčia, Gegužio 12, 1922

Truputis apie 
Chicagos biznį.

Areštai unijų 
vadu.

daroChicagos policija 
masinius areštus .darbinin-

* * v

kų unijų vadų. Pamato areš
tams davė kažinkieno mes
tos dvi bombos į naujai sta
tomus namus ir užmušimas 
dviejų policijos7 tarnautojų.

Kokių davinių turi polici
ja, kad tas piktadarybes pa
pildė' darbininkų unijų na
riai, ir dėl to juos areštuoja, 
nežinia. Faktas yra bas, 
kad namų statymo darbinin
kų organizacija atsisakė 
priimti teisėjo Landis spren
dimą, kuriuo jis nustato 
darbininkų algij ir darbo są
lygas, ir jau kurs laikas te- 
bestreikuoja. Jų streikas

Devynios didžiulės Chica
gos Stėtštryčio departamen- 
tinės sankrovos per praei
tuosius 1921 metus už savo 
skelbimus išmokėjo šešiems 
vietos didžiuliams dienraš- 

»

čiams — Daily News, Tri
būne, American, Journal, 
Post ir Herald-Examiner — 
viso arti šešių miliojonų do
lerių.' Atskirai kiekviena 
tų departamentinių sankro^ 
vų už savo skelbimus išmo
kėjo šiaip:

Marshall Field .... $952,308.22 
Rothschild’s ........ 833,166.10 
Mandell Bros.........  845,956.09
The Fair.......... . 820,971.16
Carson P. S. & Co. 752,587.96 
Boston Store .... 
Hillman’s .........
Leiter Stores .... 
Stevens Bros. ... 

Bendrai viso

partamentinių sankrovų di-' 
striktų butų pravestos iš 
įvairių miesto dalių požemi-’ 
nes tramvajų linijos. Tokias J 
požemines linijas pravesti 
pareis Ynilijonai dolerių. Lė
šas padengti turės patys 
miesto gyventojai, mokėda
mi padidintas taksas, o re
zultatas bus toks: 1) bus pa
lengvintas, o tuo didesnis 
žmonių plaukimas pirkinių 
reikalais į departamentinių 
sankrovų centrų, didesnis 
tų sankrovų verslas, dau
giau milionų dolerių joms 
pelno; 2) mažėjimas versli
ninkų biznio miesto dalyse 
esančiose už ribų ir atokiau 
nuo StėtsryČio centro.

šias žinias

... 719,064.59

... 340,384.34
... 318,355.72 
.... 308,085.29 
$5,940,978.47

paskelbia

Adatos Amato 
Unijos

šiomis dienomis {unija Amal
gama ted Clothing Workers of 
America laiko Chicagojc savo 
jauktą dvimetinę konvenciją. 
Amalgameitų rubsiuvių .unija 
priklauso vadinamajai adatos 
amato unijų, grupei šioje ša
lyje. O šitos adatos amalo 
unijos — Amalgamėtai, Inter
national Ladios Garment Wor- 
kers, Umited Ciloth Hat & Cap 
makers, United Ncckwear Ma- 
kers ir keletas’ kitų unijų (iš-

daro, didelių nuostolių nkmų’ NorthAVest Side Biulete- skyrus United Garment Wor-

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas’

“Ar nuvargai tu 
neapykantoj tavo?”

—Roinain Rolland.

(Tęsinys)

II. Romėno Rolano gyvenimas
✓ Romain’o Rolland’o gimimo metai buvo kaž 

koksai naurus simbolis visam jo gyvenimui. Gi
mė jisai 1866 metais—kovos ties Sa- 
dova metais. Karo šmėkla jį vos gi
musį pasveikinusį, paskui buvo, tary
tum, kažkokia iegų kreipiamoji galia, 

kuri rūpino jo mintis, kupino jo iegas, alino jo 
sielą. Nors jis, nors neturtingoj, bet jautriu rū
pestingumu jaukioj tėvų pastogėj, kudikybės 
dienomis nejautė dar jokio neramumo, jokio so
pulio, tačiau 1870—71 metų opa, nepakeliama 
našta prislėgusi visą prancūzų tautą, ir jį mažą 
sužeidė, ir jį mažą prislėgė. Ši tautos opa padarė 
visuomenę jautrią ir nervingą, nusivihisią ir iš
siblaškysią. Ir dar pačioj vaikystėj Rolland’as 
pajuto savo nugalėtų brolių, nugalėtos tautos 
liūdesį. Ir tasai nugalėtųjų liūdesys, tasai prislėg
tas, sukauptas tautos ūpas liūdnu spinduliu atsi
liepia jaunučioj Romain’o sieloje. Būdamas iš 
prigimties jautrus ir svajingas, turėdamas įgim
to palinkimo į muziką, staiga jis gauna galimy
bės susipažinti su Beethoveno kūryba. Ir nuo tos 
dienos Beethovenas lieka jo angelu sargu, kuris 
jį paguodžia, kuris jį pastiprina, kuris sunkią 
gyvenimo valandą jam ' kelią parodo; nuo tos 
dienos Beethovenas tampa jo mokytojas, drau
gas, — jo pirmoji meilė. Ir kiek vėliau, susipaži
nus jam su Shakespeare’o kuriniais, jaunas Ro- 
niain’as jaučiasi nebe vienas pasauly, nes jį sergs-

Jaunos
Dienos

to.

bininkams vieną-kitą menkes-, 
nes svarbos laimėjimą ir nie
ko daugiau. Naujasis gi uni
jizmas remia socialistines par
tijas, kaipo išreiškejas daili
ninkų kaipo klesos reikalų, ir 
kaipo kovotojos už tuos reika
lus ir už naują draugijinį surė
dymą.

O štai kitas pavyzdys. Sena-, 
sis unijizmas rūpinasi savo 
narių interesais, galima saky
ti, neatsižvelgdamas į kitus 
darbininkus. Kad aprūpinus 
“saviškių” reikalus senosios 
unijos* tam tikrais patvarky
mais apsiriboja, apsikasa, užsi
daro nuo konkurencijos kitų 
darbininkų. Gi naujasis uni
jizmas yra atviras visiems. 
Įstoti į adatos amato unijas, 
kainuoja kuopigiau. Į jas pri
imama veik visi, kas tik nori

Senosios unijos dažnai kovo
ja tarp savęs delei darbo ribų. 
Viena unija, pavyzdžiui, reika
lauja, kad ta arba kita darbo 
dalis butų pavesta jos nariams,' 
o kita vėl — kad jos. Ginčas! 
dažnai pasiekia teismus ir nu
sitęsia keletą metų. Naujasis 
unijizmas labai lengvai išven
gia šitų kivirčų vienydamasis, 
štai pats dabartines .vyriškų 
drabužių siuvėjų vardas “Amal- 
gamated Clothing Workcrs of 
America” reiškia lietuvių kal
ba: ‘“Susiviennijusieji Drabu
žių Darbininkų.” Amalgamėtų 
unija yra susivienijimas kelių, 
seniau gyvavusių atskirai uni
jų. O dabar jau galvojama 
apie susivienijimą, kuris apim
tų ir vyriškų ir moteriškų dra-

Į Tatai, žinoma, nereiškia, kad 
naujasis unijizmas butų tos ar
ba. kitos socialistų partijos prie
das. Visai ne. Naujajame uni- 
jizme, t. y. adatos amato uni
jose, užtiksime,veikiant ir va
dovaujant socialistus, komunis
tus, anarchistus ir 1.1. šitie 
žmone’s turi didelių skirtumų 
politinėse pažiūrose. Rot visi 
jie pasižymi viena ypatybe, ski
riančia * juos nuo paprastų 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadų ir narių. Visi jie yra so
cialistai, priklausantys tai ar
ba kitai socialistinio judėjimo 
srovei; visi jie yra persiėmę i- 
dėjomis kovos už naują, už'so
cialistinį visuolmcnės surėdy- biržių siuvėjus, 
mą. Ir ve šitie socialistiniai 
idealai priduoda kitokią spalvą 
jų kasdieniniam dlarbui, jų ei
namojo momento darbuotei. 
Naujasis unijizmas, kovodamas 
už tuos arba kitus einamojo 
momento reikalavimus, visuo
met stengiasi įžvelgti kaip tas 
arba kitas laimėjimas arba tas 
ar kitas sumanymas atsilieps į 
tolimesnių siekių padėti, į ga
lutino tikslo atsiekimą.

Paaiškinimui šitos minties 
bus neprošalį padarius keletą 
pavyzdžių.

Kaip jau buvo minėta aukš
čiau, senasis unijizmas remia 
politikoje republikonų arba de
mokratų partijų kandidatus— 
“gerus žmones”. Adatos Ama
to unijos varoma nepaliauja
ma propaganda už rėmimą so
cialistinių partijų. Senasis uni- 
jizmas pagelba to arba kito 
gero senatoriaus arba kongres-, 
mano stengsis užtikrinti dar-

ti ir globoja tie dvasios milžinai, ir mažą jo žinks- 
nį savo galybe apgina.

t Atęjus laikui stoti į augštesniąją mokyklą, 
jo tėvai būtinai norėjo j į įstatydinti į Paryžiaus 
“Ecole Politechniųue,” kadangi tai žadėjo kul
kas pelningesnę ateitį, o apie dvasinius palinki
mus tuomet nebuvo madoj rupi uties, nes visas 
beveik gyvenimo sritis buvo užgavęs samprotau
jamasis materializmas. Ir jam daug teko kovoti, 
kol jis gavo galimybės stoti į taip vadinamą 
“Ecole Normale.” Kova buvo tuo sunkesnė, kad 
delei perdidelio rūpestingumo, kuriuo jis gyve
no Beethoven’o ir Shakespeare’o veikalais, jis į 
tą mokyklą išlaikė kvotimus tik iš trečio kaito 
(1886 m.). Šioj mokykloj, kuri dar tebegyveno 
palikimais iš .esimo joje tokių vyrų, kaip Rė- 
nan’as, Jaurės/as, Monod’as, jisai mokinio suole 
susitiko su Paul’iu Claudel’iu, Andrė Šnarės, 
Charles Peguy, su kuriais bendraujanties bręsta 
jo dvasia, su kuriais paskui jam tenka į pasaulį 
išeiti. Šioj mokykloj kaskartą aiškiau ir aiškiau 
jo sąmonėj bręsta pasiryžimai tapti dideliu me
nininku, kuris kalbėtų ne vienai tautai, bet vi
soms tautoms, visam pasauliui. Beskęstant jam 
tokiose svajonėse, beapsistojant jam ties tokiu 
gyveninio uždaviniu, staiga pasigirsta Levo 
Tolstojaus balsas, pasklysta Eiropoj jo brošiūra 
“Kas'daryti ?” Reikia atsiminti, kad tais laikais

Tolstojus buvo dievina Eiropos gar- 
Gandas iš senybė, ir kokios įtakos jisai turėjo 
tolybių tuomet į Eiropos visuomenę, ypač į

idealingąjį jaunimą, gali paliudyti
Mes draugai (Ecole\ vpaties Rolland’o žodžiai:

Normale mokiniai) labai daug kuo viens nuo kito’ 
skiriamės. Musų mažutėj grupėj, kuri apčiuopė 
realingas bei ironingas sielas, kaip antai filoso
fas George Durnas, poetus, kurie Italų Renesan
so meile degė, kaip^ptai Šnarės, klasinių tradi
cijų sekėjau stendhalininkus, wagnerininkus, ate
istus, mistikus, — šioj grupėj buvo dažnai ginčų, 
pasitaikydavo, dažnai nesantaikų, tačiau į vieną

kovos atmintis pamažėl prade
da dilti ir luo pačiu laiku mu
sų priešai diskredituojami dcl 
savo praeities darbų.

Mes širdingai sveikiname 
tuos Partijos narius, kurie at
laike . musų priešų terorizmą, 
ir kurių nepalenkė minių psi
chologijos. Tai pamatinis mu
sų cldmenlas, kurio nesunaiki
no terorizmo ir isterijos ty
rimai. Tie nariai yra sveiki. 
Jie sudaro pradą atsteigimui 
Socialistų Partijos, jos narių 
padauginimui ir atgavimui tos 
roles, kurią Partijai teko vai
dinti šalies gyvenime pirm ka
ro.

Visur mes matome nepa
prastą permainą darbininkų ju
dėjime. Trijų metų reakcijos 
slogutis atkrito ir darbininkai 
pradeda busti. Jie ieško nau
jos šviesos. Senoji taktika jų 
nebepatenkina. Jie jaučia, kad 
besikeičiančios apystovos pa
gimdė naujų reikalavimų. Nors 
jie da neturi aiškiai nustatytų 
idėjų, bet tos idėjos formuojasi 
sulig įvykstančios gyveninio 
permainos.

Praeityj musų pareigos buvo 
sunkios, bet ir naujos parei
gos nėra lengvos. Dabar mums 
teks rinkti vaisiai musų drą
saus 'nusistatymo karo metu. 
Kai-kurie musų narių pateko 
kalėjiman dėl savo principų. 
Kiti vėl liko ištremti iš draugi
jos. Daugeliui teko apleistu 
savo gyvenamos violoj“ ir 
kraustytis kitur. Nežiūrint to, 
dabar kiekvienas narys tiki, 
kad musų pozicija karo metu, 
kada pasaulis pakvaišo nuo ne
apykantos ir isterijos, buvo 

tijai pasisekė susirinkti anuo- teisinga. Musų priešai negali
ningon konvencijon. Skaldy- sutriuškinti tokio judėjimo,
mos gadyne praeina ir Partijos 
atstatymo darbas privalo prasi
dėti. Prieš mus stovi daug 
progų, bet tuo pačiu laiku ir 
musų pareigos yra labai svar
bios. Niekuomet da huo savo 
pradžios, ašluoni mctai4aln at
gal, Socialistų Partija nebuvo 
tokiose gerose apyslovosc kai 
dabar.
'Partijai teko pergyventi to

kių karčių momentų, kokių 
vargu kokiai kitai organizaci
jai teko pakelti. Nusilpninta 

f penkių metų puolimu reakci
jos, kurį tikėjosi galutinai ją 
sunaikinti, Partija visgi atsilai
kė ir dabar su ja tenka skai
tytis. Kiekvienas pranašavi
mas apie karo |)adariniuš išsi
pildė. Nuolat bedidūjanlis 
darbininkų skaičius pradeda 
suprasti tatai. Tos atkaklios

Naujasis unijizmas skiriasi 
nuo senojo imigracijos klausi
muose, amato mokinių klausi
muose etc. 

■■
IŠ to, kas pasakyta aukščiau, 

manau, bus galima matyti, 
kad skirtumas tarp senųjų uni
jų ir adatos amato unijų yra 
Ištiktųjų ne mažas. Kad ada
tos amattf unijos Amerikoje 
šiandibn yra unijinio darbinin
kų judėjimo avangardas. Yra 
daug ženklų, kurie rodo, kad 
oficialia darbininkų judėjimas, 
sudarąs Amerikos Darbo Fe
deraciją, ateityj, paseks Ada
tos amato nauju pavyzdžiu. 
Taigi darbuotė adatos amalo 
unijų— kuriom priklauso ir 
Amalgamėtų ipbsiuvių unija, 
laikanti šiomis dienomis Chi- 
cagoje savo konvenciją — ga
lima sakyti, įgyja luo didesnės 
svarbos tiems, kurie seka dar
bininkišką judėjimą šioje ša
lyje. Ir kad teisingiau 
mis jų darbus, reikia 
omenyje, jog Adatos 
unijos savo dirbtuvėje
vaujasj, pirmon galvon klausi
mu, kaip tas arba kitas jų dar
buotės žygis atsilieps į arli- 
nimąsi prie darbininkų kon
trolės pramonėje. —V. Poška.

įverti- 
turėti 

amato 
vado-

Arba štai dar vienas pavyz
dys: Streikas. Ir senasis ir nau
jasis unijizmas pripažįsta svar
bą streiko darbininkams. Vie
nok senosios unijos streikuoja 
greičiau prieš tą arba kitą 
samdytojų, idant nubaudus jį, 
idant laimėjus vieną kitą pa
gerinimą. Ada to amato unijos 
streikuoja, rasi, ne taip visai.

Atsišaukimas i So
cialistu Partijos 

Narius
« . W U...---------- ------------------------------

(Priimtas Socialistų konvenci
jos geg. 2 d., CJevelande)

ku pajėgas ir iššaukia Strei
kus labiau dėlei pamatinių, 
principialių ginčų išsprendimo. 
Iš šito atžvilgio, pavyzdžiui, 
kova už trumpesnes valandas, 
geresnes darbo sąlygas, už# di
desnę darbininkų kontrolę dirb
tuvėse skaitlį daug svarbesne, 
negu kova už dolerio arba po
ros priedą savaitėje.

Ir į koleklyves derybas se
nasis unijizmas žiuri kitau), ne- 
gu naujasis. Naujam unijiz- 
imii kolektyvės derybos yra 
greičiau ženklas to, kokią ga-

mėnesį sujungė mus visus Tolstojaus meilė. 
Kiekvienas jį mylėjo, be abejo, kitokiu pamatu; 
kiekvienas jame rado save patį, ir visiems jis 
buvo durys, kurios vedė į neapčiuopiamą visybę, 
į gyvenimo atvėrimą. Aplink mus, musų šeimose, 
musų provincijose, sukėlė tasai galingas balsas, 
kuris pasigirdo iš kraštutinio Eiropos pasienio, 
kartais nelauktų tokių pat simpatijų. Aš menu, 
kad aš kartą girdėjau mano Nivemer tėviškėj 
žmones, kurie menu nei kiek nesidomėjo ir be
veik nieko neskaitydavo, kurie jaudinamai apie 
Tolstojaus Tvano lljięo mirtį’ kalbėjos.” Tokia 
tai buvo Tolstojaus intaka į tų- laikų prancūzų, 
visuomene. Nenuostabu, kad jaunąs Rollandas 
visu jaunuolio karštumu užsikrečia Tolstojaus 
taip sakant asketinguoju idealizmu ir jį patį 
pasirenka trečiuoju savo mokytoju šalia Beetho- 
veno ir Shakespeare’o. Nenustabu, kad Tolsto
jus', spręsdamas skaudžiausias dabarties ir amži- 
nasties problemas pasidaro mylimiausias jo mo
kytojas. Ir šit mylimiausias mokytojas prakei
kia meną, išniekina Shakespeare’ą, sutrempia 
Beethoven’ą, pasmerkia menininkus. Tai buvo 
pirmasai smūgis,' kuris taip skaudžiai jaunam 
Romain’ui teko gyventi. Kas daryti? Nejaugi jo 
planai, visa jo viltis, kuria jis gyveno ir alsavo, 
turi griūti?! Ir jeigu turi griūti, taį ką tų griu
vėsių vietoj statydinti?! Ir jeigu<Srvra griuvė
siai, tai kas laiduos, kad naujai pastatydintas 
rūmas taip pat nenueis griuvėsiais?! \ »

Ir šit jaunas studentas Rollandas rašo Tol
stojui laišką, pilną jaunos kaitros ir nerimaščio, 

prašydamas išrišti jo gyvenimo 
Tolstojaus: uždavinį. Kas daryti, jei man mu- 
laiškas zika kartais riet reikalįngesnė, ne- f 

gu kasdieninė duona? Kas daryti, 
jei aš visa širdžia tikiu, kad menas gali įmuk
siančius žmonių kalbėti, tūkstančius nuliudusių 
širdžių paguosti, tūkstančiams gyvybę gražinti, 
tūkstančius išmokinti mylėti,?! Ar tai yra smerk
tina, ar tai yra prakeiktina!

laiškas

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

Pi|mu 'kariu begiu pąsku-

sutriuškinti lokio
Jie gali nusilpninti jį, bet jie 
negali sunaikinti jo.

Šiais „metais prieš mus stovi 
valstijos *ir kongreso rinkimai. 
Niekuomet kapitalistą partijos

dabar. Tai musų metai. Musų, 
baltojo teroro sunaikinta Va
karuose organizacija, šiais me
tais turi būti atsteigta. Mes 
privalome pagelbėti tų valsti- <5*
jų <lraugams, kurie drąsiai ko
vojo už musų principus.

Mums yta reikalas turėti kal
bėtojų ir organizatorių. Kai-ku- 
riose valstijose ir kongresniuo- 
sc distriktuose reikia nominuo
ti savi kandidatai. Reikia re
organizuoti jų kuopas ir pra
dėti vajus.

Kad atlikus visa tai, Nacio
naliniam (Uisui reikia pa gai

Ir tuksiančių širdžių valdytojas, pasaulio di
dybe ir kuriančiosios žmonijos žvaigžde — Tol
stojus rašo nežinomam, nepažįstamam studentui 
38 puslapių laišką, pradedamas meilės ir paguo
dos žodžiais: ’ ' *

“Cher frėre ■— Brangus broli, aš gavau jūsų 
laišką, jis giliai mano širdį sujaudino. Aš jį skai
čiau su ašaromis akyse”... Ir tarytum prieš neži
nomą studentą atsiprašinėdamas, senis Tolstojus 
bando tame/ laiške savo idėjas apie meną rutu- 
loti. -Jis, Tolstojus, meno, kaipo tokio neprakei
kęs, jo visai neneigiąs, jis tiktai negalįs patei
sinti to melo, tos neteisybės, kuri mene randas, 
negalįs jisai pateisinti ir tų menininkų, kurie 
meno vardu sėja neapykantą ir pigius smaguria
vimus. Jo nuomone tik toksai menas teturįs ver
tės, kuris žmonėms gerybes ir meilę neša, kuris 
žmones jungia, o tikru menininku tiktai tą tega
lima laikyti, kuris, savo įsitikinimų pasiaukavi- 
mu pasiekia, Ne meno meilė, bet ž m o ni- 
jos meile esanti kiekvieno menininko tikro 
pašaukimo pagrindinė sąlyga. Tiktai ž m o n i- 
j o s meile gyvenąs dailininkas gali tikėtis iš 

!savo meno kokių vertybių sukursiąs, savo esimą 
žemėje pateisinsiąs...

Taip mokino garsiausias tų laikų žmogus 
pasauly.
kurti, -
minusias sapnas, kurio jis pasakyti tuomet dar 
nemokėjo, kurio jis žodžiais sudrumsti nedrįso. 
Ir mylimiausias mokytojas taip aiškiąi jo godo
nes suformulavo! Ir nuo to laiko,' tapti galingu 
poetu, galingu dailininku, kuriš skelbtų žmoni
jos meilę, ir patsai toje meilėje jai, paguodą kur
tų, — šita svajone tapo Rolland’ui nuo to laiko 
kažkokia šventa misija, kažkoks šventas uždavi
nys, kurį jis iki šiai dienai šventai tebepildo!

Pavyzdingai baigęs mokyklą, jis buvo mo-

Per žmonijos meilę naujas vertybes 
o tai buvo jaunučio Rolland’o myli-

yra gerai susiorgaipzavę. Rei
kia enluziaslines paspirties iš 
visų draugų. Kučmos su dvi
guba energija turi dirbti, kad 
padidinus savo purių skaičių. 
Jos turi įkvėpti nariams entu
ziazmo. Nariai turi suprasti, 
kad nacionaliniai rinkimai 
duoda nariams geros progos at-

(Bus daugiau)
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skutimai rinkimai ypač Wis- 
consino valstijoj, rodo, kad 
balsuotojų skaičius, kuris re
mia socialistus, sparčiai auga.

lodei mes skatiname narius, 
kad jie rimtai susidomėtų or
ganizacijos, finansų ir vajaus 
planais, kuriuos priėmė kon
vencija. Darbo yra daug, ir 
jei tinkamai’ dirbsime, tai su
silauksime gerų lYzultalų.

Partijos Nacionaline Konven
cija tikisi, kad kiekviena kuo
pa, kiekvienas narys imsis in
tensyvesnio veikimo. ’Mes di»-

bar tai liko istorijos dalyku.
Siųsdami solidarumo ir 

draugiškumo sveikinimus, mes 
i atslaty- 

’artijos ir In- 
Tik • tuo bodu 

į nuo 
paver-

tikimės jūsų pagalbos 
mui Socialistų P; 
ternacionalo.
darbo klase pasiliuosuos 
politinio ir ekonominio 
gimo. ,

Tegyvuoja Socialistų 
ja!

Tegyvuoja Socialistų 
nacionalas!

Tegul kiekviena kova 1 
si pergale, ir kiekviena x _o„ 
lė veda prie galujino pasaulio 
darbininkių pasiliuosavųno.

Parti-

Inter-

I )crga*

■ ■ ■■ ■



JPėtnycia, Gegužio 12, 1922

Keturi Frontai
Jurgis Graudžius

/

(FItlaiga)

bebūnantDar komunistams
(ten kur jie buvo) žymi darbi
ninkų dalis nuo jų atsimetė, 
pamątę, kad nepataikė kur 
reikia. Išvarius komunistus 
pamatę, kad tebesą, kaip buvę, 
kad kepti karveliai patys į bur
ną nelekia, griebėsi organizuo
tis į profesines sąjungas. Tu
rėjo vilties, kad sujungtomis 
j ievomis pasiseks iškovoti ge
resnis gyvenimas. Bet ne taip 
išėjo. Tik*ką susitverusios są
jungos buvo žiauriausiu budu 
išdraskytai, aktyvesni nariai 
ištremti, sugrusti į belaisvių 
stovyklas, kalėjimus. Už ką?

Jų draskytąja! sako, kad už 
tai, kad jos buvę komunistinės, 
priešvalstybinės, pavoj ingos
Lietuvos nepriklausomybei. Pa
žiūrėkime, kiek tame tiesos.

1920 metų pradžioje darbi
ninkų sąjungos turėjo apie 
20,000 narių. Tiek neturėjo nė 
viena partija, nė viena orgailė 
žacija Lietuvoje. Argi tie 201l 
000 butų buvę komunistai? V P 
sai ne. Tai kam gi visus krikš
tyti komunistais? Be to, są
jungos kūrėsi visuose Lietuvos 
užkampeliuose.

Argi taip visa Lietuva ir bu
vo sukonųinistėjusi. Ne.

Tai kam čia kišti komuniz
mas? > Tiesa, kai kurioms są
jungoms vadovavo komunistai, 
kai kur jįe darė sąjungoms ne
geistinos įtakos (apie tai rašė 
“N-ose” dr. Kairys), bet už tai 
žiauriausiu budu draskyti vi
sas sąjungas, ‘ persekioti visus 
jų narius visai nebuvo reikalo. 
Kaip sakiau, darbininkai, iš
ėjus vokiečiams, vieno totroš- 
ko: kaip nona pagerinti savo 
būvį. Tuo tikslu, o ne kokiu 

.nore jų i>riešvaLjtybingumu, 
'priešingumu nepriklausomybei 
apskritai, vėliau ėjo į sąjungas. 
Tą supranta visi, kurie nors 
kiek maitč darbininkų kančias 
laike vokiečių buvimo. Taigi, 
jeigu buvo sąjungose kelios 
dešimtys komunistų, jeigu jie 
ir dirbo Rusijos naudai, tai vi
sumoj sąjungos nebuvo prieš
valstybinės. Daugelis provin
cijų sąjungų visai nematė ko
munistų, 'bet ir jas persekioja. 
Daugeliui gi <ne užgimti neda
vė. Iš kurgi) žinojo, kad jos 
.bus priešvalstybinės, komunis
tines?

Ir dabąr, kada komunistų pa
vojaus visai nebėra, sąjungos 
vis tik neleidžiamos, persekio
jamos. Taip pat buvo trukdo
ma darbininkams pernai pava-

k y sąjungos karimą, tuojau 
vietos kunigėliai su savo tar
nais, kaip varnai, pradeda rėk
ti: “Bolševikai, badas, bolševi
kai”. Ir tol rėkia, kol neįsiki- 
ša stipresnė jiega ir kol nepa
lieka vėl ramu. O tada prade
da jau lipdyti savo Federaciją.

šiandien darbinilikų sąjun
gos besilaiko tik kur-ne-kur 
(Šiauliuose, Vilkavišky, Ma- 
riampolej), bet socialdemokra
tų Seimo frakcijai padedant 
pradedama vėl organizuoti, ne
žiūrint į jokį spaudimų.

Reikia tikėti, kad sąjungos 
atgis ir išaugs, tik dar sveikes
nės, negu pirma.

stiprėja. O jos nariais, dirbda
mi tamsiausiuose Lietuvos 
kampeliuose, nors ir terori
zuojami, (bauginami netekimu 
duonos kąsnio, nemano lįsti po 
klerikalų skvernais.

Iš pasakyto aišku, kaip bjau
riai kleijikalaii, ypač provinci
joje, kovoja prieš tuos, kurie 
nenori lįsti po jų skvernais, 
kaip ten sunku kvėpuoti lais
vesniam žmogui, kaip sunkus 
darbas tų, kurie, nežiūrėdami 
nei į .paniekinimą, nei į perse
kiojimus, nei į medžiaginius 
nuostolius, drąsiai, nenustoda
mi vilties dirba, kaip reikalin
ga jiems, ypač dvasines, para- 
mos.

Lietuvos Socialdemo- 
kratams.„

Rinkimų į Lietuvos Seimą 
kampanijai vesti

kad drau- 
darbuotis.

priešvalsty- 
mą, bet

datų sąrašais rinkimuose į sa
vivaldybes.

Turėdami visų tai omenyje, 
griežtai galime tvirtinti, kad 
sąjungos buvo ardomos ir per
sekiojamos irN|abar tebeporse- 
kiojamos ne už j
bingumų, komunistes 
už tai, kad jose buvo, noFi 
klasiniu keliu eiti darbininkė 
Sąjungos.

(Dabar pažiūrėkime, kas jas 
taip persekiojo ir tebepersekio
ja. Aišku,* pirmiausia buržua
zija ir turintieji buržuazijos 
apetitus elementai. Taip visur 
yra. Bet kad žymių to darbo 
dalį atliko musų klerikalai, kad 
jie šiuo laiku y[>ač užstate sa
vo frontų prieš sąjungas, irgi 
aišku. Mat, nors, kaip sakiau, 
dauguma Lietuvos darbininkų 
toli atsilikę nuo kitų šalių dar
bininkų, bet tą, kad kunigai 
ir apskritai klerikalai savo pa
sakomis tik jiems akis dumia, 
jau genu supranta. Ir nuo pat

Dabar apie ketvirtąjį frontą. 
Pirmiausia truputis šiaip ži

nių. Pažangieji mokytojai 
(demokratai ir .visokie socia
listai) jau besikuriant (Lietu-1 
vos valstybei pastebėjo, kad 
klerikalai veršis į mokyklas ir 
norės suveržti ją ir mokytojus, 
kaip rusų popai kad darė. Tai
gi jie pirmiausieji pradėjo or
ganizuotis į mokytojų sąjun
gas. Nekuriu apskričių moky
tojai susiorganizavo dar prie 
vokiečių (Pasvalio), kitų—vo- 
kkiečianis išeinant. Dabar mo
kytojų profesinė sąjunga turi

1020 narių, leidžia laikraštį 
“Mokykla ir gyvenimas”, yra 
surengus (miestuose savo knygy
nus, rengia jicdagoginį anuze- 
jų ir >t.t. “Vaje! Tiek darbi
ninkų, tiek daroma ir visaip 
šalip musų!” suriko parvaže- 
vęs iš Amerikos kun. Bučys. 
Ir klerikalai musų pradėjo 
griūti ant mokytojų sąjungos ir 
ant’ sąjungininkų. Visokius 
šmeižtus ir nesąmones skelbia 
savo laikraščiuose kun. Bučys 
iT Makauskas (abu buvę Ame
rikoje), o provincijos jų tvir
tovės jais šaudo j visas puses. 
Net štai prie ko pi’iėjo. Bučio 
“Laisve” ėmė skelbti, kad mo*' 
kylojų si/unga papirkta bolše
vikų., gainia iš jų aukso. Už 
tai tas laikraštis yra patrauk
tas teisman. Tai tau dorieji 
katalikai. Negana ir klebonų 
keiksmų. Dab&r po Lietuvos 
miestelius važinėja kažin ko
kie vienuoliai, kurie dedasi la
bai šventais, ir kurie sako ponk 
tadieniais pamokslus žmonėms, 
fie vienuoliai irgi būtinai ne
užmiršta savo pamoksluose iš- 
biauroti mokytojų ir jų sąjun
gos. Negana žodžių. Prieš 
veiklesnius mokytojus sukurs- 
toma mokinių tėvai, nekurtose 
bažnyčiose rodomos kažin ko
kios ktfZiniieriečių fotografijos 
(iš Amerikos), kurios pamainy
siančios mokytojus profesiniu- 
kus ir mokinsiančios taip, kad 
vaikai tiesiai į dangų eitų.

Buvo mėginta koųkuruoti— 
sutvėrė mokytojų katalikų są
jungą. Bet jon teįsirašė tik 
kapelionai ir paklusniosios da
vatkėlės. Galų gale graibėsi 
Seimo, kad mokytojus pavedus 
levų globai. Mat, tikimasi jų 
pagelba greičiaus apsidirbti. 
Bet būna kariais ir su tėvais 
kitau). Tryškių mokykloje ku
nigas nubaudė vaiką už tikyL 
bos nesimokininią, o tėvas pįi 

jam, kad jis, kitą sykį taip 
kunigui apdarius, trauksiąs jį 
teisman.

Ne tik mokytojų organizavi
masis ir darbas, bot ir dar vie
na priežastis pastūmėjo kleri
kalus smarkiai pulti mokyto
jus. Mokytojai dirba daugiau
sia sodžiuje, parapijoje jų yra

T rak Ta-ra-rak

AUKOS
Malonu pažymėti, 

gajus pradėjus čia 
aukos musų draugams Lietu
vos socialdemokratams remti 
jau plunkia. “Naujienose” ir 
“Keleivy” nuolatos skelbiama 
aukų ir aukotojų surašai, čia 
vėl paduodu aukas surinktas 
ir atsiųstas dgo J. Vainausko:

Po $1.00 aulkavo: J. Kava
liauskas, J. Povilaitis, J. Barz- 
daitis, A. Motikaitis, J. Daili
dėms. V. Mišeika, E. Butkus ir

J. Sandarga. Po 50c.: Ašmutis, 
P. Zavadis, A. Tamošiūnas, J. 
Varnas, J. Gruzinskas ir K. 
Ūkelis. Po 25č.: M. Vainaus
kiene, P. Niekis, B. W. Balčiū
nas, K. Mickis, J. Dailidėmis, 
P. P. Kenutis, A. Staniulis, B. 
Bendžiunas, V. Miknis ir J. M. 
Vainauskas.

Drg. V. Poška iš Now Yorko 
pridavė $2.00. Viso $15,50.

Kurie dar norėtumėt gauti 
blankų rinkimui aukų Lietu
vos- Socialdemokratų Partijai, 
malonėkite parašyti, atsiusiu.

A. Žymantas, LSS Sekr, 
1739 S. Halsted, Chicago, III.

su-
ku-

Šventoji Sąjunga prieš 
angliakasius.

f • H)^ lĮi-dfe.. .. ........ e. ■ «

Pittsburgh. —, Liseringe 
sirinkbne atvirame ore du
nigai Connellsvillės slavų kata
likų šv. Jono bažnyčios kuni
gas S. Moraveck ir • Liseringo 
pravoslavų bažnyčios kunigas 
Drassovich prašė angliakasių 
nesideti prie streiko. Jie ragi
no tuos, kuri^ prisidėjo prie 
streiko, grįžti t prie darbo ir 
ypatingai prasįu angliakasių 
pačias, kad jos kalbėtų savo 
vyrams nemesti darbo, arba,

jei jie streikuoja, prikalbėti 
juos grįžti atgal prie darbo.

Streikininkų uju) sulaužy
mui panaudojama ne tik kuni
gai, bet ir spauda. Laikraš
čiuose pranešama, busiu skili
mas įvyks tarp neunijistų strei
kininkų. Streikininkai turi 
priešais save šventų sąjungų 
bažnyčios spaudos ir darbda
vių.

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

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

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

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro* 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose, 

leisk apžiūrėti diploniuo-

lat su žmonėmis; reiškia —jie 
klcrikulains —* krislas akyse, 
nes jie gali kiekvieną kartą 
išaiškinti žmonėms klerikalų 
nedorus išmistus ant ne savo 
pakraipos žmonių. Ypač jie 
nckleiakakjhns pasidavė baisus 
nuo to laiko, kai savo konfe
rencijoje sausio 4—7 d. pasi
gręžė padėti darbo žmonėms 
jų kovoj prieš buržuaziją ir 
prieš mulkinimą.
'Bet šitame fronte'klerikalai 

visai mažai kol kas telaimėjo 
—tik kelias dešimtis davatkų. 
Ir anokytojų profesinė siijun
ga, nežiūrint visokių nedoriau-

<Lęj(> visai nebekreipti domės į 
klerikalų pliauškalus. Už tai 
klerikalai ir pa skelbė, jiems ko
vą. Ypač neleidimas ię iierse- 
khijinuis sąjungų ir jos narių 
dabar reikia skaityti vien kle
rikalų darbu, ir tik užtai, kad 
darbininkai ‘nebelenda po jų 
skvernais. Ryškiai tas matyti 
provincijose. Pajutę, kad kas
pradeda kalbėti apie darbiniu- šių klerikalų pinklių, kas diena \ *

(Feljetonėlis) ♦
Priežodis sako: “Jeigu Die

vas nori ką nubausti, tai jam 
protą atima”.

Tas pats beveik atsitiko ir 
su musų komunistais. . Kažkas 
jiems pasakė, kad1 Rusijoj jau 
įvyko komunizmas, ir kad ten 
tikras darbininkų rojus. Musų 
lietuviški kairieji išgirdę tą 
balsą, nusprendė ir čia, Ameri
koj, sugriauti kapitalizmą ir 
įvykinti komunizmų. Pirmiau
sia jie iškeikė visus socialistus 
išdavikais, oportunistais, . so- 
cialburžujais ir kitokiais ko
munistiško žodyno žodžiu ię; 
paskui 'besikeikdafifi sutvėrė 
naują partiją, pasikrikštijo ko
munistais ir pradėjo vykinti 
komunizmų. Pačiam jų karš
čiausiam įsibėkime, pačiam kri
tiškiausiam kovos momente, 
kada jau jiems sapnavosi, jog 
kapitajižmas šioj šaly siūbavo 
ant vienos kojos, kada visi ka
pitalistai buvo susikrovę savo 
krepšius ir pasirengę bėgti ant 
Marso, kada jau jie buvo į- 
steigę Smoliii Institutą ir be
veik suorganizavę raudonųjų 
armiją ir komisarus paskyrę, 
kurie šaukė didžiais balsais, 
kad visi stotų į jų vierą, o jei
gu kurie neklausys, tai prieš 
tuos bus pavartota^, “darbinin
kų diktatūra”. Taigi, kada jie, 
vienu žodžiu, laike kapitaliz
mą prispaudę už gerklės, kur 
buvęs kur nebuvęs, pasigirdo 
Lenino balsas, tik trak, ta-ra- 
rak musų komunistams į labo- 
nę ir sako: “Broliai, kokius 
biosus jus ten užsimanėt da
ryt (toj Amerikoj? Jeigu jus 
jau išlėkėt iš orbito, tai ir lė
kite sau, kur po paralių, bet 
nedarykite jokių nesąmonių 
manot vardu. Iš kur jus ištrau
kėt tą pasaką, kad Rusijoj į- 
vyko komunizmas. Rusijoj 
taip arti prie komunizmo, “ kaip 
iš Maskvos iki Abrahomo ro
jaus. Kas jums liepė griauti 
kapitalizmą; mes Rusijoj, kad 
ir išgriovėm, bet dabar visu 
smarkumu ir. visais galimais 
budais stengiamės jį vėl atgari 
vinti. Ir jus ten liaukitės jį 
griovę, nes gal jis buvo mums 
reikalingas dėl atstatymo ka
pitalizmo Rusijoj. Ką jus ten 
užsimanėt rinkti komisarus ir 

J^įtus gulus, kad dar jus nemo
kat ^e A, R, G. Eikit pirma 
pasimokinti kokį- nors liaudim 
gą darbų, o no apie komisa
riatus svajokit; eikit prie susi
pratusių darbininkų ir pasi- 
mokirikit nuo jų organizuotai 
veikti”.

Kaip matote, kirsta ir nu
kirsta. Aiškiai pasakyta, kad 
tiems “komisarams”, kurie iš
lėkė iš orbito, nebus progos 
pavartoti “darbininkų diktatū
ros”. Bet jeigu Lenino balsas 
butų nespėjęs sulaikyti musų 
lietuviškų ^‘komunistų”, tai 
mes ir čia, Amerikoj^ jau bū
tumėm turėję “darbininkų dik
tatūrą”. Dabar, tie musų lie
tuviški “komisarai” stovi, 
kaip tie Galilėjos vyrai ir žiu
ri į dangų. O sėkla, kurią jie 
sėjo, krito į pelkes ir varnos 
ją sulesė. Musų “komisarų” 
komunistiška arka susidaužė į 
uolą ir sutrupėjo į šipulius, o 
musų “komisarai” stovi išsi
žioję, linguoja galvas ir gieda: 
Amžiną atilsį.—Sparva.

Kaip Geriausiai Skalbti, Drabužius -

Drabužiai Daug Kainuoja
Kamgi rizikuojate brangenybėmis, kad 

sutaupius kelis centus ant muilo?

1c Sutaupysi —$100 Pražudysi
Kad sutaupius jūsų drabužius nuo pa

žeidimo ir tiktai švariai išskalbus.

Mėgink sekamus nu
rodymus ir prirody
mus ką mes Sakome. ’

Pirmutinis Dalykas Yra
*’ . KIRK’S s

AMERICAN 
FAMILY
SOAP

Sumerk suodinus drabužius į rėčką vandens, 
išimk juos atgal, trink pamažėli AMERI
CAN FAMILY MUILĄ visur į drabužius ir 
sudėjus vandenyn mirkyk per 30 iki 50 mi
liutų, tuo tarpu American Family atliks dar
bą. Fotam gerai išplaukyt, išlazurkuok, iš- 
gięžk ir išdžiovink.
Kaip nebūtų, jau yra žinoma faktas, kad no
rint turėt drabužius švelnius ir švarius, rei- 
kia virinti.

. Ir

Jus galite škalbti geriausius j ūsą lininius, leisus ir vilno- 
nius au Amėrican Family Muilu. Jis išvalys 
ir labiausia dalikaktni, dirbiniai liks kaip ir 
pažeis jūsų ranku odos.

Pigiau Pirkti Gera Muilą
~ Negu. Naujus Drabužius

perdien), 
nauji ir

ff '■(......... .'' -------- -■■<l '' u ==

Norėdami gauti sąžinišką ir atsankantį pa 
tarnavimą visuose reikaluose kreipkitės į

EUROPEAN
S L.F^BION^S CO.Męrs

BU REALI /

809

vos

W. 35th Street, Chicago, Illinois. (Arti Halsted St, Baltas Namas).
Siunčiam pinigus į Lietuvą ir visas svieto dalis pagal kurso.
Parduodam laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos, ant geriausių laivų., • 
Išgaunam pašportus važiuojantiems j Lietuvą ir iš Lietuvos.
Padarom atsakančiai visokius Notariališkus raštus pagal Amerikos ir Lietu-

PARANDAVOJAM ŠEPETY DEPOSIT BOXES $2.50 ir aukščiau metams.
Parduodam pirmus mortgečius atnešančius iki 8% ant metų.
Parduodam ir išmainom namus, farmas ir lotus. ' ' i 'J ;
Peržiurim abstraktus ir padarome pirkimo ir pardavimo popieras.
Apdraudžiam visokį turtą geriausiose Insurance Kompanijose.

NOTARY PŪBLIŪ“ ,Visus patarimus suteikiam dykai. "T
Dėlei parankumo kostumeriams musų Biurai yra atdaras : 

Utarninko, Ketverge ir Subatos visą dieną iki 9 vai. vakare. 
Nedeldieniais 9 ryto iki 3 po pietų. 
Kasdieną 9 ryto iki 6 po pietų.

Ateik ir 
tiam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akįs f Kurčios .. Ausis 
Skaudamos Akjs Tekančios Ausįs 
Raudonos Akis Ūžiančios Ausis 
Žvairos .. AkįsJ Užkimštos Ausįs
Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis Kataruotą Gerklė 
Užkimšta Nosis] Papūtus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

120 So, State St„ Chicago, I1L
Valandos: nuo 9 iki 6. Nadėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

OIOIOIOIO’OIO O1OIO bioio

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AooniiirA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų' pa
rankiausių Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos,

Pinigus siunčia i Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu? 
už juos garantuoja, kad —' 
ypač Lietuvoje — pinigą! 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nud priSmčjo gyve
nimo. #

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkietus ir tt. <»

^VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 

r Lietuvos ir visur ir turi 
juoką skyrių 
"TARKA” į

* AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ......4.. 4.50

Pirki to „Vienybės” Bcn- 
sdrovčs šėrus. Dividendai 
in&kami. Ateityje bus di* 
deUs pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi-1 

šokių knygų.

ŠReikdžiukito platesnių 
formacijų apie viską, ra
šykite mums -laiškus, tei- 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
'kreipkitės šiuo adresu;

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand Si. &

Brooklun, N. y.
Kur vieuybč, 
Ton galybe.

OIOIO
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Atsišaukimas į lietini jistus 
angliakasius.

Melagystės Naujosios An 
glijos darbininku byloj. Svarbus Pranešimas^

neunij uotas

(Urbiama Redakcija? —Pra
šau įdėti į savo laikraštį šitą 
mano atsišaukimą, kad dau- 
giaus žmonių galėtų sužinoti, 
kas dedasi po 
Westni'orelando,
Sųmnictseto, ir Greeno Kalin
čių kasyklas.

Aš pradėjau darbuotis Kaipo 
organizatorius nuo balandžio 
pirmos ir darbuojuos lig šiol. 
Man teko užeiti gerų ir pras
tų vietų; an<«Jių baronai sten
giasi sukišti mus į kalėjimus 
ir daugelį musų naujų, narių 
sukiša, bet ji\to nenusigąsta; 
angliakasiai visur prašo, kad 
juos greičiau iš tos nelaisvės 
išliuosuotmfie; darbai jau visur 
yra sustabdyti Wcstmorelando 
kauntėj streikuoja 25,(XX) an
gliakasių, Fayettes gauntėj, 
20,000; Summerseto kauntėj, 
20,000; Green kauntėj, 15,(XX); 
trijose kalintose dirba nedau
giau kaip 400 žmonių, kuriuos 
šerifų padėjėjai su lazdomis, 
kaip gyvulius į ganyklą, nu
varo į darbą ir parvaro namon; 
bet išmintingesnieji šaukiasi 
organizacijos pagalbos ir eina 
iš vieno su organizuotais darbi
ninkais Man tako būti vienam 
miestuke, iš kurio, maniau, ne
teks kurpes išnešti. Ten buvo 
13 šerifo padėjėjų ir 2 supc- 

; jie norėjo, !<:»<! 
man darbininkai išmuštų kaili 
ir pavaišino juos alum, mun- 
šaine, cigarais ir cigaretais. 
Pavaišintieji vienok ant ryto
jaus vietoje į darbą eiti, atva
žiavo pas mane’1 ir prašė, kad 
aš įrašyčiau juos j uniją. Tas 
man patinka, kad bosams nesi
seka piudyti darbininkus su 
darbininkais.
imasi ko kita; jie bando išmes
ti darbininkus iš namų, nors 
tas jiems ir nelabai sekas.

Tatai reikia tik darbini n- 
kams tvirtai laikytis, o šita jų 
kova, kad ir sunki, bus laimė
ta. O laimėti šitą kovą būti
nai reikia, nes ją pralaimėjus, 
papu įsi me į nelaisve visam sa
vo gyvenimui. Mums dabar 
reikia tik palaukti nekurį lai
ką, kol anglių baronams anglių 
pritruks; kaip jiems pritruks, 
o jų turi pritrukti, tai jie neis 
jų patys kasti; jie atsiprašis 
darbininkų, duos Jiems tiek, 
kad jie galėtų išmisti su savo 
šeimynomis, ir susi taikys.

. Todėl nereikia bijotis, kad 
darbas pabėgs; jo turėsime, 
kaip tik streiką laimėsim ir 
gausim geresnį atlyginimą už 
tai,—tokį, kokį gauna unijos 
nariai.

Taigi, <1 raugai laikykitės; 
perskaitę šitą laikraštį, paduo
kite kitiems savo draugams, 
kad jie ir pamatytų, ką kiti jų 
draugai dailininkai mano ir

Bostonas. — Kaltinančiosios 
puses liudytojo Louis Pelser 
prisipažinimas prie melo ir gi
namos pusės nesenai surasto 
žmogaus mačiusio užmušystę, 
Roy E. Gauldo paliudymas po 
prisieka padaro pamatą reika
lavimui bau jo nagrinėjimo. Ni- 
colos Sacco ir Barlolomeo Van- 
zetti bylos; šitas reikalavimas 
paduota Massachūsettso Aaugš^ 
tesniam teismui bal 26. d.

Gynimo grupės pareiškimui 
šitų įrodymų įteikimas yra pir
mas žingsnis daromas atideli- 
iiiui Naujosios Anglijos darbi
ninkų bylos, kuri sukėlė pro
testą visam pasauly.

Pelser yra vienas penkių liu
dytojų — keturi prieš Sacco 
ir vienas prieš Vanzctti — ku
rių “pažinimas” italų darbi
ninkų organizuotojų buvo vie
ninteliu tiesiu įrodymu pare
miančiu ‘ kaltinimą, busią jie 
dalyvavę išmo'keslies pinigų 
išplėšime ir žudyme South 
Braintrec’je, Mass., bal. 15 d., 
1920 m. Jis liudijo garsioj by
loj Domiame busią Sacco esąs 
lygiai tokio veido, kurį jis sa
kėsi matęs kelias sekundas per 
truputį pravirą langą.

“Aš negalėjau būti tikro pro
to. Aš -nemanau. Ln<l aš bu
vau sveiko proto”, sako Pelser 

teisi n dilimas savo melus. Pelser 
pasakė, kad “kas nors turėjo jį 
priversti” duoti
gingus pareiškimus, nuo kurių 
kaltinamųjų igyvastys priklau
sė.

tokius melą-

Bet jib tąsyk Redakcijos Atsakymai.

tiktai
“insu- 
norite

Chicago, Illinois.

Su tikra pagarba ir užkvicti- 

mu pasilieku

mo,
“KI 

riu,
pasilieku atmintyje tarpo visų 

lietuvių.

Apari manęs šiame ofise 
rasis kelioliką gabių vyrų, kurio 
jums patarnaus prie kiekvieną 
progos ir iš kalno užtikrinu 
jums, kad visi busite pilnai už
ganėdinti.

Mes neužsiimam pardavinė

jimu laivakorčių, siuntinėjimu 

pinigų ir tt., bet vien 
“REAL ESTATE” ir 

rance”, taigi tie, kurie
teisingą rodą prie pirkimo nu

loto, farmos ir tt., tai 
AlSK SZLIKO”, ir aš no- 

\kad šis žodis ant visados

Duodu žinoti visiems lietu
viams, kad aš nuo šios difenos 
atidariau naują ofisą nr. 
3241 South Halsted Street, 
viršuj pono Juciaus restaurano. 
Užprašau visus kreiptis prie 

manęs su žemiau minėtais rei
kalais: kaipo: pirkimo ir par

davimo namų, lotų, farmų ir tt., 
užtikrinu visiems, kad gausite 
konogeriausį patarnavimą ir už- 

ganėdinimą. ,

Tūkstančiai lietuvių, kurie 
mane pažįsta, gerai žino mano 
gabumą viršminetame užsiėmi
me ir tiems, kurie uždirbo tūk
stančius dolerių per mano pa
tarnavimą širdingai dėkavojų ir 
užkviečių ant toliaus drauge 
darbuotis.

3241 South Halsted Stree't,
Telephone Boulevard 5066

' Antros lubos

v
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TIESI 
KELIONE

/• .ARBA. LJEPOJU
jy"y'Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
te/TF Lietuviai važiuoja į Piliavą 
y aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

V1SA TREČIA KLASSA PADALIN- 
TA I KAMBARIUS

'fį ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ^r 8-nių LOVŲ
POLONI A .............................  Geg. 17

MESTONIA ..............   Geg. 31
TREČIOS KLASOS KAINOS Į:

^ HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.

| Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

--------------------------'---------------------------------------------- --------------------------------

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Čekiai:

2527— R. Grušeckis
2528— R. Grušeckis

K. C. Schismatic, Cairnbrook. 
—Redakcijos žiniai reikia pa
duot ir savo tikras vardas pa
vardė ir adresas, kitaip kores
pondencijos metamos.

Laisvamaniui, Grand Rpds. 
—Apie tas prakalbas buvo jau 
Naujienose rašyta. Nedėsime.

HCKIlIlIIlKiaBIHEIIB 

PATRIOTIZMAS Į 

Pačėdumas turi būt 
pasargos 
I0WA S’ 

SAVINGS
Kapitalas ir I

u

H 
■
U

a

—Orgiųiizatorius.

j'.

žodis
1ATE
BANK
ervfršis—

$120,000.00.'
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

PRANEŠIMAS
Norime pranešti daugybei savo 

draugų ir rėmėjų, kad persikėlėm nuo 
1415 So. Halsted St., į 140L South 
Halsted St. ).

Dabar turime visiškai naujutį sta- 
ką, vyrams ir vaikinamą drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už- 
kviečiame jus ir jaučiamės, kad ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio 
13 d. Du įėjimai: 1401 S. Halsted 
St. ir 739 W.' 14th St.

Atdara kasdieną iki 9 vai. vak.
Nedaliomis iki 6 vai. vak.
> S. GORDON.

1401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS

Linksma ir Saugi Kelione I Lietuva
Didžiiįįisiu laivų AQUITANIA (Cunard Line) Jtfne-Birželio 13 d. Keliau

ninkus palydės iš Chicagos iki Kauno Lietuvos Maisto B-vės Pirmininkas j N. P. 
Radis ir Direktorius B. Navickas. Su jais keliauna apie 50 lietuvių iš Chicagos 
ir apielinkių. \ 1 wi ■

Jei rengies keliauti tai keliauk June 13 dieną. • J ; LikJ !
Per Lietuvos Maisto Bendrovę su palydovais.

*

~ ■

' i f- ■ S

....... - ; .
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3346—J. Kaščiokas
3356—O. Lukau^kytė i 
3400—A. Zipraitė
3445—A. Aleksandravičiūtė 
3455—V. 'Banys 
3458—M. Radauskas
3493---- A. Aleksandravičiūte

3447—K. Lukaitė 
3581—O. Arlauskaitė*
3591— . Paulauskas
3592— J. Gedminas
3692—A. Purenąs 
10048—A. Viečkis 
10052—M. Račiutė 
14009—S. Gumbinas 
Tel. 147—J. Markus 
10726—A. Karalina 
J.1439—A. Šlepetį s 
11763—J. Norkus 
12097—P. Plonaitė 
12121—P. Pocevičiuą 
12185—B. Kalpokas 
12189—O. Kazlauskienė 
12190—M. Minkevičias 
12204—B. Staupelienė 
12252—K. Lomsąrgienė 
12254—J. G'lebauskiene 
12265—O. Urnezienė 
12276—II. Kliučinskiene 
12309—P. Juškienė 
12319—K. Barauskienė 
12320—J. Kasiliauskis 
12356—P. Kiušis 
12378—O. Pitkievičienč 
12387—E. Vargdienė 
12419—J. Valadkus 
12439—P. Strazdas 
12546—P. Kasilius 
50159—L. Staškus 
50253—J. Lielikis 
50257—K. Petrušioniui 
50277—M. Margevičius 
50291—A. Rredžius 
50269—O. Miliekienė 1
10620—O. S^daitienė

paradais. 
( I ■

12076—K. Grinmaliutč 
12092-^-K. Norkus 
12098*—J. Mockiene 

. 12101—L. Steponavičius 
12104—M. Rimkienė 
12106—J. Daumandžius 
12050—B. Meškauskienė 
12067—M. Tarnauskas 
12095—O. Stoniene 
12096-J. GrikSius
12111—A. Pašakarnienė 
12115—J. Venckus 
12118—E. Miiašiunięnė 
12122—J. Vaitkus 
12123—U. Judeikienė 
12125—R. Puikis 
12126—P. Jurevičius 
12127—M. Putkienė

• i 12130—M. Lipiutė 
12158—P. Gedamorfckis 
12146—J. Veiveris 
12134—J. Butautas 
12168—v-A. Šimkus 
12170—S. Jezemskienė 
12202—R. Miniatiėnė 
122'08—J. Taras 
12223—M. Struoga 
12232—A. Čiuža? 
12310—J. žilius 
12341—P. Karsikas

- 12359—M. Laukšys 
12367—M. Seibučis 
12395—J. Karvelis 
12463—Ą. Laifelookis 
12464—J. Arlavičius 
12452—S. Skirgaola 
12465—A. Kriščiunienė 
1249jČVA. Šlekys 
12540—Lapinskienė . ■« 
12551—R. Nainavičius - 
50189—J.i Pečiulis 
50213—E. Garjonienč 
50215—M?Račkus 
,50233—M. Žalpienė 
50234—A. Vileikis 
50239—J. Margirienė • 
75002—I). Grainauskienč

Kvitai su paėmėjų parašais randasi

RUSIŠKŲ 
Žebenkš- 

čių 
Balerinos

Didelės, n»- 
s t ebinančių 

modelių. Vu- 
odegos a p- 

Hnk visa, i li
ko pamuJa- / 
lu. Regulia- l 

rė vertė $160 J 
pnrdavi mo I’ 

kaina U

$89

TIK ŠIĄ SAVAITĘ ALAPINIAI C 4
ŠALIKAI Y I U

Visi puikių tankių S S
vi latrų ir gražiausių | Į į
spalvų. Vertės iki >50 ■

Stern & Co. kreditorių komi
tetas paskelbia sekamai:

Parankamo delei Stern & Co.j 
kreditorių, kad ofisas bus atda
ras utarninkų ir ketvergų vaka
rais nuo 6 iki 8 vai. vakare ir 
subatomis po pietų iki 6 vai.

Kreditoriai kviečiami į ofisą 
per šį pažymėtą laiką ir aukš-| 
čiau pažymėtose valandose, kad 
gavus visokių informacijų.

Room 1103, 79 W. Monroe St.
Komitetas.

• Laivakortes 3-čios klesos $106.50.
<9 *

• Norintieji važiuoti į Lietuvą ir turėti linksmą kelionę su gerais 
kreipkitės į

Lietuvos Maisto Bendrove
10715 Michigan Avenue,

Arba pas musų atstovus:

IND. HARBOR, INDIANA
P. Baltrušaitis, 

8808 Beech Street.
MILWAUKEE, WISCONSIN 

J. Boreisius, ,
604 — 6th Street.

Mes suteiksime geriausį

palidovais

<$»

Chicago, III.
E. ST. LOUIS, ILLINOIS 

P. Paulauskas, i
1226 N. 8th Street.

V^AUKEGAN, ILLINOIS /
L. Misuinas, 

907 — 8th Stree.
J. Labanauskas, 

725 Victory Street.

patarnavimą keliauninkams. Taippat perkelsim 
jūsų pinigus į Lietuvą, saugiai doleriais arba išmainysime ant auksinų pagal die
nos kurso.

Parūpiname pasportus ir parduodame laivakortes mąt geriausių linijų.

“Naujienų” ofise.

U R c°-H
718 CENTURY BUILDING 

202 So. State St.
Plet-vakarinis Adams frhtvės kampa?

Tol. Rockwcll 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai k puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

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

3259 Ogden Avė., Chicago.

✓

Tr

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto ik^ 2 vai. po piet.

PACIAVIMOSI PAS 
ĮVAIRIAS TAUTAS

—..... - ...................................— ..... .................................................... I

, Pagal H. D’Almeras’ą
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas:

pas muzulmanus; pas marmonup.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje
5. Pačiavimasi Francijoj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20cZ ’ ’
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šią 

knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street,
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:: ŽINIOS::

turinti 'surinkusi daugybę dra
panų tik niekas nuo rinkėjų jų 
nepaima; tie, kurie turėdami 
automobilius apsiėmė tas dra
panas nuvežti į paskirtas sto
tis, nebuvę namie, prireikus jos 
vežti, čia pasižadgjb kiti du

Lietuviu bateliuose

Iš “PAŽANGOS EISENOS”

Parodos eksponatų vedėjo 
dr. C. St. C.lair Drck‘v’6 pareiš
kimu Pažangos Eisenos laikui 
nuo liepos 29 d. iki rugp. 14 d. 
Chicagos Miesto Prieplaukoj 
trisdešimts tarptautinių rijikų 
pasieniu vietas. ,

Yra statoma auditorija 3,000 
sėdynių tal}n>s, kur keturi tarp 
tautiniai švittimo kongresai

nsi$ “
dailės padaras ir turės 
akustikų (skambumų), 
kinis gyvais klausimais, 
bus svarstomi koilgreso

Tai bus

Komisija tarptautinės kon* 
ferencijas lankyti pranešė, kat 
iš trijų jos narių tik vienas 
lankęs; šis pareiškė, kad dar
bas eina sėkmingai, aukos gau
siai plaukia. Apie birželio 
mėnesio vidurį rengiama tarp
tautinė “Tag Day” Rusijos ba- 
duoliams; aukas bendrai rinks 
keturios organizacijos; tikima
si gauti valdžios leidimas, nes 
tam pritaria buvusis Illinojaus 
valstijos governoras Dune ir 
kiti žymus politikai; tuo tiks
lu nutaria kreiptis į draugijas,

Pen- 
kuric 
salėj, 

bus radijos, švietimas, laksty- 
ba, sanitarinimas'ir pienas.

Pažangos Eisena, anot dr. 
Drake, gąvu-si vardą. “Trisrle- 
šimts rodynių vienoj.% Bet jie 
esanti net-daugiau kaip tiek. 
Tai esą pilnai išaugusi tūks
tančių lig šiol buvusių valstiji- 
nių ii’ tautinių mugių atstove. 
Kuo; Ix?ipzigo mugė buvo vi
durinei Europiai, tuo Pažan
gos Eisena busianti ‘ne tik vi
duriams vakarams, o ir vi
soms Jungtinėms Valstijoms. 
Pirkliai susirinkusią iš visų 
pasaulio kraštų —< Pietų Af- 
irkos, Australijos, Japonijos, 
pietinių Amerikų ir J2uropo§.

KARNAVALAS besveika
čių KAREIVIŲ NAUDAI.

“Aukso žvaigždės Motinų” 
pirmasai skyriais taiso didelį 
karnavalų naudai buvusių ka
reivių, kurie karo metu išteko 
savo / sveikatos. Karnavalas 
bus G raut Parke ir tęsis, nuo 
gegužės 12 iki 21 d. (Laukyto

iš laik-

“GOLD STAR MOTHERS” 
Chapter No. 1 

Disabled Soldiers Benefįt 
Carnival

GRANT BARK MAY 12-21 
'filis pass will

FREE ADMIT ONE FREE 
Child

5c and this coupon cntitles 
child to ride on

M BR l { Y—410- 1 i<) UN'D

oif S. B. lietuvių skyriaus rin
kikais paskirta dvi moters ir 
vienas vyras, 'Einant Centro 
instrukcijomis tam tikslui iš- 
rinkta vyriausias organizuoto* 
jos. Į vietų nesilankančių 
delegatų tarptautinei! konferen- 
cijon išrinkta vienas naujas.

Progresisčių 9 kp. delegatė 
pakėlė klausimų, proponuoda- 
ma konferencijai išreikalauti iš 
kitos progresisčių kuopos $20, 
kurie pavesta Rusijos baduo- 
liains. Tie pinigai paskirta mi
nėtam tikslui dėlto, kad toji 
kuopa negalėjusi išgautu jų iš 
moters, kuri juos turi. Paaiš
kėjus, kad tų pinigų istorija 
siekia 1916 m., klausimas' ta
po atmestas.

Delbgtai buvo raginami dau
giau naudotis, vardošaukio 
blankomis, kurios su aukotojų 
vardais ir aukų suma pasiun
čiama Maskvon į archyvų.

Komisija teisingoms Centro 
atskaitoms surengti ir) atsakyti 
į Naujienų ir kitų laikraščių 
“šmeižtus” pranešė, kad ji dar 
nieko negali parodyti, nes iš 
Centro negauta nei atskaita, 
nei atsakymas į šmeižtus. To 
priežastis esanti tame, kad 
Centro darbininkai neturį lai
ko. Jie žadėjo < tuojaus pada
ryti viską “Ūkei”, kaip tik bus

vidutiniškai. J. Pociaus orkes
trai griežiant jaunimas links
minos iki vėlybų išvakarių.

Balius, kaip girdėt, pavykęs 
neblogai. Pelno, sako, liko 
apie 60 dolerių. — Buyęs.

tam tik-

kalbėtojas, 
savo kny- 
Lietuvoje.

Vicnas delegatų nesutiko su

F. Of. S. R. konferencija
(Jeg. 7 d. Mehlažio svetainėj 

Frieuds of Sovict Russia drau
gijos lietuvių skyrius laikė 
konferenciją. ’ Atlikus papras
tuosius susirinkimui reikalin
gus reikalus ateita prie įvairių* 
komitetų pranešimų. Pirmas 
savo pranešimą išdavė finansų 
sekretorius, it rampai pasakyda-l 
mas, kad pas kasininką yra 
yra tūkstantis suviršuin dole
rių. Kasininkas tam užprotes
tavo, sakydamas, kad pas jį 

nėra jokių pinigų • ir dar yra 
astuoni doleriai skolos. Mat 
jis norėdamas pasiųsti pinigus 
kur reikia ir norėdamas suda-| 
ryti lygiai $1100, turėjo dar 
paskolinti aštuonis doleriu?. Ar 
tuos pinigus Centras priėmė, 
ar ne, jis dar negavo žinios.

ras jau senai turi turėti atskai
tai? prirengtas ir dabar jiems 
tik sulankstyti ji, įdėti vokan ir 
pasiųsti. Atsakymas (Naujie
noms ir Keleiviui) esą nereikia 
Centrui formuluoti; antra ver
tus, -girdi, čia nereikia jokios 
evangelijos rašyti; užtenka į- 
dėli laikraščiuose teisingą at
skaitą ir tas bus pilnu atsaky
mu šmeižtams, nes anuose 
laikraščiuose ir nebuvo nieko 
daugiau, kaip tik atskaita ir 
paklausimas, į kurį neduota 
jokio atsakymo. Komisijai pa
likta laukti atsakymo iš Cent
ro.

Nors aš neturiu nieko bend
ra su tuo dalyku, bet aš susi
domėjęs juo ir man yra keis
ta, kad Centras neturi atskai
tų ir tik paklaustas eis ran
kioti jas per mėnesį laiko, ar 
daugiau.

Kaip matyti, lietuvių sky
riaus. konferncijų delegatai 
darbuojas atsidėję, deda savo 
pastangas be jokio atlyginimo, 
lik jie turėtų daugiau, žiūrėti 
j viršūnes, kad jų triūsas neitų 
kitiems ant riebalų.

’ —Komieta.
. • t

BRIDGEPORT.

Prakalbos LieL Mok. Prof. 
Sąjungos reikalais.

Gegužio 9 Raymond Chape- 
lėj sumanytojai . sutverti Lietu
vos Mokytojų Profesinės Są
jungos Rėmėjų Draugiją Ame
rikoj buvo surengę prakalbas. 
Kalbėjo mok. B. žydelis. Jis 
savo kalboj aiškino, kad Mo
kytojų Profesine Sąjungą esą 
progresyvių vyrų ir moterų 
mokytojų draugija Lietuvoje. 
Joje nėra nei dešiniųjų, nė 
kairiųjų davatkų — vien tik 
vidurinės srovės progresyviai 

mokytojai joje susispietę. Jos 
narių esą 1500. Ji turinti visur 
?avo atstovus ir klojanti 
prieš klerikalizmą. Bet kad ga
lėjus prieš tai sėkmingai ko
voti, reikią sudaryti bendras 
frontas. Tuo liksiu sumanyta 
sutverti Mokytojų Profesinės 
Sąjungos ' Rėmėjų Draugiją 
Amerikoj. Jos skyriai galima 
tverti visur, kur tik 
lui pritarėjų rasis.

Klerikalai, sakė, 
esą pristeigę, visur 
gynų ir laikraščių
Jie savo knygynuose laiko 
vien lik klerikalinio pobūdžio 
knygas ir laikraščius. Profesi
nė Sąjunga turinti daug dar
bo ir maža kapitalo. Tat kol 
kas Sąjunga nepajiegianti ves
ti konkurenciją su klerikalais.

Mokytojų Profesinė Sąjunga 
turinti jau sutverus spaudos 
draugiją .leidimui savo knygų 
ir mokykloms vadovėlių, kad 
užkirtus kelią šv. Kazimiero 
Draugijai. rBc to, Kaune Są
junga turinti įsteigus gimnazi
jos kursus suaugusiems, kur 
per metus esą galima priren
gti dvi klesi. Ten mokytojau
ja gabiausi mokytojai.

Šiuos met Sąjunga buvo su
rengus mokslo priemonių pa- 
rodą, kad parodžius kaip gali
ma tatai patiems {įasidirbti, 
kad jų nereiktų mokykloms iš 
užsienio traukti. Parodą atlan
kė daug žmonių, mokinių, jė
zuitų klerikų ir kunigų. Eks
ponatų buvo nemaža parsi
traukta iš Vokietijos, bet daug' 
jų buvo ii; iš Lietuvos. Paro
da turėjus gero pasisekimo.

Profesinė Sąjunga; tęsė kal
bėtojas, vis daugiau ir dau
giau apima dirvonų Lietuvoj 
ir juos sėkmingai purena. Te- 
čiaus jeigu butų galima gauti 
didesnę paramą iš amerikiečių, 
darbas eitų kui" 'kas sparčiau. 
Klerikalai tatai matydami iš 
pavydo neriasi ir visokiais bu
dais bando Sąjungai kenkti.

Po {Jo prakalbos prirašinėjo 
narius prie Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos Rėmėjų 
Draugijos ir rinko aukas. Na
rio mokestis 5 dol. metams; 
užtai jam siunčiama Lietuvos 
Mokytojų Prof. Sąjungos mė
nesinis laikraštis “Mokykla ir 
Gyvenimas”. Su narių mokes
čiais ir ąukomis surinkta 100 
dol. — Ten buvęs.

VAKARIENĖ SCENOS DAR
BUOTOJAI PAGERBTI.

Soptintadienį, geg. 7 d., Mcb 
dažio svetainėj scenos mylėto
jų būrelis surengė vakarėlį pa
minėjimui 21 melų sukh'ktuvių 
scenos mylėtojos drg. M. Kal- 
naiis'kiutes-Diindulienos dalyva
vimo lietuvių scenoje. Šįmet 
sukako dvidešimtį vieni metai 
kaip ji, gyvenimo aplinky
bėms leidžiant darbuojas ir 
vado'&luja lietuvių progresy
viam judėjime, priklausyda
ma S.MjP.S., L.S.S., Dramatiš
kam Rateliui., Scenos Mylėtojų 
Rateliui ir parašydama keletą 
scenos kurinių: “PTtVogtas Kū
dikis”, “Molinos širdis”, “Gra
ži Mageliona”, “Dvi S(eserys’L

Vakarėlio\ programas susidė
jo iš kelių 1 gabalų. Iki vaka
rienės grojo J. Grušo Jaunuo
lių Orkestrą ir biivo žaidžiama 
“Aguonėlė”. Vakarienės laiku 
Roselando L.S.M. Ratelio darys, 
drg. Mačiulis nuėmė paveiks
lus. Vakaro vedėju buvo J. 
Stungis. Jam paaiškinus vaka
rėlio/ tikslą, dpjgč Petrgnolė 
Petraičiutė-Milerienė įteikė sa
vo asmeninei ir scenos mylėto
jai draugei perlų karolius va
karėlio atminčiai. Kalbėti bu
vo pakviestas St. Šimkus, ku
ris keliat’ą metų drauge su M. 
K. Dunduliene darbavos kartu 
lietuvių scenoje, .lis savo kal
boj nurodė į tas sunkenybes, 
kurios tenka lietuvių scenos 
mylėtojams pergalėti, statant 
kokį nors kurinį. Svetainėse, 
kur lietuviai kurinius vaidina, 
tinkamų scenerijų nėra ir tos, 
kurios yra, vadyjoms tenka 
raikščiais suraišioti, šakaliais' 
aprainstyti. -Prie tokių apysto- 
vų ką nors linkainai suvaidinti 
be galo sui)|kii ir ima daug 
energijos ir pasi^entima. Bet 
M. K. Dundulięnė. (turėjo ištver
mės ir kantrybės per tiek metų 
darbuotis \ įvairioms lietuvių 
progresyvOms draugijoms; kar
tais net/ sirgdama važiavo iš 
Chicagos į Roselandą, ar kitur, 
kad tik ..pastatymas pavyktų.

Jis palinkėjo jubilentei ir 
tolinus taip darbuotis, kol jos 
pajiegos tesės.

Po kalbos draugės Ripkevi- 
čiene ir P. P. Milerienė gražiai 

— ------- ; duetą,
pritariant p-lei Sadaus- 

Toliaus kelis žo-
Misevi-

teliutė ir A. KauMlaite, F. S. 
Ketmėžienė ir p-lėU. Mingelai- 
tė.. Patarnavo drg. M inge be
ne, J. Danušis ir P. Masiokas.

Scenos rėmėjų buvo apie de- 
vyniosdešimts asmenų. Po va* 
karionei sekė šokiai ir žaismęs 
iki vėlumos,

—šapos Darbininkas.

RUBSIUVIŲ DELEGATŲ 
PRAKALBOS.

Pirmadienį geg/ 8 d. Unijos 
svetainėje kampas Bobey ir 
North avė. Lietuvių skyrius 
surengė prakalbas tyčia lietu
vių delegatams, atvažiavusiems 
iš kitų miestų Rubsiuvių Kon* 
vencijon. Prakalbas 
pirmininkas Butvilas.
buvo pastatytas kalbėti delega
tas drg. černauskas iš Rochcs- 
terio, N. Y. Jis sakė, kad ryti
nėse valstijose, ypatingai tame 
mieste, kur jis gyvena, rub- 
siuviai dilba tik po tris dienas

atidarė
Pirmas

Jis taipgi nurodė į itochcste- 
rio lietuvių ir kitų tąutų darbi
ninkų ydas. Į unijos lietuvių 
skyriaus susirinkimus, iš kelių 
šimtų narių,' ateina vos de
šimts, penkiolika narių; perei
tuose unijos viršininkų rinki
muose iš 10,000 narių balsavo 
vos septyniolika šimtų. Jis pa
brėžė, kad šita yda yra taisyti
na ir kad yra vilties, kad ji 
greitai bus pataisyta.

Bostoniškiai delegatai 
mine, kad jie nesenąjį pergyve
no bošų rykštę, lokautą, ku
ris tęsėsi ilgokai ( jie nenusi-

. CICERO.
Gegužio 6 Liuosy'bes svetai

nėj Raudonis Rožės P. Kliubas 
buvo surengęs balių su šo
kiais. žmonių buvo susirinkę

sudahtavo tris kartus 
pianu 
kaitei.
džius pasakė
čiutė, kuri pirmiaus Dramatiš
kam Rately ir šiaip lietuvių 
scenoj ėmė dalyvumą kartu 'su 
M. K. Dunduliene. Ji pasakė, 
kad scenos menas lai žmonių 
gyveninio veidrodis, kuriame 
atsimuša žmonių gyvenimo 
pažanga ir ydos, iš kurių kiek
vienai gali pasimokinti. Ji iš
reiškė užuojautų ir pagarbą 
savo scenos draugei ir padėką 
surengusiems vakarėlį.

Ant galo pratarė ir M. K. 
Dundulienė kelis žodžius. Ji iš
reiškė savo »džiaugsmą, maty
dama tokią savo darugų ir 
bendradarbių užuojautą jai.

Vakarienę suruošė p-lės Zu-

Petrikienes. Tie vienuolika 
šimtų dolerių yra* pereito me
nesio įplaukos.

Komitetas, turėjusia sutvar
kyti likusius nuo seiliaus bu-| 
busio bazaro daiktus, pranešė, 
kad einant pereitos konferenci
jos nutarimu atiduoti tuos! 
daiktus rengiamam tarptauti
niam bazarui neparojo to pa
daryti ir daiktai tebėgto vi kaip 
stovėję. Nutarta jie 'sunaudo
ti prie pirmos progos; tas pa
vesta padaryti tai pačiai komi
sijai.

Komisija drapanoms rinkti] 
Rusijos baduoliams pranešėt

DARATA JANAUCKIENE

Mirė vasario 16 d., 1922 m., 
sulaukusi 80 metų amžiaus. Pa- i 
liko dideliame nuliūdime 2 su- 
mi: Antanų Amerikoj, ir My
kolų Lietuvoj, dvi (lukteri: Kpt-J 
riną, Elzbietą ir Oną Lietuvoj. 
Paėjo Kauno rėd., Panevėžio 
parapijos, Preidžių kaimo. Pa- | 
maldos atsibus birž. 27 d., 8 
vai. iš ryto, Šv. Kryžiaus baž- I 
nyčioj. Visas gimines ir pažįs- I 
tarnus kviečiame pasimelst už 
jos dūšią. j

Iš priežasties rezignavimo
p. Hertmanavičiaus

Dalininkai Mildos Teatro bendrovės kreipkitės
visokiais reikalais pas

Sekretorių Bendrovės
■ ' 840 W. 33rd St. / |

Yards 2790

Siiim

minė, darbavosi energingai, 
turėję 60 bylų su bosais ir 
tas bylinėjimasis alsėjęs jiems 
labai daug pinigų, vienok uni
ja likusi išlaikyta. Nors Bos-* 
tone ^kobinių šapų esama, bet 
turima vilties, kad jos ateity 
pereisią Amalgamėtų pusėn. 
Jis dėkojo Chicagiečiams už 
paramą suteiktą streiko »metu. 
Streiko labai gerai laikęsi lie
tuviai, o žydai kiek silpniau. 
Dabar bošai lietuvius labai per 
sekioja ncunijinčse šapose. 
Apskritai Bostone pas kriau- 
čiiis ir kitose pramonės šakose 
darbų ‘dabar labai maža esą; 
dirba tik po tris dienaus suvai
toję ir mažiau, bet tikimasi, 
kacf žiponų sezonui atėjus dar
bai pagerės.
. Delegatas, iš Philadelphijos 
pasakė, kad jo mieste prie vie
no lokalo priklauso lietuviai, 
lenkai ir rusai! jis ragino ir 
chicagicčiuB nepaisyti tautinių,

mų ir nevarineli frakcinių vai
dų unijos susirinkimuose, o 
žiūrėti vienjUnijos reikalų. Jis 
taipgi prašė Wegntu|f kad jie 
konvencijos posėdžiuose steng
tųsi išgauti nuosprendį paski
riant} Philadclphijai kitų orga- 
irizuoloją į Duseikos vietų, ku
ris neatsakąs unijos reikalavi
mams., Jo mieste kriaučių dar
bai dabar cinų nepergeriau
siai, bet unija sustiprėsianti, 
kaip bus atklystas link|unesni's 
organizuotOjas.

Brooklyno delegatas aiškino, 
(Seka ant K-to puslp.)

KlflNBROC
11 HALSTED. 20™ ST S ANDS 
AB. CANALPORT AVĖ

Atdara
Subatoj 

iki (5 vai.' 
vakare.

VasariniuApredaluIsflardavimas
Specialiagražių, naujų aprėdalų išpardavimas

KOTŲ, PALER1NŲ IR APSIAUTALŲ
Moterų ir merginų pasipuošimui, gražių madų 
,ųž pažymėtinai žemą kainą, paprastai kalbant 
apie drapanos vertę.
Velouro, polo, tweeda, polires ir Hportiško miš
raus; su diržais sportiški kotai, apsiautalo ma
dos ir puikios palerinos.
Pasirinkimui iš navy, reindeer, geltonų, Harding 
mėlynų ir rookcy gpalvų visokios mieros,

DĮtESES
Moterims ir merginoms; patraukiantis pasipuo
šimas iš
Canton Crepe, Satino, Crepe de Chine.
Karieliuotos ir embroideriuotos —— naujų mode
lių ir spalvų. Specialiai $12.75

Metinis Vasariškų Skrybėlių

$3.00
Didelių, mažų ir vidutinių pa
vidalų; permatomos ir palai
dų plaukų pynimo išvaizdos; 
aptrimuotos gražiausiomis 
kvietkomis ir vainikais, kvie
čiais, sparninems plunksnoms 
ir šiaip gražiai ir gelumbinės 
visokiose spalvose, specia
liai po

LAZURKOS
Dabar geriausios

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegų.

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazuritas.

BULLDOG BLffi
Prašyk savo groserninko Bull Dog 

lazurkų.

J. L. PRESCOTT C0.,
New York

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietavon pei mua: I 
40 ccnt. už 100 auks.

. I . f
arb*

, 250 už $1.00 ; j
Pigesnis kursas uunčiant 

didesnes
Pristatyams Užtikrintai' 

Trumpame laike
Centrą! Manufacturing 

District Bank
State Bank— 

Cleering House Bank 
1112 West 35th Street

Turtus 56,000,000.00 
^——4........—

T. Pullman 5482

i sarai)
AIUŠERKA

I Turiu patyrinu 
moterų ligoee; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir kudi 
k| laike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, III.
- ---------------------— ---

Dr, Yuška .
1900 So. Halsted St.

Tel, Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto jld

8 vakaro i \
Itaridencija: 2811 W. 63rd

Tel. Prospect 8466
>■11! ■■■■III I < —■ Į f

Telephone Yards 5032

DR. M. §TUPNICKI
3107 So. St.

CfilCAGO, 1LL.
VALANDOS: Nu5 8 11 ryte

‘ Ir nuo 5 iki 8 vakaro-- - - - - - - - ...—
Rezidencijos tel. Van. J Jūron 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 go. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—U ryto; 2—3 po p?ėt, 
1—8 vak. Nedčliomis 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.

į 3303 So. Morgan Street,
Į CHICAGO, ILL.
— ) ......

Tel. Aaustin 737

DR..MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrjžo iš Califomijos ir 
vcl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Uarrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare ifiskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktiniu Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halstod St.

Telephone Yards 1532

DU. J, KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas > 

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

3259 So. Halsted S t., Chicugo.

Telephone Yards 5834

DU. P. G. WIEGKER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ i 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted Št„ Chicago, III, Į

Dr. A. J. BERTAšHJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevarda&ilS 

Residencijos Tol. Boulevard 1042

Dr. Maurlce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki « 
tir 7 iki 9 v. nedeldierJais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.
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’ Lietuviy Rateliuose Pranešimai REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

kad pas juos didžiausias vargas 
iir nesusipratimai unijoje paei
na iš to, kad Brooklyno kriau- 
čiai atsisako assesmentus /mo
kėti ir tveria visokias smulkias 
rūbų siuvimo koperacijas ir 
konkuruodami savutarpy nu
muša mokestį ir pablogina vi
sų rūbų išdirbystės darbininkų 
padėtį. Prie orffahizavimo ir 
tvėrimo 
pastūmėja 
ji streikai 
Brooklyne ir
iš pirmo 'joms pritarusi ir pati 
unija, bet paaiškėjus, kad jos 
daro žalą darbininkų klasei, 
pradėta daryti pastangų tam 
blogumui už akių užbėgti. Mo
kančiuosius didžiojo ofiso už
dėtus assesmentus nemokantie 
j*i jų vadina visokiais vardais, 
bet iškilus streikui jie painatis, 
kad be pinigų kovos nelaimėsi, 
nes kapitalistai gerai susivieni
ję ir turi daug pinigų; todėl 
kovai su jais reikia turėti vie
nybę ir pinigai.

Baltimorės delegatas papasa
kojo, kad pas juos pirmiau bu
vo tik sciptyniosdcšrmts • kelios 
ko»i>eracinė< šapos, bet dabar 

< jų yra daugiau kaip šimtas ir 
be jų labai daug atsiranda ske- 
binių siuvyklų; kaip tik 
jas suranda, tuo jos vėl 
lepia kitur; pastaruoju 
daug jų atsirado net pas 
niūkus, toli už miesto, 
sunku unijai surasti,. "nes jos 
slapta vežasi darbą iš ’ miesto 
firmų. Vienok unija deda vi
sas pastangas skebšapėms su
sekti. Delegatas taipgi papasa
kojo, kad pirmiaus rubsiuviai 
labai gerai uždirbdavo, l>et da
bar visoj Baltimorėj darbai ei
na ne geriausiai, dirba tik po 
kelias dienas savaitėje.

Ant galo buvo pastatytas 
kalbėti “V.” redaktorius Miza
ra. šitas spykeris palakė, kad 
dabar viso pasaulio kapitalistų 
kardas kybo virš darbininkų 
galvų ir lx?t valandą jis galįs 
nukristi. Kapitalistai dabar dar 
bininkams keršija. Chicagoj 
buržuazinis leisimas sukišo , i 
kalėjimą cigarų dirbėjas net 
su mažais vaikais už tai, kad 
jos 1910 metais cigarų darbi
ninkų streiko metu pikietavo 
šapas, kada teisinas buvo už
draudęs pikietuoti; kol revoliu
cinis tipas gaivino darbininkus, 
teisinas nebaudė jų, bet pama
tęs, kad darbininkai susiskal
dę, tai moters su mažais vai
kais tapo sugrustas į kalėjimą. 
Mizara pasakė, kad Amalga- 
mėtų unija yra radikališkiau- 
r»ia organizacija, o kaip čia se
nai Mizara, Bimba, Jukelis 
Bekampis varydami darbinin
kėj vienybės ardymo didbą, va
dino šitą uniją kontrrevoĮiucio- 
niška, kuri reikia sugriauti ir 
jos vietoj suorganizuoti revo
liucinę. Mat, kada unija buvo 
silpna, tai jie šaukė kaip ka-

....Valparaiso, Ind
leivių Literatiška Draugija rengia pa
silinksminimo vakarėlį, 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, kurio 
tik gali atsilankyti. — Komitetas

Brighton Park. — L. S. S. 22 kuo
pa rengia prakalbas petnyčioj, geg. 
12 d. kaip 8 vai. vak. Pociaus salėj, 
3821'S. Kedzie Avė. Kalbės Dr. A. 
Montvidas. Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyti. — Komitetas.

Lietuvii} Moks- VYRŲ VYRŲ

U! Vyru Reikia !!!

Prie organizavimo 
smulkių koperacijų 

siuvėjus didie- 
buvusieji

Lietuvių Rytines žvaigždės Pasi
linksmini ųio Kliuhas rengia pavasa
rinį balių nedėlioj, geg. 14, Melda- 
žio svetainėje, 2242 W. 23 Pl« Pradžia 
7:30 vakaro. Kviečiame publiką at
silaikyti. — Komitetas.

Ciceros Lietuvių Pašclpos Kliuhas 
laikys savo mčncsinj susirinkimą ge
gužio 12, 7:30 v. v., Tamoliunients 
svet. Svarbių reikalų delei, visi na
riai malonėkite būtinai susirinkti.

— Kliubo rašt.

Lietuvos Dukterį) Dr-ja'laikys mčn. 
susirinkimą nedėlioj, geg. 14, Mark 
White Square knygyne, Halsted 
30-ta gatvė, 1 vai. po pietų, 
narės turi atvykti, nes yra 
reikalų.

— Petronėlė Kvietkienė,

ir
Visos 

svarbių

pirm.

Liet, švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas su paveikslais, nedėlioj, geg. 
14 d^'7:30 v. v., Raymond Chapellėj, 

. _ _ Be prakalbų bus dar 
Įžanga 

Visus kviečia atsilankyti.
— Komitetas. "

f ,UV V.

816 W. 31 St.
dainos ir kiti pamargiriimai. 
dykai.

Geležies Atmata Kieme

$4.00 i Diena
h-... ... ' '<

nuolatinis darbas

Kreipkitės

PRICE IRON & STEELL COMPANY

67th St. & 48th Avė.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim 
atsigaukit į ofisą1. Liberty Land & Tn- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

| REIKALINGAS žmogus prie 
taisymo senų čeverykų, kad ir 
su piažu patyrimu. Jei norėsi, 
galėsi nupirkt ir bizjjį.

3932 S. Rockwell St.

unija 
pasis- 
laiku 
uki- 
kur

. 1---------------
Žinotina LSS. 174 kp. nariams. Ka

dangi yra nutarta susivibnyti su LSS. 
22 kuopa, tai visi nariai, kurie dar 
nespėjote persirašyti į 22 kuopą ma
lonėkite atvykti į sekamą tos kuo
pos susirinkimą, kuris bus laikomas 
nedėlioj, geg. 14 d. Naujienų name, 
10 vai. ryto. — Sekr. M. K.

VYRŲ REIKIA PRIE MAU- 
dynes darbo.

Kreipkitės:
1115 So. Paulina St.

REIKIA DARBININKŲ I SCRAP 
Yardą, pastovus darbas, ateikite pa- 
nedėly, pasirengę prie darbo.

CENTRAL IRON & METAL CO. 
3650 S.o Rockvvell St.

Chicagos Liet. S. P. Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks geg. 14, 2 REIKIA JAUNO VYRO PRI-
v. po pietų, Zvenzek Polek svet., 1315 žiūrėti barbcr shop.
N. Ashland Avė. Svarbių reikalų 
delei' malonėkite visi nariai susirinkt.

— Sekr. A. Lungevicz.

Šv. Alfonso Draug’ija rengia iškil
mingą balių nedėlioj, geg. 14, šv. 
Jurgio par. svet. Pradžia 6:30 v. v.

i — Komitetas.

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
savo mėnesinį susirinkimą geg. 14, 1 
vai. po pietų, Raymond Chapel svet., 
816 W. 31 St. Visos nares malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti mėne
sinius mokesčius. -— Valdyba.

North Side Draugijų Sąryšis ren
gia puikų balių su šokiais ųedėlioj, 
g«g. 14: 7:20 v. v., Liuosybūs svotai., 
1822 Wabansia Avė. Kviečiame pu
bliką gausiai atsilankyti.

— Valdyba.

šv. Alfonso Dr-još mėnesinis susi
rinkimas ivyks ned , geg. 14, 1 vai. 
po pietų, šv. Jurgio par. svet. Na
riai susirinkite kuo skaitlingiausiai, 
nes bus rinkimas darbininkų į busian
tį balių, geg. 14. *

— J. V. Dimšaj rašt.

Vartų Vyrų ir Moterą 
laikys savo susirinkimą gc- 
1 v. no pietų Aušros Vartų

Visi nariai ir narės ma
nės yra

— Valdyba.

Aušros
Drougiia 
gūžio 14, 
no r. svet. 
onekite būtinai susirinkti, 

svarbus reikalas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU GIMINIŲ JULIJONO 

Cehanavičiaus ir jo sunaus Adolfo. 
35 metai kaip Amerikoje. Paeina iš 
Kauno miesto. Meldžiu jų pačių at
sišaukti, arba kas žino pranešti, turiu 
svarbių reikalų iš Lietuvos. Frank 
Vigontas, 11416 Aberdecn St., Chica
go, III.

ADAM GLOS, 
23rd Avė. & Main St. 

Melrose Park, 111.
—............... ... .... ——

REIKIA KRIAUČIAUS PRIE 
kostumeriško darbo.

ST. ALEKNA,
911 W. 33 St.

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

Kreipkitės:
INTERNATIONAL INSURANCE 

AGENCY, 
105 N. Clark St.

Room 52G

REIKIA 2 PATYRUSIŲ VY- 
rų kriaučių.

2633 Rooseve’.t Rd.
Tel.: Rockvvell 1352

REIKALINGAS, MOKANTIS 
atskančiai savo darbą bučeris.

2558 W.. 69th St.
Tel.: Prospect 7756 r

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

K k 1 •

REPUBLIC WASTE PAPER 
COMPANY, 

1039 W. Congress St., 
Arti Morgan Stę

REIKALINGAS APYSENIS, AP- 
sukrus žmogus į mažą hotelį prie 
kuknios ir abelnam1 darbui. Nuola
tinis darbas; valgis, kambaris ’ir už
mokestis. Hotelį nedirbęs, neatsi
šaukite. Reikalingas šiek tiek pa
tyręs.

1606 So. Halsted St.

REIKTA VYRŲ APVALYMUI ŠA- 
pos porą popiečių,*sub. 2 arba 3 vai. 
ir kita dieną, panedelyj po pietų 2 ajr- 
bo] 3 vai. Gera užmokestis.

y D. MOZAN,
302 So. Westem Avė. 

Arti J&ckson Blvd.

REIKIA PATYRUSIO WHOLE- 
sale groscrio sąlesmano, mokančio 
lietuviškai ir anglišką! kalbėt, kad 
užimtų vedėjo yįętą South Side in- 
staigoj, daugiausiai lietuvių apgyven
ta. Rašykit į JįFąujjenas No. 32.

, „L i. ..L—..,.....
REIKIA paprastų darbininkų, 

pastovus darbas, gera mokestis 
ir darbo sąlygos, pribukite ant 7 
vai. iš ryto. ffetional Lead Co., 

1710 S., Peoria St.

REIKIA paprastų darbininkų 
į serap Iron Yardą.
ALTON IRON & METAL CO.

2122 S. Loomis St.

ĮKANDAI
RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 

odos ir veloujo vidurinio kambario 
setai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario setai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi Būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną Šmo
tą atskirai. Galima matyt dieną ir 
vakarais. 704 So. Independence Blvd.

agentai; 
ir jie 

griovė ją visur kiek tik pajieg- 
daini; jie platino prieš ją viso
kius purvinus lapelius ir Ncw- 
Yorko ruhsiuvių streiko mėtų, 
kuomet unijai gręsė pavojus, 
šitie ponai Mizara su Bekam
piu darbavos išvieno demora
lizuodami rubsiuMius visokiais 
budais ir visokiais purvinais 
straipsniais "IL.” niekindami 
unijos viršininkus. Dabar uni
jai sustiprėjus Mizara vadina 
ją radikališkiausia. Kur 
tokio žmogaus! ' 

Toliaus Mizara agitavo 
gatus, kad jie peivarytų 
žiavime nutarimą steigti 
komitetus ir kad

kad ji reikia griauti

dele- 
suva- 
šapt; 

darbininką’

vietos šapose. Jis sakė, kad 
unijos viršininkams Hillmanu1 
ir kitiems butų mokama tokios 
algos kaip ir paprastiems (dar
bininkams.

Mizara nepamiršo išpeikti 
prainoniečius (IWW.) už tai 
kad jie tveria angliakasių pra
moninę uniją. t

— šapos Darbininkas.

JIEŠKAU SAVO GIMINIŲ: GUS- 
tavo, Jono ir jų tėvo Ernastų. Jio 
gyvena Nexv Yorke ir turi kokį tai 
savo užsiėmimą, 
rikoje. Paeina iš Kauniškių, 
džiu atsišaukti, 
kalų iš Lietuvos.
11416 Aberdeen St., Chicago, UI.

30 m. kaip Ame-
Mel-

Turiu svarbių rei-
Frank Vigontas,

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

LIUDVIKA VEČENITĖ, 
10613 Edbrook Avė., Roseland, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVČDIMUI MERGI- 

nos arba našlės; nuo 28 iki 38 m. 
amžiaus. Esu našlys 35 m. ir turiu 
vieną margaitę. 3^6 metų. Su laiš
ku, malonėkit prisiųsti savo paveiks
lą. A. Laurinaitis, 318 Franklin St., 
Port Washington, Wis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
NORINTI PIRKTI

Musų ofise rasite gerų bargenų: 
namu, lotų ir bizniui vietų. »Dar tu
rim keletą lotų arti 67th ant Western 
Avė. dėl biznio, po $1,500, labai geri 
bargenai. Taipgi arti vienuolyno 3 
lotai po $375, išmokėjimais. Norin
tis pirkti nepraleiskite geros progos, 
nes bus parduoti greitai.

Matykite
A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Western Avė. 

'arti 67 Street,
Ofisas adaras vakarais ir nedėlio- 

mis iki 6 vai.

REIKIA moterų prie assemb- 
]ing darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

^CME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
namų darbo, kuri mokėtų prižiūrėt 
vaikus.

F. A. POŠKA,
3101 So. Morgan St.

Chicago, III.

REIKIA ateivės 'lietuvės 
terš abelnam namų darbui.

S. JAFFE, 
3634 Roosevelt Rd., 

Tel. Van Buren .2168

mo-

JIESK9 KAMBARIU

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

“Jeffre” 1917 m., gerame stovy, 
6 tmrai, arba mainysiu ant'For
do? Atsišaukite: 4

3300 So. Union Avė.

PARŲAVIMUI OVERLAND TRO- 
kas su uždaru viršum. Tinka bake
liui, groseriui ir kitokiam mieriui. 
Parduodu už pusę kainos, nes esu 
skirtingame biznyje. Kaina $150.00. 
Savininkas 4005 S. Artesian Avė., 
Tel. Lafayette 7438.

PARDAVIMUI MAXWELL TOU- 
ring 1919 m. gerame padėjime; 5 ta- 
jeriai, kaip naujas. Parduosiuu pi
giai, 1421 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Atsišauk it pėtnyČioj nuo 6 vai. vak., 
subatoj po pietų.

JIEŠKAU KĄMBARIO VIENAM 
ar prie .kito vaikino, su valgiu ar bo 
valgio. North Side’s apielinkėi. Tu
rėdami kambarį, malonėkite laišku 
pranešti į Naujienų ofisą numeriu 
31. 1 |

PARDAVIMUI PIGIAI AUTOMO- 

 

bilius 5 šeinių, atrodo kaip naujas, 
geriausia 
mokinsiu 
vai. vak.

stovyj. Jei norėsi, iš
važiuot. Kreipkitės po 6

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠDUODU kambarį vienam ar 

dviem vaikinams ar merginoms. 
Kambariai apšildomi štymu, elek 
tros šviesa ir maudynė. Antros 
lubos, 3237 Auburn Avė. '

MR. BYERS
4630 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 6079

PARDAVIMUI AUTOMOBILIŲ 
taisymo dirbtuvė, biznis išdirbtas 
100x125 didumo. Parduosiu arba iš- 
renduosiu, iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
822 W. 22nd St.
Tel. Canal 2112.

PARDAVIMUI MOTORCYKLE 
Harley Davis išdirbystės, visas gė
lame stovyje, parduosiu pigiai. At
sišaukite 3142 West 42nd PI. Chi
cago, ant antrų lubų. Tel. Lafayet- 
te 2594.

£ąisymo šapa J 
prieinamą

ČEVERYI 
pardavimui 
kainą. Visi įtaisymai pirmos 
klesos. Kreipkitės. Antanas Ku- 
nickas, 1607 W. 55 St.

PARDAVIMUI pusė 
sas salikunas, biznis 
dirbtas.

Kreipkitės:
3465 So. Morgan

arba
senai

st.

iš-
PARDAVIMUI €> KAMBARIŲ MU- 

rinis namas, vanos beismante, geram 
stovyj. Parduosiu pigiai už $2,000.

Kreipkitės:
3212 Lime St. 
Chicago, III.

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

•3642 So./Parnell Avę.
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui pusė arba visas restau- 
ranas. Gera proga padaryti pinigų 
mylinčiam tokį biznį. Turi būt grei
tai parduota? Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

1808 W. North Avė.
Tel.: Armitage 6171

’ PARDAVIMUI GROSERNĖ, GE- 
roj vietoj, lietuvių ir airių apgyven
ta prie pat airių bažnyčios, priežastis 
pardavimo, noriu pirkti bučemę. At
sišaukite greitai, nes yra gera proga 

3656 So. Union Avė.
PARDAVIMUI bučernė ir gro- 

semę, visokių tautų apgyvento] 
vietoj. Turi būt parduota šią 
savaitę, nes važiuoju Lietuvon. 

3533 So. Califomia Avė.

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

NETIKĖTAS PIGUMAS
Pardavimui 2 pagyvenimų po 5 

kambarius, su 2 lotais muro namas, 
pusė bloko nuo Douglas Park, šiltu 
vandeniu šildomas, maudynės, elek
tros šviesa ,toiletai, skiepas ir vis
kas pagal naujos mados. Kaina 
$7,500, įmokėti $2,500. Atsišaukite pas 
Ideal Real Estate Co., 3214 S. Hals
ted St.

PARDAyiMUI SALIUNAS LA- 
j bai ^eroj vietoj, vien lietuvių apgy- 

i' Ventoj kolonijoj. Biznis yra išdirb
tas per 25 meus. 4 pragyvenimui 
kambariai. Parduodu labai pigiai, 
nes važiuoju į Lietuvą.

_ 4458 So. Honore St.

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

IGNATIUS CIIAP & CO., 
West Thirty-First State Bank Bldg.

31st St. prie Wallace St.

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

Kreipkitės:
716 W. 31 st St.

PARDAVIMUI . FOTOGRA- 
fiška Studija. Tirštai apgyventa 
lietuvių, bei įvairių tautų, kolo
nijoj. Klauskite:

Naujienų ofise 29.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Mašinos išmokėtos. 
Parduosiu pigiai. Gyvenimui 
kambariai. Renda tik $25.00.

5610 S. Robey St.

EXTRA! EXTRA!
Parsiduoda visi ofiso “Fixtures” 

kaip tai ofiso baras, deska, Partitions 
— partvara ir kiti smulkus ofiso ra
kandai. Kaina gana prieinama. Tu
rime parduoti į gana trumpą laiką.

“NAUJIENŲ” BRIDGEPORTO 
SKYRIUS,

• 3210 So, Halsted St. •
Phone Boulęvard 9663

PAIlDAVlMUI„G)įAŽUS ARŽUO- 
linis grojikli^ ,, pianas. Geriausias 
cash pasiulymias nupirks., Gvarantuo- 
tas, kad gerame padėjime.

3426 N. Ridgevvay
• 1 lubos priekis

PARDAVIMUI GROSERNĖ Il7 
bučernė visokių tautų apgyventoj vie
toj. Vieta gan gera <lel biznio. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

Kreipkitės: s
2612 W. 47th St'.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai saldainių, taba

ko ir groserių krautuvė. Pigi renda 
yra pagyvenimas. Progą padaryti 
pinigų. Parduosiu greit, nes važiuo
ju į Lietuvą.

332 Kenfdngton Avė., 
Kensington, III.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo šapa, labai pelninga vieta 
Parduosiu trumpamo laike, nes einu 
į kitą biznį. Parduosiu šią savaitę 
pigiai.

4830 W. 14th St., 
Cicero, III.

AUKSINĖ PROGA TURIN
ČIAM $950 

Pardavimui 14 kambarių boarding 
House su visais įrengimais. * Biznis 
per daug metų išdirbtas.

P. GADEIKIS, 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GERAS PIANAS 
ir frontinis setas sykiu ar atskirai, po 
vieną. Noriu parduoti greitai, nes 
važiuoju Lietuvon. Atsišaukite po 6 
vai. vak.

A. GEČAS, 
1410 So. 49th Court, Cicero, III.

GROSERIS — VAISIŲ 
KRAUTUVE.

-•$600. Geroj vietoj; išmokėjimai, 
jei reikalinga. Turiu tuoj parduoti. 
Didelis bargenas.

3811 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA kriaučių dirb
tuvė, taisymo ir prosinimo senų 
drabužių ir siuvimo naujų.

751 W. 32nd St.
'PARDAVIMUI SALIUNAS 

kių tautų apgyvento.]’ vietoj, 
davimo priežastį patirsite ant

Kreipkitės:
4635 So.*Wood St.

Tel. Boulęvard 4147

VISO-
Par- 

vietos.

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

Kreipkitės:
• 3101 W. 38th St.

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

2114 So. Halsted St.
e

NAMAI-ŽEME
DIDŽIAUSI BARGENAI BRIGHTON 

PARKE!
2 pag. muro namas po 

5 met. kaip statytas su 
parankumais, cinventuotas 
automobiliams garadžius, 
$7,800, rendos neša $95 į 
mažu įmokėjimu galima nupirkti.

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

3 kamb. 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 
kaip renda. Taipogi turime visokių 
lotų dėl biznio ir rezidencijoms ant? 
lengviausių išlvgų ir prie to statome 
namus su mažais išmokėjimais.

Kreipkitės:
J. N. ZEWERT & CO., 

4400 S. Kedzie Av., netoli Archer Av.

5-5 kamb., 
vėliausiais 
skiepas, 2 
kaina tik 

mėnesį ’su

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

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

Apie 200 akrų, žemė gerai padalin
ta į dirbama ganyklą ir mišką: stuba, 
barne su skiepu; parduodam už $1,900 
įnešti $1,100. Abi'viršminttos farmos 
tuščios, tik anie 2 mylios nuo mies
tuko, ir apie 30 mylių nuo Bingham- 
ton, N. Y., s

A. ŽVINGILAS,
R. F. D. 1, Jewclt City, Conn.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. Lu- 
bai gražioj vietoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto ar kokio 
biznio.

kito

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė. '

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
mūrinis namas po 4 ir 5 kambarius: 
maudynės, elektra, gasas, skiepas — 
viskas pagal naujos mados, Cicero 
apielinkėj. Parduosiu labai pigiai — 
už $5,500.

757 So. Kolmar Avė.
Tel.: Seeley 5040.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ ME- 
dinis cottage, aukštas skiepas, gasas. 
ir toiletas, tik $1,400, vieną trečdalį 
įmokėti kitus ant išmokėjimo.

Kreipkitės pas savininką: 
1057 W. 47th St.

■ .............................................. .. ...... r . ....—

\ PARDAVIMUI DVIEJŲ PAGY- 
venimų medinis namas, 40 pėdų lo
tas, 3049 N. Normandy Avė. Naujai* 
pastatytas su visais patogumais. I>a- 
bai gražioj vietoj.

Atsišaukit:
3100 N. Natoma Avė.

NEGIRTINAS BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų po 6 

kambarius namas: karšto vandenio 
šiluma, maudynės, elektra, cemen
tuotas skiepas, mūrinis garadžius — 
viskas^ pagal šių dienų reikalavimus 
įtaisymai. Namas beveik naujas. 
Randasi netoli Brighton Parko. Rau
dos neša $90 į mėnesį. Galima gau
ti $100 su viršum į mėnesį. Kaina 
tik $8,700. Įmokėt reikia $3,000, 
kitus palikti rendoms. Pirmutinis 
atsišaukusis laimės.

i J. NAMON,
/ 808 W. 33rd PI.
I Arti Halsted St.

UŽ PUSDYKĮ FARMA
Pardavimui, arba mainymui 90 ake

lių farma III. valstijoj, 70 akerių ge
rai išdirbtos, likusi geras miškas ir 
ganykla. Upelis bėga per ganyklą, 
geri budinkaį, 5 kambarių stuba; 10 
karvių, 4 arkliai, 7 antys, 11 žąsų, 8 
avys, apie 100 vištų ir kitų mažes
nių paukščių. Visos mašinos ‘ geros, 
parduosiu tik už $9,000, arba mainy
siu ant namo. Pardavimo priežastis 
labai svarbi. Kreipkitės tuojaus pas

\J. NAMON,
808 W. 33KI PI., arti Halsted SU 

Tel. Boulęvard 1550

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FAR- 
____  t ma, visa dirbama, visai prie Chica- 

geriausioj vietoj ant j gos. Viskas yra, eik ir gyvenk. Par- 
ant

WHITE ROSE SALIUNAS PAR- 
davimui
Town of Lake, apgyventoj vien lie-I duosime už cash, arba mainysim 
tuvių ir randasi didelė svetainė dėl ■ Chicagos prapertes.

’ -—---i A. BLINSTRUPAS,
Justice Park, 

Tel.* Willow Springs 10

susirinkimu. Pardavimo priežastįl 
patirsit ant vietos, 4509 S. Paulina
Street. j

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

4619 So. Hermitagą Avė.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGOJ

4 dideli 30x125 pėdas lotai, visi 
prie daikto, verti $1,200.00. Reikia 
pinigų. įmokant $600 00, nupirksi 
juos. Prie Euclid Avė.,-du blokai Į 
šiaurius nuo Archer Avė., gatvekarių 
linijos.

E. N. BOUCHER,
4632 North Hamlin Avė., 

Tel. Irving 6421

PARDAVIMUI 7% akrų Ga- 
ry, Ind., dalinamas subdivizi- 
joms, 15-toj, I*Clark Rd. Bar
menas. Turiu paaukauti, Carl 
Will, 6317 Pamell Avenue. 
Englcwood 7226.

KAS NORI PARDUOT 
. GREIT NAMĄ!

Jeigu turit išmokėję cash naVn*ą tai 
duokit mums, mes tamistoms parduo
sim į savaitę laiko. Pirkėjai laukia 
musu ofise. Kreipkitės tuoj. 
BRTDGEPORT REAL ESTATE CO.

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

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
dar naujas, 2 lotąi ir garadžius. Pui
ki vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės:
JUOZAPAS KALINAUSKAS 

6922 So. Rockwell St.

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠĖRUS

Atpiiksiine sekančių bendrovių Še
rus;
' Liet. Atstatymą Bendrovės:

MildoŠ B-vės,
Naujienų B-vės, 
Pioneer Fire Ins.
Vaisijos; o taipgi:
Metropolitan«Banko, 
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

savo šėrus.
K. S. JURGELONIS & CO., I 

Stocks & Bonds
25 N. Dearborn St.

už

MORTGECIAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes- 

notas irčiais. Perkame bondsus 
kontraktus..

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

co., 
Street

MOKYKLOS
M Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRES’SMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitavitno, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapa'nų

Musų sistema yra geriausia, čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktualiŠkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai jrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi. _

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
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