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Rusiją valdysią triumviratas
Valdžia degtinę ši n kuoja
Smerkia augščiausįjį iei

Rusiją valdysiąs triumvi 
ratas.

Vieton vieno Lenino valdonais 
bus tris — Stalin, Kamenev ir 

Rykov.

ta- 
pri- 
še-

vai-

Kame-
Maskvos

BEBILINAS, cbirž. 14. — Ne
priklausomųjų socialistų orga
nas Freiheit rašo, kad triumvi
ratas (trijų žmonių valdžia) 
užims vietą Rusijos premiero 
Nikolai Lenino, nes 
sis sveikatą reikalais yra 
verstas apleisti Maskvą 
šiems mėnesiams.

Tie trįs žmonės, kurie
dys per tą laiką Rusiją yra — 
J. V. Stalin, Leonas Kamenev 
ir A. L Rykov.

Stalin yra Gruzijos turkas, 
bet įtakingas žmogus, 
nev yra prezidentas
sovietų ir skaitomas liberalas. 
Rykov yra vienas pirmųjų, 
kuris pradėjo skelbti naują 
ekonominę politiką. . Jis irgi 
yra liberalas, bet šiaip mažos 
įtakos žmogus.

Paskirimą triumvirato neofi- 
cialjniai paskelbė komunistų 
partija.

Politiniuose rateliuose ma
noma, kad jei tas triumviratas 
tapo sudalytas, tikroji politinė 
vadovystė bus rankose Kame- 
nevo. Skaitoma įdomiu daly
ku, kad triumviratan neįeina 
Trockis/ Tai lyg patvirtintų 
pirmesnes žinias, kad jis visai 
neteko įtakos komunistų par
tijoje.

Kaltina valdžią degtinės 
šinkavime.

Kaltinama, kad kuomet šalyje 
yra pravesta prohibicija ant 
Amerikos laivu pardavinėjama 

svaigalus.

ST. LOUIS, Mo., birč. 14. — 
Didelio bravaro Anheuser- 
Busch prezidentas August A. 
Bušeli rengiasi rašyti antrą lai-

jų gabenimo tarybos A. D. La- 
sker, kuris kontroliuoja visus 
valdžios* ir privatinjusy preky
binius laivus.

Laiške bus įrodytu kad kuo
met visoje šalyje yra įvesta 
prohibicija ir uždraudžiama 
čia išdirbinėti alų, Amerikos 
laivai perka Vokietijos alų ir 
kitus svaigalus ir pardavinėja 
juos pasažieriams.

Lasker visą dalyką buvo pri
statęs prezidentui Hardingui, 
bet tasfs atsisakęs ką-nors da
ryti. Jis ^įvedęs daryti Ląs- 
keriui ką tik jis nori. Lasker 
gi teisinęs pardavinėjimą svai
galų ąuf laivų, kad tas pagel-

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja

šiandie — veikiausia giedra 
ir šilta.

Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
8:26 v. Mėnuo teka 11:51 v. jf.

visų 
artu

as-

V

bes tarybai Išsipainioti 
finansinių keblumų, 
tvirtinama, kad kada pai 
kerį atsilankė sausųjų dė 
eija, tai Laskeris juoš nusiv 
pas viršininką ir aštriai pare 
škė, kad degtinė nebūtų 
pardavinėjama ant s valdžios 
laivų, bet kartu ir mirktelėjo 
tam viršininkui to jo pasaky
mo nepaisyti.

Bušeli sakosi pritariąs pro- 
hibieijai, nors delei jos ir tu
rėjęs apie $15,000,000 nuosto
lių ir pirmas sveikino jos. įve
dimą. Bet jis priešinami' par
davinėjimui Vokietijos alaus ir 
draudimui amerikiečiams išdir 
binėti alų.

Delei to pardavinėjimo svai
galų ant valdžios laivų jis sa
ko, kad Jungtu Valstijos yra 
“nepalyginamai didžiausia^ de
gtinės šmugelninkas pasauly
je.”

Senatorius smerkia augs 
čiausjjį šalies teismą.

Penki žmonės valdo šalį, sako 
La Follette Am. Darbo Fede

racijos konvencijoje.

CINCINNATI, O., birž. 14.— 
Senatorius La Follette šiandie 
kalbėdamas Amerikos Darbo 
Federacijos konVcncijo-jc ašt
riai pasmerkė augščiausįjį ša
lies teismą, taipjau ir kitus fe- 
deraliniii's teismus už jų nuo
latinį kėsinimąsi ant žmonių 
laisves ir teisių. Jis siūle reika
lauti priimti priedu prie fede
ralinės konstitucijos, kuris už
draustų teismams panaikinti 
federalinius įstatymus, paskel
biant juos esant nekonstituci- 
niais.

Federalinius teisėjus Ander
soną iš Indianapolis ir McClin- 
tic iš West Virginijos jis pava
dino “tyronais ir arogantiškais 
despotais” už jų nuosprendžius 
prieš \darbininkus. Visa kon
vencija smarkiu plojimu prita
rė tame senatoriui.*

Primindamas nesenai augš- 
čiausiojo teismo nuosprendį, 
panaikinantį vaikų darbo įsta- 
tyiirtis, taipjau ir kitus nuos
prendžius, <kur panaikinta įsta
tymai, kurie nepatiko didie
siems kapitalistams, senatorius 
La Follette pareiškė, kad augš- 
čiausias teismas “šiandie yra 
tikruoju valdonu Amerikos

“Įstatymais yra tai,, ką jie 
pasako, o ne ką žmonės, per 
kongresą, nusprendžia”, sakė 
La Follette. “Net Jungt. Vals
tijų konstitucija nėra tuo, kas 
joj aiškiai parašyta, bet tuo, 
kaip tie devyni žmonės ją iš
verčia. Fak tinai penki tų 
žmonių yra , tikraisiais augš- 
čia ilsiais, valdonais, nes nedide
le didžiumą teismas tankiai 
panaikindavo žmonių valią. •

“Devyniems t advokatams,
kurie sudaro augščiausįjį >xeiš- 

suteikta galia visam

balsuotojai. Nė vienas netvir
tins, kad jis butų buvęs išrin
ktas aukščiausiuoju teisėju 
žmonių bahąvimu. Ir visgi au- 
gščiausįas teisėjas Taftas pa
rašė nuosprendį, kuris panai
kino vaikų darbo įstatymus; 
jis parašė nuosprendį Corona- 
do Coal Co. byloje (leidžiantį 
unijas traukti teisman kaipo 
trustus). Sakydamas tai aš 
nedarau kritikos pačiam teis
mo sąstatui. Man nerupi us- 
menįs. Aš stipinuos pačiais 
dalyko pamatais.”

Senatorius /La Follette kon
vencijos buvo labai triukšmin- 

Ljiasitiktas ir palydėtas. Lai- 
o kalbos plojimams nebu- 
galo.

Konvencijoje įneštas labai 
svarbus pasiūlymas, kuris per
mainytų visą Amerikos unijų ’ 
judėjimą. Įnešimas siūlo, kad teismas priėmė .frhncuzų ir če- 
visos unijos susivienytų ir su- kų komunistų atstovų pasiuly- 
darytų vieną uniją kiekvienoje mą^ kad butų išklausyti liudy- 
industrijoje. Yra įnešta ir vi- tojdi, kurie duotų parodymų, 
šokių kitokių rezoliucijų. Viso kokią rolę lošė Santarvė, be- 
ikišrol yra įnešta 113 rezoliuci-j kovodama su Rusų revoliucija, 
jų. Yra įnešta kelios rezoliu- ’ ir kokių turėjo ryšių socialistai 
cijoš ir Rusijos klausimu. Kuo- revoliucionieriai 
met vienos rezoliucijos ' reika- tikslu nugalėti revoliuciją, 
lauja Rusijos pripažinimo, ki- Kaltinamųjų gynėjams* 
tos tani priešinasi iki nebus ten kalaujant, teismas sutiko pri 
įsteigta demokratinė valdžia leisti ir naujų liudininkų, iš- 
(tc-kią rezoliuciją pasiūlė audi-\skiriant vienok tokius 
nyčių darbininkai).

Socialisty revolhicionieriy 
byla Maskvoje.

Mirtis Soc.-revoliucimųerių 
partijai! šalto Radę

BERiLINAŠ, l^irž or- 
vertso kablcįp’t). — Maskvos 
Sovietų susirikime liarolis 
Radetk pareiškė, kad vistiek, 
kokis busiąs dusino nuospren
dis dėl kaltinamųjų socialistų 
revoliucionierių, kurių byla
bar prasidėjo, jis visvien išduo 
siąs mirties nuosprendį sociali-

1-;

Triukšmas teismo rūmuose.
« v . • ■ ' 1 • \ ♦ F -j

BERLINAS, birž. 13. (For- 
vert'so kabi). — Tardant so
cialistų^ revoliucionierių bylą,

. su Santarve

Gaujos dūkimas prieš kalti
namuosius nugązdino net gy
nėjus; vienas tik Vanderveldc 
užsilaikė vigai šaltai ir rimtai.

—Policijai kuri pastatyta 
užsienio atstovams — Vander- 
veldei, Liebknechtui ir Rosen- 
feldui saugoti nuo gaujos pa
sikėsinimų, tapo sustiprinta.

- Bolševikų yaldžios ^organas 

 

Izviestija” tra^o, kad socialis

 

tų revoliucionįįerių byla iš pat 

 

pradžių prielipus politinės An

 

trojo Internac/onalo kovos pa

 

skelbimo pobĮudį. Vanderveldc, 
kui^r htvykę.; (Maskvon vien tik 
kaipo advokatas socialistams 
revoliucionieriams ginti, drįs

 

iąs vardu kęli^ milionų darbi
ninkų daryti į^iškimą, buk 

 

buržuaziniai Belgijps teismai 

 

esą geresni kaip Sovietų Rusų 
teismai.

(ĮEmi'l Vanderveldc, Antrojo 
Socialistų Internacionalo prezi
dentas, bylos pradžioj reikala
vo, kad visi trys komunistų 
teisėjai su Krilenka butų pakei
sti kitais, bešališkesniais žmo
nėmis. Teismo pirmininkas 
betgi atsisakė tatai jšpildyti, ir

, Vanderveldc <įel to pareiškė, 
supratimas teisingumo /sovietų 

Rusuose yra visai kitoks negu 
buržuazinėj Belgijoj. —Red.]

Kaltinamųjų gynėjams* re i-

Lietuvos žinios

Kalba apie užbaigimu ang 
liakasiŲ streiko.

kiirie 
patys yra kaltinami.
Vakar pirmame teismo posė

dy įvyko aštrių susikirtimų 
tarp gynėjų ir kaltintojų. Ypa
tingai audringa kova kilo pra
dėjus skaityt kaltinamąjį aktą.: 
Kaltinamieji nuolatos kėlė pro
testus prieš privedamus

Karteriai šiandie 7c.
CĘlCAftO, 3- Nuo 

vidurnakčiu A Chicagoje

jų
nurodymu^ irKasykly savininkai tariasi apie prasižengimų nurodymu? ir 

pradėjimų derybų su anglia- | grūmojo apleisti teismo kam
bariais. Angliakasiai prisirengę barį. TriukSmas buvo taip di-

deryboms.

CINCINNATI, ‘O., birž. 14.
— Angliakasių unijos centrali
nis sekretorius Wil|iam Green 
įaskelbė, kad angliakasiai yra 
prisirengę tartis su > kasyklų 
savininkais, jei tik rasis pa
sukamas skaičius savininkų, 
ciirie sutiktų tartis, taip kad 
nitų galima tarybose su jais 
nustatyti algas visam centrai i* 
niam minkštųjų anglių laukui. 
Tokiose tarybose nebus atsi
žvelgiama į skaičių kasyklų sa
vininkų, bet kiek anglių jų ka
syklos pagamina. Tos kasyk- 
os turi tiek pagaminti anglių, 
<ad pateisintų tokias tarybas 
ir kad galima butų tartis su 
jais už visą centralinį lauką.

Green shko, kad jo žiniomis, 
daugelis kasyklų savininkų jau 
veda tarpusavines derybas apie 
pradėjimą derybų su angliaka
siais, tik dar nežinia ar jų 
įkaičius bus užtektinas reika
lingam daugiui pagaminamų

delis, kad gynėjams prašant 
posėdis buvo trumpam laikui 
nutrauktas. Po to vėl susirin- 
kus, kąltinamasai aktas skai-

anglių.
Jeigu susidarytų reikiamas 

skaičius tokių savininkų, gali
ma butų pradėti su jais dery
bas sekamą savaitę.

Kati tarybos eina tarp kasy
klų savininkų, paskelbė ir 
Maher Colleries Co. prezidėh- 
tas. Jis saiko, kad visoje šalyje 
kasyklų savininkai veda tary
bas apie užbaigimą streiko.

Uždarinėja kasyklas.
TERRE HAUTE, Ind., birž. 

14. v- 400 žmonių minia šian
die išvažiavo automobiliais už
daryti visas pagelba streiklau
žių operuojamas nedideles ka
syklas ta<p Terre Haute 
Brazil. Kelios kasyklos jau 
ko uždarytos.

advokatams, 
eis

mą, yra suteikta galia Visam 
amžiui, ne žJnonių balsavimu, 
bet prezidento pąskirimu. Ex- 
prezidentą Taftą augščiausiuo- 
ju teisėju paskiro prezidentas 
Hardingas. Tuo prezidento 
paskirimu tapo suteiktas dide
lis .prestižas ir įtaka augščiau-|syklai pridaryta $35,000 nuos 
siojo teisėjo tokiam žmogui, 
kurį pasmerkė Jungt. Valstijų

ir

SPRINGFIELD, III., birž. 13. 
— I>ti žmonės liko sužeisti, 15 
namų sugriauta ir vienai ka-

tolių laike šiandie čia šiauriu* 
sios audros.

Klaipėdos krašto klausimu
Lietuvos Delegacija is Genu

os praneša:
Kaip baze dabartinės Klaipė

dos krašto padėties yra * šie 
tarptautiniai dokumentai, ku

rie nustato metodą, Klaipėdos 
klausimui išspręsti: Versalės 
sutarties paragrafas 99 pava
dintas “Klaipėda”, kuris skam
ba: “Vokietija atsisako santar
vininkų ir s u si t ari u šių valsty
bių naudai nuo visų teisių 
ant teritorijų tarp Baltijos ju
ros, Bytų Prūsijos, vasaros ry
tų sienų, nurodytųxšios sutar
ties 28 straipsny II skyriuje 
(Vokietijos sienos) ir senos 
sienos tarp Vokietijos ir Rusi
jos, “Vokietija pasižada pripa
žinti santarvininkų ir susitariu- 
sių valstybių nutarimus, ku
riuos jos padarys tų teritorijų 
atžvilgiu, o taip pat ir kas lie

čia gyventojų tautybe”.
Ryti/ Prirsijos siena, apie ku

rią kalbama tame straipsny, ei
na išilgai Nemuno, tuo budu 
paliekant Klaipėdos kraštą už 
Vokietijos sienų.

Iš kitos pusės “Santarvinin
kų ir susitarusių valstybių at
sakymo į Vokiečių delegacijos

pereito pastabas dęl taikos ' sąlygų, 
gatve- Aukščiausios Tarybos pirmi- 

karių kąfTeria^yi’a ' 7 centaį ninko pasiųsto Vokiečių dele- 
vienas, vieton iki šiol imtų 8c. gacijos pirmininkui p. Brock- 
Be to pas konduktorius galimą dorff-Rantzau ir kuris 1919 m. 
gauti tris tikietus už 20c. Kar-' birželio 18 d. buvo paskelbiąs 
ferius nupiginta federalinio '[antrašte: '.........j —
teismo jsofcypju, kuris uždrau- pūdą’*, kur skaitome: 
dė vykinti Illinois 
komisijos nuspręsta 6c. karfe-’^ūs niekuomet neišriš

tyla toliau, (kaltinamiesiems | i l- * t i • v n inuolatos' savo< protestą pareiš
kiant. Parėjus klausimui, ar 
kaltinamieji prisipažįsta kalti, 
ar nekalti, socialistų revoliucio- 
nierių partijos pildomojo ko
miteto narys Abrahias Goeas, 
kurs irgi yra tarp kaltinamųjų, 
pareiškė: “Mes šito teisino vi
sai nepripažįstame, o todėl ir 
jokių pareiškimų nedarysime, 

byla, nė 
;ii7galima 
Lik politi- 
mt nė jo- 
sėjus ir 

tik

Tai nėra nė jokia 
jok's teismas, kur 
teisybes rasti, 4 y 
nė kova, čia npga 
kio klausimo apio
teisiamuosius, — čia yra 
nugalėtojai ir nugalėtieji

Kitas kaltinamųjų, Gender- 
manas, taipgi pareiškė: “Man 
vis viena, ar čia yra komunis
tų padaro teismas, ar buvusio
jo caro!” Jam šitą pasakius, 
teismo rūmuos susirinkusioj 
gaujoj kilo triukšmas, riks
mas: “šalim išdavikai! užmušt 
tuos konrrevoliueionierius!” 
Triukšmas dari didesnis kilo, 
kai vienas kaltinamųjų garsiai 
riktelėjo: < “Aš gailiuos tik, 
kad stipriau nekovojau prieš 
jus, komunistus. Aš visą savo 
gyvenimą kovojau už žmonių 
teises, už žmonių valdžią, ir 
kovosiu už tai taip ilgai, kol 
gyvas busiu!” Triukšmas kilo 
taip didelis, kad teko nutraukti 
bylos tardymą. i

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 14 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 'dolerių, bankų buvo ,skai

$4.49 
... Hc

$8.28 
$21.88 

$2.15 
$8.84 
$5.05 

.... 33c 
. 2%c 
$17.20 
$38.95 
$25.?0 
$19.09 
... 33c

tomą Amerikos pinigais šiaip: 
Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ....

’ Belgijos 1QO frankų .... 
Danijos 100 frankų ..
Finų 100 markių ..........
Francijos 1O0 frankų ..: 
Italijos 100 lirų ..........
įdėtu vos 100 auksinų .... 
Lenkų 100 markių .... ?
Norvegijos 100 kronų .. 
Olandų 100 guldenų ....
Švedų 100 guldSnų .....
Šveicarų 100 markių .. 
Vokietijos 100 markių

“X skyriaus, “Klai- 
: “Santar- 

prekybos vininkų ir susitarusios valsty- 
i Klaipė- 

rį, kuris turėjo pradėti veikti krašto klausimo priešingai 
gcg. 1 d. . " | tautiniams principaiųs. Kalba-

Šis’7c karteris. yra tik laiki- m°ji teritorija buvo visuomet 
nis. Teismas paskui, pažiurę- Lietuvių, daugumas gyventojų 
jęs kaip kompanijai. sekasi su Xra lietuvių kilmės ir kalbos; 
7c karterių, arba patvirtins ; = 
pirmiau nuspręstą 6c karcerį, ' /■ 
ar jį visai panaikins.

Bando papirkti mokytojus;
CHICAGO. — Mokyklų tary

ba bando papirkti mokytojus 
pakeliniu jiems algos, bet 
su sąlyga, kad jie nesipriešin
tų paskirimui mokyklų tary-. 
bon Dr. Robertson, kuriam 
Mokytojų Federacija griežtai 
priešinasi. Tarybos finansų ko
mitetas svarstė mokytojų rei
kalavimus ir nutarė pakelti al
gą pradinių mokyklų mokyto
jams, kurių Chicagoje yra apie 
7,000. Taipjau nutarta pstfkcl- i 
ti algą ir,augštcsniųjų mokyk-; 
lų mokytojams,1 bet suma pa
kėlimo dar nėra nustatyta.' 
Tuo pačiu laiku tarybos pasiun 
tinįai atėjo pas Mokytojų Fe
deracijos vinšinink: melsti, kad 
iš priežasties pakėlimo algos 
mokytojai atsisakytų nuo opo- Į 
zicijos Dr. Robertsonui. Moky- ’ 
tojai atsisakė algų klausimą 
maišyti sif politika ir todėl iš 
tų derybų nieko neišėjo.

Mokytojų Federacija taipjau 
nutarė raikalauti* kad ir toliau' 
butų daromi, tyrinėjimai apie 
tai kaip buvo suvartojami mo
kyklų pinigai. Reikalavimas 
pasiųstas valstijos prokurorui 
Crowe, mayorui Thompsonui 
ir miesto tarybai.

Streikas Meksikos sostinėj.

MEXIC0 CITY, birž. 14. - 
Sustreikavus gatvekarių darbi
ninkams nedirba ir kepyklų 
darbininkai. Kas valandą prie 
streiko gali prisidėti taipjau 
elektros, gaso ir vandens dar
bininkai.

■f

faktas, kad pats miestas Klai
pėda didžiumoj yra vokiškas, 
nereiškia dar, kad tas visas 
kraštas butų po vokiečių suve
renitetu, ypač atsižvelgiant į 
tai, kad Klaipėdą yra vieninte
lis (Lietuvos išėjimas į jurą.

“Buvo nutarta, kad Klaipėda 
su jos aplylfhkėmis terirotori- 
jomis bus atiduota Santarvinin 
kams ir susitariusioms valsty
bėms, nes Lietuvos krašto sta
tutas dar nėra nustatytas.” 

• Rodos, kad šių formalinių 
dokumentų akyvaizdoj pripa
žinimas Klaipėdos Lietuvai ne
gali sukelti jokių pasipriešini
mų, ir teisėtai galima stebėtis, 
kad po trijų metų nuo taikos 
sutarties s pas i rašymo, galutino 
Lietuvos valstybės susitvarky
mo, klausimas palieka dar ne
išspręstas.

Jei žiūrėti luo atžvilgiu, kad 
Klaipėdos uostas yra pačiam 
Nemuno išėjime į jurą, svar
biausia Lietuvei arterija ir 
kad jos teritorija sudaro juros 
kranto ruožą, 15 kil. platumo 
ir 160 kil. ilgumo, kuris skiria 
Lietuvą nuo juros tai supranta 
ma visos problemos svarbu
mas. Del Lietuvos tai yra gy
veninio klausimas. Del to San
tarvininkai greičiausiai turėtų 
duoti teisingą to klausimo iš
rišimą, grąžinti Klaipėdą, Lie
tuvos uostą, Lietuvai. (Elta).

300 žmoniy prigėrė.
SAN SĄLVAPOR, birž. 14. 

— Kiek žinoma, 300 žmonių* 
prigėrė ir daugelio žmonių 
pasigendamu, pakilus dviems 
upėms, kurios paskui susiliejo 
ir nuplovė dalį miesto. Potvy
nis pasidarė po dviejų .dienįj 
labai smarkaus lietaus. /

d

Kodėl per
aNaujienas

Su "kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė "didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kajp niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus £>o pinigų pri
ėmimo ; i

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statįko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si } banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir 4 lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir j visus 
kitus svieto kraštus.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

T0WN OF LAKE .SKYRIUS 
1614 Weat 46th Street, Tek

BRIGHTON P ARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS *
233 East 115-th St., Tel. Pullman 6659

:--------- -----
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Ketvertas, Birželio 15,1922

Iš Darbo Lauko
Valstijos liudininkams moka 

kasyklų savininkai.

Valstijos liudytojams ang
liakasių byloj Charles Towne, 
vakarų Virginijoj, teismo klęr- 
ko priphžintą atlyginimų už jų 
sugaišta) laikų ir. kelionės lė
šas atmoka kasyklų savininkai.

Po .ilgų ginčų sų, kasyklų sa
vininkų gynėjais angliakasių 
gynėjai privertė Logano anglių 
kasyklų savininkų draugijos 
prezidentų Walter Thurmondą 
pripažinti, kad tas yra tiesa.

Thurmond pripažino, 'kad jo 
draugai jau išleido $14,000 liu
dytojų apmokėjimui' ir $1000 
advokatų apmokėjimui. Advo
katams užmokėta taip maža 
dėlto, kad jie ima iš kompani
jų metines algas ir tolydžio 

“veda kovų su organizuotais 
darbininkais. '

Thurmondo liudymas paro
do, kad kasyklų savininkų ad
vokatai ne tik veda kovų teis
me, bet ir liudytojams užmo
ka. » %

Minimalės algos {statymai 
neveikia.

Kun. Dr. Ryan katalikų uni- 
versito Washingtone Jungti
nių Valstijų ir Kanados darbo 
Komisininkų Konvencijoje, pa- 

. sakė, kad minimalės algos įsx 
ta tymas šitoj šaly nesugebėjo 
nustatyti kainų gyvenimo bran
gumui atsimainant. Girdi karo 
metu didžiuma algų buvo^ pėr- 
žemos senai prieš komisijos 
nustatymų jų.

Tungt. Valstijų darbo sky
riaus moterų biuro vedėja Miss 
Mary Anderson pasakė konven
cijai, kad įstatymai penkiose 
valstijose parodo, kad didelė 
moterų darbininkių dalis gau
na mažiau* negu minimalės 
normos algų komisijų nusta
tytos toms valstijoms. 
514,500 angliakasių streikuoja.

Kristaus Bažnyčių Amerikos 
Federalinės Tarybos apskaity
mu viso angliakasių streikuoja 
514,500, iš kurių 117,000 yra 
neunjjuoti. Pranešime taipgi 
sakoma, kad nematyt ženklų, 
kad streikas greitai' susilpnėtų. 
Tebedirbančių n'cunijuotų ang
liakasių, sulig šituo pranešimu, 
yĮ’a 121,000 vyrų.

Nedarbas sumažėjo.
Nedarbas Jungtinėse Valsti

jose žymiai sumažėjo. Per de-. 
šimtį mėnesių priimta įK’iu 
darbo daugiau kaip 2,000,(XM 
darbininkų. Darbo- skyriais 
pranešimuose paskutiniu laiku 
nusiskundžiama darbininkų 
trukumu keturiose didesnėse • A
pramones šakose — statymo 
amatuose, butų ir automobiliu 
pramonėse ir prie darbo 
se.

esąs pasirengęs paskirti tokią 
komisiją ir užbaigti tą ginčą, 
nes rudeniniai rinkimai arti
nasi ir jo administracijai labai 
reikia su kuo nors pasirodyti, 
kad ji reikalinga.

CORONADO BYLOS 
IŠSPRENDIMAS.

apskričio 
nuostolių

ukė-

KASYKLŲ SAVININKAI 
LO KOMISIJĄ.

Kietųjų anglių kasyklų 
ninkai nori taikytis, tik jie ne
nori duoti angliakasiams l to
kios algos, su kuria jie galėtų 
pragyventi. Jie dabar davė nau
jų pasiūlymų angliakasiams, 
būtent, visus ginčo klausimus 
pavesti komisijai išspręsti, ku
rių paskirs prezidentas Hardin- 

*ga< darbų gi kasyklose tuojau 
pradėti tos komisijos nustaty
tomis sąlygomis iki ji suteik
sianti savo galutinį. nuspren-

SIU-

savi-

atstovai priėmė be didelio 
džiaugsmo. Jie iš prityrimo ži
no, kokis teisingumas pas tas 
kompani jas yra. Jei Jiems ne
bus užtikrinta, kad siūlomoji 
komisija jiems kų geresnių su
teiks, tai jie greičiau kovos/to
linus su kasyklų savininkais. 
Bet šitų pasiūlymų svarsto 'ang
liakasių algų komitetas savo 
suvažiavime Hazletone, Pa. 
Bet šilas pasiūlymas gal bus 
sunku Hazletono konferencijai 
atmesti, nes valdžia ir laikraš
čiai atmetimų paskaitys neti
kėjimu prezidento Ilardingo 
teisingumui ir .angliakasių ūpo 
karingumu. Antra vertus, pre
zidentas Hardipgas pasisakė

Čfticagos Komiteto
, ----------

LIETUVOS NAŠLAIČIAMS 
ŠELPTI METINĖ APY

SKAITA.

Lietu-Cldcagos Komitetas 
vos Našlaičiams Šelpti 
po -Lietuvai Gelbėti Draugijos 
globa 1921 m. balandžio 1 die- 

įsikurimo dienos iki 
balandžio 1 dienos 
darbo apyskaita to-

ną. Nuo 
šių metų 
komiteto 
kia:

Pajamom
Narių mokestis ........... $44.00
Pajamos nuo koncerto JLapkr. 
r .27 d. 1921 m........ 535.37

Aukij rusink ta: 
Per J. Uktverį 
” B. Janulį .. 
” Naujienas ..
” A. Grebelį, Roseląndd Sce

nos Mylėtojų Ratelis 8.61 
M. Ambrosaitei .... 11.00 
Pajamom rankdirbių bazaro 

vas. 12 d. 1922 m. 250.05

40.00
14.85
28.00

----------------
Jungtinių Valstijų Augščiau- 

sias Teismas birž. 5 d. š. m. 
išdavė savo nuosprendį Coro- 
natlos Anglies kompanijos by
loj, kuris yra didžiausiu darbi
ninkų judėjimo istorijoje smū
giu darbininkams. Einant ši
tuo nuosprendimu . darbda
viams leidžiama &ikalauti at
lyginimo iš darbininkų unijos 
už nuostolius padarytus strei
ko metu ir tie nuostoliai lei
džiama paimti iš'darbininkų 
unijos fondo.

Šitas nusprendimas išėjo iš 
Coronados anglių kasyklų sa
vininkų kovos už neunijuotą 
darbų Arkanšaso valstijoj 1914 
m. Tais metais balandžio mė
nesį devynių anglių kasyklų 
savininkai Bache—Denman 
Cx>al Co. sulaužė savo sutartį 
su Sus. Kasyklų Darbininkais. 
Dvi kasyklos buvo neunijnotos, 
o trečiosios, nominaliai prik
lausomos Coronado Coal kom
panijai dailininkai sustreika
vo. Išėjus į streiką nuo balan
džio 1 d. iki liepos 20 d. ėjo 
susirėmimai, riaušės, dinamita- 
vimai, žudynes ir areštavimai 
taip kaip ir vakarų Virginijoje. 
Kasyklų verslas tapo sunaikin
tas ir perėmėjas tapo paskir
tas kasyklų nuosavybėms per
imti. Perėmėjas užvedė /bylą 
prieš Susiv., Kasyklų Darbinin
kus, reikalaudamas atlyginimo 
$625.000. Teisyba 
teisme pripažino
$200,000, kuriuos turinti atly
ginti angliakasių unija, apskri
čių skyriai, kuopos ir nariai, 
65 suminėti asmens ir 400,000 
neminėtų narių “padariusių 
suokalbį.” Teismo teisėjas pa
didino sumą iki $600,000 ir pri
dėjo $1'20,000 palukių ir 
$25,000 gynėjų lėšoms padeng
ti. Angliakasiams apeliavus 
bylą į apskričio teismą, apskri
čio* teismas parėmė žemesnio
jo teismo teisybos nusprendi
mą, bet atmesdamas apskričio 
teismo teisėjo pridėtus $120,- 
(X>0 pphikių. Mažne du metai 
at angliakasiai apeliavę by- 
ljį<į Jungi. Valstijų Augščiausią 

eismą; svarbiausiu angliaka
sių . gynėju buvo dabartinis 
valstybės sekretorius Charles 
Evans Hughes.

Augščiausio Teismo . nus
prendime yra trys svarbus 
punktai. Vienas, kad darbinin
kų unijos galima traukti tic- 
son einant Shermano įstatys 
m u prieš trustus ir jų streiko 
fondai galima užgriebti kaipo 
užtikrinimas. Aidra, atsitikus 
vietos streikui tarptautiniai li
nijos viršininkai ne “būtinai“ 
yra kalti už kriminalinius dar
bus primetamus darbininkams 
naikinusiems nuosavybę. Tre
čia, » kad riaušės ir kitokios 
klintys,' atsitikusios iš vietos 
streiko ne “Būtinai” yra suo
kalbio darbai tarpvalstinei 
vaizbai trukdyti. •

Augščiausis teismas užduo
damas baisų smūgį darbinin
kų organizacijoms, su kitu 
bando jį suminkštin
ti. 1 eismas atrado, kad nacio
nalinė Sus.j Kasyklų Darbinin
kų organizacija neatsako už 

 

streiką; atkako už jį tik 21 ap- 
jani r riklausančios 

kuopos ir J<ad Jfyla prieš šitą 
apskričio izaciją turi bū
ti panaikinta Arkansaso fede- 
raliuose teismuose, nes nebuvo 
įrodyta, kad apskričio kuopps 
kenkė/’ tarpvalstinei vaizbai, 
kaip fas buvo prikišama. Ant
ru gnijbs laimėjimu yra'pa- 
liuosavimas $1,100,000* unijos 
pinigų, kurie dabar yra bylos 
suvaržyti. Dabar tie pinigai 
bus gera paspirtis streikuojan
tiems angliakasiams. Bet šitie 
laimėjimai yra tik menkniekis 
palyginti'su tuo smūgiu, kuris 
yra taikomas organizuotiems 
darbininkams.

Viso? .x,,............. $931.28
Išikidos:

Pasiųsta Kaunan Liet. Moterų 
Globos Komitetui per Liet. 
Raudonąjį Kryžių Lapkr. 

30 d. 1921 m.. 550.00
Pasiųsta Kaunan M. Ąmbro- 

sąitei per Liet.’ Raudon. 
Kryžių .... . . . 11.00

Telegramai į Lietuvą' vas 22 d.
, 1922 m. ..!............ 5.00

“Naujienoms” nuo koncerto 
užsilikusi bila .... 7.00

Protok, ir finansų knygos ir 
išmokėjimų knygutės 4.05

Knygutės spektakliui > rūgs. 17 
dieną 1922 m.... .  5.70

Krasos ženkleliai, laiškai ir at
virutes ........... 10.77^

Lietuvių Moterų Globos Komi
tetui per Lietuvos Raudon. 
Kryžių Kaune .... 325.00

Viso išmokėta .. $918.52
Sutrauka

Viso pajamų $9SįL28
Viso išmokėta .... 91o.52

Išmoketa:
Pečiulių randa už kambarį per 

tris mėn. po $8.00 į mė
nesį ..... ........ $24.00

Tris savaites pragyvenimui po 
$10.00 savaitei

Pusė tono anglių ..
30.00
5.50

Paskutinieji pinigai perduoti 
m. 15.00gcg. 27 d. 1922

Viso išlaidų .... $75.00
Nors V. Pečiulis dar visai ne

pasveiko, kaip matote viskio- r 
menės suaukoti pinigai visiš
kai išsibaigė., ■ Aukojusioms 
draugijoms ir pa vieniems ta-,' 
riame širdingą ačiu.*^

Chicagos Komitetas Lietu
vos Našlaičiams Šelpti už au
kas suteiktas V. Pečiuliams ne ‘ 
per aukščiau minėtą komitetą! 
neatsako.

Komisija: ' .
K. Katkevičienė, 

A P. Petraitienė,
M. Zolpienė, 

Iždininkė P. Balickienė.
DVYLIKOS VALANDŲ DIE- 

NOS “NAIKINIMAS”.

žinimų, gali tikėti šitiems yė- vo duodamas nuo Homesteado 
streiko laiko ir šitas būdas bus 
vis panaudojamas, darbininkų 
nesitenkinimui numalšinti.

f Gali būti, kad šitas vėliausis 
pareiškimas yra duodamas dar 
ir kitu tiksiu, būtent, kad pri
davus politinės svarbos Hardinį 
go planams patekti į antrų tar
nybų ir užbėgus už akių judėji
mui organizuojančiam darbi
ninkus ekonominėj dirvoj dvy
likos valandų dienas paneiki-* 
mui. - *

liausiems plięno trusto pareiški
mams. Reikia neužmiršti, kad 
pastarasis streikas plieno\ apy
linkėse buvo sukeltas del^ito 
paties klausimo ir tuomet Gary 
priešinosi jam visais galimais 
budais, kokie jam bu prieina
mi. Tuomet taipgi p^freiškimaf 
buvo duodama kasdien, kad 

 

dvylikos valandų dieijla Sus pa

 

naikinta, kaip tik bjfts galimy
bės0.

.šitas prižadas periodiniai bu-

T
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Socialdemokratas
Laikraštis Musų Draugų iš Lietuvos. 
Atęiha Amerikon kas savaitę. Galima gaut 
“Naujienų” ofise. Kaina 5 centai.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dcarburc St., Room 1111-18

Tek ■Central 4411. VaL nuo 9-0
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iH 8 v. y. kiekvie
ną vakarų, išskyrus utaminkų ir 
ketvergę. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

--- - - -- - - - ■ ■ -T-ir -- -- 

r JOHN KUCHINSKaF 
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus! ir padirba visokius JRtrtrumen- 
tusA perkant arba parpmidant, Lo
tus, \Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo 
čiaus ant lengvu išlygų.

Te). Randolph 4758

Lieka ižde .............. $12.76
Visiems darbu ir aukomis 

prisidėj tįsiems, vardu Lietu
vos našlaičių tariame širdingų 
ačiū. Tikimės, kad ir ateityje 
visi geros’ širdies žmonės pa
rems musų darbus tikslu rem
ti, auklėti Lietuvos našlaičius.

Su gilia pagarba,
Chicagos Komiteto Lietuvos

Pirm. K. Katkevičienė, 
zSckr. M. Zolpienė, 
Iždin. & Balickienė.

Pečiulių šeimynos šelpimas

Chicagos Komitetas Liet. 
Našlaičiams šelpti be to rūpi
nos nelaimes ištiktos V. P.ečiu- 

šeimynos šelpin^i čia-tpat 
thieagoj. To labdarybės darbo 
apyskaita tokia:

Pajamos:
Nuo Lietuvių Moterų Draugija 

“Apšvieta.” ... ’... $31.00 
SLA. Moterų 208 kp. 15.00 
Pirmin Mišraus Ch. 12.00 
Pelnas nuo parengto vaka
ro bal. 23 d. 1922. .. 10,00 
J. Dikšienėį ....  5.00
F. Lapinskas, Melrosc 
Park ....;............... 2.00

a

tt

Dvylikos valandų darbo die
nos panaikinimui plieno pramo-’ 
nė j sako pritarę ma^ne pusė 
plieno kompanijos vykdovų iš 
visų šalies kraštų, kurie buvo 
prezidento \ Ilardingo svečiais 
Baltnamy. Tarp tų, kurie ėmė 
dalyvumą diskusijoj, Jungtinių 
Valstijų plieno korporacijos gal
va, E. E. Gary, pasak straipsnio 
atspausto Chicagos Tribūne, pa
sakęs,, kad yra geistina panai-! 
kinti dvylikos valandų dieną, jei 
Jasgąllmą, kad ipsfterik’inus stip-' 
rų visuomenes sentimentą.

Tik tie, Kurie užmiršo Plieno 
Trusto pastangas praeity prieš 
dvylikos valandų dienos sumaži-

“Socialdemokratas”, tai rimčiausios savo 
turiniu ir dvasia ir labiausia atsidavęs dar
bininkų reikalams laikraštis, Lietuvoje. 
Pasirūpinkit užrašyti jį savo draugams gy- 
minėms ir pažįstamiems Lietuvoje, tai bus 
brangi ir naudinga dovana.

l

■>
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Kaina metams 50 centų.

Galima! užsisakyti per “Naujieną”

7
............................—T-r-

SOCIALISTŲ •
PRESOS PIKNIKAS

Nedėlioj, Birželio 18 d.
i ■ ■ '

RIVERVIEW PARKE
" Y

Kaip kas metai, taip ir šis piknikas bus didžiausia 
visp Chicagos tautų Socialistu ir jiems ^simpatizuojančiu 

v žmonių suvažiavimą vieta pramogai ir pasilinksminimui.

Daugelis darbininkų įvairių tautų chorų dainuos.
Bus prakalbų įvairiom kalbom.'
Muzika, šokiai, žaislai.
Važiuokite vijsi — šeimynos ir paviėftiai.

Ų !,U . Į» I■4., 1 r

Tikietai (30 centų) išanksto galima gauti vyriausiame Nau- 

 

rjienų ofise ir skyriuose, tąipjavi\ Socialistų partijos ofisę 220 S.

Ashland Blvd. .. ■ V .«

' A

h iŠ ' 1 '< j' Į
JA

Jc I I 1 
[•Vv i

Viso pajamų .... $75.00

. ■■•" :■ ■■■ .... --.i——

Pirmas Piknikas1*1
parengtai

-1 LIETUVIU RAUDONOS ROŽES PASELP, KLIUBO

Iš Cicero, III. ‘

Subatoje, Birželio 17 d. 1922, 
NATIONAL GROVE DARŽE, RIVERSIDE, U.

ji!: • . ................. | ..

/ ■ . ■___________

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

^Mėnulio Šviesos
, Prasidės 3 vai. po pietų ir tęsis iki 12 nakties 

Už geriausius šokius bus dovands.
Įžanga 50c ypatai 1

s Muzika Kliubo nario John F. Pociaus
Pasarga: Važiuoti.iš visų,Chicagos dalių rei
kia 22 ir 48 Avė., pot|.m paimkit La Grange 
k^pų, kuris nuveš lig patdaržo.
' Kviečia, Komitetas.

~ ^tl—... ■ —"■ 1 ... —..- 1 ■" .....*-----
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ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

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

Rbom 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.; Hyde Bark 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn SL i
Randolph 8899

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 536 
Tel.: Central 6390

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

r 1 .. 1 -T —
Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

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

iki 9 vakare:

< Š.W,BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicaio.
Phone Central 2560

Re>. 8203 So. Halsted St.
Yards 1015. Va!.: 6 iki 9 vai.

Tel. Lafayette 4223 (
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

» v M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.

1 --------
A. MASALSKIS

Graborins
Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $8 ir aug- 
žčiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkite
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

J

BRIBGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures t**
Darbą gvarantuoj anie.

Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard , a

1619 W. 47th Street
Ant limokesčių, jei pagei

daujama.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrirfcą 

’%utaupymą nuo 40 iki 50%. Turimo 
didelį siutų pasirinkimų madingų ir 

. konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui įr pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau. 4

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
NGUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

S. GORdON,
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.
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RACINE, WIS.

L. L. P. stoties komiteto 
atsišaukimas.

Lietuvos Laisvės i Paskolos 
Stotis deda pastangų, kad sėk
mingai prisirengus prie Aukso 
Sidabro Rinkiyno Vajaus, ku
ris Lietuvos Atstovybės pareiš
kimu prasidės birželio 24 ir 
25 d. Prie to svarbaus ęlarbo 
yra pakviestos visos lietuvių 
draugijos ir kuopos. Taipgi 
šiuomi prašome visų- Nacinės 
lietuvių stoti visiems į pagal
bą musų tėvynei savo pinigus 
įsigyti, aukojant auksą, o kas 
aukso neturi, aukojant sidab
rą; kiekvienas suaugęs vyras ir 
moteris nors po sidabrinį do
lerį, o vaikai po sidabrinį kvo- 
terį. - S

Kad tasai aukso sidabro rin
kimo vajus pilnai pavyktų, 
yra šaukiamas raciniečių lie
tuvių susirinkimas trečiadienį, 
birželio 21 d., parapijos sve
tainėj; susirinkimo pradžia 7 
vai. vakarą. Į šitą susirinkimą 
yra kviečiami visi lietuviai it 
lietuves bč skirtumo partijų ir 
įsitikinimų. Susirinkime bus 
plačiai apreikšta aukso sidab
ro rinkimo programas ir tvar
ka ir bus padaryta pirmi žing
sniai aukso sidabro rinkimo 
darbui.

* Taipgi nuoširdžiai prašome 
gerbiamų Racinės kolonijos lie
tuvių biznierių minėto susirin
kimo vakarą uždaryti savo biz
nius ir patiems paskirtu laiku 
ateiti į susirinkimą. Reikia at
minti, kad aukso sidabro rin
kimo vajus nusitęs ilgai; jis 
turi būti sutvarkytas ir atlik
tas per vieną savaitę. •

L. L. P. Stoties Komitetas.

PITTSBURGH, PA,

nį susirinkimą ir tame susirin
kime vienas narių už negerą 
jo elgesį tapo nubaustas. Nu
baustasis narys pradėjo kabin
tis prie protokolų raštininko 
Prano Pikšrio, kam jis užra
šęs tą baudą. Tas nenusileido 
ir jiedu pradėjo tarp savęs bar
tis. Kiti nariai užsistojo už 
Pikšrį ir nubaustąjį narį išme
tė laukan. Išmestasis, norėda
mas savo priešams^ atkeršyti 
nuėjo policijos jieškoti ir, ra
dęs tięs kampu stovintį poli- 
cistą, ėmė jam pasakoti, kad 
kliube kazyromis 4ošia iš pini
gų ir munšainę pardavinėja. 
Bet .policistas nesiskubino jo 
informacijomis pasinaudoti. 
Matydamas, kad jo skundas 
nueis niekais, jis nuėjo polici
jos nuovadon ir ten savo pa
saką pakartojo, čia jam pavy
do geriau. Leitenantas paėmė) 
kelis policistus, sėdo vežiman 
ir atvažiavę įsilaužė kliuban. 
Padarę kratą jie rado (>1 kvor
tą munšainės. Kliubo vedė
jas Pranas Pikšris, norėdamas 
pataisyti dalykus, nusivedė 
leitenantą į kitą kambarį ir 
bandė sušvelninti jo širdį, 
kišdamas jam $50*dovanų. Bet 
policisto butą nenaudos; jis 
paėmė tuos pinigus ir rėdyda
mas kitiems, policistams pasi
gyrė, kad jį \jjteide papirkti.

Čia jie suareštavo 
vusius kliube ir 
munšainę nugabeno 
Ant rytojaus kitus 
paleido, užsimokėjus po $5 už 
nakvynę, o Praną Pikšrį kai
po kliubo vedėją patraukė teis
man. Jam teko užsistatyti 
do iki 
$1,000.

Kas iš 
kyti, bet 
kad išlaidų kliubui bus.

Reporteris.

ko nebeturi iv, o pašalinis iš 
niekur negaunu. Galite numa
nyti, koks mano gyvenimas. 
Dcltogi kreipiuos į. jus, geros 
širdies žirnines, prašydamas 
sušelpti manėt kiek kieno ma- 

’ ' ‘ jums didžiailonė, už ką b 
dėkingas.

V Anta Grigonis,
U. S. P. 11. S. Hospital No. 5.5 

Fort Bayard, New Mex.

Akys atsimerkė
(Feljetonėlis) i

----------- r------------

Kauniškės “'Laisvės” 
cija rašo:

“Kauno komendanto t__ v
m u >Nr. 1409 geg. 18 (Į. ‘Lais
vės’ dienraštis dėl tilplipio Nr. 
86-me straipsnio ‘Karo valdi
ninkai,” uždaromas vienąjį! 
mėnesiui. Per tą laiką yniems 

bus 
‘Lic-

retlak-

įsaky-

Įskaudintas kliubo narys pak
vietė policiją ir kliubas bčdoj.

Birželio 6 d. A. P. L A. 5 
kp. kliubas turėjo savo mėnesi-

Visus bū
ti rauge su 
nuovadon. 
areštuotus

‘Laisvės’ skaitytojams 
siuntinėjamas dienraštis 
tuvos Laisvė.’ ”

Del to “Laisves” pranešimo 
Chicagos “Draugas” savo pas
taboj antrašte “Atsimerkite” 
daro tokių išvedžiojimų:

“'Nebent tik akla-s fanatikas 
nemato (?) kad perdaug pri

dygo. musų valdžioj >šungrybių 
socialistų ir jų pakalikų. Pato- 

^Įgu jiems keršauti ir katalikų 
laikraščius bausti, nm’s jie vi
sa gerkle šaukia luž visokerio

 

pą laisvę, 'ptib tarpu ‘Socialde- 

 

mokratas’/sau laisvai plaukio
ja, nors jis nekartą talpina 
priešvalktybi n ius s traipsn ius. 
Kodėl laisvė laisvei nelygi? 
Mat, varnas varnui akiu neker
ta. Socialdemokratai ir katali
kų priešai negi baus savuo-

sius. Jie pripažįsta laisvę, bet 
tik sau, o kitiems vergijos pan
čius narina.”

Išeina, kad Kauno komen
dantas yra socialistas ir lodei 
leidžia laikraščiui “Socialdc- 
hiokratui” laisvai “plaukioti!”

Po tokio stebuklingo “Drau
go” apreiškimo, kur čia tąu 
akys nebitsimerks. Visiems ži
noma, kad Kauno komendan
tas kap. Brazulevičius nėra so
cialdemokratas. Be to, žinoiaįa 
taipgi ih tai, kad jėzuitui tiks
las pateisina priemones. Tai ko
dėl gi “Draugo” redaktoriui jie- 
pakrikštyti komendantą so
cialdemokratu?

Katalikų pilioriams, pasak 
anglų, “everything is forbad- 
den, būt everything is dane.”

Ne be reikalo juk apie vieną 
kunigą toks anekdotas yra pa- 
sakdjarAas. Kartą užsimanė tas 
kunigas pėtnyčioj vištienos pa
valgyti. Vienok bažnyčios įsta
tymai draudžia tai daryti. Bet 
kunigas, nebūtų kunigas, jei ne
mokėtų tuos įstatymu* apeiti. 
Jis paėmė vištą ir šlakstyda
mas ją šventintu vandeniu ta
rė:

“Višta, dabar tavo vardas
yra žuvis I” • ,

Po to ' Jjunigas drąsiai galėjo 
valgyti vištieną, kuri liko pa
krikštyta žuvimi. ' I’

.4

“Draiigui” užsinorėjo pakal
bėti “neteisybę apie artimą sa
vo,”Mai kjidel yam artimui ne
primesti Kauno komendantą? 
Krikštas, žinote, yra tol^s ste
buklingas daiktas, kad reika
lui esant iš vištos tžuvį gali pa
daryti. O iš Kauno komendan
to padaryti socialdemokratą, 
juk nepalyginti^yra lengviau.

į —K. Sėjikas. z

ANCHOP - DONALDSON 1

lai-
bylos nagrinėjimui

to išeis, sunku pasa- 
galima tikrai žinoti,

Mano prašymas

J. P. WAITCHES Į 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.
______________ U

draugai ir visi lietuviai, išklau-i« Išpardavimo 
sykite mano prašymo. Aš esu 
ligonis, šešeri metai kaip ser
gu džiova. Savo jau senai ’nie-

Musų 13 j Metinės 
SUKAKTUVES

dienos: 
Ketverge 

Birželio 15 
Vetnyčioj
Birželio 16 
Subatoj

Birželio 17

1909
-------------- - ^TjRNERAI^FRCHANDISE^

1708 So. Halsted St
1 Pus-Vasarinis Išpardavimas
Mes. pasiūlome jums didžiausį bargeną dabartiniu 
laiku Chicagoj! TIK DABAR pačiame sezone jus 
turite progą pirkti reikalingų daigtų NEGIRDĖTAI 
PIGIOMIS KAINOMIS.
Kiekvienas dalykas musų krautuvėj yra numažinta 
kaina kaip seka žemiu.

Krautuvė atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vai. vakare. 
Mes turime lietuvius pardavėjus. Ateikite anksti!

Merginą dresės
Mieros nuo 7 iki 14 metų. Or- 
gandy puikiai pasiūtos, visokių 
spalvų. Kaina $2.00, QOa 
dabar SJOG
Labai geros rūšies organdy dre
sės, vėliausios mados, mieros 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus, da
bar parsiduoda $1.98
200 merginą dresią

Mieros nuo 2 iki G ir nuo 7 iki 
14 metiį amžiaus. Visos gva- 
rantuotos neblunkančios spal
vos, kaip tai: ginghamai ir po- 
plinai. Labiausiai puikus sty- 
liai ir naujos mados. Kaina 
nuo $1.50 iki $2.25, dabartinia
me išpardavime QQn
tik v© C
Mažų mergaičių dreses, mieros 
nuo 2 iki 6 metų amžiaus. Vi
sos spąlvos ir styliai, neblunlfa 
skalbiant, kaina $1.00, £Qf« 
dabar tik v v v

Palm Beach plau
kams tinkleliai

Besitempiantįs arba ne. Visų 
spalvų. Dabar 4%c., OCa 
arba 6 už fcwU

14
15
24

. 1

BRENCH LINEB COMPA&KIE 6ČNĖRALE BtANSATLANTIOlJE I;

Greita kelionė
NEW YORK MEMEL

LA SAVOJE ............... Birželio! 10
PARIS ..........................  Birželi
CHICAGO ................... Birželi!
LAFAYETTE ........... Biržel/c
ROCHAMBEAN .... .......... Bir
‘Jungiasi, su S. S. Pologne plau

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.,

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Telefonas Yards 1119^J f

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

: -..... .........3

4^urt.nERZMAII^i&
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C 
metų kaipo patyręs gydytojas, cki* 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

7 Dienomis: Canal 
J 3110 arba 357 
) Nakt. Drexel 95f 
( Boulevard 4136 
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ......./................  July 29
SAXONIA ...................... Liepos į

Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksu $5.00.

Keliaujant per Liverpool ir 
Glasgov.
SCYTHIA ..... .t....... ....... Birž. 22
LACONIA .......................... July 6
CARMANIA ...................... July 13

Yphtiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja j Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Shuthamptoną kas Utarninkas 
MAU^RETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan

zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

T

valgio — pui-

io vietos

r y ypatų.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrdngta ^Ąreči^s 
klesos p trankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždarj ti. kambariai 

dol 2, 4 '
Delei platesAių informaci
jų kreipkitės pr 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie S’t., 

Chicagę, III.’

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJA US 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažič$ 
riai bus transfėruoti ant jūrių tiesiai į

Liepojiį
S'.S.Drottninghohn Liep. 15, Rugp. 19
S. S. Stockholm liepos 27, Rugp. 5

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, Ud

DANZIGO ir PILIAVOS $10&tf0
Į LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $1(

Su dainokėjimu $5.00 taksų'
Trečioj klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizofc. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

.00

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia Mideli laivai

UWHITE STAR
ęherbourg ir Southampton 

Olympic ‘rž. 24; July 15; Aug. 12; 
Ilomeric—-July 1; July 22; A\ig. 19; 
Majestic — Birželio 17; JJepos Jį;

Tuoj pribuvus* j Southamptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
pojų su užtikrnimu smagų pervežimą 
ir teisinga bagažo pervežimą.

Red Star LiNf
Tiesus patarnavimas į Liepojų.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

American Line
ZT l Hamburgą

St. Paul July 12; Aug. 16; S^pt. 20; 
Mongolia Birž. 21; Liep. 26; Rfrgp. 30 
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
Manchuria Liep. 5; Rugp.J); Rūgs. 13

Parankus keleiviams parVėžimas ir 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepojų.

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

4 k
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/ / TAp House 1 o/ G.eoter Vatuos

-U,
(jjf F r 4-lth and Ashland Avė,

Dvigubos
Star *

Stampos ir
Certifikatai 

' visą 
t dieąą
Ketverge

R
R 
R 
Pi
M 
R

Telefonai:

3313 
Vai.: 9—10 
— ....  .... fe

DR. G. M. GEASĘR
Praktikuoja 30 metai

* Ofisas •
8149 S. Morgan St., kerte 32 St. 

. Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

2 po piet.
Telephono Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriiką, Vyriiką ir 
Vaiką ligą

OFISO VALANDOS?
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Ngjįėliomis nuo 10 vat 

t ryte iki iNml- P° Piet*
/ Telefonas. I>exel 2880

S~jH.BiEQKEcsBBBaaaaaii«J
Telefonas: Boulevard 7042

fe

1922

Moterims

•'V

Čia įeina 
ir gražio- 
voiles gė

josVyry šiaudinės 
skrybėlės 

Bile šiaudinė skrybėlė 
krautuvėj / d**
dabar I

veršių ir pa- 
roberio kulni- 
kaina $8.50,

$4.50

Kiekviena pasiūloma dir
se yra nauja, 
dreses dotted 
hiis figūromis
riausio jšdirbimo.

padarytos ilgesnės, 
kurios turi tucket, ki
šu bliuzės frontu, ke-

DR. G, Z.VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatves

mieros

ai

Vasarines Dreses!
EB

Importuotos Gingham 
dresės moterims ir
merginoms idelaiškos 
dėvėjimui vasarą.

A Labai daug stylių* pasi- 
Į^\ rinkimui ir visi. naujos 

mados. Įvairiausiu pat
ronų ir spalvų. • Daug sty
gių yra organdie sukirpi- 
|mo. Speėialė kaina

Vyry oxfordai
Geltonos Rusiškų 
tentuotos odos su 
mis. Paprasta 
visų mierų, 
dabar.
--------------------- 4----------- 1_
Vyrų kanvas oxfordai pilki, bal
ti, Palm Beach ir geltoni, visų 
mierų, kaina $1.98
“Big Yank” ir kiti puikiai pa
daryti darbiniai marškiniai vy
rams. Spalvų: mėlinos, pilnos 
ir khaky. Mieros 14 iki 17. 
Paprasta kaina $1.00,
dabar U© U

Moterų šilkinės 
pančiakos

Mes nuoširdžiai kviečiame tas 
moteris kurios yra neužganė
dintos šilkinėmis pančiakomiš, 
ateikite ir pabandykite musų 
žinomas “Humming Bird” gry
no šilko pančiakas. Visų spalvų 
ir mierų. Speciklė kaina šia
me išpardavi- $1.29

VASARAI BLIUZĖS
Visai baltos voiles^dimity, bav 

tiste ir spalvuotos novelT^bliu- 
ssės. , Labai gražiai t rimuotos 
su Irisais, su tpcks ir pleatings, 
ilgomsis arba trumpomis ranko
vėmis. Mieros 36 iki 46. Spe- 
ciaiė

VoileDreses 
StNoms

yra
kai
tos
Ii modeliai tunic styliaus. 
Spalvos baltos ir juodos, 

rudos ir navy. Mieros 
42*6 iki 55’/2. Labai spe- 

’ /
ęiale kaina

Gingham
Daug busiančių stylių, visos, 
naujausios mados ir mode
lių. Labai nužeminta kaina

H
N

T. Pullman 5432

A. SHUSH 
AKUŠERIU 
Turiu patyrim* 

moterų ligoae; ru 
peatingai priživ 
riu ligonę Ir kudi 
kį laika ligos.
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3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd, 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak

tikavimo turiu 
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mingai patarnau- 
ju prie gimdymo. 
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patarimus 
terims ir 
noms veltuį.
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nčs nuosavybės teises. Pri
pažinti tas teises Rusijai ne
leidžia jų (jos? HN.” Red.) 
pamatiniai pejogramo dės*- 
niai...”
Vieną syk^tas pats rašytojas 

sako, kad svarbiausias klausi
mas Genuos , konvencijoje 
buvo “aliejaus šaltinoji,” kitą 
syk — “kad Rusija grąžintų 
privatinės nuosavybės teises.” 
Ir šitokios rųšies, rašytojai, ku
rie nemoka patys savo minčių 
sutvarkyti, imasi “šviesti” dar
bininkus. .

Entered bs Secoiad Clasa Mattar 
Mąrch 17th, 1914| at thą Fort Office 
?f Chicago, Ilk, andai tha act pf 
March 2nd4 1879. TRIJŲ INTERNACIONALŲ 
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Balandžio mėnesio konferen
cija, kurioje dalyvavo visų tri
jų internacionalų atstovai Bor
tine, išrinko komisiją iš de
vynių ąsmenų prirengti vistfo- 
tino tarptautinio kongreso su
šaukimą. Išgyvavus mažiaus 
kaip du nenešiu tečįaus, ta ko
misija pairo. Kodėl ji pairo, 
patiriame iš Vienuos interna
cionalo atstovų atsišaukimo “J 
viso pasaulio darbininkus,” ku
rį mes žeminus perspausdina
me. Jisai skamba sekamai: N

“Tarptautinio Socialisti
nių Partijų Susivienijimo 
įgalioti, mes atvykome į 
Berliną daryti žigsnius kar
tu su Antrojo ir Trečiojįp in
ternacionalų atstovais bend
ro proletariato fronto įvyki- 
nimui. šiandien, kuomet tas 
darbas yra laikinai pertrauk
tas, mes nenorime išsiskirs
tyti, nepranešę viso pasaulio 
darbininkams apie tas klin
tis, su kuriomis mums t te
ko susidurti.

Tarptautinis
Partijų Susivienijimas, 
kurdamas vasario 
1921 m., nežiūrint 
ir pasityčiojimo iš 
šių, metė į minias*
proletariato fronto mintį. Ji
sai pareiškė, kad sujungi
mas visų proletariato orga- 
nizcijų, kurias suskaldė ka
ro pasekmė, gali būt vyks
tąs tiktai bendru veikimu. Ji
sai be paliovos darbavosi šii
tam svarbiam savo uždavi
niui ir tuo tikslu sutvėrė pa
grindą Komitetui Devynių, 

kuriam buvo pavesta pri
rengti visuotiną tarptautinį 
darbininkų kongresą.

Kad sušaukti tokį kongre
są tečiaus, reikia visiems da
lyviams turėti nuoširdų ir 
patvarų norą tikrai jungti į 
daiktą savo pastangas, neda
ryti naujų skaldymų ir ne
mėginti panaudoti proleta
riato jiegų suvienijimą at
skiriems savo partijos tiks
lams.

Antrojo internacionalo 
partijose iš pat pradžių vy-

Kokie “aiškus” galvotojai 
yra komunistų rašytojai, ro
do sekamas pavyzdėlis. “Mote
rų Balso” paskutiniame nume
ryje nekuris K. P. rašo apie 
Genuos konferenciją ir prade
da savo straipsnį taip:

“Svarbiausias klausimas 
kaip Genuoj, taip ir už jos

Socialistinių 
įsi- 

mėnesyje 
pajuokos 
visų pū

ke ndro

Tuo klausimu susirūpinęs vi- 
pasaulis. 

milžiniški 
į kuriuos

sas kapitalistinis 
Rusijoj randasi 
aliejaus šaltiniai, 
godžiai žiuri didėsės valsty
bės. Genuoj Rusijos delega
tai tai aiškiai mato. Ameri
ka nors oficialiai ir nedaly
vauja Genuos konferencijo
je, bėk ji irgi nehiažiau susi
rūpinusi tais turto šalti-' 
niais...”
Bet paskutiniame straips

nio paragrafe skaitome:
“Genuos konferencijoje 

svarbiausias klausimas, tai 
kad Rusija grąžintų privali-

ravo interesas apsaugoti sa
vo organizacijas nuo bolše
vikiškų skaldymų ir ardy
mo. Bet kovodami prieš ko
munistų demagogiją, jie už
miršo bendruosius ir pasto
viuosius darbininkų judėji
mo interesus, taip kad paė
mė viršų tos Antrojo inter
nacionalo partijos, kurios, 
ačiū savo bendrai o'portunis- 
tinei politikai, buvo priešin
gos bendro proletariato fron
to idėjai. Tuo budu Antra
sis internacionalas nuolatos 
darė vis naujų kliūčių pro
letariato vienijimo darbui.

Komunistinis internacio
nalas kurį laiką buvo* vado
vaujamas noro, kad viso pa
saulio proletariatas savo 
spaudimu paremtų Maskvos 
politiką, ir todėl jisai prita
rė idėjai sušaukti visuotiną 
darbininkų kongresą. Bet ji
sai nieko nenuveikė, kad 
savo darbais sustiprinus pa
saulio kongreso reikalą. Kaip 
tik priešingai. Bolševikų val
džia ne tiktai nesiliovė per
sekiojusi socialistus Rusijo
je, bet ėmė juos da aštriau 
persekioti, ji nesiliovė var
žiusi nuomonių ir veikimo 
laisvę darbininkų organiza
cijoms ir naikinusi tautų ap
sisprendimo teisę. Ji ir to- 
liaus sėjo nepasitikėjimą ir 
be paliovos svaidė naujas 
koliones ir šmeižtus į socia
listų partijas, su kuriomis 
ji buk norėjo eiti išvien ben
dram veikime. Jos taktika 
tarnavo vadinamam ‘de
maskavimo’ tikslui, bendro 
fronto obalsis jai buvo tik
tai įrankis tam tikslui. 
Ažuot tverus sąlygas bend
ram veikimui savo lojaliu^ 
gurnu ir nuoširdumu, ji ardė 
jas stoka geros valios.

Taigi Antrojo internacio
nalo atstovai atvyko į Komi
sijos Devynių posėdį tiktai » 
pareikšti, kad jų ultimaty- 
vės sąlygos visuotino kong
reso šaukimui sutabdy- 
mas teroro Rusijoje ir atsi
sakymas nuo “komunistinių 
narvelių” taktikos profesi- 
niamę judėjime —■ nėra iš
pildytos; o Trečiojo inter
nacionalo atstovai atvykę 
pastatyti ultimatyvį reikalą- 
vimą, neatsižvelgiant į kliū
tis, kurias da reikia perga
lėti, kad tuo jaus ir be ato-j 
dairos, butų sušauktas kong
resas. Susidūrus šitiems ul
timatyviems reikalams, pa
sidarė tuo tarpu nebegalimi 
kokie-nors tolimesni žings
niai bendrojo fronto atsteigi- 
mui, ir Komisija Devynių 
turėjo sugputi. .

Šitas sutrukdymas 
tautinio Socialistinių 
jų Susivienijimo 
bendram proletariato

fui tegali būti tiktai laikino 
pobūdžio.

Toje valandoje, kai visų 
šalių proletarų teisėms gre
sia pavojus iš šalies kapita
listinių valstybių, kurias 
konkurencijos kovos traukia 
į naujus karo sūkurius, ku
riose išnaudotojai vienijasi 
didesniam darbininkų klc- 
sqs> ' J ‘ 
algir

rekalas!
Berlinas, gegužės 24 d. 

1922 m.
Tarp. Soc. Sus. delegacija 

Komisijoje
Fried rieti

DevyniiJ\
Adler, E
Crispietf
išdėstytų šitam

acke

Tarp- 
Parti- 
darbo 
fron-

A. JASIUNAS

VELYKINE
Iš ciklo “Pavasario stebuklai

(Tęsinys)

—.Na, argi tu čia, Lauryne, klausė prieida
mas Tamošius. ✓

Laurynas plačiai nusišypsojęs pratiesė Ta
mošiui saVo gyslotą ranką ir tarė:

—Sėskis, sėskis seni, jei išgąsdino klebonas 
iš bažnyčios. *

Reikia žinoti, kad Tamošius ir Laurynas 
nuo jaunų dienų buvo tikri draugai. Nors ir 
nedažnai pasitikdavo, bet mokėdavo vienas kitą 
užjausti ir nelaimėje padėti.

—O tave gal velykinis griausmai atvijo į 
bažnyčią? — besėsdabas šnekėjo Tamošius. 
Prisipažink, brolau: senatvei ateinaift vėl Die
vas parupo?

—Ar senas ar -mažas, vis kvailas, — irgi 
juokaudamas atšovė Laurynas.

sius, — bene duos tau Dievas dvasios šventos. 
Ką, gal nori prieiti velykinės? metas, brolau, 
metas, žinai, mano žmona vis mane klibina, 
kad aš .tave pakalbinčiau mesti savo mohtis ir 
grįžti prie Dievo, prie bažnyčios šventos. Ar at
simeni, kaip mudu giedodavome godzinkas ?... 
Na, ačiū Dievui, kad Vėl atvirtai, ir pats suma-

>inmkų iKic- 
įvergipiui, nedarbas, 
pojiinas ir darbo va- 

ilginimas didina skur- 
dą\ ir priespaudą, — tiktai 
visas pasaulio proletariatas, 
susivienijęs be tautų skirtu
mo- į tvirtą masę, gali suda
ryti galingą atramą prieš 
stiprejantįj į imperializmo ir 
kapitalizmo puolimą^ 

Darbininkai turi
spaudimų pergalėti piktą va
lią ir skaldymo politiką vie
nų ir siauro egoizmo politi- 

x ką kitų, idant butų pašalin
tas tas suskilimas, kuris sil
pnina jų jiegas visame pa
saulyje.

Tarptautinis Socialistinių 
j Partijų (Susivienijimas tęs 

savo pastangas vienybės įvy- 
kiniiAui ir kviečia darbinin
kus paremti jį šitame dar
be.

Darbininkai tai yra jūsų savo žodį.

savo

Prie faktų, 
atsišaukime reikia pridurti tik
tai tiek, kad bolševikai, ant ku
rių puola didžiausia kaltė dėl 
vienybės darbo suardymo, da
bar yra padarę taiką su kapi
talistinėmis valdžiomis, todėl 
proletarinio bendro fronto 
jienis daugiau nebereikia. Gc- 
nuoje jie pasirašė sutartį su 
Anglijos, Italijos, Francijos, 
Belgijos ir Japonijos valdžio
mis, pasižadėdami susilaikyti 
nuo visokių agteyvių darbų ir 
propagandos prieš tas valdžias.

Trijų internacionalų atstovų 
konferencija įvyko (prieš pat 
Genuą. Tenai bolševikai ąutiko 
išpildyti keletą gana svarbių 
reikalavimų, kuriuos jiems 
pastatė Antrojo internaciona
lo atstovai, kad tik patraukus 
savo pusėn socialistines Eiro- 
pos mases. Bet po Genuos so
cialistų parama jiems pasida
rė nereikalinga, ir jie sulaužė

vokiečių žurnale*) tilpo straip- 
snys pavadintas “Lietuviai ir 
vokiečiai Klaipėdos krašte.” 
Tarne pat numery įdėtas pla
tus etnografinis Klaipėdos 
krašto žemlapis. Remiantis jud 
padarytas ir įdėtas į šį “Nau
jienų” numerį žemlapis. 
Straipsnio ir žemlapio tikslas 
parodyti, kad Klaipėdos kraš
tas didžiumoje vokiečių apgy
ventas ir kad atskyrimas jo 
nuo “Vokietijos yra neteisingas.

Iš .paminėto straipsnio pati
riame, kad darant gyventųjų 
sąrašą 1905 m. gruodžio 1 d. 
taip pasiskirstė šio krašto žmo
nės sulig‘Vartojamos namuosenes sulig‘Vartojamos 
gimtosios kalbos:

K. 
o to

co co

N)

Klaipėdos kraštas ir jo gyventojai

Ui ! m < p ||J

Atsakymą į šį klausim 
ve patys vokiečiai, kada

A » I

nn/įžna.

Pabaiga)

da- nepatenkinti ir visokiais bu- 
Ėilai- dais stengėsi įrodyti, kad jis td-
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pėdos kraštas buvo atskirtas ri grįžti Vokietijai, 
nuo Vokietijos, vokiečiai buvo metų sausio mėnesy

—Av '1 ■ 
r Praėjusių 

viename

pats straipsnio auto„-Kaip 
rius sako pastahtff minimi tre- 
čioje skiltym^kiti” yra lietu
viai, kurie/neaiškiai pasisakė 
tokiais esą. Jei tuos “kitus” 
prie lietuvių pridėti, gausime, 
kad šių pastarųjų pagal vokie
čių surinktų žinių yra apie pu
sė visų gyventojų (49,4%).

Vėl žinoma yra, kad Klaipė
dos krašte yra apsčiai žydų. 
Vokietijos žydai namuose Var
toja vokiečių kalbą ir todėl šio
je lentelėje .visi priskaityti, prie 
vokiečių. Jei juos atimti, pasi
rodys, kad net vokiečių žinio- • 
mis lietuvių Klaipėdos krašte 
yra daugiau kaip vokiečių. Kad 
taip yra, matyt ir iš etnografi
nio žemlapio,

Visoje šiaurinėje šio krašto 
dalyje be mažų išimčių gyvena 
mažne, vieni lietuviai. Ligi 
Mingės upes didžiuma* plotų 
turi nuo 80 ligi 100 procentų 
lietuvių. Išimtį sudaro tik Klai
pėdos miestas ir artymiausia 
jo sritis. 4 Pačioje Klaipėdoje 
1905 m. buvo 20,340 gyvento
jų. Iš jų 19,219 pasisakė vo
kiečiais esą ir x tik 1,071 lietu
viais. Visoje vokiškoje Klaipė
dos saloje gyvena 26,292^ 
(85%) vokiečiai ir 4,019 
(13,l%^Jietuviai.

Tarp Mingės ir Juros upes 
vėl daugumą gyventojų sudaro 
lietuviai. Bet vokiečių gyvena-

*) Dr. A. Petennanns Mitteilun&en 
aus Justus Perthe’s geographischer 
Austalt.

Ketverge,. Birželio ii, 192$ 

mos salos jau čia didesnės ir 
dažniau pasitaiko. Tokių sri
čių, kur lietuvių butų nuo 80 
ligi 100% jau mažiau. Čia ga
na dideli /nuo 50 ligi 80% lie
tuvių apgyventi plotai.

Pagaliau, sritis, esanti į ry
tus nuo Juros upes jau didžiu
moje vokiečių apgyventa. Lie
tuvių čia pasitaiko tik viena, 
antra sala. Bet didelę dalį šios 
srities užima didelis Juros miš
kas. Jis visas laikomas vokie
čių apgyventu. Apskritai, mi
nėto žemlapio autorius skaito 
Vokiečių apgyventais mažne vi
sus miškus, pelkes (raistus) ir 
t. t. r

Jei dabar prisiminti tą, kas 
buvo aukščiau išdėstyta, reikės 
pripažinti, kad Klaipėdos kraš
tas ne tik ūkio (ekonomijos) 
žvilgsniu ankštai surištas su 
Lietuva, bet ir etnografijos at
žvilgiu turi priklausyti Lietu
vai. Jau ybkiečių surinktomis 
žiniomis jame gyvena apie pu
sė lietuvių. Ištikrųjų pastarų
jų čia yra dar daugiau. Jei at
mesti kalbančius vokiškai žy
dus ir susispietusius miestuo
se, o ypač pačioj Klaipėdoj at
ėjūnus pirklius vokiečius, gau
sime, kad vokiečių šiame kraš
te yra aiški mažuma. Galima 
dar pažymėti, kad vokiečių sa- * 
los Klaipėdos Waštė turi visai 
lietuviškus vardais : Natkiškiai, 
Baubeliai, Staniškiai, Palom- 
pėnai, Dinkėnai skaitomi vo
kiškais.

Lietuvių tautos senovėje gy
veno ligi pat Vislos. Per ilgus 
šimtmečius lietuvius čia arba 
kardu išnaikino arba suvokie
tino. Bet Klaipėdos kraštas dar 
ligi šiai dienai pasilikęs lietu
višku, todėl ir turi priklausyti 
Lietuvai. Joks socialistas ne
nuaidės prieš savo principus 
reikalaudamas Klaipėdos pri
jungimo prie Lietuvos.

Sveikatos Dalykai .
Burnos tikslas.

„ J.. -■ i "

Dr. A. Montvidas.

—Velykinės... — pertarė Laurynas ir nu
tilo.

Tylėjo ir Tamošius..
Bažnyčioje tuo laiku įsikarščiavęs šaukė 

senas klebonas: — “kurie nepildo bažnyčios 
įsakymų, bus paskandinti pragaro bedugnėse ir 
degs ten per amžius, ir baisus bus jų šauksmas 
ir dantų griežimas, bet veltui, iš ten išėjimo 
nebėra.”

Šiuos žodžius aiškiai nugirdo belylintięji 
šventbriuje draugai. Tamošius žvilgterėjo į Lau
ryną, Laurynus į Tamošių ir ilgai vienas į kitą 
žiurėjo.. Bet daugiaus nebebuvo galima girdėti,

kiąu egzaminus ir dabar galiu pildyti tolimes
nius jūsų nolrus. Jei leisit į kunigus, eisiu į semi-

—Klausyk, Tamošiau, — ant galo prata
rė Laurynas, -r Tu vis manai, kad aš beskaity
damas, kaip tu vadini, cicilikų laikraščius, atly- 
žau nuo bažnyčios. O, ištikrųjų, tu žinai, kas 
buvo to priežastis. ,

—Na, kasgi? —* susidomėjo Tamošius.
—Ogi mano nabašninkas Vitautas.
—Eik! ką tu čia kalbi, Laurynai, — nepati

kėjo Tamošius. — Kiek atsimenu, tav0 Vitau
tas ėjo tiesas, rengės į kunigus, ir buvo begalo 

! išmmtiiigas^b 
jau vaikašgąii tėvą iš kelio-išvesti? 
žluk, Lauryne: nukalbėjai šį kartą, 
Tamošius. ' , , ’

(Laurynas valandėlę susimąstę. Arčiau pa
sitraukė prie Tamošiaus ir išpalengva tarė:

—Klausyk, Tamošiau, kaip tas atsitiko. 
Mano Vitautas buvo išėjęs keturias klesas. At
simenu, . tai buvo ankstyva?, kaip šiemet, pava
saris. Atvažiavo linksmas berniukas, bučiuoja 
močiai ir man rankas ir sakų: štai, tėveli, išlai-

•v dievobaimingas. Gi ant galo, ar 
Prisipa- 
užbaigė

nius jūsų ne 
nariją.-

Venkėn 
ir Petras...,

;i —Proti .T , v ,
patyloms pridūrė Tamošius.

—Na, sdkau, vaike, — pasakojo lyg susi
graudinęs toliąus Laurynas, —; eiva pas klebo
ną: reikia pasitarti, kaip ir ką čia daryti. Bea- 
bejp, mes su močia tik ir gyvenome vilčia, kad 
bus musų vaikas — kunigas. Nuėjova. Pąs kle
boną butą svečio. Sakau gaspadinei, girdi, sū
nūs išėjo svietiškus mokslus, tai į kunigus no
riu leisti. Atėjova pas kleboną pasikalbėti, bet 
mat, nelaimė, svečip esama.

—Palauk, sako gaspaclinė, aš nusakysiu rei
kalą.

—Kaip čia butą, klebonas* sužinojęs, delko 
atėjau su sūnum, į vidų tuojau jsiyadino, prie 
stalo susodino... Kurgi, kiek pagarbos!

Klausinėja mano sūnų ir mūsiškis ir sve
čias — net iš Žemaitijos. Į visus jų klausinius, 
matau, Vitautas mandriai atsakinėja. ,

Ir žinai, Tamošiau, tas svetys — klebonas 
man sako
rą pas manę pasikieminėti. Turiu, sako, sesers 
du vaiku, pamokius tavo sunūs juodu, štai tau 
sutanai, iv jam bus, o dėl visų pra$ynių, tai jau 
tu nesirūpink!

Atsimenu kaip šiandie: dilgt man į širdį — 
skirtis su

e su močia iš džiaugsimo; džiaugės

įgas buvo sūnūs, ką ir kalbėti,

Leisk, tėvai, savo sūnų per vasa-

nelcisk sūnaus! — mat nesinorėjo 
vaiku.

Pagalvojau aš ir sakau: ačiū, klebone, i 
garbę,.bet vienas negaliu leisti, klausime mo

ną: sutiks — lai važiuoja.
Nusišypsojo, matau, kunigas. Mat labai jam 

patiko mano Vitautas. —- Na, sako, motina leis,
— tai lauksiu.

Su tuo ir išsiskyrėva.
- Namie nusakiau visą šeimininkei.* Susimąs
tė ir ji. Iš karto nenorėjo leisti, bet pagalvojus 
sako:

—Į kunigus vaiką norime leisti, tegul jau 
tarp kunigų ir pripranta, pakęsiva dėl jo gero.

Sakau: moč, nentena gero man širdis.
—Leiskiva, leiskiva, — užsispyrė šeimimn-

Pagalvojau ir aš: ištiesų,< ką gi bedaryti? 
Nors išsilgova vaiko, bet jau gal taip skirta.

Ir išleidoya. ,
Išvažiavo vaikas linksmas,' kad galės užsi

dirbti sutanai.
«T •

Vasara prabėgo greit.
Atėjo, ruduo. Pabaigoj rugpiučio atvažiuo

ju ir Vitautas, ir persiveža net 50 rublių. Bet 
mes su močia jau iš pirmos dienos paniatėva, 
kad nębe tas musų vaikas.

Klausinėjama ar sveikas? Sakos — sveikas 
ir viskas esą gerai.

ti į Kauną, kad stotų į seminariją.
Ir kuo arčiatis ta diena, tuo musų Vitautas 

tamsesnis.
Vieną paskutiniųjų vakarų sugulę,* kaip vi

sada — mes mat su Vi tau t u į klėtį eidavom — 
da šneki nejova šį tą.

—Ar bent tu, sūnau, išsimiegi gerai? — 
klausiu aš Vitauto. ' .

(Bus daugiau)

Visi, rodos, turėtų žinoti, 
kad burnos tikslas yra per
leisti maistą ir gėrimą į gerk
lę, išleisti balsą į orą, kada 
žmogus kalba, švilpia ar dai
nuoja. Vienok tūli žmonės var
ytoja burną ir kitiems tikslams. 
Kurpius susideda Vinis į bur
ną, neretai -dailydė, namų sta
tytojas ir skrynių kalėjas iš 
burnos padaro vinių krepšį. 
Moterys susideda špilkas į bur
ną, kada dabinasi. Siuvėjas lai
ko adatas ir špilkų tęs burnoj. 
Tūli žmonės vietoj kad guzi- 
kus, metalinius pinigus ir ki
tus mažus daiktus lakyti ki
šenini, deda juos burnom Da
ro tai vaikai, bet vaikai kem
ša žirnius, pupas, guzikus ir 
pinigus ne tik į burną, o ir no- 
sin ir ausysna. Vaikai nežino 
pavojaus ir juos reikia mokin
ti, vienok suaugę žmonės ži
no pavojus, vienok nemeta 
blogo papročio.

Dėjimu daiktų bin’non gali
ma gaut užkrečiamas ligas, ga
lima sužeisti burną, metalinis 
erzinimas gali privesti prie lu
pos bei liežuvio vėžio atsiradi
mo. Vienok kur kas lankesnė 
nelaimė — tai daiktų nuriji
mas arba į plaučius įtrauki
mas. Esama net atsilikimų,K 
kad čiulpiamoji guma įtraukia
ma į plaučius ir padaro daug 
nesmagumo. —

Laiks nuo laiko kiekvienas 
daktaras lieka pašauktas pas 
žmogų, nurjjusį vinį, špilką, 
adatą, guziką, pinigą, žiedą ir 
net peilį. Tik retuose atsitiki
muose išimt nurytus daiktus 
yra lengva. Didžiumoj reikia 
imti paveikslus, reikia dirbti 
no fluroskopo, reikia vartot 
daugelį instrumentų.. Atsitin
ka, kad nuryti arba įkvėpuoti 
viršminėli daiktai v^da prie 
mirties. Gydymo lėšos nema
žos.

O viso šito nesmagumo gali
ma lengvai išvengti, jeigu bur
na vartojama tik kalbėjimui, 
gėrimui ir valgymui.
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Žmonių skaičius ir maistas

Augusi.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

II
Daleiskime, ■ kad 

skaičius kas mętų vis

1850 m. Jungtinės Valstijos 
turėjo tik 25 milionus gyven
tojų. 1900 m. gyventojų skai
čius pašoko iki 75 milionų. O 
dabar Jungtinės Valstijos pris
kaito apie 110 milionų žmonių.

Pažvelgus į tuos skaičius ne
galima neužduoti sau klausi
mo: Ar ilgai žmonių daugini
mos galės eiti tokiu spartu
mu? Kiekvienas juk supranta, 
kad žmonėms reikia maisto. 
Vadinasi, šalies gyventojų skai
čius pareina nuo to, kiek ta 
šalis gali maisto pagaminti. 
Amerikai iki šiol ^maisto ne
truko. Ji. lengvai pramaitinda
vo savo gyventojus*. Bet juo 
daugiau gyventojų priauga, tuo 
maisto klausimas darosi opes
nis. -Vargu kas gali būti taip 
naivus, kad dasileidus tos min
ties, jog Amerika gali pramai
tinti šimtus ntilionų žmonių., 
Faktas yra tas, kad-Jungtinės 
Valstijos gali3 pramaitinti ne-^ 
daugiau, kai 200 anilionų 
žiponių. To gyventojų skai- šalis turi. Tų posakį reikia 
čiaus Jungtinės Valstijos pa- suprasti šiaip: jei šalis, saky- 
sieks 2100 m. sime, gali pramaitinti 50 milio-

Na, tai bent pasakyta! Kuo nų žmonių, o gyventojų tetu- 
gi galima remti toks pranašai ri 25 milionus,. tai žmonių 
vimas Ar yra tainmiokslo'da-‘ daugihimos proporcingai "gy- 
vinių? Tikrai taip. Paduok ; Ventojų skaičiui eis daug spar- 
mokslininkui kokio nors gyvio (čiau, negu tada, kai tos šalies 
blauzdakaulį ir jis atvaizduos 
tau gyvio formų, didumą, etc. 
Astronomas irgi gali išskai
čiuoti saulės ir menulio užte
mimus, pasakyti . tų reiškinių 
tikrų laikų. Tas pats ir su g5r- 
ventojų skaičiaus pranašavi
mu.

Vos keli pietai atgal geriausi 
Amerikos universitetai (Johns 
Hopkinso, Harvardo ir kiti) 

> įkūrė biometrijos ir gyvasti- 
nūs statistikos departamentus. 
Tie departamentai ir užsiima ! 
tokiais klausimais,' kai gyven
tojų skaičiaus augimas; kode! 
vienoj šalyj žmones dauginasi 
sparčiau, kaį*kitoj, etc.z

Aukščiau minėtas pranašuvi
mas kai dėl Amerikos gyven
tojų skaičiaus priklauso Johns 
Hopkinso Universiteto profe
soriui Raymond Pėarl’ui ir 
Fred C. Kelly’ui.

Plikas pranašavimas, nepa- 
renkas jokiais faktais, žinoma, 
neturi jokioj reikšmės. Paniū
rėkime kuo pamatuojama prof. 
Pearlo pranašavimas.

žmonių 
didinasi. 

Kas tada? Vėlai ar anksti tu
rės ateiti tas laikas, kuome 
pasaulis bus taip tirštai apgy
ventas, kai Coney Island šil
tais vasaros šventadieniais. 
Tiesa, pasaulis yra platus ir da 
gali daug milionų žmonių su
talpinti. Bet įsivaizduokite -sau 
tokių padėtį, kuomet ant kiek
vienos ketvirtainės mylios že
mes gyvena 25 tūkstančiai’ 
žmonių. Paliekant šalyj mais
to klausimų, toks gyvenimas 
vargu butų galimas. Tai butų 
tikras žmonių skruzdynas. O 
lirįegtam žmonės šventa dvasia 
juk negali gyventi.

Tačiau kokios nors šalies 
gyventojų skaičius neauga vie
nodai. Tas augimas priklauso 
nuo dviejų dalykų: (1) nuo 
žmonių skaičiaus toj šalyj ir 
(2) nuo to, kiek maisto toji.

gyventojų^ skaičius pasieks 40 
milionų. Pavyzdžiui, tesie 
Prancija. Apskaičiuojama, kad 
Prancija gali pramaitinti apie 
42 milionų žmonių. 1800 m. 
jos gyventojų > skaičius ( sieke 
27 milionus, o 1860 m. — 37 
milionus. Vadinasi, į 60 metų 
gyventojų skaičius pasidaugi
no viena' dešimtim milionų. 
1920 m. statistika, parodė, kad 
Pranei jos gyventojų skaičius 
pasiekė, 39 milionus. Tuo bū
du per paskutinius 60 metų 
gyventojų skaičius ‘pasidaugino 
tik dviem milionam žmonių. 
Kaip matote, tas dėsnis, jog 
šalies gyventojų dauginimos 
priklauso nuo to, kiek ta šalis 
žmonių turi, kai dėl Prancijos 
kuopuikiausia pasitvirtina. Vie
nok viena kregžde pavasario 
nedaro. Jei tai dėtųsi tik su 
Prancija, tai vargu butų gali
ma daryti kokių nors bendrą 
išvadą. Bet kas dedasi Pranei- 
joj, tas pats dedasi ir kitose 
šalyse. Yra ir išėmimų, bet 
apie tai pakalbėsimo Vėliau.
-X"- * ■

Mirties gėlė nupuldytųjų milionus išplatinda
ma narkotinį paprotį kiekviena
me rutulio mieste ir nei viena 
tauta neužmokėjo už šitų nu-> 
sidėjimą Chinijai tiek, kiek pa
ti Anglija. Anglijos vėliava tu
rėtų turėti žydinčių aguonų vir
šum kiaušo su kauliniu kryžium

Aguonomis daugiau žmonių 
užmušama negu šautuvais. 
Aguona be savo pačios kaltės 
tapo paslėptos mirties . simbolu. 
žmogaus nelemtasis sugebumas
pavertė grožį ir balzamų į pa- šitos kloties paminėjimui, 
lengvus nuodus, kurie savo au- Anglų pradėtasis 
ka iš pradžių palinksmina, pas- prakeiksmas sustiprėjo nuo ko
kui nužudo. kaino, heroino ir kitų nuodų.

Aguona kaip ženklas pirmiau- žmonių ■ sveikatos saugotojai 
šia išpuola vartoti Britijos im- yra nusiminę. Dabar, kada nar- 
perijai. Anglų konuolės pra- kotinis paprotys sugrįžo namo į 
mušė skylę Tolimųjų Rytų var-: Angliją, tai Anglijos valstybės 
tuose ir privertė Chinija palikti vyrai šaukiasi į pasaulį gelbėti 
savo piliečius Anglijos opijos baltąją veislę, 
pardavinėtojų malonei. • _

šita kriminaline paklaida pa-, votį su blogybe, 
darė stūmį prekybai opijų, kuris išgydyti 
JinnoiS ‘inl inlrn i naconli iv I ..„ii__

Anglų pradėtasis , opijinis

Tautų įyga gavo. įsakymą ko- 
’ 1 ’ , kuri galima

tik tarptautiniam 
Vargšė lyga 
pavėžlioja sa

apnešė jų aplinkui pasaulį ir į- 
diegė nuopuolio diegus tamsiuo
se kiekvienos tautos rugiuose.

Kur tik baltosios veislės aguo- 
ninės mergelės ir aguoniniai 
vaikinai jauni pasenę ir nusi
dėvėję be laiko traukia pražu
vusių šunkeliais į kapus, ten donų aguonų ženklu savo vajui 
Anglijos imperializmo šešėlis į bedarbiams ir karo sužeistiems 
puola kitos tautos gyvastį. z j veteranams pagelbėti. Tai yra

Chinija atsikeršino už savo' blogas ženklas. Aguona yra pa- 
— - ----------- -—.— Į lengvos mirties ženklas, tautas

'smaugiančios Anglijos imperia- 
, lizino ženklas.

Jei Anglija atmokėtų skolas 
Jungtinėms Valstijoms ažuot 

■ naudoj ijs Amerikos mbkesty 
j mokėtojų pinigus iiutsinių ir 
bombinių ėroplanų statymui, tai 
karo veteranai senai butų buvę 
atmokėti.—Milwaukee Lcadcr.

veiksmui.
vos pa
vo išklišusiomis kojomis kur 
jai vaidinti šitų siaubimų nuga- 
lėjusis didvyris.

Keista likimo užmačia leido 
Amerikos legionui priimti rau-

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

S—.— ,, , #

\ TELEGRAMA.

Detroit, Mich. .— Birželio 14. 
“Naujienų” ofisas gavo sekamą 
telegramų. — “Galias iš jūsų 
žino Jonų Markūnų, jis yra kon- 
traktorius. Jis gyvena Chica
goj ar apiąlinkėj Chicagos. Jo 
giminaitis Jonas Gailiunas liko 
užmuštas vakar. Aš norėčiau 
susižinoti su Jonu Markūnu, jei 
galima, nes aš pamečiau jo ad- 
dresų. Atsakykite. Aš užmOr 
kešiu už telegramų.

Minnie Gailiunas, 
\ 4752 Vancouver,

Detroit, Mich.”

Nurodo 
darbi

au savo

Partijos 
tuo

SVARBUS SOCIALISTŲ 
PIKNIKAS.

Nekėlioj, birželio 18 dienų, 
įvyksta labai .svarbus metinis 
Socialistų Partijos Press Piknj- 
kas. Kiekvienais metais į tų 
piknikų susirenka minių mi
nios darbininkų įvairių, tautų. 
Čia jie apkalba savo klasinius 
reikalus. Kalbėtojai visokiose 
kalbose pasakoja susirinku
siems apie bėgančius darbinin
kų klesos reikalus, 
kaip ir kokiais budais 
ninkai privalo kovoti 
priešais kapitalistais.

Šįmetinis Socialistų
Press Piknikas įvyksta 
momentu, kuomet Eiropos re
voliucijos jiergyveno saVo kri- 
zį ir dabar ten aplinkybės kei
čiasi, o ypač Rusijoj. Todėl 
kalbėtojai turės daug ką naujo 
papasakoti.

Lietuvių skyrius Socialistų 
Partijos Press Piknike šįmet 
bus labai didelis ir turiningas, 
kiekvienais metais čia susirin
kdavo lietuviai darbininkai po 
kelis tūkstančius. Geistina, kad 
ir šįmet lietuviai darbininkai 
atsilankytų, nes dabar pergyve- 
nam labai svarbų momentų 
darbininkų klasei. Naujienų 
redaktorius d. P. Grigaitis yra 
pasižadėjęs pasakyti gerų pra
kalbą. Chorai yra taipjau pri
sirengę sudainuoti po kelias 
darbininkiškas dainas, žodžiu, 
visais atžvilgiais šis piknikas 
bus žingeidus ir pamokinantis. 
Užtat lai nei vienas lietuvis 
darbininkas -ir darbininkė ne
praleidžia šios progos. Lai visi 
atsilanko į Socialistų Partijos 
Press Pikniką.

>

Paklydo vaikas. Jo vardas 
Andrius Malakauskas, 7 metų 
amžiaus. Tėvo vardas Jonas. 
Persikėlė į nauju vietų ir vaikas 
nežino kur gyvena. Jis randasi 
Maxwell Policijos stotyj. Lai 
tėvas tuojau jį iš ten atsiima, 
nes vaikas labai verkia.

gos Lietuvių Tarybai teko 
50.98 dol., kaipo “atnagradiji- 
mo” nuošimtis, kurį taryba 
buvo išsiderėjus už savo “pro- 
cę.” Raportas vienbalsiai pri
imta.

Buvo užklausta tarybos pir
mininko Dr. Graičiuno kų jis 
padaręs su savo rezoliucija 
prieš “generalinį klerikalų šta
bų”. Jis paaiškino, kad re
zoliucijų jau pasiuntęs prie 
“svietkų” atarinkamon vald
žios įstaigon, kaip kad buvo 
nutarta.

Vice pirmininkas, rodos, p. 
Lasaitis, prisiminęs apie minė
tos rezoliucijos atbalsius sakė, 
khd taryba turėjus "^pasakyti 
“,Šarap” tiem laikraščiam, ku-

(Seka ant 6 pusk).

SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

— Darbininkas.

“Tag Day”
Generalis RegiStracįjos Susirin

kimas Del Rusijos Baduolių.
Po. visas -registracijos stotis 

registracija eina gana pasekmin
gai, bet toli gražu dar neturime 
reikalingo skaitliaus .

Moterys ir merginos yra kvie
čiamos užsiregistruoti tam tiks- 
ui parengtam susirinkime, ku- 
ris bus ketvergo vakarą, birže
lio 15 d., 7:30 v. Mark White 
Sąuare Park Knygyne, tarpe 29 
ir 30tos gatvių prie So. Halsted 
gatvės.

Prašome ne vien tų kurios nė
ra dar užsiregistravusios, pa
tarianti 26 birželio, kaipo aukų 
rinkėjos, bet taipgi ir tas, ku
rios jap užsiregistravusios ir pa
čios renkat aukų rinkikes — 
priduot jų antrašus. ę

Bus kalbėtojai, kurie nuro- 
dis auku rinkimo darbo svarba* 
ir nurodis kam tokia “Tag Day” 
yra reikalinga.

Todėl moterys ir merginos, 
norinčios pagelbėt Rusijps ba- 
duoliams, nepamirškite ketver
ge vakaro, nes jūsų tos vienps 
dienos pasišventimas ’nedve- 
jotinai, išgelbės tūkstančius ba
du mirštančių kūdikių.
^Moters! Parodykit savo jaut

rią — širdį Rusijos išbadė ju- 
sienfs kūdikiams, nes nuo jūsų 
priguli tie tūkstančiai gyvasčių. 
Neisite aukų rinkti per “Tag 
Day”, suteiksi t tiems kūdikiams 
mirtį, kuriuos savo vienos die
nos, ar keletos valandų darbu 
galit išgelbėti.

Žinome, moterys, motinos ii 
busiančios dar motinomis, mer
ginos, įaip jums yra brangus 
jūsų kūdikiai, tad kodėl napasi- 
gailet tokių jau darbo -motinų 
kūdikių kaįp ir jūsų?

Todėl pašvęskit nors dalelę 
dienos darbo jeigu daugiaus ne
galėsite. i

Tat visos, kurios dar. nęužsi- 
registravote ir prijaučiat tam 
darbui, bukit susirinkime ir pa
duokit savo vardą, kaipo pilnai 
prijaučiančios darbininkes bu
siančiai,26 birželio “Tag Day”.^

— Friends of Soviet Russia 
Lietuvių Sekcija.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Chicagos. Lietuvių Tarybos 
susirinkimas.

Praeitų antradienį, birželio 
13, Mildos svetainėje Chicagos 
Lietuvių Taryba laikė savo 
mėnesinį susirinkimų. Draugi
jų atstovų susirinko^ nedaug— 
vos desėtkas. Atlikus kas rei
kia susirinkimų atidarant, 
skaityta pereito susirinkimo 
tarimai. Priimta.

Iš Lietuvos atvažiavusiomis 
svečiam, kap. L. Natkevičiui ir 
mok. B; žygeliui, prakalbų 
maršruto rengimo komisija iš
darė savo raportų. Iš raporto 
paaiškėjo, kad Chicagoj ir jos 
apylinkėj per svečių prakal
bas surinkta aukų 
dol. Iš surinktu au

Jei reil^dlabKile lurėfl plnŲbs 
gldĮikbs ir .priduodan jierrjs 
sVėlntiiąo, iųiqKš4un)o ir žibesio, 
v/arfolįile

SEVERAS 
H Al R PO M ADE

i ’ c>sTdS? sveiks ir 
ele^jųliškds pldbkdnjs iepalds,

KAINA 25c
IŲ d lįskite pus dpITe^oribs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

3,074.79

DETROIT, MICHIGAN
EXPELLER”

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
J apsireiškimas peršalimo, pirmutinis

Gulėdama Lovoj , 
Negalėjau Apsiversti.

Išgelbėta nuo operacijos 
per vartojimą Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound.

Dayton, Ohio. — “Aš taip blogai 
sirgau, kad negalėdavau apsiversti 

—gulėdama lovoj,
I mane turėdavo ki- 
I tas apversti, kai 
I katrie sakydavo, 
| kad būtinai reika

linga opera'cija. 
Mano motina. daž
nai klausdavo: 
Henrietta, kodėl 
tu nevartoji Pink- 
ham’s? Ei, mama, 
aš jau perdaug’ 
visko išmėginus. 

Bet vieną kartą ji man sako; na pa
lauk, aš tau gausiu po vieną butelį 
abiejų rūšių, vistiek iš tavęs gero ųe-s 
bus, jeigu aš tavęs negelbėsiu. Aš 
pežinau, ar jus įtikėsite man, ar ne, 
bet kaip aš išgėriau dvi bonkas Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
poūnd ir viena Lydia E. Pinkham’s 
Blood Medicine, tai aš pradėjau ge- 
rin eiti, taip pagelbėjo, kad dabar ne-, 
turiu jokių nesmagumų, nei galvos 
skaudėjimų.

Kada aš atsigulu į lovą, aš galiu 
apsiversti ir atsikelti be niekeno pa
galbos 'ir be jokių skausmų. Aš ne
galiu jums apsakyti kaip aš išrodžiau 
ir kaip jaučiuosi.

Kad aš pradėjau taisytis, pradėjau 
atgauti stiprumą ir svarumą ir dabar 
aš esu tokia kokia iš teisybės reikia 
būti.

Niekados man neišeina iš mijnties, 
kaip stebėtinai man pagelbėjo. Jeigu 
kas nenorėtų tikėti šitam, tegul rašo 
pas mane, o aš apsakysiu viską, ko
kiame padėjime buvau kaip aš išro
džiau. Aš esu pasirengus visokiais 
budais platinti jūsų gyduoles.” — 
Mrs. HENRIETTA MILLER, 137 
Spaque St., Dayton, £hio.

Jeigu jus abejojate, rašykite pas 
Mrs. Miller, o gausite pilną aprašy
mą.

• ■ y/mirn •*

» i

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wašhington St.

Valandos; nuo 10 iki 12 rytu 
Telephone Central 3362 

1824 Wabansia Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

HANDIE PINIGU
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pev mtus 
40 cent. už 100 auka.

250 už £1.00
Pigesnis kursai! siunčianti 

, didesnes sumas 
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas (6,000,000.001

iol. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan' Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—-SASS.
Kątik sugrįžo iš CalifoYnijoa ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12, kasdieną ir 6—€ 
vakare išskiriant 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 ryta
1821 So. Halsted Stn 

Kampas 18 ir Halsted įt ✓

West 1394 L Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkas / 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.'

; Kaip tik pasirodo pirmutinis 

reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
į (ad naudokite šit# patikėtinu naminį 
! vaistu. Persitikrinkite, kad kiekvie- 
'j ' ' \ ~ ______
jus perkate, butu pažymėta Inkaro

i n 1 > 1 f «« V^1 M* — t _

vaisi*. rersiunrinKito, Kad Kiekvie- ; 
na bonka Palu - Expellerio, kurty \

aptiekose arba pas. 
a F. AO. RICHTER & CO 
A. 104-114 So. 4th St, 

Brooklyn. N. Y.

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retail 

kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8S01 Normai Av.

.. Tel. Yards 2296.-------- Z........................

!1 Telephone Boulevard 5052
pR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. JSeredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago* III.*;

. V P, d < M
Telephone Boulevard 6060

ST. PAUL’S
HOSPITAL
828 West 35th Pi.

Ligoj palago ir prižiūrėjimas 
per 10 dienų normaliuose atsi

tikimuose $65.00.

artis 5082

3107 So. Morgan St

VALANDOS
ir nuo 5
Nedčlioms ofisą 

uždarytas

8 iki 11 ryto 
8 vakarė.

ofisas yra

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakomingiausias ir 

pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridge'porto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taio ir mažesniam 
daiTŠe.
817 West 34th St^ Chicago, I1L

Tel. Blvd. 9336

ANGLYS
Orderiuokit dabar, kainos bus didesnės

Pocahontas, iš -mainų ........................ \
Franklin County lujup egg nut ................................................. '
Kentucky lunvp ^gg nut .................................................................

Mes priirrtaįnie nuo jūsų šiuos orderius šiomis kainomis kur bus 
pristatytos laikp- 30 dienu.

■ -IlAVn) RUTTER & CO. .
343 Dearborn St., Phone Harrison 1440

$8.50
$8.50
$8.50

Pietų dalyj yarda
3301 Normai Avė., Phone Yards 2296

1246 Meirose Avė., Phone Lake View 8456

LUMBERIS
t

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

Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1Ž79, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

& * ' . . . . : ■ ♦ t - -•< e s *»• i < f i. ' ' » L

Ofiso Telefonas^ Boulevard 7820
DR. M. T. ŠTRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. 10^0; 3:30-5 ir 6:30-8:30.

4601 South Ashland Avenuer
Ned. 10:30-12:00 dieną 

un zibiiiuiiu /įvenue, , . x .CHICAGO, ILL,
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Ta. Lafayette 263

; -X- '

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausį gy-

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted S’t.
’ Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS: K
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.
...... ! I.MPZ

Serganti žmonės yra užprašomi') 
pasitarti su Dr. Ross.

• DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo ,

Chroniško j
Nervingumo J
Kraujo
Šlapumo

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

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

(Kampas Mojiroe ir Dearborn St>)
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto

. 1 Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisaą: 2816 So. Michigan Avė.
\ , Valandos:

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

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurj kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime būdą, kuris suvaldo 

dusulį ir norime, kad bandytumet už 
musų iškaščius. Nežiūrint ar jau įsise- 
nėjęs, ar da neseniai pasirodė, kaipo 
chroniškas dusulys jus privalote pa
reikalauti ant išbandymo musų budo. 
Nežiūrint justi amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti* tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite vai 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų- nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jujns nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St. 

hTel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Reaidencifa: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 3466

Telephone .Yards 5884

DR. p; G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 kl 

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

Telephone Yards 1582

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 

6 iki 9 vakaro
8259 So. Halsted St., Chicago.

FREE TRĮAL COUPON 
Frontier Asthma Co^ 

Room 229 G. 
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 
method to:

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevard 5013 

^Residencijos Tel. Boulevard 1042
'1 - J - ’ ' • ” ■ ....■■i"11 i " — . i—

Rezidencijos tek Van Buren 0294 
Ofiso' tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

< Specialistas, Moteriškų, Vyrišką,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So., Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piei, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 diena, 
Res. 1139 Independenca Blvd. Chicag« -



‘ Retvargas, Birželio 15, 1922

Lietuviu Rateliose I varpų 
dar net

(Seka nuo 5-to pusi.)
* ____________/__________

re neprielankiai atsiliepę apie 
rezoliuciją. Ret Dr. Graičiunas 
pastebėjo, kad, girdi, nebuvę 
tani reikalo, nes vieni “peizo
ję”, kad imk rezoliuciją išne
šus “nežymi tautininkų sauje
lė; kiti, kad tai buvęs “‘laisva
manių darbas”, o treti, kad tai 
padarę pypkoriai”» ir tt. ir tt. 
Ir nei vienas laikraštis nepami
nėjęs, kad tatai padarius Chi
cagos Lietuvių Taryba, 
kaipgi galėjo* tarybą prieš 
pakelti savo balsą, jeigu visa 
tai ne jos adresu buvo rašoma. 
Juk, girdi, Chicagos Lietuvių 
Taryba nėra nei “nežymi tauti
ninkų saujelė”, neigi “pypko- 
riai“, bet yra Chicagos Lietu
vių Taryba. Tai ir viskas.

' Prisiminus apie Aukso-Si- 
dabro Fondo vajų 
valiutai išleisti, daugumas ta
rybos narių išsireiškp, kad ta- 

* tai yra daroma klerikalinės at
stovybės “savais išrokavi- 
mais,“ tai tegul vieni klerika
lai tuo reikalu ir rūpinasi. Ir 
tautininkams, kaipo tokiems, 
visai nėra išrokavimo “petske- 
liotis,“ nes jų prisidėjimas 
prie to darbo dar labiau sustip 
rintų jau ir taip stiprius kleri
kalus.

Kiek daugėliau pasiginčyta 
pradėjus svarstyti apie “Pilie
čių Sąjungą”, būtent ar ją lik
viduoti, ar dar bandyti kaip 
nors atgaivinti. Tuo reikalu 
plačiai kalbėta už ir prieš. Ret 
prie nieko konkretinio nepri
eita. Tik paminėta, kad reikįal 
dar užklausti atstovybės ką 
ji mananti apie tai pashkytid 
kuri buk poT visą laiką • darė 
minėtai sąjungai apsunkini-1 
mus. Ir jeigu atstovybė pasa
kys, kad jos manymu toki j 
s&junga nesanti Lietuvai rei-1 
kalinga, kurios nariai • kiekvitį- j 

nais metais moka po 3 dol. Į 
Lietuvos reikalams, tai 
apie tai viešai paskelbti, 
jungą likviduoti ir 
savo rankas dėl to 
siplauti.

Tat 
tai

Aukso-Ši-
Lictuvos

tada 
są- 

tokiu budu 
reikalo nu- I

narių

ir niekas tuo 
domūs į savo 
Tat tokiu sa- 
tautininkams

graudžiai 
verkšleno* kad tautininkai did
žiai apsigavo dėdamies su kle- 
i’ikalai’3 ir neklausydami savo 
draugų sociallistų perspėjimų’, 
bet viet pirmininkas pareiškė, 
kad tautininkams, dėl to nėra 
ko verkšlenti, nes, girdi, tada 
buvęs “svarbus momentas.” 

Kai reikėjo apginti Lietuvos 
rubežius, tai tada dirbo išviena 
net ir soicalistai, 
nu'l nekreijyęs 
partijos reikalus, 
vo pasielgimu
reikia tik didžiuotis, (J ne ver
kšlenti.

Tuo tarpu įėjo salėn. nesenai 
iš Lietuvos sugrįžęs svetys H 
C. Krukonis. Kiek vėliau buvo 
paprašytas pasakyti susirinku
siems draugijų atstovams šį* 
tą apie Lietuvą bei įspūdžius 
įgytus savo kelionėj po Lietu
vą. Jis trumpai kalbėjo apie ei
namuosius Lietuvos reikalus. 
Sakė, kad dėl dabartinės Lietu 
vos valdžios Lietuva netenkan
ti savo kaimynų latvių, rusų 
ir vokiečių užuojautos. Viduri
nė Lietuvos politika vedanti 
prie to, kad supikinus Lietuvą 
su jos kaimynėmis valstybė
mis. Gi iš tos negeistinos pa
dėties išeitis —- tai pakeitimas 
Lietuvos valdžios. () tatai gali 
padaryti Lietuvos piliečiai per 
rinkimus. Bet Lietuvos 
nes būdami tamsus 
pratę lengviu budu 
klerikalų įtakai ir per 
mus . jie dažniausia balsuoja 
už krikščionių demokratų kan
didatus. Taigi dabar užvis la 
biausia reikia tautininkams 
vienytis ir kovoti prieš klerika
lus, kad .apsiginus nuo. 
nių priešų ir apšvietus

žino- 
ir nesusi* 
pasiduodą 

rinki-

viduri-
Lietu-

Po jo kalbai duobta ■] 
klausimų. Pirmiausia 
ta ar jis matęs “ĮLlaisvės 
pą” 
kad jis netik varpą matęs, bei 
dar buvęs net ir jo jiašventini-

keletas 
klaus-

• Var-
Jis paaiškino,

mo iškilmėse. Lietuvoj 
sutikę iškilmingai ir i 
kun. Tumas iškilmingiausiai, jį 
pašventinus. T 
Varpai“ dabar 
sisi “šventoj?

Buvo pakeltas klausimas kas 
daryli, kad prašalinama tauti
ninkų žmonės iš, atstovybės. 
Kai kurie davei sumanymus 
prieš tai užprotestuoti, bet kiti 
klausė, kas tų protestų klausys. 
Pagalios Dr. Graičiunas davė 
sumanymą išnešti rezoliucijas 
ir pareikalauti Lietuvos minis- 
terių, kad jie atšauktų dabarti
nę atstovybę ir jos vieton pas
kirtų kitą, neklerikalinę. Rezo
liucijos turi būti prieš černec- 
kį, Belskį ir Mastauską. Rezo
liucijoms priimti buvo suma
nyta sušaukti 21 tarybos narį, 
bet paskui pasirodė, kad tatai 
padaryti nebus * lengva, 
kaip kad daugumas ma
no. Apkalbėjus , šį klau
simą visapusiškai, pasirodė, 
kad bus parankiausia išren
kant komisiją iš. trijų narių ir 
pavedant jai gauti 21 parašą. 

[Sumanymas priimta ir tam 
darbui komisija išrinkta. Iš- 
pradžių nei vienas nenmejo 
įeiti į komisiją, bet pagalios 
šiaip taip “sumedžiota.”

Dr. Graičiunas pranešė, kad 
jis turįs pagaminęs dvi rezoliu- 
ciji prieš dabartinę atstovybę, 
kurias jis vešius į Detroitą S'. 
L. A. Seimui, 
nelabai tikisi, 
me priimtos, 
priežasties jis

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
ligi “Laisvės
sau ritiniai il-

Bet, girdi, jis 
kad jos bus sėi- 

Tat dėl tos .tai 
ir norėjęs, kad

našias rezoliucijas priimtų-, 
taip sakant, dėl atsargos. Sake 
jis tėmysiąs sęimo delegatų 
ūpą, ir tik “tinkamą“ iHitėmi- 
jęs pateiksiąs savo rezoliuci
jas.

Minėtai komisijai pavesta 
nuo Tarybos rezoliucijas paga
minti ir 21 parašą gauti iki 
šešta<lieniiii, nes tuo laiku Dr. 
Graičiunas išvažiuoja į Detroi
tą Susivienijimo seiman. — R.

VERŠIS ŠV. ANTANŲ PARA
PIJOS OFISE.

Draugo” reporteris šiaip: ra
šo: “Veršį laimėjo num. 314. 
To nuinerio laikytojas dar ne
atsiėmė jo. Kas turite tą nu
merį atsišaukite į šv. Antano 
parapijos ofisą, 4943 W. 15-th 
Street.”

Truputį lyg ir keista, kad 
parapijos o »’ k verš'Ui d 
Bet jei jau • t d augo” ►’cporleris 
taip rašo, tai abejoti negalima: 
jis geriau žino...

Pranešimai
SOCIALISTŲ PARTIJOS PRESS 

PIKNIKAS
Bus nedėlioj,' Birželio 18, 1922, pra

džia 10 vai. ryto, Riverwiew Picnic 
Grove,>prie Westem, Belmont ir Cly- 
boum gatvių. Tikietai bus pardavi
nėjami ant kampų prie gatvekarių po 
30c. sujkuponais. Pirkite pas lietu
vius pardavėjus, nes pelnas eis LSS. 
Sąjungos ir kitų darbininkiškų orga
nizacijų reikalams. Piknike bus lie
tuvių skyrius, kalbės “Nauienų” Re
daktorius d. Grigaitis, dainuos chorai. 
Bus g-ražus programas.

Visi Chicagos ir apielinkių mieste
lių darbininkai ir darbininkės malo
nėkite dalyvauti šiame dideliame pik
nike.

Kviečia pikniko rengimo
Komisija.

- Socialistų Partijos Press Pikniko 
cikietųs galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų. '

Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti Naujienų Brid- 
geporto Skyriuje, 3210 So. Halsted 
Street.

Bridgeporto Liet. Draugijų Susi
vienijimas praneša visom1 draugijom, 
'eurios dar nepriklauso susivienijimui, 
'cad pasiskubintų prisirašyti, nes iki 
5. m. liepos 1 d. įstojimas bus tik $5, 
t vėliau bus $100, nes bus pradėt i 
Lietuvių svetainė statyti. Svetainė 
ri visom draugijom reikalinga. Su
trinkimai laikomi paskutinį utamin- 
ka kiekvieno mėnesio, 8 v. v.. Mildos 
•alėj. — Valdyba.

Dramatiško Ratelio ' susirinkimas 
bus ketverge, birželio 15 d., 7:30 v. v., 
Meldnžio svęt. Visi nariai ir norin
tis įstoti į Ratelį, pribukite laiku.

— Valdyba.

S. A. L. M. 2 kp. susirinkimas 
’vyks pėtnvčioj, birž. 16 d., 8:30 v. v., 
p«vmond Chapel svet., 816 W. 31 gat. 
Visi nariai ir narės malonėkite būti
nai laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

“Biruteičių” ir valdybos žiniai. Ket
verge kaip paprasti Mark White 
Parko svet., bus bendra cholo repeti
cija. Visi nariai būtinai, susirinkit.

Pėtnyčioj, 8:30 v. v. Adv. A. Olio 
ofise bus valdybos posėdis. Visi val
dybos nariai malonėkite būtinai atsi
lankyti. — Valdyba.

MOTERŲ
REIKIA irtotenj prie dešrų sudės

tymo. Pradžia darbo 4 vai. po piet. 8 
vai. dienoj, rubato j 5 vai. darbo. 
Nuolat darbas. Gera alga.

PATENT CASlNG CO., 
617 W. 24 PI. near VVallace

PARDAVIMUI labai pigftii automo
biliai National 7 sėd., Heines 5 sėd., 
Kissels 7 sėd.,-ir trokai 2% tono For
do tr. tono trokas Vi tono. Kam 
reikia naudokitės proga.

B.< ERECKSON, 
10250 So. Michigan AAe., Roseland, 

Tel. vakarais Pullman 2006

PARDAVIMUI saliunas ir, 
saldainių krautuvė. Pąrdavimo ’ ^^„apie didelį namni ir biznio 
prife^istis —- išvažiutfju į Lietu
vą.

PARDAVIMUI: SKAITYK SU

4201 So. Albany Avė.

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į.24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
orai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į Spkamos difr 
sos Naujienas, tari priduot savo pa
skelbimų ne vėliau,, kaip 9 vai. va
karo. ’

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba nk 
jaunesn 
nes kia;
35 mptų; kurios mylinčios laisvą ir 
gražk šeimynišką gyvenimą atsišau- 
kit grisiųsdam-os savo paveikslą ir at? 
sakymą duosiu kiekvienai, paveikslus 
ant pareikalavimo grąžinsiu. Dau- 
giaus žinių su teiksiu per laišką. Mel
džiu vyrus nerašinėt. G. Dobilas, 7345 
Yatis Avė., Chicago, III.

įlės be skirtumo tikėjimo, no- 
kaip 26 metij ir nesenes- 

36 metų. Aš esu vaikinas

J IEŠKAU merginos apsivedimui, 
18—25 metų amžiaus. Laisvų pa
žiūrų. Turiu gerą darbą ir gerai už
dirbu. Aš turiu 26 metus amžiaus. 
Katra myli laimingą šeimynišką gy
venimą, lai atsišaukia. Sykiu su 
laišku atsiųskite paveikslą, kurį vė
liau grąžinsiu. F. M., 1739 So- Hals-i 
ted St., Chicago.

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKALINGAS švarus ruimas vai

kinui dėl praleidimo vakacijom. Gei
stina Hart, Mich. pas lietuvius, turė
dama panašų kambarį atsišaukite 
Naujienas, 1739 So. Malsi ed Street, 
Box 50 A.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ST(pGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir g’va ran
tuojami, ^4.00. Automobilių troki 
patarnavimas visoj Chięagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne^ Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

• PRANEŠIMAS
\ Turiu garbę pranešti savo gerbia
miems kostumerianvs, kad aš perkė
liau savo laikrodžių krautuvę į ant
rą ,pusę gatvės. ,.

. Neužmirškite dabartinio numerio: 
3258 So. Morgan St.
K. MICHALOWSKIS

KALASAUSKAS 
mogus West Sidėj, tai- 
„ių naminių rakandų 

Tame biznyje jau 25 
pas mane kreipsis, bus

Vienatinis žr 
sytojas visokį 
(furniture). 
metai. Kas 
pilnai užganėdintas.

V 2123 W. 23 St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA GABIŲ MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25 METŲ AM
ŽIAUS. DARBAS PRIE DEŠRŲ 
CASINGS. NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS. ATSIŠAU
KITE Į SUPERINTENDENTO 
OFISĄ. . •
OPPENHEIMEJ1 CASINŲ CO., 

1016-20 W. 36th St.

REIKIA merginų, nuo 16 iki 
25 metų amžiaus lengvam prie 
mašinų ir benčiaus darbui. Gera 
pradžiai mokestis. Turi mokėti 
anglų kalbą.

ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIV.

2243 W. Harrison St.
Cor. Oakley Blvd.

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie elektra varomų siuvamų 
mašinų. Nuolat darbas. Gera al
ga. Daudylion Co.» 2322 North 
Seeley Av., 1 bl. W. of Rogey st.

**---------------------------- —r-r--------rr

REIKIA 25 patyrusių mote
rų sortavimui regsų. Nuolat 
darbas. . $21.00 į savaitę.

P. GOLDMAN, 
1017 S.Fairfield Av. Seeley 0234

REIKIA ifičhj plovėjų, darbas 
nuo 6:30 vakare iki 3 vai. ryto. 
$14.00 į savaitę. Atsišau
kite. ' • ,'

3272 W. Madison St. .

REIKIA veitėtkų, nuo 6.30 
vakaro iki 3 vai. iš ryto, $15.00 
į savaitę. fr’

Atsišaukite:
3272 W. Madison. St.

REIKIA patyrusių moterų aorta- 
vimui popierų atmatų ir regsų. Ge 
ra alga ir sanitarė daaigo apys- 
tova. y

GUMBINSKY B ROS XX)., 
2261 So. Unioh Avė.

REIKALINGA mergina nešti val
gius į stalą lietuviško valgykloj. 
Turi būti patyrusi ,$avo darbe. Alga 
gera.

NEW CITY RESTAURANT, 
4630 S. Ashland Avė., 
Phone Boulevard 2177.

REIKIA patyrusių moterų sortavi 
mui popienj ir regsų. Kitų darbinin 
kų nereikia . Gera alga ir geros sa 
nitarės sąlygos.

GUMBINSKI BROS CO.
2261 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ 
Į FAUNDRŲ. ATEIKITE 

PRISIRENGĘ DIRBTI. GElU 
ALGA. R. M. EDDY FOUN- 
DRY CO. 327 W. GRAND AV.

REIKIA J DARBININKŲ, 
ABELNAM D1HBTUVS DAR

BUI, DIENOMIS ARBA NAK
TIMIS. ATSIŠAUKITE:

CORN PRODUCTS 
REFINI^G CO., 

63rd ST. & ARCHER AVĖ., 
ARGO, ILL.

VIENATINĖ NAUJA PEKARNĖ 
Naujai patentuota ruginė duona, leng
vai parduodama vjsur, reiki i dviejų 
A. 1 duonos pardavėjų kalbančių ge
rai lietuviškai, lenkiškai ir angliškai, 
kuris gali važiuoti su savo karu. Ge
riausia Commission'o išlygos. Atsi
šaukite tuojau, pažimedami ar turit 
patyrimo ar ne. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą num. 51.
"“reiiSa" pirmarankio bakerio, su
prantanti gerai apie lietuvišką duon’ą, 
ir taipgi reikia antrarankio bakerio, 
nevedusių. Jeigu gėras bakeris no
rėtų prisidėt į partnerius su $2000.00, 
yra labai gera proga. Bakemė ran
dasi netoli nuo Chicagos. Atsišauki
te į Naujienas num. 50.

REIKIA brąvaro darbininkų 
ir prie glucose vyrų. Gera alga. 
Nuolat darbas.

American Cereal Syrup Co., 
4501 Cortland St.• «

--------- -  -;-------- - —?------a  
REIKIA patyrusio draiverio, 

kuris moka važiuoti troku.
3357 A«burn Avė.

REIKIA darbininkų į fandrę. 
Atsišaukite į samdymo sky
rių.

CRANE CO., 
South Kedzic Avė. ir 40 St.

,REIKIA darbininkų ant far- 
mų. Meldžiu atsišaukti šiucKad- 
resu.

117th St. ir Ashland Avė., ( 
West Pullman, Ilk

REIKIA darbininkų. Nuolat 
vidui darba$. 45c.*į valandą. At
sišaukite.

E. F HOUGHTON & CO., 
3534 So. Shield Avė.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 

Olds eight, 1921 metų, važinė
tas tik 7000 mylių, geras kaip 
naujas, parduosiu labili pigiai 
jeigu kas pirks šią savaitę. At- 
sišaukit s -

IIALSTEŲ GARAGE 
3222 So. Halsted St.

RAKANDAI
PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 

vėliausios mados seklyčios setą, di- 
rfing ir bed room setus. Puikų player 
pianą, pronakraphą su rekordais, ant 
L . . ‘
paveikslus. Viskas kaip naujas, la
bai pigiai, gera proga jaunai porai. 
Kriepkitės, 1926 So. Kedzie Avė., 
1-mos lubos.

RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario 
setai, groiklis ‘pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mdeg- 
kambario setai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai. Galima matyt dįehą ir 
vakarais, 704 S. Independence Blvd.

PARDAVIMUI barbernė, trys kė
dės, balti veidrodžiai. Įtaisymai, ge
ri, gera vieta. Visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimui nesu
tikimas partenerių.* Galimu pirkti vi-

bargeną.
Vienas 1 medinis ant dviejų 1 florų 

bizniavai namas ir š%le jo yra ant
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
fliatų ir dideliu štoru ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. Rendos iš abiejų namų per 
mėnesį įeina $170, p iš šaliuno biznio, 
kuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per mėnesį, iš viso 
yra pelno $570 per mėnesį/fr parsi- 

i duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi su abiem

grindų pastatomą ‘ lempą, kaurą ir ( są arba pusę šapos. Kreipkitės J namais, parduosime labai pigiai. Na-
Naujienų ofisą po num. 53 A. Inai randasi ant 18 gatvės ir yra se

na lietuvių užeiga.
Federal Bond & Land Cimpany 

666 W. 18th Street, Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas su 

namu.geroj vietoj, parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į Rusiją. 
Atsišaukite:

1338 S. Miller St., Chicago.

PARSIDUODA saliunas pusė arba 
visas . Vieta lietuviais apgyventa; 5 
ruimai pagyvenimui prie saliuno. Par
duosiu pigiai, nes turiu greit par'* 
duoti.

Kreipkitės:
3210 So. Ilalsted St., Naujienų 

ofisas, nurri. 121.

PARSIDUODA gana pigiai čeve- 
rykų taisymo šapa, priežastis parda
vimo; turiu du bizniu. Nemokanti to 
amato išmokinsiu. X.,

5600 So. Laflin Str. ir 56-tos, 
vienas blokas nuo Ashland

PARDAVIMUI saliunas ir namas 4, 
pagyvenimai, namas randasi ant J 
Town of Lake, parduodu pigiai, esu f 
našlė su vaikais, noriu išvažiuoti iš 
Chicagos. Pašaukite

Boulevard 9568, ,
savininkė gyvena 

483^ Wenthworth Avė.

PARDAVIMUI olselio soft drinks, 
moving ir expresing ir 2 trokai, vie
nas naujai perdibtas, visi nauji taje- 
rai, express body Ford, chain dvive, 
1018 m-oclelio ----- $35O'.OO. Antras
toks staick body už $300.00. Ve
ža daugiau kaip 2 tonu. D. Petravick, 
11600 Lafayette Avė. Pullman 6763.

IŠVAŽIUOJU Į AUSTRALIJA. 
Turiu parduoti: grosernę duodantį 
$5L)0 įplaukų į .savaitę. Mažą namą, 
automobiliu iri lotą. Parduosiu at
skirai ar viską sykiu.

Klauskite:
Yards 1305

PARDAVIMUI 12 kambarių medi
nis namas, pigiai, elektrikos šviesa ir 
karštas vanduo, vana, 35 pėdų lotas 
didelė bamė dėl automobiliaup. Ma- 
tykit savininką tiktai po pietų.

511 W. 37 St.

EXTRA GERAM ŽMOGUI
Parsiduoda grosernė ir bučerne 

su visais įrankiais, biznis išdirbta. 
Netoli mokyklos, geroj vietoj, lietu
vių apgyvento j. Viena kartą garsi
nant, kas pirmesnis tas laimės. 3537 
So. Wallace Str. Priežastį' patirsite 
/>nt vietds.

IMRDAVIMUI mūrinis namas, 5 
flatų, 3 flatai po 3 kambarius, o du 
flataKjio 4 kambarius. Randos neša 
į mėnesį $45. Kaina tik $4,200.00.

JAMES LAC1NA
24£2 So. Clifton Park Avė.

' Rcckvvell 1843

DIDŽIAUSIAS BARG
DIENINIAM LA!

!NAS\ ŠIA
TMšTTCJ/

Beveik netikėtina, bet 
davimui irisas marinis 5 Įum 
bungalov^ - Atrgštas cemento, j 
Labai^augštas kambarys džio 
vu^ų.

\ PARDAVIMUI farma, kuri randa- 
s^Scotville, Mich. Didumo 76 akrai 
jKenlės. Dirbamos 71 ir 5 akrai gi- 
Jri<y. Yra gražus sodnas ir budinkai, 
gyvulių nėra. Arba mainysiu ant na
mo Chicagoj. J. Miškinis, 2014 So. 
Peoria St., Chicago, III.

Idepas^ 
inimui 

Cimentiniai stepsai ir porčius 
padarytas iš degtų plytų maišytu su 
akmenimis. Specialė vieta. skiepe 
dai džiovintų vaisiu. 6x24 vedų plo
nio, marmuro plytuk;ų maudynė, kar
štu vandeniu apšildoma, 1 blokas 
nuo 1 
vių. Namas 24 pėdu pločio, lotas 
40x125. Kaina tik $5850.00, $1000.00 
pinigais, kitbs mėnesiniais išmokėji
mais. Šis namas visuomet vertas 
$8000.00. Mes turime tik du^ liku
sius namus, todėl ateikite apžiūrėti 

zsu savo šeimyna ir pamatykite koks 
yra puikus namas. Tie namai ran
dasi prie Wesley Avė., vienas blokas 
j šiaurę nuo Archer Avė. Nedėlio- 
mis ir subatomis atdara visą dieną ir 
iki 9 vai. vok.

JAMES KARBAN 
arba'- 

.T. KISOSONDI 
6652 Archer Avo.

PERSKAITYK IK KITAM 
PASAKYK

Kad aš pats savininkas, parduodu 
geriausią farmą su gerais budin- 
kais ir apsėtais laukais. Aš turiu 80

VcirKililJ J lt X UIUiygo * v . i • i j tr
karu linijos, mokyklos ir krautu- žemes, 3<> akrai^dnbamos, o o 

-. akrai gfiria ir pievos. Žeme visa ge
ra, kur galima padaryti gerus laukus. 
Per mano žemę- bėga upė, visos trio- 
bos ant kranto upės. Didelė stuba 
9 kambariai, akmenų skiepas, įvestas 
vanduo, viskas gerai įtaisyta. Dide
lis garavus dėl automobiliaus. Gra
ži ir didelė barnė-tvartas ir tt. Jei 
kas nori gali pirkti su gyvuliais ir 
mašinomis. Turiu 20 karvių, H mel
žiamu. 3 arklius, 5 kiaulės, 4 žąsįs 
ir pulką vištų. Parduosiu arba mai
nysiu a^t pero mieste namo.

CHAS KASARSKIS,
. P. O. Box 32, Irons, Mich.

Ui..................  —■

ANT MAINYMO. PARSIDUODA MŪRINIS NA- 
Tnriu gerą ramų, puikioj anielin- j MAS, geroje apielinkėie, ar)>a priim- 

rną įmokė įima. Norėdami mainyti
automobiliu, kreinkitės pas 

x A. GRIGAS.
3114 So. Halsted St.

kėj ir pigiai., Mainysiu ant bučemės, siu į mainus automobilių, kaipo pir- 
groseriiėa ar kito kokįo biznio, nepai
sant kokioi nnWihkzi. atsiša.ukit tuoj

808 W. 33 Place.
Phone Boulevard 1550

PARDAVIMUI grosernė su 
daug tavoro; biznio apielinkėj. 
Aržuolo rakandai, ledui baksas, 
naujos vogos, cash registeris. 
Pigi renda. Turi būti parduota! BRTGHTON PARK BAR-
šią šavaitę, 5709 Wentworth av.'GENAS 2 flatai po G kam- 

--- --- ---------------------------- barius, elektra, maudynės, auk
PARDAVIMUI pirmos klesos fclas beismantas, stogas r dėl 

i pasidžiovimą. Leng- 
Geras'vos išlygos gera vieta netoli lie

tuviškos bažnyčios kaina $6500 
Atsišaukite greitai.

C. P. SUROMSKI & CO.
. 3346 So. Halsted S t. 

Chicago, III.

bųčąrnė ir grosernė, visokių tau-! drapanų 
tų apgyvento j vietoj. C-"-'” — - iX1— 
biznis ir geroj vietoj. Atsišau
kite į “Naujienas” Box 54.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Priežastis pardavi
mui du bizniu.

1123 So. Clinton St.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
mokyklos reikmenų ir kitokių smulk
menų taipgi minkštų gėrimų rūky
tos mėsos iee cream. Vieta labai ge
ra per daug metų išdirbta, priešais 
mokyklos; geriausias biznis toj apie- 
inkėj. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Kreipkitės šiuo adiesu: 
3518 S. VVallaco St.

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų mū
rinis namas, elektra ir garu šildomas. 
Viskas įrengta moderniškai. Ant 
pirmo floro saliunas. Gyvenimui 
kambariai užpakaly ir viršui 6 kam
bariui.

1635 West 69 St. 
kampas Marshfield

MORTGEC!Al -PASKOLOS
PARDAVIMUI Mortgečius. Par

duodu morgičių už “cash”, arba ga
liu mainyti ant namo. Morgičius mo
kamas kas metai po $681.28, o iš viso 
yra $4250.00. k;»m toks geras mortiri- 
čius yra reikalingas, tai atsišaukite, 
o yra gera nroga, 5619 So. Lincoln 
Str., Phone Republic 4623.

MOKYKLOS

RĖIKIA lietuvio bučeiio, kuris mo- 
<a savo darbą. Geram darbininkui 
<era mokestis. Atsišaukite tiktai 
aišku. Malonės pažymėti, kur pas- 
ciausiai dirbo.

) “Naujienos” Box 52.

\ PARDAVIMUI Saliunas visokių 
tautų* apgyvento  j vietoj, biznis yra 
(karomas neblogas, priežastis parda
vimo turiu du saliunus, parduosiu už 
gAna prieinamą kainą. , 
/ 6057 So. State St.

PARSIDUODA saliunas vieta ap
gyventa lietuvių, vienas to apielinkėj; 
biznis senas ir išdirbtas, galima nu
pirkti su visais rakandais, nes aš iš
važiuoju į Lietuvą. Nariu parduoti 
grejt, todėl parduosiu pigiai. Kreip
kitės. Naujienos, 3210 So. Halsted 
St. num. 123.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj biznis yra da
romas geras, priežasit? pardavimo, 
turiu du biznius, turi būti parduotas 
i trumpą laiką už gana prieinamą 
kainą.

3101 W. 38th StJ

VAŽIUOJU i Li'-tivm. priverstas 
esu parduoti pigiai oučernę .ir gro- 
f<"-nę .su daug visokio tovoro. Ir 
vištų farma su 150 paukščių. 1 karvė 
ir visokiu daržovių, namas 6 kamba
rių, atsišaukite.

160 Kensington Avė., 
Kensington, III.

______ _ . ,, . - ■-----------------—
PARDAVIMUI pekarnė arba 

dunokepykla. Biznis išdirbtas ir 
geras. Gera vieta, priežastį par- 
dąvimo patirsite ant vietos. 
10502 S. Michigan Av., Roseland

PARDAVIMUI namas su saliunu 
ir visais įtaisymais, elektra, gėsas, 
didelė salė mitingams, 2 gyvenimai po 
4 kambarius. Biznis senas apgyven
ta visokių tautų. Parduosiu pigiai.

J. KAWARSKAS,
2458 So. Western Avė.

PARSIDUODA naujas mūrinis 
biznio namas 3 pagyvenimai po 5 
kambarius įr Storas (saliunas) ir ex- 
tra lotas šalę namo, randasi gražioj 
vietoj South Side, parsiduoda labai 
pigiai iš priežasties savininko senat
vės. Kaina tiktai $ J 9000. Atsiš^u- 
kit tuojau pas F. J. Szemet, 4217 
Archer Avė.

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS, arba mainysiu ant biznio, bu- | 
černės, grosernes ar saliuno. Namas ! 
yra 2 pagyvenimų, su geriausiais ir 
naujausios mados įtaisymais, geroje 
apielirikėjo. Norėdami piikti arba 
mainyti, kreipkitės pas A. 
3114 So. Halsted St.

ITIZNIŠKAS namas pardavimui ant 
Ashland Avė., arti 47-tos gatvės. x 3 
dideli mūriniai Storai. Kaina $18,000. ’ 
Noriu perduoti greitu laiku. /

•Phone Buolcvard 3446
*—4---------- T------------------------------------------------

PARSIDUODA lotas labai ge~oi 
vietoj, tarpe mažų stubų, ant Union 
Avė., tarp 30tos ir 31mos, tai norin
tiems o-era pro<za pasinaudoti, nes 
esu priverstai parduoti. Savininkas 
randasi. <
\ 3031 So. Union Avė.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės. • .

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
170T W. DiVision St.

MOKINKIS

PARSIDUODA 6 ruimų narnas, di
delis n^šeb^inis ka^riaris (nttic), lo- 
tns .100x425 pėJu šiltu vandeniu ap
šildoma?, apsMint^s vaisiniais med
žiais ir krūmais. Didelė vištinvčią ir 
daržine. Namas randasi ant Hoyne 
Avė netoli Maronette Rpad, Kaina 
$9000: ištekėti $3000, W. H. O’Brien,’ 
2008 W. Mth PL

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
tirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą maliną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių japose.

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.




