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Sutrukdė geležinkelie 
ėių susitaikymą

Nuteisė kalėjiman darbi 
ninku vadus

Geležinkeliečiai dar nesu 
sitaikė.

Susitaikimui pakenkė perank- 
styvi skelbimai.

siais sugrįsti į savo vietas, ku
rias jie apleido mano įsakymu 
liepos 1 d. Mes nenorime siisi- 
trukdymo grįžime į darbų. Mes 
tikimės, kad pašaukimas 
padarytas ne vėliau kaip 
nedėlyje”.

bus
pa-

Chicagos Lietuvių Demonstracija
Tūkstančiai žmonių dalyvavo 
pažangiosios visuomenės de- 
monstracijoje. Kalbėjo žy- 
minusi musų darbuotojai. Pri
imta pasveikinimai ir rezoliu

cijos.

NEW YORK, rugpjūčio 20.
— Perankstyvi skelbimai ir 

. laikraščių žinios, kurių negalė
jo išvengti nė viena puse, gal 
sutrukdys, jei ir nesuardys vi
sai geležinkeliečių susitaikimo 
su kompanijomis. Tečiaus abi 
pusės sutiko pasitarti seredoj 
ir dar kartr bandyti susitaikini 
ti.

Delei tilpusių laikraščiuose 
žinių, geležinkelių kompanijos 
susilaukė, daugybės protestų 
nuo streiklaužių, kurie streikui 
sutaikius netenka darbo, nuo 
prekybos asociacijų ir didžiųjų 
fabrikantų. Streiklaužiai sukū
rė savo “uniją“ ir dabar ji gi
na streiklaužių teises ir toliau 
streiklaužiauti.

Dabartinėmis susitaikimo są
lygomis, pasilikę dirbti senieji 
darbininkai butų gavę pirme
nybę, streikieriai butų atgavę 
savo senumo teises, bet butų 
akaitęsi antraisiais po pasiliku
sių streūklaužiauli darbinin
kai, o naujieji streiklaužiai 
tų pasilikę trečiais ir butų 
vę atleisti iš darbo darbui 
mažėjus.

Nė viena pusė nenori prisi
pažinti streiką pralaimėjusi. 
Jei geležinkeliai prisipažintų 
streiką pralaimėję, jie turėtų 
tada pašalinti visus streiklau
žius streikieriams grįžtant į 
darbą.

Nuteisė kalėjimai! darbi 
ninku vadovus.

uni-

bu-
bu-
su-

CHICAGO. — Blekorių 
jos biznio agentai Thomas 
Wa!sh ir F.rank Ilayes, malio- 
rių unijos biznio agentas Roy 
Shields ir plumberių unijos bi
znio agentas Pat riek J. Kane, 
subatoj lapo rasti kaltais suo
kalby] vilioti iš kontraktorių 
pinigus ir liko nuteisti vieniems 
met ims pavieto kalėj i man 
kiekvienas.

Jury tarėsi virš penkių va
landų pirm negu išnešė nuos
prendį. Bylos nagrinėjimas 
tęsėsi dvi savaitės. Buvo liudi
jama, kad niekusiuose atsitiki
muose jie paskelbdavę streikus 
tikslu gauti kyšių už tų strei
kų sutaikimą. Kaltinamieji 
tam griežtai užginčijo. Nieku- 
rie jų sakė, kad net nė nepažį
stą niekinių kaltintojų.

Veikiausia bus pareikalauta 
naujo bylos nagrinėjimo. Tai 
pasakė ir prokuroras Northup. 
Apie naują bylos nagrinėjimą 
bus svarstoma rūgs. 30 d.

CHICAGO. — Vakar Chica
gos lietuviai buvo surengę mil
žinišką demonstraciją delei 
Jungtinių Valstijų pripažinimo 
Lietuvos ir delei Lietuvos kon
stitucijos priėmimo Lietuvos 
Steigiamą j ame Seime.

Nors prie demonstracijos, 
delei klerikalų sutrukdymo, 
pažangioji visuomenė pradėjo 
rengtis vėlai, vienok demons
tracijoje ir po to įvykusiame 
masS-mi'tinge dalyvavo tūks
tančiai lietuvių.

Dar ilgai prieš paskirtą laiką 
draugijos susirinko paskirtoj 
vietoje — ties 33 ir Emerald 
gatvėmis. Lygiai kaip 2 vai. 
prasidėjo eisena į didžiulę 7-th 
Infantry Regiment svetainę. 
Maršuojantįs ir juos sekę au- 
omobiliai išsitiesė per kelis 
dokus, šalygatviai irgi pil
nutėliai žmonių — iki pat sa- 
ės. Tai taip vadinamoji “neor- 

Bet ir ji 
lydėdama

”Nau-

Steigia- 
Lietu- 

jes

jo savo'atstovus į Seimo rū
mus;

“2. Ypatingai apgailestauja
ma, kad Lietuvos konstitucija 
nepanaikino mirties bausmes, 
įsteigė atskirą prezidentą ir su
teikė jam labai didelės galės; 
nedavė pripažinimo darbinin
kų organizacijų ir streikų lai
svei; nepatikrino Seimo na
riams buto ir korespondencijos 
neliečiamybės; neatskyrė baž
nyčių? nuo valstybės ir moky
klos nuo bažnyčios ir leido pri
vatinėms religinio pobūdžio 
mokykloms naudotis valstybės 
iždu:

“3. Amerikos lietuviai te
čiaus esame tvirtai įsitikinę, 
kad Lietuvos liaudis niekuo
met neatsižadės savo teisių ir 
padėdami savo brolių, gyve
nančių svetimose Šalyse, dės ir 
toliau visas savo pastangas, 
kad Lietuvos Respublika butų 
tikrai laisva ir demokratinga.”

Padaroma
ka. Po pertraukos 
p. Sarpaliaus vedamas 
myn” mišrus choras ir 
p-le M. Rakauskaite, 
pristatomas kalbėli Dr.
montas. Jis kalba dėl nesenai 
paskelbto Lietuvos valdžios 
patvarkymo, kad kiekvienas 
gyvenantis Amerikoje lietuvis 
turi užsiregistruoti atstovybė
je, išsibūti pasą (sumokant 
$10 j metus), nes kitaip jis e*
neteks Lietuvos pilietybės ir 
turto. Tokį valdžios patvar
kymą kalbėtojas griežtai pas
merkia.

me dalyvavo palyginamai la
bai mažai. Mat ir parapijo
ninis pradeda jkirėti kunigiš
ki plepalai ir šmeižtai ant pro- 
gresyvės visuomenės dalies ir 
šmugeliškas klerikalų aukų 
rinkimas (prisidengus kilniais 
tikslais rinkti aukas vien savo 
parapijos naudai). Susirin
kime kalbėjo daug kunigų ir 
keli anglai politikieriai.

$500 ir kalėjimas už tuki
mą cigareto.

KANSAS CITY, Kaus., rugp. 
20. Už rukimą cigareto vie
šame parke, Mary I Įeini, 35 
m. tapo nuteista 6 mėnesiams 
kalėjimo ir užsimokėti $5(X) 
pabaudos. Čia, mat, moterims 
yra uždrausta rūkyti viešose 
vietose.

No. 196

Okupuoto] Lietuvoj.
Partizaną sukilimas.

žįsta, kati laike streiko gele
žinkeliečiai neteko $75,000,000

Buvo tikėtasi susitaikinti 
šiandie.

Buvo jau įsakyta streikieriams 
būti prisirengusiems tuojaus 

grįžti į darbą.

ARDMORE, Okla., rugp. 20. 
— Gautoji nuo streikuojančių 
geležinkeliečių prezidento B. 
M. Jevvell telegrama rodo, kad 
sutartis su geležinkeliečiais 
gal jau yra padaryta ir kad 
geležinkelių dirbtuvių darbiniu 
kų streikas gal jau ryto bus 
atšauktas. Jewell telegrama 
įsako geležinkeliečiams būti 
prisirengusiems gal ryto sugrį
ši i į darbą. Telegrama sako:

kelių dirbtuvių amatų genera
liniams pirmininkams. šiuo 
pranešama sušaukti visus na
rius ir laikyti juos prisirengu-

O R H S

Rašosi po sutartim.
TERRE H AUTE, Ind., rugp. 

20. — Indianos angliakasių 
prezidentas Hessler paskelbė, 
kad dalis Indianos kasyklų sa
vininkų, kurių kasyklose iška
sama 3,(XX),000 tonų anglių į 
metus, nė nejaukdami India- 
nos konferencijos, pasirašė po 
Clevilando sutartim.

Sutartį taipjau pasirašė 
West Virginijos kasyklos, ku
riose iškasama 20,000,000 to- 

I nų anglių ir trečdalis kasyklų 
Pittsburgho apielinkėse, taip
jau visi nepriklausomieji kasy
klų savininkai centralinėje 
Pennsylvanijoje.

Dirba vien už valgį
LONDONAS, rugp. 20.

Pasak Amerikos šelpimo aso
ciacijos Londone gautų žinių. 
10,(XX),(XX) žmonių Rusijoje
dabar gauna dieninę Amerikos 
maisto porciją. Amerikos šel
pimo asociacija pradėjusi Ru
sijoje platų rekonstrukcijos 
darbą. Distrikto užžiuretojas 
vVa-ter Bell dabar samdosi 2,- 
1 i‘J darbininkus, kuriems mo
ka i lgos vienus pietus į dieną, 
l’ie darbininkai dirot prie pra
kasimo kanalų, kelių pratiesi- 
nio, budavojimo tiltų, mokyk
lų, fontanų vandeniui gerti 
kitų pastovių darbių.

ir

Generolai pakliuvo.
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaio:

šiandie — apsiniaukę; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:03 v., leidžiasi
7:44 v. Mėnuo teka 4:36 v. r. j geležinkelio dėl maištininkų.

1
ganizuotoji publika.’ 
traukia linkui sales, 
demonstrantus.

Kaip maršuotojai, ir 
su- 

did-

la i p i 
“neorganizuotoji publika” 
eina salėn ir užpildo tuos 
žiulius armijos rūmus.

Neužilgo prasideda ir 
gramas. Susirinkimą atidaro 
bendrojo komiteto pirminin
kas Dr. A. Zimontas, benams 
griežiant Lietuvos Himną, ir 

"paaiškinęs kas ir kokiu tikslu 
šį susirinkimą rengia, tvarką 
vesti perduota Dr. K. Drauge
liui. Tasis pristato kalbėti Dr.

pro-

Dr. S. Naikelis kalba apie 
ungtinių Valstijų pripažinimą 
Jetuvos nepriklausomybes, 
<aip Lietuva tą nepriklauso
mybę įsigyjo ir kaip už ją ko- 
voja. Jis sako, kad ir Ameri
kos lietuviai ėjo Francijon ka
riauti tik tąja mintimi, kad 
ie kariaus už Amerikos laisvę.

rietuves laisvę. Bet juose nebu 
vo minties kariauti už Rymo 
aisvę, už klerikalų '• pasigriebi- 
mą Lietuvos valdžios.
Pasveikinimai dėl Lietuvos 

pripažinimo.

Po. Dr. Naikelio kalbos susi
rinkusieji šaukdami “Valio” už

MEXICO, CITY, rugp. 20. — 
Pueblo valstijoje susektas pla
tus suokalbis prieš valdžią ir 
trįs generolai tapo areštuoti.

Tapo areštuotas ir vienas 
amerikietis už išdinamitavimą

taria pasiųsti sekamą padėkos 
telegramą prezidentui llardin- 
gui už Jungt. Valstijų pripaži
nimą Lietuvos:

“His Excellency AVarren G. 
Jarding, President of the Uni
ted States, Washington, D. C.:

“We, citizens of the United 
States, of Lithuanian birth and 
descent, this day at Mass-Mee- 
ting assembled a t Seventh In- 
antry Regiment Armory, Chi

cago, i n celebration of the re- 
cognition of Litlurania by the 
Jnited States, deem it juost 
fitting that our rejoicing to- 
day be hallotwed by memorial 
to the Chief Executive of this 
great Republic, under whose 
administration this political 
and economical blessing 
jeen brought about.

“Please accept, Mr. 
deni, this expression 
dcepest gratitude and
seeration of this hour to your 
memory/

Kari j uipo imtarta pasiųsti 
kablegrama sekamą pasveiki- 
liiną Lietuvai ir jos liaudžiai,

has

Presi- 
of our 

our con-

per Steigiamojo Seim> pirmi
ninką A. Studginską:

“A. Stulginskui, Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Pirminin
kui, Kaunas, Lietuva:

“Chicagos ir apielinkės lie
tuviai, susirinkę Seventh In
fantry Regiment Armory sve
tainėje, šioje dienoje, karštai 
sveikina Lietuvą ir Lietuvos 
žmones ir linki jiems greičiaus 
atgauti Vilnią ir Klaipėdą, kar
tu pasižadėdami remti ją pas
tangas dėl tikros laisvės ir 
demokratyhės.

Po to Chicagos lietuvių žvai
gždė, p-tė M. Rakauskaitė gra-

padJnivo “Gr?.i*:au, grei
čiau” (iš “Išeivio”). “Kur ba
kūže samanota“ ir dar vieną 
klain-lę.

Pristatomas kalbėt; 
j ienų“ redaktorius d. 
gaitis. Jis kalba apie 
mojo Seimo priimtąją
vos konstituciją, nurodo 
gerąsias ir blogąsias puses. Jis 
sako, kad konstitucija kiek
vienai šaliai yra brandos kvo
timai ir iš jos galima spręsti 
kokį kelią šalis pasirenka. Ge
rosios pusės konstitucijoje yra 
lai, kad Lietuva bus respubli
ka ir kad žmonės turės visuo
tinas ir lygias balsavimo tei
ses. Blogosios pusės yra tai, 
kad konstitucija nepanaikina 
mirties bausmės, suteikia pre
zidentui nepaprastai dideles 
galės: paleisti seimą,* atmesti 
statymus, pačiam leisti įsaky

mus, suspenduoti konstituci
nes žmonių teises ir skelbti 
<aro stovį, nesuteikia žmo- 
lėms sąžinės laisvės, verčia 
užlaikyti konfesionalines mo
kyklas ir neduoda darbinin- 

Ikams teisės organizuotis ir 
streikuoti. Nurodo kaip kleri
kalai prigavo žmones, kaip iie 
Žadėjo suteikti žmonėms , pil
ną laisvę, duoti jiems -žemės, 
kaip paskui tas žemes atidavė 
bažnyčioms ir vienuolinams, o 
konstituciją taip papildė, kad 
žmonėms tapo atimtos pama
tinės jų teisės. Tečiaus, sakė 
kalbėtojas, delei to nereikia 
peixiaug nusiminti ir pražudy
ti viltį. Be konstitucijos šaly
je sprendžia ir spėkų persvara. 
Jei sekamuose rinkimuose lai
mės pažangiosios partijos, tai 
ir visa padėtis pakitęs. Todėl 
amerikiečiams ir toliau reikia 
remti Lietuvos liaudį jos ko
voje už laisvę ir demokratybe.
Pareiškimas dėl konstituiijos.

Po d. P. Grigaičio kalbos 
pirmininkas pasiūlė ir susirin
kimas kaip vienu balsu priėmė 
sekamą “Pareiškimą dėl Lie
tuvos Konstitucijos priėmi
mo”:

“Tūkstančiai lietuvių, atlai
kiusių įspūdingą demonstraci
ją Chicagos mieste ir susirin
kusių Seventh Infantry Regi
ment Armory svetainėje, rug
pjūčio 20 d. 1922 m. pasida 
liuli savo džiaugsmu dėl Lie
tuvos Respublikos pripažini
mo, atkreipė taip pat savo do 
mę į tai, kad Lietuvos Steigia
masis Seimas rugpjūčio 1 d. 
š. m., jau galutinai priėmė 
Lietuvos konstituciją, nutarė 
pareikšti štai ką:

“L Iš tų žinių, kurios mus, 
amerikiečius, pasiekė apie pa
taisas. padarytas Lietuvos pa
matinio įstatymo projekte, 
tenka spręsti, jogei Steigiamo
jo Seimo dauguma, toli-grazu, 
nepateisino tų kilnių vilčių, 
kuriomis Lietuvos liaudis, dve
ji su viršum metai atgal, lydė- ko.“ Bet vyrų jų apvaikščioji-

trumpa pertrau- 
daimioja 

“Pir- 
paskui 
Po to

Rusija pati išsimaitins.
WASH1NGTON, rugp. 20.— 

Agrikultūros departamentas 
apskaito, kad Rusija šiemet už 
augins 5,000,000 tonų grudų 
daugiau, negu turėjo jų perei
tais bado metais. Tą patį aps
kaito ir Amerikos šelpimo ad
ministracija. Ji, sako, kad po 
pjūties veikiausia nebereikės 
Rusijos maitinti ir badas bus 
užsibaigęs. Rūpinamasi, kad 
1923 m. butų dar daugiau gru
dų pasėta.

GARDINAS. — Gaunama ži
nių, kad bruzdėjimas Gudijoj 
prieš lenkus okupantus vis laj 
biau plečiasi. Lenkų laikraš? 
čia i pradeda tai slėpti, nes lėni 
kų cenzūra uždraudusi jiems 
panašias žinias skelbti. Vien 
tik liepos mėnesį jau buvo ke
liolika Susirėmimų taip lenkų 
kariuomenės ir gudų parliza- 
nų Gardino krašte ir artimose. 
Vilniaus krašto apskrityse.

GARDINAS. — Liepos mėiu 
11 d. išsprogdintas gelžkelio! 
tiltas ant Kotros upės tarp Gar 
dino ir Skėdelio. — Nemuno in 
Ščaros santakoje įvyko mušis 
Bielsko, Volkovisko ir Sloni
mo partizanų su lenkais, kurių, 
čia atsiųsta buvo apie 200 pės
tininkų ir 200 raitųjų. Pasišau-; 
dę partizanai pasitraukė kraš
to gilumom

GARDINAS. — Liepos mėn. 
11 dieną Gardine Jeruzolimo 
gatvėj išsprogdintas ginklų, 
sandėlis, kuris buvo 2-jo arti
lerijos pulko žinioje. Pasigir
dus šūviams, net Poricčėje ki
lo didžiausia panika. Žandarai 
ir/ policija buvo bepradedą 
kraustyti į vežimus savo daik
tus. Mat, pasklido gandas, 
kad ciną lietuviai, bet per va
landą diskas paaiškėjo — ir 
visi nurimo. Valdžios sferose 
šio įvykio priežastis aiškinama 
netyčia paleistu šuviu moko
mojo šaudymo laiku.

Pareiškimas del registracijos.

Zimonto kalbos 
kaip vienu balsu

Po Dr. A. 
susirinkimas 
priima sekamą pareiškimą dėl 
registracijos ’ su reikalavimu, 
tad Steigiamasis Seimas tą pa
tvarkymą veikiausia atšauktų:

“A. Stulginskiu, Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Pirminin
kui, Kaunas, Lietuva.
“Kadangi įLaetuvos piliečiams 

tmerikoje tapo paskelbta pri- 
zaloma registracija, uždedan
ti žymias pinigines duokles ir 
drąsinanti pavojum netekti pi
lietybės teisių bei turto Lietu
voje, tai masinis lietuvių susi
rinkimas, Seventh Infantry 
Regiment Armory svetainėje, 
Chicagoje, šioje dienoje, krei
piasi į Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą, kad jisai panaikintų 
tuos skaudžius patvarkymus.”

Po to dar kalbėjo Dr. A. 
Montvidas apie tai kaip kleri
kalai valdo Lietuvą ir kitus 
klerikalų darbus ir Dr. A. Zi- 
montas.

Tuo pažangiosios Chicagos 
'lietuvių visuomenės demons
tracija ir susirinkimas ir užsi
baigė.

KLERIKALŲ SUSIRINKIMAS

Kaip žinia, klerikalai atsi
metė nuo rengimo bendro pa
minėjimo Lietuvos pripažini
mo ir rengė tą paminėjimą 
patįs vieni. Kad padrąsinus 
savo sekėjus ir daugiau jų su
telkus, jie savo laikraščiuose 
paleido gniužtą šmeižtų ir me
lų prieš pažangiosios lietuvių 
visuomenės apvfaikščiojimą. 
Jie rengė savo apvaikščioji- 
mą McKinley parke. Jie virši
ję pažangiųjų lietuvių apvaik- 
ščiojimą —• skaičiumi vaikų ir 
moterų. Į savo parodą jie 
sutelkė visų parapijinių moky
klų vaikus ir parapijones-mo- 
teris, kurios vis dar aklai 
klauso vien “ką kunigėlis sa

Chinijos kabinetas griūva.
PEKINAS, rugp. 20. — Chi

nijos kabinetas griūva, minis- 
teriams vienam po kito apleid
žiant savo vietas. Kabinetas 
veikiausia nebeilgai laikysis. 
Finansų ministeris pasitraukė 
ir važiuoja į Jungt. Valstijas. 
Susisiekimo ministeris ičgi ap
leido savo vietą. Delei to gen. 
Wu Pei Fu netenka kontrolės 
ant Chinijos finansų.

Traukinis nušoko nuo bėgių;
2 užmušti.

Netiki į Enver Pašos mirtį.
BAKU, rugp. 20. — Enver 

Pašos draugai netiki, kad jis 
tapo užmuštas mūšyje su bol
ševikais, Jie sako, kad rugp? 
1 1 d. jis buvo kelis šimtus 
mylių atstu nuo užmušimo 
vietos. Be to pastaruoju lai
ku jį labai tankiai buvo už
mušama. Jie taipjau sako, kad 
kelios savaitės atgal tarp ])ol- 
ševikų ir Enver Pašos kareivių 
Turkestano fronte buvo pada
ryta mūšių paliauba.

GAR Y, Ind., rugpjūčio 20.— 
Šįryt nušoko nuo bėgių 60 m. 
j valandą gneiturnu einantis 
lavoninis Michigan Central 
traukinis. Garvežis veik visai 
ttL'-J1.... 1 -J.1 » ............ -!"L ....................................

Liko palaidotas smiltyse ir li
kusieji vagonai sudaužyti. In
žinierius ir pečkurys liko už
mušti,O kiti du darbininkai su
žeisti. Geležinkelis bando dė
lei to kaltinti streikierius, kad 
buk jie tai padarę.

PINIGAI
2 5

AMERIKOS

LIETUVON
EINA

PER

NAUJIENAS
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Iš Mokslo Srities kada nors matėt kurioje atžala

PROF. J. VAGNEiR.

Pasakojimai apie vandenį
Vertė K. Baronas.

■...................- ■ ■' --------------- t

vanduo, įdėti 
laipshininką, tai iš jo pamaly- 
tmnet, kad vanduo pradeda 
plėsti tada, kada jis turi ma
žiau keturių, laipsnių (Rcau- 
tauro) šiltintos.

Kaip šaltas oras leidžiasi į 
apačią, o šiitas kįla į viršų, taip 
ir kūdroje ar ežere šaltas van
duo leisis ant dugno, o iš gilu-

mos kils į viršų šilto vandens 
srioves. Taip vanduo judės iki 
jis visas neatšals iki keturių 
laipsnių šilumos. Po to šaltes
nis vanduo darysis jau leng- 
veshiU. Jis jau nebesileis į 
dugną, ir, užšaldamas, pasi
dengs siuogsniu ledo vandens 
paviršiuje.

(Daugiau bus)

Naujas laikraštis

TELEGRAMAS

Tie
V. Apie tai kaip sniegas kal

nuose pavirsta į ledą.
Jus žinote dabar kodėl augš- 

tų kalnų viršūnės nuolatos yra 
apsuptos Šalto oro ir kodėl ten 
ant jų nuolatos sninga. Tan
kiai vienas ir tas pats debesis 
biskį žemiau laisto žemę van
deniu, o pakilęs kalno šlaitais į 
viršų, apiberia kalno viršūnes 
sniegu. Bot ne visur tas snie
gas gali užsilaikyti. Smarkus 
kalnų vejas laikas nuo laiko 
sukelia ištisus debesis sniego 
dulkių. Jis suka juos dide
liais būriais ir pamaži nu
neša sniegą nuo stačių vietų į 
nuolaidesnes, į griovius ir klo
nius, skiriančius kalnų viršū
nes. Jeigu nėra vėjo, tai pats 
sniegas nuslenka ar nugriūva j 
klonius.

Tokiuose tarpkalniuose, ap
suptuose iš visų pusių stačiomis 
uolomis, susirenka vis daugiau 
ir daugiau sniego, ir štai klo
niai pavirsta į didelius sniego 
laukus. Bet tas sniegas jau 
nebepanašus į tyrą, minkštą, 
tik-ką iškritusį sniegą.

Visos sniegenos šviežio snie
go susid.da iš mažyčių gražių 
snaiguolių. Kada jus pamaty
site gatvėje tik ką pasnigtą 
sniegą, tai pabandykite paimti 
kuo nors Kiškutį to sniego ir 
pabenkite jį ant juodos popie- 
ros lapo. Kuo mažesnes bus 
sniegenos, tuo lengviau jos da
bar subirs j atskiras snaiguo-

apveikite jų gurkliu žemyn, 
pripilki! iki puses vandens ir 
pastatykite ant šalčio. Kada 
vanduo bonkoje užšals, išimki
te korką ir užmaukite bonką

j žemę storo medinio kuolo. 
Paskui pririškite prie »bonkos 
virvutę,virvutę, o abejuose virvutės 
galuose po sunkų akmenį. Ak
menų sunkumas spaus bonką 
žemyn, o medinis kuolas spaus 
ledą. Už kelių dienų jus pa
matysite, kad ledas lenda iš 
gurklio ledinės lazdutes pavi
dale. Jis lenda iš ten kaip 
sviestas tik, labai pamaži. Su 
kiekviena diena ledine lazdutė 
didės. Galbūt jus patėmisile, 
kad šiltomis dienomis lenda is 
bonkos 
— lėčiau, 
čiau lįs, 
pririšus
Ledas liek lįs, iki kuolas ne
atsirems į bonkos viršų ir bon- 
ka nesustos slinkusi kuolu že
myn. Jus tokiu budu matote, 
kad jei spausti ledą, lai galima 
priversti jį išsilieti is bonkos.

stipriai užgauti ledo 
arba iškarto jį pri- 
lai jis, žinoma, siitru- 
dabar jus žinote, kau 
ir laipsniškai galima

greičiau, o 
Taip pat 
jeigu prie 
sunkesnius

šaltomis

virvutes 
akmenis.

šmotelį

Jeigu jus 
sriaunią upę, tai turbut paste
bėjot jos pakraščiais daugybę 
apskritų akmenų. Ir visas jos 
dugnas yra padengtas tokiais 
akmenimis.

Iš kur atsirado tie akmenįs? 
Tuos akmenis upei taipjau pri
stato vanduo. Sudarančiose 
kalnus akmenyse visuomet yra 

laike
rudeninių lietų prisipildo van
denių, o kada ateina šalčiai, 
vanduo juose užšąla ir sUplai- 
šo akmenis.

Pabandykite pripilti bonką 
vandeniu iki viršaus; užkimš- 
kite ją tvirtai kamščiu taip, 
kaid kamštis siektų vandenį ir 
paliktie ją ant šalčio. Kada 
vanduo bonkoje' pradės užšalti, 
tai arba kamštis iššoks, arba 
pati bunka plyš, l ai dėlto, kau 
vanduo, kada jis užšąla, jis ple
čiasi. Bonka neleidžia jam 
plėstis ir štai vanduo su dide
lė spėka pradeda', spausti iš 

vidaus ant bonkos sienų ir 
kamščio. Todėl ir ledas yra 
lengvesnis už vandeni ir van
denyje phiduruoja. Jiegu pa
imti du visai vienokius stiklus, 
vieną su vandeniu, o kitą su 
kietu ledu, tai stiklas su ledu 
vandeniu. Jeigu ledą jame iš
tirpinti, lai vandens pasidarys 
mažiau, negu kad buvo ledo.

Padarykite dar tokį bandy
mą: pripilkite 
kambarinio 
dens, įvirtai 
kiauru per 
Per skylutę

pilnų bonkų 
(drungno) van- 

užkimškile ją su 
vidurį kamščiu, 

prakiškite siaurą

snaiguoiėms.1 
kad beveik

Prisižiūrėkite 
Jus pamatysite, 
kiekviena snaigi 
ši į mažytę, gra 
Joks piešinis negali perduoti 
jos gražumo, ypač jei tuo lai
ku žaidžia saulės spinduliai ir 
varsto ją įvairiomis spalvomis. 
Delio tai šviežias, nesusigulėjęs 
sniegas blizga ir žibčioja sau
lėj. Tarsi jis visas butų api
bertas mažomis kibirkštėlėmis.

Visai netoks sniegas sniego 
laukų tari) kalnų viršūnių. Čia 
jis panašus į lijundrinį susigu
lėjusį pavasario sniegą. Jis jau 
nėra iš sniegenų, bet iš apskri
tu c

pės; bet 
kantriai 
mainyti ledo šmoto formą kaip 
tinkama. Dabar jus suprasite 
kodėl fiminių laukų ledas gali 
išsilieti per siaurumas ir tarp 
kalnų, kaip upe išsilieja iš eže
ro. Augšciau gulįs sniegas ir 
ledas visu savo sunkumu nuo
latos spaudžia žemesnį ledą ir 
tas leidžiasi kalnų šlaitais; jis 
teka kąjp tikros upės, tik ne 
vandenines, bet ledifiSš 'upės. 
Tokių ledinių upių yra visur 
augštuose sniego kalnuose, kur 
tik yra firniniai laukai ir tarp- 
kalnės, siekiančios tuos laukus. 
Jos eina taip pamaži, kad aki
mis negalima užtėmyti jų ju
dėjimo. Išrodo, kad ledas sto
vi ant vietos. Bet tai tik taip 
rodosi, kaip rodosi, kad stovi 
ant

grūdelių ar kruopelių. To- 
sniegas vadinasi firmų, o 

sniego laukai—firniniais

vietos laikrodžio rodyklės, 
ledinių upių, arba, kaip 

vadina, “ledynų”, kurie 
sieksnių į dieną,

jas
pereina 10
bet didesne dalis ledynų slenka 
daug lėčiau.

jų snie- 
apa finis 
viršaus 
dar la- 
dar la-

inio

.!<> 
laukais.

Mainymasis sniego sniegi 
niuose kalnuose dar tuo nesi 
baigia. Tik viršutinis 
kas pasilieka firnu; 
gi, kurį spaudžia ant 
gulintis sniegas, yra 
biau susigulėjęs. Jis
biau persigeria vandeniu 
sutirpusio nuo saulės spindu
lių viršutinio sniego ir pama
ži pavirsta į tikrą ledą. Kada 
jus žaidei mėtydamies sniego 
kamuoliais, jus, turbut, patė- 
m i jote, kaip lengvai sniegas pa
virsta į ledą. Ir tai nestebėti
na, kadangi kiekviena sniege
na susideda iš daugybes- mažy
čių ledelių; lik tie ledeliai tun 
tikslią formą ir taip maži, kau 
į juos reikia žiūrėti per padi
dinamąjį stiklą.

VI. Apie ledines upes ir ledi
nes uolas.

Kaistomis dienomis ledynai 
(gletčerai) slenka daug grei
čiau, negu šaltomis ir tada ne- 
nut ilsta kalnuose, ledynuose 
tūkstančiai garsų, sakančių 
apie ledų darbą, šiltose šaly
se didelės lesių upės, pirm ne
gu sutirpsta jose ledas, nusi
leidžia daug žemiau tų vielų, 
kur yra amžinas sniegas, sal
iose gi šalyse jos nuslenka iki 
pačių jurų ir nusileidžia po jų 
vilnimis. Ten, |po vandeniu, 
nuo jų nulūžta dideli šmatai 
ledo, išplaukia viršum van
dens ir pluduriuoja jurose, 
tokių šmotų pasidaro ištisi 
diniai “kalnai” arba uolos, 
tokie dideli, kad jurų laivai
rodo palyginus su jais tik ma
žomis valtimis. Kaip gražias, 
tos pusiau permatomos, mels
vos uolos, ir kaip stebėtina ii 
įvairi yra jų išvaizda! Ne vel
tui jas skaito pagražinimu 
siaurės jurų, bet ne veltui taip
jau jurininkai bijosi jų: laike 
vėtrų į jas labai tankiai susi
daužo laivai.

nas jos galas butų nuleistas j 
vadenį bonkoje, o kitas kyšotų 
lauke. Pastatykite dabar tą 
bonką į vandenį su ledu. Jus 
tada pamatysite, ’ ka l vanduo 
triubelėje leidžiasi žemyn. Reiš
kia, vanduo bonkoje spaudžia
si. Dalelės iš kurių susidaro 
vnaduo, susiglaudžia. Vanduo 
triubelėje gali tiek nusileisti, 
kad oras pradės eiti į 'bonką 
per Iriubelę. lJisk'f'įya‘1 likėjus, 
jus pamatysite, kad vanduo 
triubelėje sustoja, o paskui, 
nors ir labai painižą, pakįla. 
Reiškia, vanduo vėl pradėjo 
plėstis. Jiegu jus taip galėtu
mėt bonkoje užšaldyti jį, tai 
pamatutymėt, kad ypač gy
miai ir priegtam urnai, vanduo 
plečiasi pareidamas! iš skysti
mo į kietą ledą.

•

Tas bandymas mokina mus, 
kad atšąlant venduos išpra- 
džių susispaudžia ir todėl da
rosi sunkesnis, bet ptiešb užšą
lant if ypač laike paties užša
limo jis vėl išsiplečia ir darosi 
lengvesnis. / Jiegu gi bonkoje,

ii
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Prie progos gaukite žiemos 
laiku ledo šmotelį pavidale ply
telės. Padėkite ji kieme ant 
suolo iaip, kad vienu galu gu
lėtu ant suolo, o kitu nusikar
tų nuo jo. Paskui ant abiejų 
galą padėkite po sunkų akme
nį ir taip palikite plytelę ra
miai gulėti ant suolo. Į aht- 
rą ar trecią dieną jus pamaty
site, kad ledo šmotelis sulinko 
į lanką visai jo nesulaužiant. 
Jeigu dabar pabandysite tą le
do plytelę urnai attiesti, 
veikiausia sutrupės.

Numuškite
nžkiinškite ją korka;

VII. Apie tai, kaip vanduo susi
spaudžia atšaldamas ir vėl iš

siplečia ,kada jis užšąla.
Kuo toliau upeliai leidžiasi 

nuo kalno žemyn, tuo daugiau 
jų susilieja j krūvą. Taip iš 
upelių išauga tikra kalnų upė 
- tokia pat sriauni ir smarki, 

Tokios

e

tai ji kaip ir patįs upeliai, 
upes bėga giliose : 

bonkos dugną ir Jos pačios sau prarausė tas 
paskui skardžias kalnuose.

skardžiose, j

DR. W. YUSZK»^.WICZ
Gydo visokias ligas! galvos, 

akių, reumatizmų, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 6849

Tamsta Motina
Ar jus kūdikio oda yra erzi, pykinanti, šiurkšti, 

• niežti?
Lifebųųy tyrumas gydo, paimu ir cocoanuto 

aliejai urnai atitaiso.
Ar jūsų kūdikį kankina išbėrimas pučkaiš, arba kitokį 

odos plėtmai? Gali būt priežasčia nešvarumo odos sky
lučių.

Lifebuoy .-priimniai išvalo nešvarias odos skylutes nuo 
nemarumo ir atitaiso jas prie normališko veikimo.

Jis tunai: padaro kūdikio odą jaunute, švelnutei«’ gra
žia — ir tokia palaiko.

Lifebuoy yra tyriausis muilas, kokis tik galima, padaryt. 
Jis prigelbsti būt švelniausiai kūdikio odai.

LIFEBUOY
SVEIKATOS MUILAS

cigaretai

Jie yra
GERI! |Q<P
Pirk šiuos cigaretus ir 

sučedyk pinigus.

Tel. Yards 1311
J. HERTMANAV1CZIUS 

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III.

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA:

Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

y

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso 'rcl.: Boulcvard 7820 
Namų Tel.: Lafayctte 0>?63

TELEGRAMAS. yra ftlfc- 
nesinis ir ne perijodiškas, 
bepartyvis laikraštis, su
sidedantis iš 8 iki 32 pusi. 
Išeina pirmoj subatoj mė
nesio ir ne perijodiškai 
kelis kartus per mėnesį, 
taip tankiai, kaip kada 
prisieina reikalas.
Kaina yra 1 centas už ko
piją; 25 centai per metus 
už visus numerius. Užsi
rašyk tuojau, prisiųsda- 
mas paprastame laiške 25 
cent., ar 25c vertės markių

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tėl. Central 4411. Vai. nuo 9-6

r
Gyvenimo vieta:

3323 So, Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

Telegramas
666 W. 18th St. 

Chicago, III.

Pinigai
iš

Wąukegano
LIETUVON

Geriausia siųsti 
pėir

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

Z—'-l--- ■.............-------------------- ..............................T-l
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 Sb. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

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

j

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
K,amp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 jr nuo 7 iki 

9 vakare.

Š. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

' Tel. Lafayefte 4223
Plumbihg, Heating

Kaipo lietuvio, lietuviams visados 
kuogeriuusiai,

M. Yuška,
3228 W. 3feth ŠL, Čhicaro. III.

Kodėl per 
“Naujienas”

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 didžiausių gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
~ taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip aht rytojaus po pinigų pri
ėmimo;

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

5) kad Naujienų siunčiamas 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 į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI 
fr"............ .... T

ftitIDGEPORtb SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel.

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel.

BR1GHTON PARK SKYtllUS
4138 Archer Avo., Tel. Lafayctte 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Edai 115-th St., Tel. Pullman 1659

CHICAGOJE

Boulerard 9663

Boulcvard 0672

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. 
Waiikegan, III.

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus, 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo, $25 
ir augsčiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

lleikale kreipkitės
, 3307 Auburn Avė.

Tel. Boulcvard 4139
------- ------

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

PINIGAI
Phone Monroe 4680

North American 
Accordion Mfg. Co.

Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St., 
Chicago, III.

sų

iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
Reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

DABAR LAIKAS f>IRKTI
Siutai su 2 kelinėmis $13.50 ir 

aukščiau. Overkotai $12.50 ir 
aukšeiaus. Šitie yra suaugusių 
ir jaunų vyrų siutai ir overko
tai; turime visokio dydžo, petri- 
nų ir styliaus. Pirkite overko- 
tus dabar, tai sutaupinsite pusę 
pinigų.

Jaunų ir suaugusių vyrų ke
lines po $2.50 ir aukščiau.

Atdara vakarais iki 8 Vai. Ne- 
deldicniais iki 4 po pietų.

S. GORDČN, / 
1401 So. Halsted St.,

739 W. 14 St.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

llffllIlIlIlIlIHHIhllllNllllllllffllUIIIN

jiebe?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimu

danty skaudėjimą
r. * ' neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stopa 

Contain no hablt-formlng drugs 
Have yoū fried Dr. Milės’ Nervine?

vour Drugyitt -
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* A &

AMBRIDGE, PA.

Protestas prieš registracijos 
įstatymą.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 169 kuopa ir Aukščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoj 
12 kuopa laike susirinkimus 6 
dieną rugpiučio, 1922 m., ir tar
pe kitų reikalų buvo pakeltas 
klausimas kaslink Lietuvos val
džios cariško patvarkymo Lietu
vos piliečiams užrubežyj: regis
tracijos, mokėjimo $10 metinio 
mokesčio arba nustojimą Lietu
vos piliečiams pilietinių teisių ir 
konfiskavimo jų turto Lietuvoj.

Mes Ambridge lietuviai ir na
riai šių dviejų draugijų — S. L. 
A. 169 kp. ir A. P. L. A. 12 kp. 
— rėmėme visą Lietuvos judėji
mą: Lietuvių dieną aukavome 
$20.41, Lietuvos Neprigulmybės 
bonų pirkome $122.50, Lietuvos 
našlaičiams surinkome $246.50, 
pirkome Lietuvos Laisvės bonų 

3 už $1350.00 — viso piniginiai 
prisidėjome su $1739.41. Mes 
minimų draugijų lietuviai karš
tai protestuojame prieš įstaty
mą, verčiantį užrubežyj gyve
nančius lietuvius registruotis ir 
mokėt kas metas po $10, arba 
nustoti Lietuvos piliečio teisių 
ir mums priklausančio Lietuvoj 
turto.

Dėlto, mes šaukiame visus lie
tuvius, gyvenančius užrubežyj 
ir tėvynėj, protestuoti prieš šį 
žiauresnį už caro laikų įstatymą, 
kuris mus, užrubežyj gyvenan
čius, stato žemiau kriminalistų. 
Mes žinome, kad panašus įstaty
mai randasi ir yra taikomas kri
minalistams, žmogžudžiams ir iš
davikams ; bet mes nežinome ša
lies, kurioj minėtiems prasikaltė
liams butų konfiskuojamas tei
singai jų paveldėtas turtas. Mes, 
kurie dėjome sunkiai uždirbtus 
dolerius Lietuvos liuosybūs at
gavimui, prisidėjome prie Lie
tuvos našlaičių maitinimo, pas
kutiniais centais rėmėme Lietu
vos atgimimą, pirkdami L. L. 
Bonus, šiandie tapome baisiau
sia prigauti jėzuitų, kurie pasi
grobė Lietuvos valdymą į savo 
rankas ir pagamino minėtą auto
kratišką įstatymą. Mes dėdami 
savo sunkiai uždirbtus cerifas 
manėme, kad galėsime pasirodyti 
aberikonams kaipo lietuviai tu
rinti savo valstybę, kuri vadi
nasi Lietuva.

Prieš tokį įstatymą mes griež
tai protestuojarųe ir kviečiame 
visą Lietuvos liaudį protestuoti 
prieš jį. Pagal to įstatymo kle
rikalų valdžia gali priversti ir 
jus sumokėt jūsų valdžiai pri
klausančia musų dalį net ir lici- 
tacijos budu, kuomet mes patys 
gal niekados nuo jūsų (Lietuvos 
gyventojų) to nereikalausime 
arba savo giminėms padovanosi
me musų turtą. O jeigu kurie 
ir atsiimsime musų tėvų paliki
mą, ant kurio musų tėvai dirbo, 
storojosi savo vaikams ką palik
ti, tai mes galime su tuo turtu 
pasielgti kaip mums geriau pa
tinka arba kaip visų civilizuotų 
tautų piliečiai su savo turtu el- 

. giasi, o ne kaip valdžiai patinka.

Pasirašo draugijų komitetas:
S. L. A. 169 kp.

Pirm. Jonas Kinderis 
Fin. sekr. A. Grumba, 
Ižd. N. Mickevičius.

A .P. L. A. 12 kp.
Pirm. J. Mordas,
Sekr. Fr. šimkonis,

r Ižd. J. Narkeviče.

P. S. Amerikos lietuvių, ku
rie yra Amerikos piliečiai, šis 
įstatymas neliečia, kadangi Ame 
rikos valdžia užstoja savo pilie
čių teises prie turto bi kokioj ša
ly.

šio protesto rezoliucijos bus 
pasiųstos Lietuvos atstovybei r 
liėfuvių laikraščiams.

— Komitetaas. .

Pirmas lietuviy profesio 
nalii golfininky su

sirinkimas

ikščiojimo, jog nei skersai gat
vės nenorime pereiti pešti. To
kiu budu, mums žaisti golfą, 
kai jau minejau, butų nepato
gu—mes nerangus, o ant ark-

kai jau
triubel’o.

gali-
Netaip senai lietuviai profe

sionalai susirinko vienoj Chi
cagos aristokratiškoje salėje, 
išspręsti klausimas ar rei
kalinga jiems tvert golfininkų 
kliubas? Ir jeigu reikalinga, 
tai kaip? Visų pirma, kaip pa
prastai visur yra daroma, iš
rinko prezidiumą.

Po prezidiumo išrinkimo 
ima balsą Chiropatrikas ir sa
ko:

Gerbiamieji profesionalai ir 
idėjos draugai! Kad mes tu
rime susiorganizuot ir užsiimt 
sportu, tai rodos, apie tai nei 
kalbos negali būt. Dirstelėki
me į kitataučius profesionalus, 
jie turi visokių žaismių —

neskaitysime tą, ką mes per 
visą vasarą, galima sakyt, švin
kštame savo raštinėse ir lau
kiame kliento ateinant... Todėl 
dėl pašalinimo to viso, aš pil
nai pritariu, ir dar su didžiau
siu entuziazmu, kad mes or
ganizuotume arba suorganizuo
tume “Golfo Kliubą”, Gal čia 
kas pasakys, kad nesame kom- 
petentiški golfo žaidimui. Apie 
tai, taipgi neturi būt nū kal
bos. Aš Jums, idėjos draugai; 
turiu pasakyt štai ką. Jeigu 
kitataučiai yra kompetentiški 
žaist galfą, tai mes visuomet. 
Atsiminkim, kad čia veik visi 
mes esame, kurie savo laiku 
kiaules gargėme ir žaidėme 
kiaulelę. Tiesa, iš pradžios 
gal ir bus keblumo, iki mes į- 
gausime praktikos. Taigi aiš
ku, kad mes neturėsime jokių 
kliūčių ,todėl, draugai, prie 
darbo ir energingai!..

Antras kalba Daktaras M. 
IX—Gerbiamieji idėjos drau
gai: visų pirma turiu pasakyti, 
jog aš ne tik dabar pritariu tvė
rimui Golfo Kliubo, o ir senai 
svajoju apie panašų kliubą. 
Todėl šiuoni tariu nuoširdų 
ačįu jo sumanytojams.

Toliau. Žaismė, tai kaip 
žaismė, bet fizinis mankštini- 
mas mums, kai profesiona
lams, būtinai reikalingas. Be
je, žmogus dažnai esti ringus 
ir neskubus, kas profesiona
lui netinka. Todėl, dėl labo 
nlusų pačių, mes turime jį or
ganizuoti, be jokio atidėlioji- 
iho. Deja, kaslink biznio, ma
riau, jis mums nieko ne už- 
kenks, aš sutinku su idėjos 
draugu Chiropraktiko nuomo
ne.

1 Trečias kalba Dentistas — 
Gerbiamieji idėjos draugai: 
Aš pilnai pritariu tam jūsų su
manymui ir prižadu jums šar
vo visas galimas jėgas paaukot 
dėl Golfo Kliubo organizavimo 
ir jo patobulinimo.

Viena ką aš noriu žinot, bū
tent: ar mes golfą žaisime taip, 
kaip Lietuvoje k-i-a... g-a-n... 
ar stengsimės įsigyt arklius, ir 
jodami žaisime, kai kitataučiai 
tai daro? Mano supratimu, 
arklius mes galėtume įsigyti 
gana lengvai ir juos užlaikyti, 
tada nebūtų keblumo, o mums 
butų daug naudos iš to. Mes, 
kaip žinome, turime visi po 
gražų sedan’ą ar tam panašiai, 
tai jau taip nupratom nuo vai-

Arklių įsigijimas, 
minėjau, nėra didelio 
Kaip žinoma, ‘ niunkas 
ma gaut gana pigiai. Š 
valiukai yra mažiukai, bet grei
ti; nėra abejones, kad jie ir 
mus tokiais padarys. Tiesa, 
pas mus yra ir didelių musų 
idėjų draugų - jiems reikia ir 
didelių arklių. Čia irgi nėra 
triubelio. Kaiip žinome, iš mai
nų mulus ima lauk ir deda 
motorus į jų vietas, šituos mu
lus galima gaut gana už pigią 
kainą - - kaipo iš antrų rankų. 
Ir jie — kaip tik tinkami gol- 
fininkains. Jie neša galvą že
mai, nes mainose jie prie to 
priprato; ir ve, mušant golfą, 
jų galvos mums nėra ant kelio.

Kaslink arklių užlaikymo, 
taipgi nei a triubelio. Kaip jau 
yra visiems žinoma, kad lietu
viai, kurie rengia išvažiavir ius 
Jeffersono girai! i, įteikė pe
ticiją Thomsonui, kad ten įves
tų vandenį. O abejonės nėra, 
kad Thomsonas tą ir padalys 
—įves ten vandenį. Aš taipgi 
neabejoju, kad musų išrinktas 
komitetas nueis pas Thomsoną 
ir paprašys ganyklos toj girai
tėj musų arkliams. O tai reikš, 
kad mes turime arkliams ga
nyklų veltui ir 
Ir šitie- arkliai 
tokioj 
sąrą, 
gadys 
rime
ant žiemos mums jų nereikės 

anl sniego golfo nežaisi. Iš 
kitos puses ant žiemos ir mu
sų biznis pradės bujoti ir mes 
galfo negalėsime žaisti.

Ketvirtas kalba advokatas— 
Gerbiamieji idėjos draugai: su
manymas puikus ir jis turi
tuoj vykdomas gyveniman, nes 
tai puikus sumanymas, 
sumanymas, nevien 
dėlto, kaii> jau draugai išsireiš
kė, k id padarys mus “gfrikš- 
čiais”, “skubiais” ir “fiziškai’ 
jausimės gerai, bet da ir dėl 
sekamo dalyko. Draugas Chi- 
ropraktikas, kaip pradėjo kal
bėti, tuoj j: s pavadino mus vi
sus “idėjos draugais”, taigi 
golfo idėjos draugais; ir kiek 
tik po jo kalbėjo, visi taip 
draugiškai vieni kitus sveikino. 
Aš irgi <taip pat darau. Ir ne, 
šitas žiūrint iš draugiškumo 
atžvilgio, mus surišo taip, jog, 
rodos, mes niekad negalėsime 
pasileisti.

Tas yra gerai.

Dabar dar žodis kaslink jo
jimo. Kada mes siusime savo 
komisija pas p. Thomsoną, 
prašyt savo atkliams ganyklos, 
tad mano supratimu, butų ge
rai, kad toji komisija prisimin
tų p. ThomsoiHu, kad jis pa
siustų į tą giraitę kelis savo 
darbininkus, dėl iškirtimo tam 
tikrų kelių, kur bus golfas 
žaidžiama.
tas ne tik reikalinga, o ir bū
tina. Pav., mes nuo jojimo, 
galima sakyt, senai esame at
pratę, ir jeigu mes imsime 
žaist golfą, ant lygios pievos 
ir dar su tokiais grakščiais ark
liais kai bronkos, nėra abejo
nes, kad mes galime viens ki
tą sužeist ir kartais gana sun
kiai. Taigi, jei bus iškirsti 
tam tikri spindžiai, kuriais, 
lig dsiciplinos, josime ,tai 
vengsime kolizijų.

Po šių advokato žodžių, 
lų aplinkybių verčiamas, aš 
leidau salę, ir nežinau apie ką 
toliau jie kalbėjo. Tečiaus esu 
tikras, kad Golfo Kliubą jie 
sutverė, nes ūpas pas visus 
juos buvo geras.

—Laisvės Mylėtojas.

operacija ant proto ir traukia ** 
visi į Juozapines, mat į minias.

S?

DETROIT, MICHIGAN

kur bus golfas 
Maųp išmanymu,

Pastabos

su- 
iš-

tu- 
ap-

su vandeniu, 
maitindamiesi 

puikioj ganykloj per va- 
atsigaus ir dantis nesu- 

rucienį mes juo* galė- 
parduot su pelnu, nes

būt

Tas 
puikus

NAP
[A N C tfO H" D O N A L D S O K

PER 12 DIENŲ l LIETUVĄ
Greičiausia*, vandeniu kelionė 

"Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolj ir Glasgową. 
ALGERIA ................. t.. Rugp. 25.
SCYTHIA ......................  Rugp. 31
CITY OI1' LONDON...........Rūgs. 2

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

“Jeigu “Naujienos” taip už
tartų Tarybų valdžia, kaip kad 
užtaria Rusijos kontr-revoliuci-į 
jonierius, tuomet aš jų redakto-| 
riui paduočiau ranką...” savo 
“Laisvė”.

Tai seniai žinoma, kad paduo
tom ne tik ranką, bet ir siektum 
bučiuoti, jai “Naujienų” redak
toriai tik atkištų ranką.

“Draugo” korespondentas Laz 
da sako “Draugo” No. 176, kad 
Detroito Lietuvių svetainės kam
barius užteršė Chicagos “Nau
jienoms”, ir kad eitų geriau biz
nis, tiri pardavinėja “brostvas”.

Tas tiesa, kad užterštas, nes 
randasi dvi maldaknygi, prisiųs
tos su knygynu “Aušros” Ben
drovės. Bet kaipo geram katali
kui, patarčiau korespondentui 
ateiti ir išpirkti tą šventenybę iš 
pagoniškų knygų tarpo. Kores
pondentui Lazdai bus ramiau, o 
ir “Naujienų” kambariuose bus 
vietos dauginus.

Tam pačiam “Draugo” No. 
sakoma ,kad Detroito katalikai 
draugiškai sugyvena ir išgiria
ma labai vyčiai. ' Ir tas tiesa. 
Visi kaip prisitraukia 
degree”, tai ir drauge 
skrybėlėm.

Bet įdomus dalykas,

“shraine 
guli

kad

SU

vy-

“Laisvė” sako: “Lietuvos mi
nisterija susirgo sacharino liga 
ir kad išgydyti tą ligą, reikalin
ga operacija, bet nesiranda chi- 
,rurgų...” čių ir vasaros metu nosys ra.u-

Taip dabar nesiranda, bet bu- donos, o kas bus, kaip užeis šal- 
vo tie chirurgai, tai komunistai, tesni orai? — Gal “Draugo” ko- 
ir vietoj padaryti niinisteriams respondentas paaiškins, 
operaciją, jie pasidarė patys sau — Kuolas.

KUINBM

11 HALSTED. 20™ ST'S * 1 CANALPORT AVĖ

Dvigubos
stampos utar

ninke

Ant Licitacijos Rakandų
Klein Bros, pirko puikinusį $500,000 rakandų už mažiau, 
kainavo! Pamatykit savo pinigų sutaupyiną.

$200 4 ŠMOTŲ SEKLYČIOS SETAS
3 šmotų odos seklyčios setas; tikros odos ir 
didelis skaitymui stalas aržuolo $95 
baigimo. Viskas

$1.25 į savaitę

Pirkinis
negu padarymas

$2fc. dreseriai; ar- 
žuolo baigimo

$11
50c į savaitę

o
o
o

$25 chiffo-
nieriai ,

$10
50c į savaitę

... ■ -. f ,

SETAS

$50 $35 SKAITYKLAI STALAS ma- 
hogany baigimo C 1 1%

50c j savaitę

u.
$100 3 ŠMOTŲ DUOFOLD 

Ispanišku Imperial apmuštas, 
golden oak baigimo

$1.00 j savaitę

v
I

$50 DUOFOLD, Imperini 
apmušta, golden $29 
baigimo * •

$35 ODINĖ SUPA- 
moji kėdė, la- C90 
bai stambi m* fa v 

50c į savaitę

$45 BUFFET, aržuolinė, 
golden baigi. $20 

50c į savaitę

R

RALTIJO8AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay. Neverk NY LJ

EiLIETUy^k
PER liAMBUR GĄ,p[i.|A\a 

ARBA. LlEPOjų,
"Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

LATVIA ............................ .............  Rugp. 23
S. S. LITUANIA .................................. Rūgs. 6

TREČIOS KLASOS KAINOS J;
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR" MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

TIESI 
KELION

i

DR. F. MATULAITIS,
J

Kenosha

75c v savaitę

$165 4 šmotų 
miegkamba-

rio setas ameri
koniško wal- 

•nut baigimo, 4 
šmotai

$79.50
$1.00 į savaitę

Kambario jnieros kaurai
9x12 Brussels Rūgs $14.85 

Vilnoniai pūkai, gražiausių margulio 
ir spalvų. Persiško dezaininimo ir 
Orientališkos išvaiz- $15.15

Brussels Rūgs 6x9 be siūlės, vilnoniai, brusselio kaurai, 
miegkambariams

9x12 Axminster Rūgs Imperial Ax- 
minster kaurąi, puikiausi seklyčiai, 
skaityklai arba kny- 
gynui

Lengvi Išmokėjimai

$12.75
BE SIŪLĖS AKSOMINIAI KAURAI I 

8.3x10.6 kambario mieros aksominiai kaurai 
puikiausia Wilton Rūgs reprodukcija, pui
kiausių spalvų, kuris harmonizuoja kiekvie- 

ną kambarį. '$22.50
Specialiai • *rfafa«ww

9x12 mieros $28.50 — Lengvi išmokėjimai č

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Baigusi 
Akušeri

jos kolegė 
ią; ilga 
praktika- 

•usi Penw- 
silvanijos 
hospitalė 

<e. Pasek- 
ningai p* 
tarnauja 

•rie gim 
iymo. Dui 
la rodą 
mokiose 
zose ir 
okiuose 
valuose 
nerims
merginoms.

8709 Jos. Campan Av. 
DETROIT, MICH.

Ofiso valandos: 1—3 dieną 
7—8 vakare •

Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškas Kon t rak torius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

West 1394 Heml. 667b
VVM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

į

vi- 
li- 

ki- 
rei 
mo 

ir

Lietuviai
Dabar laikas slysti 

pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes j Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

^uH.ncilZMAN^l
IS RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniška* 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.

r ' Dienomis: Canal 
3110 arba 857

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

Telefonai

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas •

3149 S. Morgan St., kerte 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 -

2 po piet.
Telephone Yards 687

PINIGAI
• v 
IS

WAUKEGANO

LIETUVON
Greitai, su pilnu

užtikrinimu pini-

gus Lietuvon iš

Waukegano pasių-

site per visiems

W aukeganicčiams

gerai žinomą ap-

tieką — Brusevi-

čiaus. Čia gausite

ir patarimą viso

kiam reikale

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexėl 2880

Telefonas: Boulevard 7042

CR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
arti 47-tos gatvių

5432Tel. Pullman

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEW)CZ 
(Baniene)

Akušerka
3113 S.Halsted *1
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

^...:ju prie gindymo 
Kiekvienanre at
itikime 

apatišką 
rėjimą. 
patarimu 9 
terims ir 
noms veltui.

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseiand, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349 
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

teikiu 
rižiu 
«o du

mergi

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat
Tel. BOU levard 6487 
4649 8. Ashland Ava. 
Kampas 47-toa gat 

2-ros luboa

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd St., kampa* S 

Leavitt St Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W

Tel. Lafayetta 
Vai. 1—4 ir 7—0 Ne< <-*•

t
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Vokietijoje nesenai atsiti
ko toks dalykas, kuris tikin- 
čiųjų komunistų eilėse turė
tų sukelti tikrą paniką, jeigu 
jiems ištiesų butų svarbios 
tos dogmos, kurias jie skel
bia.

Komunistų frakcija Vo
kietijos, reichstage išgelbėjo 
nuo griuvimo valdžią!

Buvo taip. Po ministerio 
Rathenau užmušimo, tos 
partijos, kurios remia da
bartinę valdžią, pasiūlė 
reichstagui keletą įstatymų 
sumanymų respublikos ap
gynimui nuo monarchistų. 
Vienas tarpe tų sumanymų 
buvo įstatymas apie valsty
bės tarnautojų discipliną. Ji
sai tapo priimtas, ir tai •— 
ačiū komunistų atstovams.

Dalykas tame, kad šitokio 
įstatymo priėmimui reikia 
mažiausia dviejų trečdalių 
balsų daugumos, kadangi 
jisai pakeičia kaikuriuos ša
lies konstitucijos dėsnius. 
Reichstago gi posėdyje, ku
ris svarstė tą įstatymą, daly
vavo 266 astovų, kurių par
tijos buvo išanksto pasižadė
jusios remti įstatymą, ir 135 

monarchistų šalininkai, prie 
šingi įstatymui. Dalyvavo 
ir 12 komunistų (du neatėjo 
į posėdį).
' Tuo budu paminėtojo įsta- 
tymo rėmėjams truko 4 bal
sų iki dviejų trečdalių dau
gumos (270). Jeigu komu
nistai butų susilaikę nuo bal-
savimo, tai įstatymas butų 
nepraėjęs; valdžia butų bu
vus diskredituota, ir butų 
turėję įvykti nauji reichsta
go rinkimai.

Dar didesnis butų valdžiai 
smūgis, jeigu komunistai bu
tų balsavę prieš įstatymo su
manymą, nes tuomet prie
šingų balsų butų buvę 147 ir 
koalicijai butų trukę iki rei
kiamos daugumos net 28 bal
sų. 7‘ v

Bet to neįvyko. Įstaty
mo sumanymas gavo ne tik
tai reikiamą dviejų trečdalių 
balsų daugumą, bet da ir 8 
balsuš viršaus. Už jį balsa
vo 278 atstovai. 4 balsus, ku
rių reikėjo, sudarymui dvie-' 
jų trečdalių, ir 8 balsus per
viršio davė komunistai.

Berlino laikraščiai paduo
da vardus visu reichstago 
narių, kurie balsavo už ir 
prieš tą įstatymo sumany- 
mąmą, ir tarpe balsavusiųjų 
už sumanymą figūruoja vi
sa dvylika komunistų atsto
vų, išskiriant du, kurie neda
lyvavo tame posėdyje.

Ačiū šitokiam komunistų 
balsavimui, koalicinei Wir- 
th’o valdžiai nereikėjo atsi
statydinti ir reichstago ne
reikėjo paleisti. Vokietijos 
respublikos šalininkai yra 
patenkinti tuo, bet komunis
tiškų “principų” atžvilgiu 
tai yra baisus skandalas.

Tik pagalvokite: komunis
tai turėjo progos be jokio, 
vargo valdžią nuversti, o jie 
parėmė ją! Ir parėmė visai 
ne dėlto, kad jiems butų rū
pėję prašalinti monarchis* 
tus iš valstybės įstaigų, nes 
Prūsų landstage (seime) jie 
balsavo prieš tokio pat turi
nio įstatymą. Jie parėmė 
Wirth’o kabinetą dėlto, kad 
bijojo jo puolimo; ir gal būt 
dar labiaus dėlto, kad bijojo 
naujų reichstago rinkinių!

Tai matote, kaip pas ko
munistus dedasi. Spaudoje 
ir prakalbose jie šaukia, kaip 
už liežuvių pakarti, kad soci
aldemokratai esą “išdavi
kai”, kadangi jie eina į koa
liciją su buržuazija, arba re
mia tokią koalicinę valdžią. 
Bet kada reikia balsuot, tai 

koinunistai ima ir padaro to
kių pat “išdavystę”.

Kokie gi yra tikrieji ko
munistų principai: ar tie, 
kuriuos jie skelbia — ar tie, 
kurių jie laikosi praktikoje? 
O gal jie jokių principų ne
pripažįsta, tik laiko nosį pa
vėjui?

du

APGAILĖTINI GINČAI.

šiandie, kuomet musų visuo
menė turi tokių svarbių klausi
mų apsvarstymui, dalis musų 
spaudos, dagi pažangiosios, pra
dėjo visai bereikalingas riete
nas dėl menkos vertės dalykų. 
Kalbame apie So. Bostono “San
darų” ir “Keleivį” .

Pirmoji ėmė kabinėtis prie 
socialistų savaitraščio leidėjų, 
kam jie įsileidę į savo namą 
lenkų laikraštį, ir ėmė prikai
šioti jiems “dolerių gaudymą”. 
Pastarieji atrėmė tas “Sanda
ros” priekabas ir padarė jos re
daktoriui ir vienam jos bendra
darbiu tokį pat priekaištą. “San
dara” į tai vėl atsako, ir “Kelei
vis” veikiausia taip pat duos at
sakymą.

šitos negražios rietenos jau 
įgijo tokio intensyvumo, kad pa
minėtųjų laikraščių apžvalgos 
kartais tiktai jomis ir yra pri
pildomos. Svarbieji visuomenės 
klausimai dėlei to atidedama 
antron vieton. Trečiasis gi So. 
Bostono laikraštis, klerikalų or
ganas, trina delnus iš džiaugs
mo, kad sandariečiai su socialis
tais pešasi ir duoda jam progos 
pasekmingiau varyti savo pro
pagandą.

Taigi jau yra aišku, kam bus 
iš tų ginčų nauda. Mes nenorė
tume lieti alyvą į tą ugnį, ir to
dėl tuo tarpu susilaikysime nuo 
ilgesnių komentarų apie vienos 
arba antros besiginčijančiųjų 
pusių argumentus, — nors “San
daros” redaktorius (matoma, la
bai įsikarščiavęs) siūlo mums 
net $100, kad pasakytume savo 
nuomonę.

Bet mes štai ką norėtume pa
stebėti. Jeigu jau tos peštynės 
yra nieku budu neišvengiamos, 
tai abiejų laikraščių pareiga 
yra stengtis bent elgtis taip, kad 
visuomenei pasidarytų iš to kuo- 
mažiausia žalos. To gi. galima 
atsiekti, jeigu ir vienas ir antras 
jų ne tiek kalbės apie dolerius ir 
automobilius, kiek aiškins tą 
principą, kuriuo juodu vadovau
jasi šituose ginčuose.

Visuomenei gali nedaug rū
pėti , katras yra geresnis žmo
gus — šliakys ar Michelsonas; 
bet jai nėra visviena, katra idė
ja yra teisingesnė — ar ta, ku
rią gina “Sandaros” redaktorius, 
ar ta, kurią gina “Keleivio” re
daktorius.

Taigi tegul juodu aiškiai pa
sako, kokia idėja (arba idėjos) 
guli pamate jų ginčo. Mums iki

HAteiJIEKOg, Chfcago. M.

šiol atrodė, jogei p. šliakys lai
kosi tos idėjos, kad “doras lie
tuvis neprivalo priimti ‘ant bur- 
do’ lenką”; o “Keleivio” redakto
rius su tuo nesutiko. Bet gal 
mes klydome (nebūdami taip 
“subrendę”, kaip kaikurie kiti 
redaktoriai), ir todėl butų gerai, 
kad juodu patys aiškinus apie tą 
dalyką prabiltų.

PEIKIA REGISTRACIJOS 
PATVARKYMUS.

“Tėvynė” mano, kad įstaty
mas, verčiantis visus Lietuvos 
piliečius, gyvenančius užsieniuo
se, registruotis, yra labai kenks
mingas. Sako:

“Tokis įstatymas, kiek ma
tosi, yra pirmu savo rųšies 
kultūrinių žmonių gyvenime. 
Japonai, rodos, turi panašų 
įstatymą; būtent, jei Japoni
jos pilietis apleidžia savo šalį 
nežiniai, tai laike 15 metų nu
stoja pilietybės tiesų. Bet 
atbuvus “bausmę” jis vėl tam 
pa pilnateisiu piliečiu. Prie to, 
laike tos ‘pabaudos’ jo 
turtas nėra konfiskuojamas.

“Daugiau, kiek mums žino
ma, panašių įstatymų nesa.- 
ma.

“Todėl Lietuva šiuo savo 
įstatymu pralenkė visus. To
kiu budu, nesinorėtų, bet tu
rime pasakyti, kad dabar jau 
aiškiai pasirodė, kiek pribren
dę musų krikščioniški politi
kieriai, kaip smulkiai permato 
ir supranta reikalus, kurie —■ 
ištiesų — be galo skaudžiai 
paliečia savo šalies išeivius.,

“Tai skaudus, podraug ir
——    ................................ . '.‘-r J"*1 '  

Lietuvos Visuomenės Diferenciacija.
Botagas

Ūkininkai.
Kaip ir visur, taip ir Lietu

voj stambesnieji ūkininkai sa
vo masėj sudaro sunkiai įju
dinamą konservatyvų elemen
tą. Būdami prisirišę prie savo 
ūkio, jie maža tesiįdomauja 
politika ir platesniu visuome
nės gyvenimu, kiek tai tiesio
giniai nepaliečia jų ekonomi
nių reikalų. Aktyviai ir orga
nizuotai dalyvauja visuomenės 
gyvenime tik' nedidelė ūkinin
kų dalis.

Rinkimai į Steigiamąjį Sei
mą aiškiai parodė, kad didžiu
ma ūkininkų į rinkimus ėjo 
palaidai. Prisišliejusi prie so
cialistų liaudininkų, valstiečių 
sąjunga ir ant greitųjų kleri
kalų išperėta rinkimų reikalui 
“Ūkininkų Sąjunga” tai tebu
vo vienintelės ūkininkų orga
nizacijos, parodžiusios gyvybės 
ženklų Seiman rinkinių metu. 
Būdamos silpnos, jos palygina
mai nedaug begalėjo nusverti 
rinkimuose. Seime valstiešių 
sąjungos atstovų tėra 18, o 
“ūkininkų sąjungos” apie 10.

Skirtumų pasireiškimas.
Patekusieji Seiman ūkininkų 

sunkus ant musų išeivių ant- 
metamas įstatymas! Jis dau
gelį musų piliečių nuskaus: 
ne vienas nustos savo turtų 
Lietuvoje, ne vienas, kad ir 
labiausiai trokšdamas, savo 
tėvynėn grįžti negalės, ir pa
sijus nubaustas ne kapo pilie
tis, bet kaipo kriminalistas.

“Gal kas pasakyt, kad Ame
rikos lietuviai priešingi šiam 
įstatymui todėl, kad reikės 
po dešimts dolerių mokėti.

“Visai ne: Amerikos lie
tuviai jau ne po dešimtinę sa
vo tėvynei yra suaukavę ir 
dar ne po dešimtinę yra pasi
ryžę aukauti. Prieštarauti 
šiam įstatymui yra. kur kas 
svarbesnių priežasčių.

“Visų pirma — patsai prin
cipas tokio įstatymo, privers
tinas mokesčių antmetimas.

“Toliau, kad ir toks pavyz
dys. Tūlas žmogus, labai ge
ras ir ištikimas Lietuvos val
stybei pilietis yra apsigyve
nęs, kur nors tarpe svetimtau
čių, visai mažam miestely. 
Lietuviško gyvenimo delei tū
lų aplinkybių pasekti negali. 
Ir štai tas žmogus ima ir ne
užsiregistruoja iki paskirtam 
laikui, kas gi su juo atsitin
ka?

“Jis lieka nuskriausiu: jo 
turtas Lietuvoje sukonfiskuo- 
tas, jis nustoja Lietuvos, sa
vo numylėtos tėvynės, kurion 
netrukus rengiasi grįžti, pilie
čio teisių, žodžiu, ištikimas 
šaliai pilietis liko sutriuškin
tas, pašalintas nuo tarpo žmo
nių, kuriuos mylėjo, kur siela 
jau senai gyveno.”

atstovai Iryšllčios linijos savo 
interesams ginti negalėjo vesti, 
būdami persilpni skaičium ir 
paiegomis. “Ūkininkų sąjun
gą” krikšjionis demokratai į- 
kinkė į savo vežimą—krikščio
nių demokratų, “darbo federa
cijos” iri ^‘ūkininkų sąjungos 
bloką, kuriuo gana kietai va
dovavo ir dar tebevadovauja 
krikščionių demokratų šulai. 
Vykindami vienybę krikš. de
mokratų lyderiai privertė “dar
bo federaciją”, kurios ekono
miniai apetitai siekia labai to
li, “ūkininkų sąjungą”, kurios 
reikalai anaiptol nesutampa su 
Ifederacininkų . reikalais, ’diti 
viena krikščionių demokratų 
nustatyta jų vaga. Jeigu dar 
pridėsime, kad ton pačion blo- 
kan įeina jau dabar žymus 
bankininkai ir busimieji pra
monininkai, tai bus visai aiš
ku, kad krikščionių demokra
tų blokas susideda iš labai sun
kiai sujungiamų dalių. Nors iš 
oro pusės išrodo, kad tame 
bloke viskas tvarkoj, bet iš- 
tikrųjų jo viduj gana Lankiai 
vyksta gana pamatingi konflik
tai. Pavyzdžiui, svarstant 8 

vai. darbo dienos įstatymą ar
ba įstatymą minimum algų— 
gavimo už darbą. “Darbo fe
deracijai” šiudoų įstatymu pil
nai priimtini, bet anaiptol ne
priimtini “ūkininkų sąjungai”. 
Į tą dirbtinai sulipytą bloką gy
venimas varo stiprius pleištus 
vienas po kito ir didina plyšius 
tarp sudedamųjų bloko dalių. 
Nežiūrint gana kietos discip
linos pereitųjų metų gale išėjo 
iš bloko vienas iš “ūkininkų 
sąjungos” narių.

Valstiečių Sąjunga.
Valstiečių sąjunga eina so

cialistų ilaudininkų vedama. 
Šiame bloke tokių priešingumų 
nepastebiama ne dėlto, kad jų 
visai nebūtų. Suprantama, kad 
ūkininkai tolei tegali būti so
cialistai arba bent prie jų šlie
tis, kolei tas socializmas nelie
čia tiesioginiai jų reikalų. So
cialistų liaudininkų socializ
mas greičiau mados, negu gilaus 
įsitikinimo dalykas. Prieš ka
rą ir revoliuciją jie figūravo 
kaipo Lietuvos demokratų par
tija; esmėje jie ir dabar pali
ko tie patys nors persikrikšti
ję kitu vardu. Tokiu budu 
socialistų liaudininkų socializ
mas faktin.ai nekliudo “valstie
čių sąjungos” ūkininkams eiti 
iš vieno, juo labiau, kad juos 
aukštai riša bendra antikleri- 
kaline linija.
Ūkininkai pasijuto skriaudžia

mi.
Susigrupavimas atstovų Sei

me maždaug atatiko visuome
nės susiskirstymui Seiman 
rinkinių metu.

Seimo darbuotės laiku kraš
to padėtis buvo gana sunki. 
Kova su bolševikais, visą laiką 
buvusi ir dar dabar tebesanti 
neaiški padėtis su Lenkais pri
vertė laikyt žymų kariuomenės 
skaičių. Neskaitant vis didė
jančių krašto organizavimo iš
laidų žymia našta gulė ant kraš
to kariuomenės laikymas. Di
džioji tos naštos dalis teko pa
kelti, žinoma, ūkininkams. 
Rekvizicijos, pastotes, nuolat 
didėjanti mokesniai įjudino 
ir ūkininką. Jų akys buvo nu
kreiptos į Seimą, bet tenai jie 
nematė, kas jų reikalus užsto
tų taip, kaip jiems tai reika
linga. Jie pasijuto skriaudžia
mi.

žemdirbių suvažiavimai.
Kaip lik taip atsitiko, kad 

labai artima krikščionims “Pa
žangos” partija, kuri prieš Sei
mui susirenkant buvo politinio 
ir visuomeninio gyvenimo pa
čiame priešakyje, visai pralai
mėjo rinkimus. Būdama daug 
reakcingesnė už krikščionis ir 
stodama kaip tik už stambių
jų ūkininkų ir dvarininkų rei
kalus, Pažanga neturėjo krašte 
organizuotos paramos ir ne
pravedė Seiman nei vieno savo 
atstovo. Pažaiigininkų šulai su 
buvusiu ministerių kabineto 
prezidentu Smetona ir buvusiu 
ministerių kabineto pirminin- 

Panedėlis, Rugpjūčio 21, *22 
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ku Vodlemaru stoja gaha griež- 
ton opozicijon prieš Seimą ir 
jo' nustatytąją valdžią. Toji 
opozicija kaip tik randa para
mos iš pritarimo stambių jų 
ūkininkų tarpe; ypač gyvai 
pritaria stambieji ūkininkai ir 
dvarininkai “Pažangos” kriti
kai krikščionių demokratų Sei
me vedamosios (dabar jau 
pravestosios) žemes reformos. 
Pažangininkai iškeldami nuosa
vybės šventumą jos neliečia
mybę, randa gyvo savo pažiu
rai pritarimo žemdirbiuose, 
kurių ne vienam grasė velia
moji žemei reforma jų kiše
nei. Žemdirbiai sukrunta, su
junda ima organizuotis, kad 
busimuose rinkiniuose į nuo- 

j latinį seimą nepasili'kus užpa
kalyj. štai dar pareitais metais 
įvyksta Lietuvos žemdirbių su
važiavimas. Tiesa, jis dar la
bai neskaitlingas: jome teda
lyvauja vos kelios dešimtys 
daugiausia dar neorganizuotų 
žemdirbių. Ret jau pats jų 
suvažiavimo faktas gana reikš
mingas. Nuo to suvažiavimo 
į metus laiko jie sugeba gero
kai sustiprėti ir susiorganizuo
ti, sukuria ištisą eilę “Žemdir
bių organizacijų”. Nuo 192i 
metų pradžios ima leisti jau 
ir savo organu “Žemdirbį”. 
Pagaliaus 1922 metų vasario 
mėnesyj įvyksta žemdirbių 
kongresas, kuriame dayivaūja 
jau nebe kelios dešimtys, bet 
arti penkių šimtų žemdirbių. 
Kongresas gana gerai svartso 
ištisą eilę tiek ekonominių, tiek 
ir politinių klausinių. Visuose 
svarstomuose klausimuose pa
sižymi žemdirbių noras pasi- 
liuosuoti nuo pašalinės įtakos. 
Jie nepatenkinti nei klerikali
ne “ūkininkų sąjunga” nei so
cialistine valstiečių sąjunga. 
Reiškiama noro sudaryti stip
rią politinę bei ekonominę 
Žemdirbių sąjungą, kuri visus 
gintų ūkininkų reikalus ir va
rytų savąją politiką. Reiškia
mo noro ir pastangų jau esą 
mas ūkininkų organizacijas, o 
ypač “ūkininkų sąjungą” pri
traukti prie savęs.
Ūkininkų Sąjungoms gręsia 

pavojus.
Kaip lik vienu menesiu an

ksčiau sausio mėnesį įvyko 
tretysis klerikalinės “ūkininkų 
sąjungos” skyrių atstovų su- * 
važiavimas, kur- dalyvavo 60 
skyrių atstovų. Palyginus jį 
su Žemdirbių kongresu paste- 
biamas žymus skirtumas. Kiek 
žemdirbių kongresas buvo gy
vas ir reiškė daug iniciatyvos, 
tiek “ūkininkų sąjungos” suva
žiavimas buvo apsnūdęs ir ma
žai teįdomus. Visai aišku, kad 
žemdirbių sąjunga bus “ūki
ninkų sąjungai” gana pavojin
gas konkurentas. Tai aiškiai 
rodo kad ir tie faktai, kad jau 
dabar ištisi “ūkininko sąjun
gos” skyriai pereina prie žem
dirbių sąjungos. Tokiu budu 
busimuose rinkimuose Į nuola
tinį Seimą Jie abejojimo žem
dirbiai figūruos kaipo organi
zuota pajėga, su kuria reikės 

, skaitytis.
PADAGĖLIS KASMATĖ

4

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialinio korespondento)

(Tęsinys) '
šios religinės apeigos bus bene pirmieji isto

rijai žinomieji religinio teatro užuogamos pavyz
džiai. Senojo Egypto religinėse apeigose reikia įste 
bėti pradžiapradžio teatro elementus, kūrins mes 
vėliau sutinkame Babilonijoj, pas graikus, romė
nus ir ypač, viduramžio krikščionių religinėse 
dramose bei misterijose, šiose pastarose pasikar
toja pradžiapradžiai elementai kiek formos, tiek 
ir turinio žvilgsniu. Tuo aš visai nenoriu pasaky
ti, kad viduramžio religinis teatras butų atsira
dęs ar veikęs šio gilios senovės visuomenės gyve
nimo reiškinio įtakoje. Anaiptol, aš net nesu lin
kęs į tą teoriją, kuri tikina, kad viduramžio reli
ginis teatras išsirutulojo iš graikų bei romėnų 
teatro, pakeičiant pjesas, roles ir tt. Kada krikš
čionybė pradėjo įsigalėti, sudarydama visą per
versmą dvasios pasauly, taip vadinamasai stab
meldžių pasaulis buvo labai nupuolęs. Nupuolus 
buvo visa jo kultuvą, iškrikęs ir jo teatras. Ir 
vaidinama buvo blogai, ir vaidinama tokie daik

tai, kurie nieku budu negalėjo turėti kiek ideo
logijai kokiu nors pavyzdžiu. Visai natūralūs da
lykas, kad mes visoj šventų tėvų raštų eilėj ran
dame skaudžiausių prakeikimų ir vaidintojams, 
ir žiūrėtojams, ir pačiai teatro idėjai.

0 tuo tarpu krikščionių bažnyčioj kūrės die
vo pamaldos. Pavyzdžiui, einant krikščionių re
ligijos mokslu, per kiekmienas mišias pasikarto
ja visos Kristaus kančios ir prisikėlimas, visa 
Kristaus misterija. Kiekvienas tikintis, klausy
damas pamaldų, turi tai vsa susigraudindamas 
apgalvoti. Bet toks žmogaus dvasios būdas: jei
gu yra. kiek kokių išorinių akstinų, kurie sukau
pia jo domesį, tai jis giliau stipriau gali apie da
lykus galvoti. Visai natūralūs dalykas, kodėl baž
nyčios tėvai stengės svarbiausias Kristaus mis
terijos vietas iliustruoti gyvais paveikslais, kad 
tuo budu tikintiems duoti daugiau impulso. Kai
kurie tokių pradžiapradžių paveikslų yra užsili
kę net iki šiai dienai: Kalėdų švenčių Kristaus 
užgimimo, trijų karalių atsilankymo paveikslai 
bažnyčiose, . arįia velykinis karsto įrengimas, 
vaikščiojimas'iš vietos į vietą ir tt. Jeigu dabar 
tokie reiškiniai yra daugiau formalumas, kartais 
nesuprantama ar bent loginiai nepateisinama 
tradicija, ir tai tikintiems yra stambus maldos 
impulsas, tai anais laikais to impulso reikšmė 
buvo šimteriopai didesnė. Ir kad tą įspudį-aksti- 
ną dar pagilinti, bažnyčios tėvai stengės į gyvuo

sius paveikslus įdėti šiokio tokio veiksmo, tokiu 
budu į maldą įnešdami dramatinių elementų. Bu
vo nustatyta tam tikros rolės, vaidindavo tiktai 
kunigai ir tiktai bažnyčioj. Bet tokių vaidinimų 
metu per didesnes iškilmes prisirinkdavo tiek 
žmonių, kad bažnyčioj nebesu tilpdavo. Kad di
desnis žmonių skaičius galėtų tai matyti, vaidini
mas buvo iškeltas į šventorių. Bet šventoriuj jau 
kitas ūpas, negu bažnyčioj. Kad daugiau prit
raukti tikinčiųjų domesį, reikėjo vaidinimas to
bulinti, daryti jį suprantamesnių, prieinamesnių, 
įvesti daugiau veiksmo ir daugiau vaidinamųjų 
asmenų. Kadangi dvasiškių nebe visur beužtek
davo, tai kai kurios rolės vaidinti buvo paveda
mos pasauliniems žmonėms, šie gi ateidami į to
kius vaidinimus visų pirma įnešė žmonių tarmę, 
o paskui ir kitus pamažėl i, nuosakiai įnešama vie
tiniai papročiai, vietiniai doros supratimai ir tt. 
Tokiu budu vaidinimai kaskartą darės vis dau
giau ir daugiau pasaulinio pobūdžio, kol, pagaliau, 
visi vaidilos buvo jau pasauliniai asmens, ir pats 
vaidinimas buvo išvarytas iš šventoriaus į šalę 
stovintį piečių — rinką. Ten buvo įtaisyta šiokia 
tokia scena (žemė, paskui trijų gyvenimų scena: 
apačioj pekla, vidury — čysčius, viršuj rojus 
arba dangus; iš vienos tokios įstaigos į kitą rei
kėdavo laiptais lipti). Priešais sceną buvo pasta- 
taty kiek sėdynių, kuriose sėdėdavo bajorai, pirk
liai, meisteriai ir šiaip pasiturintieji asmens tam 

tikra nustatyta tvarka. Prasčiokai pasilikdavo 
stovėti. Bet kelias valandas stovėti — nusibosta. 
Ant žemės sėdėti — nieko nesimato. Todėl tokia 
publika talpindavus kur kas gali — ant tvorų, 
stogų, medžių ir tt. Bet tai vėl būdavo nepatogu 
— toli nuo scenos ir nesigirdėdavo, kas ten šne
kama. O kadangi tuose vaidinimuose veiksnio 
paprastai būdavo labai maža — visas svarbumas 
buvo kalbose, tai i besikalbančius žmones žiūrėt, 
negirdint jų kalbos, per ilgą laiką nusibosta. Ir 
publika, susitalpinusi ant medžių, tvorų, stogų 
ieškojo būdų, kaip savo nuobodžią dalią palinks
minti. Savitarpy kalbėjos, šnekėjos, derėjos, vai
kai kumščiavos, suaugę vyrai prekybos reikalą 
varė ir tt. Tokiu budu aplink sceną kildavo di
džiausias triukšmas. Ir ta publika, kuri sceną 
galėtų girdėti, nieko nebegirdėjo. O kai pradėda
vo vieni kitus raminti, tai vaidinimui tekdavo 
daryti pertrauką, o neišspręstus klausimus baig
ti aiškinti — cypėj. Tokiu budu religinės dramos 
bei misterijos, pamažėl i tapusios pasaulinėmis 
nustojo savo religinės prasmės ir virto paprasta 
rinkos linksma pramoga. Užėjusi reformacija 
greitai tokius vaidinimus miestuose panaikino. 
Jų iki šiol yra užsilikę Austrų Tiroly ir Bavarų 
Oberammergau. šis pastarasis dėl istorijos aplin
kybių ir ypatingų iezuitų pastangų išsirutulojo į 
savo rųšies indomų teatrą.

(Bus daugiau)

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Pažadėjus Rusijos kaimiečiains 
atiduoti dvarus — duoti jiems 
galią savanoriai pasiimti iš dvar
ponių žemės — pagelbėjo bolše
vikams nuversti Kerenskio val
džią ir įsteigti savotišką dikta
tūrą Rusijoj. Visur, kur tik že
mė yra rankose kelių, vergystė 
yra neišvengtina. Tai yra ta 
pati tiesa, skelbiama apie kapi
talo susikoncentravimų į kelių 
rankas — čia vergystė irgi yra 
neišvengiama.

Socialistų partija visa ta g*erai 
numato, kas aukščiau buvo pa
sakyta apie žemę. Ji būdama 
darbininkų partija rūpinasi pas
tarųjų gerbūviu. Kad miestuo
se kapitalizmas pasiekė aukš
čiausio išsivystymo laipsnio — 
tai jai yra aišku; kad spekuliaci
ja ir išnaudojimas ten yra di
džiausis — apie tai jau nereikia 
aiškinti. Jei keli dešimtmečiai 
tam atgal darbininkai butų bu
vę ant tiek susipratę, ant kiek 
jie yra šiandie, tai spekuliacija 
ir išnaudojimas nebūtų pasiekęs 
tokio laipsnio miestuose. Jie 
butų geriau susiorganizavę, įsi
steigę koperatyviškus bankus, 
valgyklas, viešbučius, ūkio pro
duktų marketus, drapanų krau
tuves, apdraudos įstaigas ir ki
tas panašias įstaigas, žinoma, 
jie tai gali padaryti ir šiandien, 
bet jie nebegali atgauti iš pelna- 

i gaudų ir spekuliantų iščiulptus 
skatikus ir prarastas spėkas.

Socialistų partija mato, kad 
kapitalo koncentracija miestuo
se siekia galo, ir kad panaši kon
centracija turės neužilgo prasi
dėti — faktinai jau ji yra prasi
dėjusi — už mibsto ribų. Ji ma
to, kad civilizuotos šalys vis 
greičiau ir greičiau žengia prie 
komercinės žemdirbystės — prie 
g&lutino pastatymo žemės ūkio 
ant tikrų biznio pamatų. Toj ei
goj neatsilieka ir Amerika. Jau 
ir šiandien randame Amerikoj 
nemažai panašios rūšies ūkių. | 
Jungtinių Valstijų žemdirbystės 
departamento statistikos rodo, 
kad skaičius miestiečių, perkan
čių ukius, nuolat auga. Taip sa
kant, Amerikos agrikultūros is
torijoj gimsta naujas judėjimas 
— plaukimas žmonių iš miestų 
ant ūkių. Iš ko daugiausia su
sideda tie žmonės, kurie aplei
džia miestus ir perkasi ukius? 
Tai daugiausia yra turtuoliai — 
kapitalistai, milionieriai, žemes 
spekuliantai. Didžiuma jų net 
neapleidžia miesto: jie tik nu
perka didelius ukius, juos gerai 
įtaiso ir pastato žmones dirbti. 
Pastarieji jiems pradeda vergau
ti, kai kad vergavo mieste. Su
prantama, kur randasi darbo, 
ten plaukia darbininkų minios. 
Iš to aišku, kad turtuoliai susi
domėjo žemės pirkimu ar speku
liacija žeme. Amerikos geres
nieji nkiai pradeda koncentruo
tis į kapitalistų rankas, žino
ma, tame yra ir sero ir blogo.

Taigi Socialistų partija, maty
dama naujį kapitalistų krypsnį, 
ir sako, kad vaikų darbas butų 
draudžiamas agrikulturinėse 
įstaigose. Ji sako tai todėl, nes 
numato, kad kapitalistai ant 
ūkių, kaip ir miestuose, sieksis 
pasinaudoti pigiu vaikų darbu, 
žinoma, Socialistų partija tą pa
reiškimą taiko ne vien kapitalis
tams ūkininkams, bet ir mies
tuose tokioms kapitalistų įstai
goms, kurios turėtų būti ūkinin
kų rankose — yra agrikulturįnes 
įstaigos. Prie tokių įstaigų pri
klauso skerdyklos, šaldyklos, 
malūnai, grūdinės ir kitos. Kai 
kurios jų pirmiau buvo ūkinin
kų rankose, bet šiandien jau jos 
yra kapitalistų - fabrikantų ran
kose. Taigi Socialistų partijos, 
kaipo darbininkų partijos, yra 
tikslas apsaugoti vaikus nuo pa
vergimo, ne vien miestuose, bet 
ir ant ūkių. Tai yra labai reik
šmingas reikalavimas.

žinoma, Socialistų partija ne
sako, kad ūkininko vaikai butų 
paliuosuoti nuo darbo. ’

kė neapribotos galės baudžiavos; manyti butų klaidinga. Ūkiniu ( 
laikais. Rusijos dvarponiai per' kas, tol kol jis dirba žemę, sėja iri 
šimtmečius engė kaimiečius ir---- ’— -----
valdė juos savarankiškai vien 
tik dėlto, kad pirmieji buvo vieš
pačiais žemės, o pastarieji turč-

Lietuvos visuomenės di 
ferenciacija

(Tąša nuo 4-to pusi.)

Politinis “Žemdirbių Sąjungos” 
veidas.

Politinis naujos ūkininkų 
organizacijos veidas jau ir da
bar gana aiškus. Žinoma, kri
kščionims demokratams gal 
bus persunkti įkinkyti žemdir
bius i vieną bloką su “darbo 
federacija” ekonominiais klau
simais, bet politikos klausimais 
be abejojimo eis ranka ran
kon su krikščionimis. Gana 
charakteringa, kad jau dabar 

\ jų vadų tarpe figūruoja tie pa- 
\ tys krikščionys, arba jiems ar

timi žmonės ,ncrs tuo tarpu 
stovintieji opozicijoj (Pažangos 
šulai Smetona, Valdemaras).
Visuomenė grupuojasi savo in

teresų vedama.
lokiu budu gyvenime pleiš

tas skaldo krikščionių demo
kratų keistą bloką Seime irtas 
pats pleištas skaldo ir Lietuvos 
visuomenę ir ji grupuojasi sa
vo ekonominių interesų veda
ma. Krikščionių demokratų 
partijai grūmoja bankrotas. 
“Ūkininkų sąjunga” iš po jų 
skverno slysta. Dar lik nepa
metama vilties naujai besiku
riančią “Žemdirbių' sąjungą” 
laikyti ant savo pavadžio. Su 
darbo federacija ir gi reikalai 
negeriausiai stovi. Duotieji 
platus pažadai aprūpinti darbi
ninkus žeme ir kitokiomis ge
rybėmis neištesėti. Yra aiš
kaus pavojaus, kad nelaimin
goj darbo federacijoj liks vie
ni nuliūdę zakristijonai su zva- 
nininkais. Gyvenimas eina sa
vo vaga vaduodamas! savo lo
gika. Pastarieji (tu metai vis 
tik padarė žymios įtakos į Lie
tuvos visuomenės susiskirsty
mą.

Socialistų Partija 
ir Ūkininkai.

“Naujienų” nr. 193, rugpiučio 
17 dieną, tilpo Socialistų partijos 
kongresine programa, pagamin
ta busiantiems kongresiniams 
rinkimams šiais metais. Tarp 
kitko toje programoj, po antraš
te “darbas”, pasakyta štai kas: 
“Priėmimas atatinkamu konsti
tucinių pataisų uždrausti vaikų 
darbą visose industrinėse, preky
binėse ir agrikulturinėse įstai
gose...”

Šiame straipsny aš noriu pa
gvildenti frazę “uždrausti vaikų 
darbą... agrikulturinėse įstaigo
se”. Prašau skaitytojų atkreip
ti į tą. savo domę.

Skaitant tą frazę kįla sekami 
klausimai: Kas privertė Soci
alistų partiją susidomėti agri- 
kulturinėmis įstaigomis? Kodėl 
Socialistų partija reikalauja. įsta 
tvmų uždrausti vaikų darbą to
se įstaigose? Kam tas Socialis
tų partijos pareiškimas yra tai
komas — ūkininkams ar kam 
kitam? Kas tikrenybėj aukš
čiau minėtoj frazėj yra pasaky
ta? žemau pasistengsiu tuos 
klausimus trumpai atsakyti.

Kiekvienas protaujantis pilie
tis žino, kad agrikultūra arba 
žemdirbystė yra didžiausia svar
biausia ir pamatine kiekvienos 
šalies industrija, žemė — tai 
didžiausis turto šaltini^: ji tei
kia netik maistą visiems žemės 
gyventojams, bet ir žalią medžia
gą įvairiose formose iš kurios 
įvairiausiais metodais yra pri
rengiami visokie produktai — 
kuras, drapanos, prieglauda ir 
kiti'naudingi dalykai. Senovėj 
žemė buvo labai branginama; ži
noma, ji yra branginama ir šian
dien. Vidurinių amžių feodaliz
mas buvo paremtas ant žemės. 
Lietuvos dvarininkams ženjė tei-

savo drabu-doja išimtinai savo ir savo šei- užderėjimą. Net gerai užderė- versti parduoti 
mynos reikalams. Jie neturi tik- jus javams maisto nebūtų ga- žilis, kad maisto nusipirkus 
slo nuskriausti savo šeimynos 
narį ,arba vieną ar daugiau 
darbininkų, kurių kai kada jam 
priseina samdyti. Bet jei ūki
ninkas įsigijo 100 akrų ar dides
nį ūkį, aprūpina jį visais moder
niniais parankamais, pasamdo 
kelis dešimtis darbininkų, moka 
jiems žemas algas ii* kraunasi 
sau didžiausių pelnų, tai kiek
vienam aišku, kad toks ūkinin
kas nėra ilgiau paprastas ūki
ninkas, bet biznierius ir laiku 
gali tapti kapitalistas. Tokių 
ūkininkų randasi nemažai ir 
šiandien. Tie žmonės, kurie 
mano, kad iš ūkio nėra galima 
praturtėti ir pinigų susikrauti, 
klysta. Socialistų partija tą la
bai aiškiai permato. Aišku, kad 
jos tikslas yra ne pakenkti ūki
ninkams, bet susiartinti su jais.

Ką visa tai reiškia ? Nesigi
linant j smulkmenas reikia pa
sakyti, kad žemės ūkis Ameri
koj įžengė įnaujas vėžias. Vi
sos argrikulturos kolegijos šaly 
tik kala ir kala į(galvą savo mo
kiniams bizniškus agronomijos 
principus. Ne naujiena, kad 
naujas agronomas po kelių metų 
virsta, neblogas žemės spekulian
tas, geras biznierius, pavyzdin
gas ūkininkas, o kai kada ir ka
pitalistas. žinoma, čia nėra jo
kio blogo taip ilgai, kol tie sa
vos rūšies ekspertai nepradeda 
išnaudoti silpnesnius, mažiau už 
save suprantančius, ūkininkus. 
Tai neša dideles naudos šaliai. 
Kuo žemės ūkis bus geriau pas
tatytas, tuo šalies gyventojai 
bus turtingesni, tuo greičiau ji 
galės žengti pirmyn.

Kitas dalykas, kurį aš noriu 
čia patėmyti, tai augimas ko
mercinio ir mokslinio ūkininka
vimo. Aš nenoriu būti pranašu, 
bet drįstu pasakyti, kad ūkinin
kai susilauks tokių laikų, kuo
met rankų darbas bus pavaduo
tas mašinomis. Aš nežinau, ar 
ateis toks laikas, kuomet vienas 
žmogus, įsilipęs į bokštą viena 
ranka ar piršto paspaudimu, 
operuos kelias ūkio mašinas ant 
karto. Bet lo nė nereikia, kad 
įsteigus komersinį bei industrinį 
ūkininkavimą. Jau ir šiandien 
didžiuma rankų darbo ant’ūkių 
yra pavaduota mašinomis; ar
kliai yra pavaduoti traktoriais. 
Lietuvos ūkininkas dar ir po šiai 
dienai krauna šieno vežhfią ir iš
meta vežimą su šake, o pavyz
dingas Amerikos ūkininkas tą 
darbą atlieka su mašina. Mets 
po meto atsiranda naujų išradi
mų ūkininkavimo srity — yra 
įvedami nauji darbo metodai. 
Kai kurie ūkininkai šioj šaly jau 
nebebijo sausmečių, nes jie turi 
įsitaisę tani tikrą laistymo sis
temą. Ateity daugiau naujeny
bių pasirodys ant ūkių. Trum
poj ateity žmonių plaukimas iš 
miestų ant ūkių žymiai padidės. 
Ūkininkams pasirodys kai kani 
pelningiausiu, švariausiu, nepri- 
gulmingiausiu ir sveikiausiu už
siėmimu. — A. Dvylis.

Vasario menesį mums va
žiuojant iš Maskvos į Soročin- 

pastangų aprūpinti sėkla, kai* stoję ėmė dešimtį dienų nu- 
miečiai negalėjo jos užtenka- važiuoti, o grįžtant birželio mė 
mai gauti. Del arklių stokos nesį ėmė apie keturias dienas 
tolimesnieji nuo gelžkelių kai- sugrįžti. Tas parodo pagerini
mai negalėjo parsivežti jiems mą padarytą transportacijos si- 
valdžios teikiamos sekios. Kiti stemoje. Ačiū tam, maistas, 
neįstengė pasėti sėklos be ark- kuris yra siunčiamas iš Ame- 
lių, kurie padvėsė, ar tapo su- rikos , <" “ ' _ . • t.- ' • v • v •

na, nes nedaug buvo setą ja
vų. Nežiūrint visų valdžios

, dabar pasiekia bado sri
tį daug greičiau negu žiemą.

PUIKIOS NAMINSŠ GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jump ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robęy St.
Pilone Armitarfe 4913

American Friends Ser 
vice” pareiškimas apie 

bado stovį Rusijoje
Homcr L. Morris iš Rich- 

mondo, Ind., kuris tik ką su
grįžo iš Rusijos, kur jis buvo 
darbuotės vedėju bado srity 
American Friends Service ko
mitetui. sako Rusijos javų už- 
derėjimas nebus gana didelis, 
kad jo užtektų jos žmonėms 
prasimaitinti. Su juo buvo 
drauge jo žmona, kuri darba
vos drauge su juo. Jo pareiški
mas apie padėtį yra toks:

“Prieš pat išvažiavimą iš Ru
sijos birž. 20 d. mes pavažinė- 
jome savo apskritį.
atrodė gražiai ir buvo laukia
ma labai geros piutės.

Taip* išvažiavus iš Rusijos 
gana lietaus.

Pasėliai

Mums 
nebuvo 

1 gana lietaus. Kablcgrama ap- 
’ turėta iš ten nuims parvažia- 

augina augalus patenkinti savo!vus, sako, kad rugių užderėji- 
gy veninio reikalavimus, nėra 
darbo spėkų išnaudotojas bet mažesnis negu 
sunaudotojas. Jis savo ir šei- birželio 15 d.; :

davo jiems tą žemę apdirbti, mynos darbą ir gabumus painiu- miai sumažino laukiamą prosų

mas busiąs nuo 40% iki 80% 
i buvo tikėtasi 
sausra taipgi žy-

Musų apskrity j apie 50% -
kaimiečių turės javų liek, kad 
jiems užteks per ateinančią 
žiemą; apie 25% turės jų ko
kiems trims ar kulcriems me
nesiams; ir apie 25% bus visai 
be grudų ateinančią žiemą. Ta
tai bus reikalo ateinančią žie
ma maitinti.

Yra apskaitoma, kad apie 
100,000 pabėgėlių grįžta algai 
į bado sritį. Tai yra tie žino-* 
nes, kurie išbėgo pereitą žie
mą, i ieškodami maisto. Atei- 
načią žiemą jie sudarys didelį 
klausinių, nes jie sugrįš per

apskiity nebus Užtenkamai 
jiems maisto.

Valdžia suteikė visokią pa
galbą ir visus patogumus mu
sų darbuotei. Drauge su vie
tų valdžiomis, mes vykinome 
žemdirbystės programą. Val
džia suteikė žemę, gazoliną ir 
sėklą; kvak'eriai suteikė trak
torius. Visas derlius nuo tos 
žemes eis užlmi<ymui namų 
vaikams kvakerių srity.

Drabužių reikalavimas yra 
mažne toks pat didelis kaip ir 
maisto. Ateinančią žiemą jis 
bus net didesnis 
žiemą. Paprastai 
čiai linų, šiemet 
sai linų nesėta, 
teko išparduoti, 
vilnų drabužiams
sai sako, kad jie pravalgė savo 
drabužius; mat jie buvo pri-

negu pereitą 
jie sėja apš- 
ąpskrity vi- 
Avys visos 
todėl nebus 
dirbtis. Ru-

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raides susilieja,
Jei iš raides darosi dvi,
Jei turi uždegimą aklą, 
Jai skaitant ar siuvant akis skaa 

da, tuomet reikalaukit akintą.

John J. Smetana
Akini* specialistas 

18U1 So. Ashland Are,, 
Kampas 18-os gatvia.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap
tiekus, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

DK. VAITUSH, O. D
Lietuvi* Aki* Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

PINIGAI
iš 

Town of Lake 
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

f ŠIANDIE PINIGŲ I
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
12c. už 100 auks.

arba
833 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St.,

rpel. Boulevard 189;2,jr 7si,01.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rioj tutras atii $400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 1$ iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.*
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN AtLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

/ Puslapių 63.
‘ .f

Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 
piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Kiekvienas privalo įsigyti šią 
labai naudingą knygą

Sutaisė Dr, A. L. Graičiunas. šioje 
knygoje rasite pamatines žinias iš 

• anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo, pasidaro.
3. Valgymo budai‘ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.

i 7. Cirkuliacija (kraujo)
i 8. Kvėpavimas.

« 9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.

! 13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi- ’ 

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- • 

dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuo j aus:

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.

Garsinkities “Naujienose”

Dr. AL. DAV1DONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 281G So. Michigan Avė.

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

_Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison Si.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedeldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

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

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kalni
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. nodėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlcphonas Yards 5032

OR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

. CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lalayette 6171

Tclephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

AMERIKAI PRIPAŽINUS 
LIETUVĄ.

aukos, daiktais taip kaip buvo 
gautos iš kolonijų — taip bus 
ir pasiųstos užantspauduotuose 
vokuose Lietuvos Finansų M i- v
misterijai, kur jie bus atplėšti 
ir visi daiktai įvertinti.

Lietuvos Informacijų Biuras.

Kaunas 29-VII-22 m. — Va
kar, liepos 28, Kauno piliečiai 
turėjo labai nepaprastą ir visai 
netikėtą šventę. 11 vai. ryto 
Užsienių Reikalų ministeriją 
gauta žinia, kad Jungtiniu 
Valstijų valdžia pripažinusi 
Lietuva “de jure”.

CHICAGOS
ŽINIOS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 

vieto, fėrai greitai bus, Maywood, 111. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME

T

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
REIKALINGI ŽMONĖS Į LIETU- 

višką viešbutį dėl gyvenimo, su val
giu arba be valgio. Del darbininkų 
žmonių labai tinkama ir prieinama 
apsigyvenai labai pigiai. Atsišaukite 
pas

PARDAVIMUI automobilius 
Jeffre arba mainysiu ant Fordo 
mašina randasi gerame stovyj, 
nes man perdidelė' mano darbui. 
Atsišaukite, 3300 S. Union Avė.

PARDAVIMUI Chevrolet 5 
pasažierių, 1921 modelio geram 
stovyj, tiktai $210. Galima ma
tyt vakarais.

3020 W. 42nd St.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Kalstei 
St., Phone Yards 6894.

Ta žinia žaibo greitumu ap
lėkė visą Kauną ir jo priemies
čius. Bematant visi namai pa
sipuošė valstybės vėliavomis, 
užsidarė krautuvės, nuo pietų 

• visose įstaigose bei dirbtuvėse 
žmonės paliovė dirbę ir išėjo 
ant gatvių švęsti nepaprastos 
valstybei šventęs.

BISCHOFFO “KREDITO
RIAI” GAUS PO 5c NUO $1.

kad Bischoffo 
atgaus po 5 cen- 

įvestintą” 
reiškia 

arba

MRS. GADEIKO,
1606 So. Halsted St RAKANDAI

Žmonių ūpas nepaprastai 
pakilęs ir jų veiduose matyti 
džiaugsmo žymės. Gatvės 
tvinti nutvino publika, iš ku
rios vieni sustoję šnekučiavo, 
kiti skubinai traukė Karo Mu- 
žėjaus linkui niairifestacjjiyn. 

Maršuoja su muzika būriai rai
tų ir pėsčių kareivių ir civilių 
piliečių vis muzėjaus linkui.

6 vai. vakaro ties Karo Mu- 
zėjum susirinkus didelei žmo
nių miniai prasideda manifes
tacija. Kalbėti išeina žilgalvis 
kun. J. Tumas. Jis sveikinda
mas susirinkusius piliečius su' 
nepaprasta švente pabrėžė, kad 
Amerika pripažindama mus 
“de jure” parode tikrą savo 
nuoširdumą, nes pripažindama 
iš musų nereikalavo jokių są
lygų, ne taip kaip su mumis 
ligi šiol elgėsi Entantė, kuri 
žadėdama pripažinti vis sten
giasi mums surišti jei ne ran
kas, tai kojas ir 1.1.

Pabaigus jam kalbėti minioj 
pasigirsta griausmingi šauks
mai valio Ameriką! valio ne
priklausoma Lietuva. Skam
bina laisvės varpas, viršui mi
nios galvų lekioja ir gervės 
trikampėj eilėje 10 aeroplanų 
ir barsto lapelius, pranešančius 
apie Amerikos pripažinimą 
Lietuvą “de jure”.

Pranešta, 
“‘kreditoriai 
tus už kiekvieną 
lįisehoffui savo dolerį,
už 100 dol., vietoj 150 
200 dol., gaus tik 5 dol.

Woll, dar bus laimingi, 
nors po tiek atgaus, nes 
prastai tokiose vielose “įvesti-
nus“ pinigus nė kiek negalima 
atgauti.

kad
pa-

Lietuviu Rateliuose
IIRIDGEPORT.

Moksleivių seimas ir vakaras.

Nuo Karo Muzėjaus minia 
nešina Amerikos vėliavą eina 
į Amerikos konsulą. Čia jai 
sustojus į konsulą sveikinan
čia. Icallia. pa«a-kg pil-

Ambrazaitis. Jam atsako‘sim« 
patingas senelis Amerikos kon
sulas, kuriam minia įteikia gy- 

ir apiberiavy gėlių buketus 
gėlėmis.

Nuo konsulo 
ėjo prie Ministerių 
ir iš čia kupini gilių jausmų da
lyviai skirstosi. —Kaunietis.

Rugpjūčio 19 dieną Ray- 
mond Chapelėj Lietuvių Mok
sleivių Susivienijimas Ameri
koje laikė savo seimą. Seimas 
prasidėjo 10:30 vai. iš ryto. 
Delegatų ir svečių susirinko, 
rodos, pusantro desėtko. Seime 
dalyvavo daugiausia Valparai- 
30 universiteto pažangieji mo
ksleiviai.

Pirma sesija tęsėsi iki pietų, 
trinkta valdyba ir įvairios ko
misijos.

Antroji sesija prasidėjo pu
sė po trijų ir tęsėsi iki šeštai 
valandai po pietų. Po pietinėj 
sesijoj buvo svarstoma konsti
tucijos projektas. x

Beje, kai kurie Chicagos 
moksleiviai bandė pravesti kai 
kuriuos savo sumanymus bei 
pataisymus prie konstitucijos, 
bet jiems tas nepavyko pada
ryti — valparaisiečiai nepasi
davė. »

Vakare tie patys moksleiviai 
ir toj pačioj svetainėj surengė 
prakalbas. Kalbėjo A. Dvylis 
temoje “Moksleiviai ir jų 
duotis,” ir A. A. Tulys 
v Krikščionys Demokratai 
kunigai Lietuvos Rojuje.”

Rodos, buvo pasižadėjęs kal
bėti ir F. Kubilius, bet jis 
pirma laiko pasišalino iš salės, 
paduodamas neva priežastį, 
kad jis turįs kitą “svarbų“ su
sirinkimą.

uz-

ir

minia dar 
pirmininko

DEL AUKSO-SIDABRO FON
DO AUKŲ PAKVITAVIMO.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209. \

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, iempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard

LOTAI $375.00
LIETUVIŲ ŠV. KAZ. VIENUOLY

NO ir arti MARŲUETTE PARKO 
turim' egrų ir pigių lotų po $375.00 
Western Avė. biznio lotai po $1500.00 
taipgi dideli skyriui ir BONGALOW 
ir nuo 2 FLATŲ iki 30 flatų. Norin
tis pirkti matykite mumis, gausite ge
ru pargenu.

A. N. MARULIS & CO., 
6641 So. Western Avė., 

Phone Republic 5550

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. -> 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 83rd St.; padėjėjas Karolis 
SteponaviČia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 8821 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. VVallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginų prie pajų 
darbui. $15.00 į savaitę prade
dant. Kreipkitės bile dieną.

PELLER BROS
3655 W. Harrison St.

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st Street.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St,

REIKIA atsakančio bučerio.
Atsišaukite tuojaus, 

Tel. Prospect 65(57

REIKALINGAS antrarankis 
bakeris. Gal nori kas mokintis 
bakelio amato.

Kreipkitės į
Naujienas No. 101

REIKIA abelnam dirbtuvės 
darbui vyrų j kresių dirbtuvę.

CO.,
2500 S. Ogden Avė.

REIKIA patyrusių medžio te
kintojų prie Pringle ii* Brody 
lathe’o įvairiam dafbui, taipgi 
rankenų pielavimui. Cassady- 
Fairbank Mfg. Co., 6126 South 
La Šalie St.

£

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučerne ir gro 

šerne pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI LIETUVIŠKAME 
hotelyj Storas su visais įtaisymais, 
kendžių, cigaretų štorui arba galima 
saliuną atidaryt. Nepraleiskit šios 
puikios progos, nes gerai biznis eina 
Ir geros išlygos.

1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI galiūnas geroj 
vietoj, švedų ir vokiečių apgy
venta. Pardavimo priežastis, 
partnerių nesutikimas.

940 W. 59 th St.

PARDAVIMUI BARBER SHOP 
ant Tovvn of ‘Lake — tirštai lietuviais 
apgyventoj kolonijoj. Parduosiu ga
na pigiai. Priežastis — turiu 
biznį.

4600 So. Marshfield Avė., 
kertė 46-tos gatvės

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didele Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota į 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

kitą

PABDAVIMUI ice cream par- 
lor ir saldainių''krautuvė.

1734 S. Union Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė vien lietuvių apgyventoj kolo
nijoj. Užpakaly biznio randasi 4 
kambariai ciel gyvenimo, renda tfk 
$35.00 menesiui. Biznis turi būti par- 
dtiotas į 3 dienas, kaina $1,500. Kreip
kitės į Naujienų Tovvn of Lake Sky
rių, No. 54, 1614 West 4Gth St.

PARDAVIMUI CIGARŲ, CIGARE- 
tų, groserio ir įvairių daiktų krautu
ve; didelis stakas ant rankų, biznis 
išdirbtas ant vietos per 15 metų. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos*

3423 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3652

PARDUODU MŪRINĮ 5 RUIMŲ 
namą; elektra, gasas , telefonas, va- 
na. Gerai ištaisytas beismantas, ku
riame plaunami skalbiniai. Garadžius 
vienam- automobiliui. Vieta netoli 
tautiškos bažnyčios. Parduosiu 
giai, nes turiu apleisti Chicago.

3540 S. Union Avė.
Telfonas Yards 0786

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

P>-

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage, 37 pėdos loto: elektra, 
gasas, maudynės. Dabar tuščia. 
5628 Hoyne Avė. Kaina $4,250. 
E. B. Flynn, 2508 W. 63rd St.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba; 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. M i" 
liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50ti> 
Avenue.

i S. A. 1,. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metanas,—Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

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

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

PARDAVIMUI mūrinis 3 aukštų 
bizniavas namas. Saliuno užpakalyj 4 
dideli kambariai. Ant/viršaus iš prie
kio 2 flatai po 5 kambarius, iš užpa
kalio 2 flaai po 4 kambarius. Cimen- 
tuotas skiepas, gasas, elektra. Ren- 
dos $150 į mėnesį. Vertės $16.500 
bet dėl nesutikimo partnerių parduo
siu su visu bizniu, pianas $1.500 už 
$13,500. Atsišaukit greitai, 3212 So. 
Wallace St. Tel. Boulevard 8979.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba 192Z 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.; Sekr.* J. Penkauskas 
1649 Girard st.,;Kasierius F. Hei- 
manas 1645 • VVabansia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
gojo Knygyno adresas: Liuosybės 
Svetainė, 1822 VVabansia av., Chi 
cairo.

fla-
lotų

už

vis-

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MU- 
ras, po 6 kambarius moderniško 
to: karšto vandenio šiluma, IV2 
(vertės $15,000.00) atiduosiu 
$9,500.00.

7 kambarių stucco rezidenciją
kas vėliausios mados, karšto vandenio 
šiluma, 1% loto. Turiu parduoti, ka
dangi apleidžiu miestą. Kaina $7,500. 
Ant abiejų duosiu morgičių. Rockwell, 
netoli 36-os gatvės (Brigton Paik).

Turime daugelį lotų South-West pu
sėje pardavimui ar mainymui, 
matykit mane.

S. G. TUPONICH, 
1315 W. 18th St. Tel. Canal

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnia 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kon:. rašt. A. Šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasot 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta
navičių, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos g—y vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 VVabansia Avė.

DRAUGYSTES ŠV. ALPONSO VAL 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, d 138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašų J. V. Finišą, 
3242 S. Emerald A'-e, iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn A v., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka fr. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Place._____

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glub. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.*; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

1640
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 

SUSIVIENIJIMO 
St. Mažeika, 

St.; padėjėjas
PARDAVIMUI mūrinis namas 

su grošerne ir blatas viršuj. Par
duosiu pigiai, nepraleiskite pro
gos; biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Atsišaukite: 1739 S. Ilal- 
sted St. Box 102.

MOKYKLOS
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarines klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresSsf

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba raly 

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

SAVININKŲ 
valdyba: — Pirm. 
3149 So. Halsted 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė., 
nut. rašt. Kaz. Vlčas, 944 Mar- 
ųuette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš 
kis, 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallace 
St.; maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
VVallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

Visoms kolonijoms, atsiuntu- 
sioms aukų į Aukso-Sidabro 
Fondą buvo išsiųsti iš Atstovy
bės bendri pakvitavimai, n u ro
dantieji, kiek gauta aukų pini
gais ir kiek vokų, su daiktais. 
Be to buvo pranešta kolonijų 
komitetams, kad jos 
gaus smulkią savo 
aukų apyskaitą.

Toji apyskaita jau 
ruošti. Yra rengiami kiekvie
nai kolonijai tam tikri sąrašai, 
parodau tieji, kas kiek iš tos ko
lonijos aukojo į Aukso-Sidabro 
Fondą. Tų sąrašų daroma yra

Platesnis aprašymas apie 
moksleivių seimą ir vakarą 
“Naujienose” tilps kiek vėliau.

—Reporteris.

REIKALINGAS žmogus arba 
vedusi pora ant farmų darbui, 
netoli Chicagos. Kreipkitės:

CHAS. SUROMSKI,
3346 So. Halsted'St.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ pasal- 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia.
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rašt. 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė. 
fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi- 
čia, J. Martinkus ir A. Stanišauskas. 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin. 
kas, S. Misevičia, koresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mčn. antrą pėtnyčią, vakare 
Tamuliunieneš svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt “st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus: maršalka Antanas Razminas. 
—- Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą subatos vakarą. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd Sh; kasierius Benediktas 
■Rotlcvjs R4O W. ; Iconhmles
rafit. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su- 
sirinkim-ai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 38-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

Pranešimai
net nikus 
kolonijos

baigiama

Steigiamasis sumanyto lietuvių so
cialistų kliubo susirinkimas įvyks pir
madieny, rugpiučio 21 d., 8. v., “Nau
jienų” name. Kurie norite tapti 
kliubo nariais,* malonėkite būtinai lai
ku susirinkti. Kuomet bus pasamdy
tas namas, tuomet jau bus vėlu įstoti 
kliuban. — Laikinoji Valdyba.

REIKALINGAS bučeris kuris 
supranta savo darbą; geram dar 
bininkui, gera mokestis.

Atsišaukite:
858 W. 33rd St.

FEDERAL ELECTRIC SHOE 
Sign, 28 pėdų aržuolinės čeverykams 
lentynos, 4 aržuoliniai benčiai, 1 
show case su stand, 1 mažas counteris 
2 kojų kedukės. Parduosiu pigiai 
greit perkant.

Kreipkitės:
2936 Union Avc., užpakalyj

GERA PROGA, PIGI KAINA

Pardavimui (hardwere štore) ir fur- 
nišių, visokių rakandų krautuvė; ge
ra vieta, biznis išdirbtas per devynis 
metus, lietuvių apgyventoj vietoj. 
Priežastis, brolis pasimirė, aš vienas 
likau; broliene turi samdyti darbinin
ką ,tad nutarėm parduoti. Platesnių 
žinių kreipkitės šiuo antrašu.

J. F. ANDRIULIS BROS.
1020 So. Main St., Rockford, III.

AMERIKOS LIETUVIU Į 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S'. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairi* 
3233 Cortez St.; protokolų sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De 
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras- 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansis 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro. .

M

bus nusiųsta kolonijai, kita 
Lietuvos Valdžiai, trečia liks 

Atstovybėje. Kolonijų komi
tetai, gavę tuos aukotojų sąra
šus, malonės juos iškabinti 
viešoje vietoje, kad visi auko
jusieji galėtų pamatyti sąra
šuose savo vardą.

Atstovybė nesiuntinėjo kiek
vienam atskiros kvitos, nes to
kios buvo jau išduotos vietinių 
komitetų. Be to antru sykiu 
tokius kvitus gaminti ir siunti
nėti iš Atstovybės, butų daug 
bereikalingo darbo ir iškaščių.

Čia dar turime pažymėti, 
kad Atstovybėje buvo suskai
tyti tik gatavi pinigai, čekiai, 
bonai bei kuponai. Gi visos

S. L. A. II Apskr. rengia koncertą 
su dovanomis — automobiliu, rugsėjo 
24 d., Mcjdažio svet. Visas pelnas 
skiriamas S. L. A. Prieglaudos Na
mui. • Meldžiame kitų draugijų ir 
'’Hijbn tą dieną iokiu pramogų ne
rengti. — Renginio Komisija.

Kliubo susirinkimas. — Naujai or
ganizuojamo Kliubo susirinkimas bus 
panedėly, August 21, 8 vai. vakare, 
“Naujienų” name. Visi, kurie nori 
būti kliubo nariais, malonės dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra daug da
lykų apkalbėjimui. — Sekretorius.

įvairus skelbimai
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Autonvobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir anie- 
linkėi. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndalę 0114. — Visi 
Skyriai.

yard.VYRŲ reikia į serap
Geras užmokestis, nuolatinis

NAMAI-ZEME
darbas.

PRICE IRON & STEEL CO. 
67th & 48th Avė.

PARDAVIMUI 3-JŲ AUKŠTŲ 
plytų ir akmenų namas, 8 dideli kam
bariai, priešais Humboldt parką; 
elektra ,garo šiluma, mūrinis gara- 
džius, daržas —. Bargenas — $11,500. 

1309 N. Califomia Avė. 
Telefonas Humboldt 6500

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

REIKIA darbininkų į galvani- 
zavimo departmentą. 42c į va
landą.
JOSPLYN MFG. & SUPPLY Co.

3700 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
namelis elektros šviesa ir telefo
nas prieinama kaina. Telefonas 
Lafayette 6063.

3426 S. Leavitt St.

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORTNG

1507 W. Madison St

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ. 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, vai 
dyba 1922 metam-s: — pirm. Wal 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau 
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt 
John Valanchius 10910 Edbrooki 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargi* 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną menesį pirmą penktadie 
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E 
Kensington Avė. — Nariais pri 
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.: padėjėja? 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av : 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 Soutl 
Union av.: turto rašt. M. Aštraus 
kas 3318 S. Union av.: kasieriu* 
Jos. Balčiūnas: kasos rloh. Ant 
Arunvinas ir Ant. Strumbris: mar 
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimn' 
laikomi kas mėn. trečia nedeldienl. 
1 v. no n. Urbono salėj 3338 So
Auburn Avė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 84-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
^Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tanrkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

REIKIA GELEŽIES LIEJIKŲ 
’molders), mokintis molderystės ir pa
prastų darbininkų. Atsišaukit tuo- 
iaus į samdymo ofisą. ...
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO., 

1760 Diversey Parkway.

AKERIU BARGENAS
Pardavimui nigiai ir ant lene'vų iš

lygų 1 riebios juodžemis:
tinkantis paukščiu auginimui. 
»*atvekarių ir Cook County 
Preserve. Darbo per pilnai: 
$100 cash.

Kreipkitės:
Naujienos No. 98

Netoli
Forest
reikia

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbsiu, nuprosvtolu 

kirpimo, dezaininimo etc.. mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TATLORS SCHOOL
1707 W. Divirion St.

>. K. MTNDAUGTO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svihalb 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 3640 S. Union av.. nut 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Unior 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
Califi.rnia av.; iždin. Peter Riškų* 
2337 S Em<*rald av.: kanos jylob? 
tai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
pirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tienė, 3227 Auburn Avė.: Fin. rašt. 
K. Prasevičia. 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whipple_St.; 
Kasos glohčiai: K. Juzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis._______

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Sv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Auburn Av., Protokolų 
Rašt M. P. Ramanauckas. 816 W. 
1R St.. Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wallace St., Kasierius F. 
Pakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glnb. A. Maziliaurkis, 3350 Eme
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
TTnTon Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
3353 Šri. Union Av.. Uijronin įtloK 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.




