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Lenkai vėl puola Uždrau Pranašauja darbininkų 
valdžią Anglijoje

Lietuvą
no sunĮažinįmo sutarti Karaliaus Dovydo Namuose

Puolė dviejose vietose

Bėrimas nusigandęs f ašis t Ų

Lietuvoj reikalaujama pulti 
Vilnių

Lenkai vėl puola Lietuvą
5 lietuviai, užmušti lenkų puoli

me ant Podlipki, Lietu
vos pusėje.

' ' M. •
State Departamente. Svečių 
tarpe buvo Finlandijos atstovas, 
p. Astrom, Latvijos atstovas, p. 
Seya, Baltijos Amerikos Draugi
jos prezidentas, p. Caldwell, ir 
kiti.

BERLYN
25. ■ Geležinkelių ministerija
išleido įsakynrą. draudžiantį ge
ležinkeliečiams okupuotuose dis- 
triktuose pildyti įsakymus ar ko
operuoti su francuzų-belgų gele
žinkelių adrpinistracija.

Užgriebė mašinas.
DUSSELDORF, kovo 25. — 

1,300 tonų* mašinų ir įrankių 
šiandie užgriebta Wiesoadene. 
Tai padaryta Pareinio komisijos 
įsakymu, siekiančiu atnnaujini- 
mo Vokiet. mokėjimo kontribuci
jos prekėmis. Pelnytu grobiu 
pasidalins franeuzai ir belgai. 
Panašus ūžggriebimas bus pada
rytas ir Siegsburge.

Pats Lloyd George pripažįsta, 
kad neužilgo Angliją val

dys soęialistai. '

Berlino sargyba padidinta
Berlinas bijosi fašistu sukilimo.

BERLINAS, kovo 25. — Ties 
reichstagu, Wilhelmstrasse ir

r

. RYGA, kovo 23. — Pasak 
Lietuvos Telegrafo Agentūros 
žinios, 150 Lenkijos pėstininkų 
ir 30 kavaleristų puolė Lietuvos 
pulką ties miesteliu Podlipki. 
Penki lietuviai liko užmušti ir 
vienas sužeistas. Podlipgi yra
Lietuvos teritorijoje. kitose vietose sargyba liko pa-

. T . 1 dvigubinta, policijai irgi įsakyta 
Lenkai taipjau įsibriovė j Lie

tuvos miestelį Satrancai.
Lietuvos spauda ir taipjau ma

siniai susirinkimai visoje šalyje tas Bavarijos fašistų vadovoTbt- 
reikalaiųa, kad valdžia iguoruo- 

—tų santarvės ambasadorių nuta
rimą ir ginkluotomis 
užimtų Vilnių.

v Lietuvos pr.-tjteši 
\ KAUNAS,' kovbA. 
vos valdžia šiandie p» 
Lenkijos banda neri 
kareivių puolė lietuvius^Vj’odlip- 
ki ir. penkis lietuvius liznThšė.

Lenku aiškinimasis]

VARŠAVA, kovo 23. —-• Lie- Sėtoji "policija sako, kad
tuvos-Iženkijos parubežyje vėl kurjerei išvažiavo iš Hittler raš- 
prasideda lietuvių ir lenkų gink- Hnės automobiliuose vakar įspė- 
luotų spėką susirėmimai. Prie
žastis tų susirėmimų yra didelė 
agitacija Lietuvoje, vedama įvai
rių, daugiausia ne lietuvių vei
kėjų, šaukianti Lietuvos liaudį 
ir jos valdžią pasiskubinti pada- 
daryti puolimą ant Vilniaus ir 
užimti tą miestą, kaip kad buvo 
užimta Klaipėda. Susirinkimuo^chu> o kitos yra susirinkusios 
se ir demonstracijose keliarm stuttgart.
yra obalsiai ignoruoti ambasado-Į Prūsijos pasienio sargyba 
rių tarybos nutarimą, kadangi sustiprinta ir jai įsakyta stvertis 
ta taryba visuomet susitaiko su visų priemonių sulaikyti fašis- 
jau įvykusiu faktu. Dabar ta- įus> 
ryba Vilnių pripažino Lenkijai, 
'kadangi Vilnius buvo ir yra len
kų rankose.

p? r penkias dienas ilgesnes va
landas dirbti. Tų priemonių 
griebtųsi po to, kaip tapo suim-

Okupacijos armijos 
užlaikymas

Užiaikymas labai daug kainuoja, 
bet niekam neneša naudos.

»

LONDONAS, kovo 25. — IE 
gilme, straipsnyje, kuriame jis 
įrodinėja dabartinės Anglijos 
rinkimų sistemos blogumus — 
kad mažuma, gavusi tik biskį 
daugiau kaip ketvirtdalį balsų 
sudaro parlamente didžiumą,— 
buvęs premjeras Lloyd George 
pranašauja, kad netižilgo Angli
ją valdys socialistai. Tarp kit
ko jiš sako: • «

“Anglija gali mobilizuoti ii' 
lavinti savo rinkikus su ma
žesniu vargu; Bet ji turi So
cialistų partiją, kuri į, trumpą 
laiką išaugo ‘į milionus ir 
vis dar auga.

“Jos iškalbingiausias narys 
pasiūlė atstovų butui įnešimą 
panąikirJi privatinę nuosavy-

PARYŽIUS, kovo 23. — At
stovų buto užseinio reikalų ko
mitetas rekomendavo ratifikuo
ti Washingtono konferencijoje 
padarytąją laivynų sumažinimo 
sutartį be jokių svarbių pataisų. 
Atstovų butas sutartį ratifi
kuosiąs.

Hardingas pradėsiąs savo 
kampaniją už nominaciją

liudijama “Dovydo Naih 
araliaus” Benjamin Bur-

Kas 1
“karaliau 
nell byloje.

o” kaip liudijo Rosetta, kolonijos

Mieli.
. Dovydo Namų” 
kolonijos ties Ben-

Mich., “karalius”

nariai maitinosi vien griiš- 
(sietiniais) ir morkomis, 
pats Purnell tuo pačiu 
gyveno karališkai. Val- 

sidabrinių lėkščių ir mai- 
valgiais ir 
>s. Tų pa
ku ralienū” 

mėgo
grožėtis deimantais 

kū
jam įstojau lys 

nuolatos vaigš- 
brangmenimis

čiais 
Betgi 
laiku 
gė iš
tiiiosi brangiausiais

tį darė ir jo pati 
Marė. Jis taipjau labai 
puoštis ir 
Ir kitomis brangmenimis, 
rias atiduodavo 
kolonijon. .Jis 
Čicdavo tomis 
apsikabinėjęs.
Baudė nenuolankias mergaites.

“Mes buvome, pašalinti iš ko
lonijos,” liudijo Rosetta, “ka
dangi aš pasakiau savo vyrui, 
kad Purnell mane išgėdino. 
Mano vyras pasipriešino ir už
protestavo, ir tada Benjamin 
mus išvarė. .Jokia moteris, ne
gali pasilikti kolonijoj, jei ji 
nepasiduodavo Purnell, jei jis 
jos panorėdavo.”

Iš jos liudijimo paaiškėjo, 
kad Purnell turėjo ir baudimo 
vielą. Tai tuščia sala, į kurią 
būdavo išgabenamos tos mer
gaitės, kurios nusidėdavo prieš 
haremo taisykles, jam nepasi
duodavo ar kam nors pasis- 
kųsdavo apie jo puolimus ant 
mergaičių. Ant los salos ma
žiausia viena mergaitė pasimi- 

. re, o daugelis išėjo iš proto.
Pats haremas susidėjo iš 80 

mergaičių nuo 12 iki 20 metų 
amžiaus. .Jį valdė ir prižiūrėjo 
12 viršininkų.

Apie tai liudijo ne. viena 
Rosetta, bet daugelis kilų* bu
vusių luureme mergaičių, da
bar jau suaugusių moterų, ku
rios per daugelį metų turėjo 
vilkti gėdos gyvenimą to iš- 
tvirkusio “karaliaus” rūmuose.

GRA.ND RAP1DS, 
“Karaliaus 
“izraelitą’’ 
ton llarbor, 
Benjamin Purnell byla tęsiasi
jau keletą dienų, .lobu Hansell 
ir jo pati reikalauja iš to “ka-. 
rfiaus” įsugrąžinji jų turliji 
sumoje $80,00(1, kurį jie atida
vė jaim kada įstojo “izraelitų” 
kolonijon,

Išpradžių visa byla ir sukė
si apie tą turtą, apie darbą 
kolonijoje, apie tai, kaip įsto- 
jamtys kolonijon nariai turi ati

duot'. visą turtą “karaliui”, 
dirbti jam ir kaip už th gau
na lik skurdų pragyvenirųą ir 
nu/plyšusius drabužius. Pi

ST. AUGUSTINE, Fla., kovo 
23. — Administracijos vadovas 
senate Watson iš Indiana paskel
bė, kad pirmiausiais dalykais, 
kurie bus paduoti kongresui ka
da tasis susirinks gruodžio men., 
bus permainymas transportaci- 
još akto ir sušvelninimas immi- 
gracijos įstatymų. Kadangi se
natorius Watson yra taikomas į 
manažerius prezidento Ilardingo 
kampanijos už re-nominaciją, 
tad jo žodžiai turi didelės svar
bos.

to 
byla netikėtai pakrypo -^Tciton 
pusėn kaip pats “karalius” 
Purnell gyvena savo Shiloh riix 
muose ir kas tuose rūmuose 
dedasi. Praniuko liudijimai 
apie negirdėją Purnell išlvir- 
kjniĄ^AMuui Purnell advoka
tas, tos kolonijos narys, buvęs 
teisėjas, protestavo prieš naują 
bylos krysnį, nes ka’ltinamuoji 
pusė visai to nesitikėjusi. Bet 
federalinis teisėjas Sater, prieš 
kurį ta byla yra nagrinėjama, 
leido ir toliau panašius liudi
jimus duoti.

Girtavimas 
Shaloh

išrinkti keturių su 
milionų Anglijos

BERLINAS, kovo 25^ Vo
kietijos iždininkas Alb/rt pas
kelbė reichstage, kad /Vokietija 
užlaikymui Pareiny okupacinės 
armijos 1922 m. Išleido 4,500,- 
000 auksinų markių ($1,125,000)

“Tie pinigai liko išelisti be jo
kios naudos kam-nors”, sakė iž
dininkas, “kuomet tuos pinigus 
galima buvo panaudoti atbuda- 
vojimui didelių šiaurinės Fran
cijos plotų. Priežastis tų dide- 
ių išlaidų yra didumas Pareinio 

armijos. Versalės sutartis nu
stato, kad butų pastatyta tiek 
jalkininkų kareivių, kiek Reino 
distrikte stovėdavo Vokietijos 
kareivių. Vokietija Pareiny lai- 
cydavo 70,000 kareivių, bet tal- 
<ininkų spėkos siekia 145,000 
taerivių. Be to kareiviai niekad 
neatvyksta vieni, bet atsigabena 
ir savo šeimin'as.

be. v
“Atstovai 

ketvirtdaliu 
rinkikų, balsuos apie lą pasiū
lymą ir jeigu per ateinančius 
keturius metus jie (socialistai) 
laimes dar pusantro miliono 
balsų, (tada jie galės savo įne
šimą padaryti įstatymu. Jų pa
didėjimas tarp 1918 ir 1922 m. 
buvo didesnis negu tai,” t. y. 
per tuos 4 metus balsai padi
dėjo daugiau, negu kad reika
lingas yra patlidejinias balsų 
per ateinančius 4 metus, kad 
sudarius parlamente didžiumą 
ir paėmus į savo rankas Angli
jos valdžią.

Senatorius be to paskelbė, kad 
prezidentas Hardiijgas tarėsi su 
savo patarėjais apie surengimą 
plataus maršruto ųo visą šalį, 
ypač po vakarines valstijas. To
se prakaite ypre daug kalba
ma bus laivų subsidiją, geležin
kelių padėtį ir nominacijų įsta
tymus. Galbūt bus užsiminta ir 
apie Amerikos prisidėjimą prie 
internacionalinio teismo, bet 
apie tai dar nebuvo svarstyta, 
šis prakalbų maršrutas bus dali
nai atkreiptas prieš senatorių 
Hiram Johson, kuris irgi sieja
si republikonų nominacijos į 
prezidentus.

tler pasui utinis Weidoj, arti Ba
varijos rubežiaus. Jis vežė slap-

1 SUSI; 
rinkti Hof, ties Bavarijos rube- 
žium ,2 v. po piet, prisirengus 
^slapton žygiuotėn.

Tuo pačiu laiku tapo suimti 
kiti karjerai, kurie vežė pana
šius slaptus įsakymus kitiems 
fašistams, v Manoma,, kad kelias 
fašistų pandos jau susiHnko Ge
roj. \

spėkomis fus įsakymus .fašistais

-Zjaetu- 
'įlbė, kad 
įliarinių

“DIEVINGOJI SARAH^BERN- 
HA'RT ARTI MIRTIES^

i- 
“Die-

ir tvirkavimas 
rūmuose.
apie gyvenimą

liūdi jo Mrs.

ti fašistus apie rengimąsi prie 
sukilimo, Hittler mano, kad da
bar yra patogiausias laikas su
kilimui ir jis tikisi, kad jam pa
gelbės šiaurinės Vokietijos na
cionalistų naudos. Munichas sa- 
kp^Jkad geriausios fašistų spė
kos &aro manevrus ties Muni-

“4,500,000 auks. markių, ne
skaitant Amerikos armijos išlai
dų,, liko užmokėtos pinigais ir 
prekėmis.” .

PARYŽIUS, kovo 24. —- 
džiausią pasauly aktorė 
vingoji Sarah” Bernhardt mirš
ta.. Ji jau neteko sąmonės ir 
daktarai pripažįsta, kad ji mirs 
už kelių valandų. Jos rūmai už
daryti pašaliečiams, bet minios 
žmonių stovi gatvėse ir laukia 
liūdnos žinios.

Kiek užmušė traukiniai

Turkai tikisi taikos1

Komunistai vos nesusipešė 
su nacionalistais reichstage 

Kaip tik V ilnius svarstant areštavimą “laisves” 
pereis į lietuvių rankas, taryba (juodašimčių) partijos narių, 
pripažins Vilnių Lietuvai, kaip 
pripažino jai Klaipėdą. Todėl Fi-ancuzai prisirengę užsmaugti 
visoj Lietuvoj yra labai pakįięs sukilimą,
ūpas, kurį dar labiau pakursto PARYŽIUS, * kovo 25. 
nedraugingas Lenkijai nusista- Franeuzų karinė valdžia pilnai 
tyma^lietuvių spaudos. žino apie Vokietijos nacionalistų

Tos akcijos pasekmė yra gin- SUokalbį pasigriebti valdžią ir 
klavimasis parūbežio gyventojų, apie jų pienus įsiveržimui į Ruhr 
nenorinčių priklausyti Lietuvai, distriktą ir iššaukimui sukilimo. 
Jie organizuoja partizanių bu- jį jau padare prisirengimų sū
rius, kurie puola lietuvių burius,
kada tie bando užimti kai-ku- tų. 
riuos miestelius. Pastarosiose 
dienose tokių susirėmimų buvo euzų kareivius apsaugoti nuo jų 
nemažai ir į juos turėjo įsimaišy- žudymo ir partizantiško karo ir 
ti ir Lenkijos kariuomenės bu-* fe nai.

KONSTANTINOPOLIS, ko
vo . 25, — Laikraštis Akšani ' - * sako, kad oficia li nes žinios iš 
ijomdono pranašauja taiką ar
timuose rytuose. Priduodama 
didelės svarbos tam, kad Lon
dono pasitariniuose dalyvauja 
ir gen. Harington, talkininkų 
comanduotojas Konstantino
poly.

Adanoj šiandie Kėniai Paša 
tarp kitko (pasakė: “Jei šalies 
gyvybe nebus, pastatyta pavo/ 
un, karas butų pi'ktadarylKČ^

Kova su indionais

triuškinti sukilimą, jei jie ištik-

Pinųiausia stengiamąsi fran-

LIETUVOS ATSTOVAS PA
GERBĖ BUVUSĮ AMERIKOS 

ATSTOVĄ LIETUVAI

WASHINGTONAS, • kovo 20. 
(L. I. B.) — Vakar Atstovas 
Čarneckis turėjo pietus pagerbti 
buvusiam Amerikos atstovui 
Lietuvai, Latvijai ir Estonijai, p. 
Evan E. Young, kuris jau* yra 
pasveikęs iš savo ligos ir netru
kus laukia svarbaus paskyrimo limo ir ten.

apsaugoti gyventojus, kad nie- 
j kas nepriverstų juos gelbėti su
kilėlius. /

Francuzų artilerijos baterijos 
yra pastatytos prię visų didesnių 
miestų. Kanuoles nustatytos 
ant stočių, paštų, miesto salių ir 
kitų strateginių vietų, kurias su
kilėliai gaili bandyti pirmiausia 
užimti. Kada Berlino valdžia pa
tyrė apie projektuojamą nuverti
mą -valdžios, ji pradėjo slapta 
kooperuoti su franeuzais Ruhr 
distrikte apie neprileidimą suki-

1 ■■ • • r ♦

VVASHINGTON, kovo 25. — 
Tarpvalstijinės prekybos komi
sija paskelbė, kad pereitais me- 

liudnos žinios. Savo klejonėje ‘ tais traukiniai užmušė 5,775 
ji kartoja garsiąsias roles, ku- žmonės ir 47,203 stržeidė. 1921 
rias ji vaidino.

Ji yra jau senutė. Nesenai, J žeisti 43,324, o 1920 m. užmušta 
kada rengėsi pastatyti savo te- 6,495 ir sužeista 63,786. 
atre vieną didelį naują veikalą, 
ji sunkiai susirgo. Nebesitikėta, 
kad ji pasveiks. Bet jos tvirta 
valia ir pasirįžimas gyventi ją 
išgelbėjo ir ji kiek'' pasveiko. 
Betgi vos kėlus iš lovos, ji tuo- 
jaus nuėjo lošti sunkią rolę kru
tumuose paveiksluose. Ji užbai
gė lošimą, bet ir tuojaus atkrito.
Jos nepaprastai tvirta valia ste- Dvi sesęrys liko užmuštos ir 7 

4e<daktarai ti- žmones sužeisti Randolph hote- 
Jos valios ga'l ly elevatoriui nukritus nuo 8 

augšto. .

m. užmušta 5,587 žmonės ir su7

Iš pereitais metais užmuštųjų, 
beveik pusę užmušta einant gele
žinkeliais, ar važiuojant skersai 
juos. Traukinių darbininkų 
mušta 1,236. Pasažierių gi 
mušta 193 ir sužeista 5,813.

uz-
už-

DĖS MOINES, kovo 24. —

bina visus ir neki 
Jei, kad tvirtuma' 
ir dabar ją išgelbės.

AIRIŲ CIVILĖS GVARDIJOS PARODA

BLANDING, Utah., kovo 25. 
Dalys Piutes ir Utes indionų 
genčių, vadovaujamų Old Posey, 
sukįlo ir pasislėpė kalnuose. 
Jungt. Valstijų maršalas JVard 
pašaukė prie ginklo kiekvieną 
baltąjį 'žmogų šiame distrikte 
malšinti tuos indionus, kuriuos 
kaitinama sukilime prieš Jung. 
Valstijas. Prie maršalo prisidė
jo ir daug indionų. Sukilėlius 
nusekta į kalnus ir dabar laukia
ma prisiunčįant daugiau amuni
cijos, šautuvų, binoklių ir kitų 
karo reikmenų, kad pradėjus 
puolimą ant sukilėlių skalnuose. 
Jau ištiko susirėmimų tarp žval
gų ir sukilėlių, kuriuose du indi- 
onai liko užmušti ir' 5 suimti. 
Suimtiems sukilėliams sutalpinti 
yra rengiamas didelis daržas. 
Gubernatorius paskirė didelę do
vaną už suėmimą Old Posey.

Pinmiausia 
Purne'll rumuosę 
Emma Rosetta. .Ji jauna atvy
ko kolonijon su savo motina 
Ji atvyko kolonijon 1906 m. iš 
Birniinglumi, Ala. ir už dviejų 
mėnesių “karalius” Benjamin 
Purnell pradėjo prie jos gre
tintis. .Ji tuo laiku buvo 
j u mite.

“Iknjamin sakė, man, 
ką jis daro, viskas yra p: 
ir nėra nuodėme,” liudijo .i 
.Ji taipjau liudijo, kad kucmv 
Purnell su vienomis mergaitė
mis tvįrikąvo, tai kitos buv< 
priverstos žiūrėti to t virkavi
mo. Tai būdavo paprastas at
silikimas. Ji matė būrį pus
nuogių mergaičių 
kurios stovėjo ir 
mot jis tvirkavo 
mergaitėmis.

Pasak Rosetta, 
rūsys (skiepas)
alaus, 'kurį Purnell 
gerdavo. 
“putomis 
valąs jo sielą.
Purnell! ^haremo’ 
girtų. .Ji taipjau pasakojo apie 
girtavimo ir tvirkavimo orgi
jas Shiloh rūmuose, kuriose 
dalyvaudavo visos “horcmb” 
mergaites (mat Purnell yra 
“Žmogaus Simus,” “karalius 
Dovydas” ir todėl turi ir savo 
haremą) ir kaip jos buvo ver
čiamos gerti vyną.

Betgi kolonijos nariams ne
tik yra aštriai uždrausta gerti,

visai

TRIUKŠMAS FRANCUOS 
PARLAMENTE.

jo kambary, 
žiurėjo,' kuo

sų keliomis
i

Shiloh rūmų 
buvo pilnas 

nuolatos
.lis vadindavęs alų 

ir sakė, kad jis ap- 
Ji mačiusi ir 

mengaičių

PARYČIUS, kovo 23.—Triuk
šmingame posėdyje atstovų bu
te, kuriame buvo svarstoma 
Francijos - Belgijos okupacija 
Ruhr distrikto, komunistas Vai- 
liant Coutrier bandė pulti karo 
ministerį Magino!. Ministeris 
vos spėjo pabaigti savo kalbą, 
kurioj jis teisino valdžios Ruhr 
politiką, kaip komunistas pakįlo 
iš savo vietos ir puolė ministerį. 
Bet jį spėta sulaikyti ir ministe- 
•riui neteko paragauti jo kumš
čio.

vimo išsigerti nariai būdavo iš 
kolonijos pašalinamų (žiinoma, 
pasilaikant jų turtą.

Kolonija badauja, bet ne 
Purnell.

ki-
yra 
bet 

kada

Tas pats buvo viskame 
tafne. Kolonijos nariams 
uždrausta vartoti tabaką, 
pats Purnell jį vartoja,
kiti to’ nemato. Kuomet Pur- 
nell ištvirkauja ir užlaiko di
delį haremą, tai visi kolonijos 
nariai turi gyventi nekaltybė
je ir su savo moterimis gyventi 
kaip brolis su sese re.

Kada vienais metais koloni
jai užėjo sunkus laikai, tai,

Atstovas Berthon apkaltino 
Poincare, kad pastarasis pasida
vė grūmojimams monarchisto 
Daudet, kadangi tasis labai ge
rai pažįsta privatinį Poincare 
gyvenimą.

CHICAGO. — Henry Fordo 
nupirkimas didelių anglių laukų 
Kentucky valstijoj tapo patvir
tintas. Pirkimo aktas padary- 
rytas Chicagoje pereitą ketvir
tadienį. Savo anglių laukus, 
120,000 akrų, pardavė Fordui 
Peabody Coal Co. Tuose lau
kuose, apskaitoma, yra 500,00(L- 
000 t. anglių. Fordas dabar turės* 
165,000 akrų anglių laukų ir už 
metų tikisi savo anglimis aprū
pinti visas savo dirbtuves Ame
rikoje.

Šiandie — apsiniaukę ir šal
čiau. 4

Saulė teka 5:45 v., leidžiasi 
6:07 v. Mėnuo leidžiasi 1:37 
v. n.
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Kas Dedas Lietuvoj
Iš Vilnijos

“DZIALAČAI” AUSINES 
PLIEKIA.

Vasario 21 d. Vilniaus gatvė
se buvo išlipdyta charakteringas 

» musų laikams Adomo žajon- 
’ čkauskio ir Broniaus Stefanskio 

pasirašytas “pranešimas”. Ža- 
jančkauskis praneša, kad š. m. 
8 dieną štralio (raudonojo) ka
vinėj iškoliojęs vagimi, sukčium 
ir skundiku ir iškūlęs lazda ant
ausius ir sprandą Vilniaus “Kre- 
sy” laikraštpalaikio redaktoriui 
Hrynievičiui, kuris esąs vogęs 
iš kitų laikraščių Zajančkaus- 
kio straipsnius. Anot “prane
šimų” buvę taip: Zajančkauskas 
pasikvietęs Stefąnovskį liudyto
ju ir priėjęs prie Hrynievičiaus 
viešai jį iškoliojęs. Z. atsisukęs 
į Stefanovskį padėkoti už pabu- 
vimą jąm liudytoju, tuo tarpu 
redaktorius Hrynevičius dražęs 
jam lązda į veidą. Zajančkovs- 
kis ištraukęs lazdą iš Hr. rankų 
ir jo paties lazda jį gerokai ap
daužęs, ir su kiekvienu kirčiu 
pabrėždamas ir pauzėmis ats- j 
k irdamas vėl koliojęs: vagie, 
sukčiau, skundikai”.

Vagonas sudegė. Vasario 13 
plieną Varėnos gelžkelio stoty 
užsidegęs vagonas su amunicija 
ir‘ kol atbėgę gaisrininkai, va
gonas visai sudegęs.

Girią iškirto.
Per 3 menesius visa Mazuriš- 

kių dvaro giria iškirpta nežino
mų asmenų. (Tam ir Nemuno 
internacionalizacija reikalinga).

GINKLUOTOS BANDOS.
Vasario 18 d. 8 ginkluoti 

banditai užpuolė Osuvkų (01- 
kovicos vaisė.) dvarą ir, atė
mę iš savininko 7 milionus 1 
markių, pabėgo užsienin.

VILNIAUS BURMISTRAS Db2. 
PINIGŲ STOKOS ATSISTA

TYDINO. -
Vasario 15 d. Vilniaus mies

to prezidentas V. Bankovskis 
miesto tarybos posėdy paskai
tė pranešimą, kad dėl nervų 
pavargimo ir katastrofinės 
miesto finansų
miesto prezidtntu negalįs.

Lenkų puolimai
Vasario 26 d. lenkai užėmė 

Varčakalės ir Gričapilės kaimus, 
Disnos ežero rajone, ir Važiuoliš- 
kius prie siaurojo jšvenčionėlių 
gelžkelio. Gauta žinių, kad šį 
puolimą lenkai mano tęsti iki 
Eežeęėnų —Utenos plento. Vie
tos gyventojai kiek galėdami 
priešinasi.

Užmuštas plėšikas 
Virbalis.

Ukmergė (“L. »Žin.” Kor.). 
Vas. 25 d. lenkai užpuolė Šir
vintas. Įvyko smarkus susiko- 

„ su vietos gyventojais, 
užmuštų. Užmuštų tarpe 

ndasj ir garsus savo plėšimais 
lenkų vadas lietuvis-išgama Vir
balis Sarton, kuris ilgą laiką 
terorizavęs ‘ gyventojus savo 
ginkluotų gaujų* nuolatiniais 
užpuldinėjimais.

vim;

Lietuvą gimnazistę suareštavo.

Vasario 16 d. apie 9 vai. rytą 
Aušros Vartų gatvėj ties aps
krities Storastos biuru kaž koks 
civilis suareštavo Vytautao Di
džiojo gimnazijos šeštos klcsos 
mokinę našlaitę Rožę Kaukely- 
tę, turinčią plaučių ligą. Su
areštavo už tai, kad kalbėjosi su 
stovinčiais ten sušalusiais lietu
vių belaisviais. Suareštuotą pa
sodino centralinin areštan šv. 
Igno gatvėj, kur galima pavadin
ti katorga, nes tenai teduodama 
vieną sykį į parą pusę svaro 
duonos ir šilto vandens ir suim
tieji turi g-ulėti ant plikų lentų. 
Kai 18. II. p. E. Vileišienė pra
šė nunešti bent antklodę, to 
padaryti neleista.

sarijatui pavesta statyt valsty- j teniškiams teko pamatyti tiek 
biniai namai, pirmoj eilėj—pro- keistas ir nuostabus reginys, 
jektuojama Finansų Ministeri- kokio tūkstantį metų Europa 
jos spaustuvė ir kiti brobesiai. nematė. Iš rytų pusės kaimo 
Be visa to, Atstatymo komisą- • link slinko virš 60 žmonių įvai- 
rijatas seka Lietuvos miestų ir 
miestelių planavimą, visų namų 
statymą ir t.t. Smulkesnių na
mų statymą seka apskričių at
statymo komisijos ir tik ypatin
gais atsitikimsųs tenka įsikišti ir 
AtS. Komisarij i.

Zramų kampelį, kuriame gludi 
tiek daug kilnių senovės atsimi
nimų, taip brangių lietuvio sie
lai; į tą ramią avinyčią įsiveržė 
ilgainiui vilkai šeimininkautų. 
Neilgai jiems teko viešėti. Pa
bėgę iš kaimo miškan žmonės, 
pradėjo kuom įmanydami gink
luotis; susibūrę puola savo na
muose šeimininkaujančius “ri
terius”. Visose pakampėse pra
sidėjo imtynės. Neišlaikė žalio 
sunkaus lietuvio luomo nakties 
riteriai, akimirksny išsinešdino 
iŠ kaimo, palikę, — kaip čia 
žmonės vadina, pragaro raugu 
dvokiančius kopūstus.

Dabar siuntinėja grasinimus 
kaimą bombarduosią, nžsiudin- 
sią “baudžiamąjį” būrį ir kitu 
smurtu.—Rytų lietuvis.

A. E. STASULANI 
Advokatas/

Peržiūri abstraktus ir /skoliną pini
gus ant nekrutamos''nuosavybes. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commorce Bldg.
133 W. VVashington Street 
Telef. Franklln 1176—4945 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Teief. Boulevard 6737

NORĖDAMI 

 

PIRKTLi PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS 00.riais drabužiais apsivilkę; kiek
vienas jų laikė po keletą karte
lių, ant kurių viršutinio 'galo 
buvo pririšta po šiaudų punde
lį; karteles laikė iškėlę į viršų. 
Šioji eisena buvo panaši tai Ma
dagaskaro puslaukinių žmo
nių miniai, kuri reikšdama 
užuojautą mirusiam jų vadovui, 
iškėlus ant lazdų pakabintus į- 
vairius slibinus vaikštinėja iš 
vietos į vietą. t Slaptinga gauja 
slinko kas kart arčiau kaimo.

Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedėliomis pa
gal sutarimą.

^"ANNA M. BONDZINŠKI 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garbiniavim-as. Plaukų šukavimas ir 
'dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Are.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwauk.ee Av., 461 N. Halsted St. 
Telephone Haymsrket 1018

809 W. 35th St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Vilkai Lietuvoj.
Biržų žinių” pranešimu, Bir- 

žų\apylinkėje privisę vilkui ku
rte 
stolių. Vilkai užpuĮdiliėja ne£ 
žmones. Dabąr bijomasi ir di
deliu reikalu kuf nors keliauti 
nakties metu... Vilkų pastebėta 
net dviejų rūšių, t. y. “arklinių” 
ir “avinių”.

Vasaros melu busią su jais 
dąug sunkiau kovot negu dabar. 
Užtat Biržų . Medžiotojų d-ja, 
susitarus net su karinėmis da
limis, imsiant -vilkus medžioti.

rą žmonėms nemažai nuo 
įmonės, nesuprasdami kas pei’ 
esybėj puola^Jbaisiai persigandę, 
pradėjo visi bėgti į mišką. Vie
na banditų dalis įėjo paliktai! 
gyventojų kaiman, kita dalis pa
siliko“ porzondėk apszewadžič”, 
kiti perėję į kitą kaimo pusę, tai 
yra nuo lietuvių pusės, pradėjo 
statyti atneštas karteles, žmo
nės sužinoję, kad į kaimą įėjo 
susidariusi gauja iš tų pačių plė
šikų, kurte seniau bijodami die
nos šviesos,,lankydavosi nakti
mis, ir dabar jie, suprask, nusta
to pažymėdami kartelėmis, savo 
apetitams plėšimo rimas.

Suvirpo lietuvio šifdis, pa
mačius atėjimus įsiveržusius į 
jo valdytą žemele, -kurios jis bu- 

beveik išimtinai dvarų kumety-jį vt) šeimininkas i) kurią dirbo,.
• - -' ■ aplaistydamas* savo prakaitų 

kiekvieną jos pėdą. Čia, į tą

padėties būti> ‘

Iš Klaipėdos Krašto
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

GELEŽINKELIAI
Klaipėdos kraštas turi: 1) 

plačiųjų geležinkelių 137 kilo 
metrų, 2) elektros geležinkelių 
12 kil.; 3) siaurųjų geležinke
li 127.5 kilom. Geležinkeliai 
daugiausiai Vokietijos valdomi 
ir duoda dabar deficito.

LIETUVIŲ LAIKRAŠTININ
KŲ VAKARĖLIS.

Klaipėdoj II. 1. 2. šišerio sve
tainėj buvo pirmutinis 'lietuvių 
laikraštininkų vakarėlis. Prisi
rinko apie 20‘rašytojų ir ben
dradarbių.

AUKŠTUOLAITIS MONAR- 
KISTŲ TARNYBOJ.

Pabėgę iš Pabėgių apskrities 
lenkai Tilžėj kartu su vokiečiais 
ir Aukštuolaičiu Fried manio
restorane slaptus susirinkimus “4
daro. Patsai Aukštuolaitis gau
na algą iš Vokiečių monarchis- 
tų. *

Statybos instruktoriai.
Kaunas. Lietuvos Atstatymo 

Komisarijatas ateinančiam pa
vasariui organizuoja 3 skrajo
jančius statybos instruktorių 
burtus, kurie su įrankiais vyks 
i kaimu^- daugiausia naujaku
riu gyvenamus, ir padės ji^ms 
statytis patogius, pigius ir ne
degamus trobesius. SlatynMii" 
medžiaga bus vartojama tokia, 
kokią galės rasti statymo vietoj.

Balandžio mėnesi manoma su
organizuoti 4Hm tikrus statybos 
kursus, kur bus dėmonstruoja- 
ma keletas padegamu trobesių. 
Sykiu bus suruošta parodos aikš
tėje. Vasaros sezonui norima 
patobulinti Birštono kurortas. 
Pernai atstatytas viso kurorto 
vienas trečdalis. Šiemet mano
ma atstatyti antras ..#ečda/is, 
pataisyt keletą vovių ir kiujortą 
papuošti.

Atstatymo kom’isarijat
nion parėjo visi Valstybiniai trSt 
besiai, kurie bus tvarkomi, įkai
nuojami bei prižiūrimi. Komi-j Vasario mėn. 15 d. ryte vaikš-

/a

Dienrį 10c.-27c.-36c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

M A J ESTI/*
1’1-THeATRe-V

ŠEDUVA.
Epidemija. Magometas pasitrau

kė nuo kalno.
šėdnvos valsčiuje ėmė siausti 

šiltinių epidemija. Keli asmens 
jau mirė. Epidemija siaučia

nuošė, kur žmonės gyvena labai 
susikimšę, po kelias šeimynas 
vienoj troboj. I

Šeduvos miesto savivaldybe 
įsisteigė šalia savo raštinės 
traktierių. Bet kuomet Pane
vėžio apskr. Valdyba priminė 
Šeduvos miesto valdybai įstaty
mus, tai ši, gelbėdama savo, 
traktierių, perkėlė kiton gatvėn 
savo rastinę. •_

Iš neutfaiės juostos
“Trimitui” rašo:
Vaikštenių kaimas yra nei- 

tralėj juostoj lietuvių pusėj: jo 
gyventojai, visą laiką nuo įve
dimo nąitralės juostos, žiauriau 
varginami ir plėšiami perrenk- 
tų lenkų kareivių, kurie nakti
mis atėję pradeda savotišką “šei
mininkavimą”. žmonės sutemos 
laukdami nežino ne kur dėtis, 
nė ką daryti, o apie poilsį nu
vargus po sunkių dienos darbų, 
nė nemanyti. Kaip neužsidary
si, vis tiek išlauž duris ir įsi
veržę trobon pradės plėšti ir 
terorizuoti nieku nekaltus žmo- ' ' I
nes. Apsivilkus troboj būti ir 
lankti ką ši naktis lems, dar pa- 
vojingiau. Taip vargsta ilgus 
metus ramus žmoneliai, sunkių 
Ivetimtaučią priespaudą nešda
mi, bet vis tik tikėdamiesi, kad 
šiems vargams greit bus galas. 
Manydami, kad pagaliau galin
ga Santarvė išgirs pavergtųjų 
aimanavimus ir pamatys sužvė-j 
rejusias lenkų kareivių gaujas 
barbariškai varginant ir tero-Į 
rizuojant 'ramius lietuvius, ir 
tars ji savo autoritetingą žodį, 
kad padarius tam galą. Deja, 
pavergtųjų aimanavimai 
be atgarsio. < 
galiūnai negirdi... Vėl nežf^ 
nomiems 'laikams plėšikų sau
valiavimai paliko.

Moifroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštai!:-, Sekm., 
šventomis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeiin. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekinai!, ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur ga-^ni pilną pinigų vertę.’’

...................... ........ -........ X
Tai. Lafayetta 4228

Phvnbmg, Heating 
lieinvb'. liftuvtoroii vtaątki* ' 

patarnauju kuogeriausial.
M. Y'uška, .

3228 W. 38th St.,. Chicago. IU. I ________________ *______________ /

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kickviehame name privalo būti Lietuvos Vėliava, d ypač 

laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilėjus 5 
metų nuo -atarilvinimo Lietuvai neprigulmybes.

vakariu
nuo -atffdivinimo Lietuvai neprigulmybes.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopųz

įdėklo, 6 pėdų dydžio ... 
toliais/8 colių dydžio po

■J) pėdų dydžio $6.00 
$3.75 
. 25c 
.. 15c

Vilno
‘ Grai

Mažos su
5 ir puses^olių dydžio su kotukais po ............................

“VIENYBES” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Perkup^iams duodame didelj nuošimtį ir apmokam persiun

timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su Užsakymais.

— Adresuokite —1 x v
Vienybė

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

pa-

imanavimai likoį 
Jų balso pasaulio %

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausią lietuvių apdraudos ir pašalpos or-

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku-
. rios turtas arti $500,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imanti nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išteistas knygas už pusę- kainos. 

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

$6.0J), 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, • New York, N

Ofiso Telefonai t>t> tt ą PDOAD Busto Telefonas
Central 4104 U Iv. tl. A. 15rvVAL7 Armitage 3209

VIDLRMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir/Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas Stale gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

MM T. DOME

butvvhat ir” 
Ji AVĖ NO MI N

PSYCHOl^GaCAL'- 
MINO,Eh

iTmiTiT'TiTiT ........-nv-.......... .......

_ ____ . _____ Br I
THEN.FOLLOVV COUE'AND 5AY-. .

’LM GETT/N9 RICHER ANO gįCBgg 
LL TRY IT UN:Tll.TH£

Šviežą ir pa.iiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj^
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I '

A. BARTKUS, Prca. ■
1619 W. 47th St., Tel. Uoulevsird 7101,1892. eįieago.

St
DAY BY DAY , /N EVERY WAY, 

l'M CiETJlN' RICHER AND RlCHERl

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTEĘŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kinio ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstu ir pūslės, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosįr ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halst St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ii' nuo 7 iki 9.

jį

T

PINIGAI
• v 
1S

l

Town of Lake
. LIETUVON

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

PINIGAI
IŠ

West Pullmano

Lietuvon
VVest Piillmaniečiams ir
ki tiems pietų Chicagos 

\gyventojanis patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvoj yra Kartano 
aptieka, 523 W.120-th 
St., West Pulljnan, Jll. 
Pinigai nueina Lietuvon 

. greitai su pilna gvaran- 
Z tija. Iš West Pullrnanti 

siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptibkoje, 523 
W. 120-th St., VVest gul
imąjį, III.

PINIGAI
• v
1S

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnes ir geresnės 
įstaigos kaito ' K

Rockforu Real Estate 
and Loan Co^-

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co. (

809 So. Main St.,-

Rockford, III.

lllllllhllllllililIlIlMIlimiSllllffllIl

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teisnifuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg* 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, for
mą ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki Š vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyver&mo vieta:
3323 So, Halsted St 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
✓

^T———11 —— . ■ i

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Vąlandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Eg?aminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkąnt arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Bizrlius. Skoli
na Pinigas ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

19-i>So. La Šalie St.
ą Rcom 1303
Valandos; 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
'Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Tel. Brunswick 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
J/311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Kalstei St.
Yards 1015. ' Vai.: eGki^ vaf

Hermai) P.
ADVO 

609-610 Ch

aase*
AŠ

r of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

s
JOSEPH. C. WOLON 

LIETUVIS ADVOKATAS 
309 So. La Šalie St. Rooin 706 

Telephone Harrison 0421 
utarninkais ketvergais ir subatomis 

1612 West 46th Street 
Telephone Boulevard 8172

Telefonai:
Randolph 2673 ir Dearborn 6272 
Res. Telef</nas Phrk Ridge 2252

L IjVesley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kainbarys 1317 Ashland Block, 
/ 155 N. Clark St.

Vgilčjas pensijų bilų. Vertėjas lie 
/* tuvių kalbon. Tyrinėtojas.

. 7 Notary Public.

Milwauk.ee
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KORESPONDENCIJOS
New YorkOrBrooklyno

, ‘ padangėj į
ry W 9 *

Iš nepaprasto rubsiuvnj susirin
kimo.

Brooklyno> N, Y. -į— Kovo 15 
d. lietuyjjf'amalgamftų 54 sky- 

_j4uKTaikė nepaprastą susirinki
mą. Į dięnotvarkį pastatyta ke
letas klausimų ir juos surinki
mas priėmė. Nesiradils susirin
kime dabartinio protokolų sek
retoriaus, išrinkta šiam susirin
kimui sekretorius Kriaucevičius. 
Toliaus eita prie dienotvarkių

1 ,1m ta’svarstyti taip vadina
mi Verečkos, kdntraktoriaus, 
slapti nuo unijos dalininkai. Jie 
buvo vėl septyni suėję į kr iau- 

/ eių biznį ir nuo unijos slėpėsi, 
nes unijos taisyklės neleidžia 
daugiau būti dalininkų kaip du. 
Pagalios susirinkime išsikalbė
jus pasirodė, kad tie slapti bosai 
nemaža darydavo unijai nesma
gumų, ir iš tos dirbtuvės, kur 
jie buvo bosai, net ir^ąau nepa- 

’’ geidaujamus darbininkus nuo 
darbo prašalindavo. Susirihki- 
mas tai apkalbėjęs nubaudė

prakalbote viešnių, p. p. Šleževi
čienės ir Vencienės. Prakalbos 
buvo yJ M. C. A. svetainėje, 
Marcy Avė. Kadangi tą vakari) 
labai buvo didelis lietus, tai 
žmonių susirinko labai mažai.

Vakarą vedė A. Mikalauskas. 
Pirmiausiai kalbėjo V. Vencienė. 
Ji papasakojo apie Lietuvos naš
laičių vargingą padėlį. Po tam 
kalbėoj J. O. Sirvydas, raginda
mas aukauti Lietuvos našlai
čiams pinigų. Po Sirvydą pra
kalbos buvo renkamos aukos. 
Kaip pirmininkas pranešė, aukų 
surinko $61.80. Po aukų rinki
mo kalbėjo D. Šleževičienė. Ji 
labai trumpai kalbėjo ir maža 
ką pasakė.

Taigi prakalbos prastai pavy
ko ;nors aukų surinko ne taip 
mažai, bet reikia pasakyti, kad 
prakalbose buvo keletą biznie
rių, kurie po stambią sumą da
vė.—Pasvirkalnietis.

Grand Rapids, Mieli.
Komunistų huliganų melai, kŽd 

savo griekus paslėpus.

juos po $99.99. Verecką, kursai 
buvo ifdabar yra kontraktorius; 
susirinkimas nubaudė $150.00.

Mat neblogai yfa už tai nu
bausti kontraktorių, kuris kal
bina darbininkus prisidėti prie 
jo dalininkais ir paskui demora
lizuoti organizaciją, bet darbi
ninkus bausti? nėra gerai. Pini
ginės baudos nepadaro darbinin
ką geresniu unijistu, bet priešin- 
gai — unijos priešu. Kliaučiai 
turėtų surasti tokiems žmonėms 
progresyviškesnes baudas, nes 
piniginės baudos unijai neina į 
sveikatą.

2. Buvo gana plačiai kalbėta, 
ką daryti su tais kontrak toriai s, 
kurie tiktai o^erkotus dirba, o 
apatinių švarkų neima dirbti. 
Mat reikia pasakyti, kad kai ku
rie musų kontraktoriai dideli 
gudruoliai: padirba vasarą 3—4 
mėnesius overkotus, kurie leng
va siūti ir gerai firmos užmo
ka, o per žiemą užsidarę dirbtu
ves kur bent s^iliunuos krepą 
šauna, iki vėl ateina geras “sy- 
zonas”. Susirinkimas nutarė

< I ’V
tokiems gudruoliams kontraku 
riams, kurie dabar neims darbą, 
neduoti per penkis metus atsi
daryti dirbtuvę.

3. Buvo klausimas kėlimosi 
musų skyriaus ofiso į amalga- 
mėtų namą, 11 Arion Place. Šis 
klausimas jau kelis kartu? buvo

' musų susirinkimuose kalbėtas, 
bet vis būdavo nutariama nesi
kelti į unijos namą, nes esą la

bai toli nuo Vietos lietuviu ir 
t.t. Šį kartą susirinkimas nuta
rė jau kelti savo ofisą į Amalga- 
mėtų namą.

4. Paskutinis klausimas, tai 
.apie Tamošausko dirbtuvę, kur 
y’andaki du bosai ir dvi bosienės, 
O'unijos įstatymai neleidžia ke
turiem bosam būti ir nėra ži
nios, kurie tikri bosai. Nutar
ta, kaft turi du jų apleisti, o li

kusieji laikytų biznį. ,—
(Susirinkimas šį kartą buvo 

rarųus, nes nebuvo^ politinių 
klausimų. Reikia^pasakyti, kad 
Pildomasis Konjifetas, kuris da
bai' susideda beveik iš komunis
tų, butų ir šfamą susirinkime į- 
velęs bent kokių policinių klau
simų taisant dięnotvarkį, bet, 
matomai bijojo, kad kartais gal 
susirinkti'daug žmonių ir juos 
pačius išmesti is komitetų, kaip 
jau nekartą Brooklyno kriaučiąi

Musų komunistėliai didžiuoda
mies- rašo į savo organus, kad 
savo triukšmu ■> jiems pasiseka 
k^r socialistų prakalbtos suardy
ti, o kur nepasiseka., jie vėl ra
šo, kad socialistai einą ‘išvieno 
su šnipais ir pohcija”. Taip, 
pavyzdžiui, rašAisSjand Rapids 
vienas komunisliniij^msgalvių, 
pasirašęs . “korespondentas” 
“Laisvės” 63 num. Visk, ką jis 
ten rašo apie d. Bielinio prakal
bas, yra gryniausias melas, ir 
taip žioplai surašytas, kad kiek
vienas sveiko proto .žmogus ga
li matyt, jog tasai pusgalvis 
nesąmonių prirašė, besistengda
mas kaip nors draugą Bielinį 
įkąsti ir socialistus apšmeižti. 
Socialistai niekados, nėjo ir nei
na išvjcn su šnipais. šnipus 
geriau mėgstate jus, komunis
tai, nes juk šnipai ir jūsų orga
nizacijoms vadovauja. Nevers
kite tat savo nuodėmių socialis
tams. Ar gal melais, šmeižtais 
ir koliojimais socialistų jus no
rite savo griekus paslėpti ? Jus 
einate į socialistų prakalbas — 

\<o? Rėkti, staugti, kaip pami
šėliai. yt taip jus elgėtės per d. 
Bielinio prakalbas Grand Rapid- 
se. Tai, vadinas, jus savo “dar
bininkišką susipratimą” rodote. 
Gana jau gana. Ne susipratę 
darbininkai taip elgiasi, o tik 
huliganai, kur nieko geresniu 
nežino.

Apie d. Bielinio prakalbas ne
beminėsiu, nes apie tai buvo jau 
Naujienų 60 num. rašyta. Pa
žymėsiu tik d. Bielinio atsilan
kymas davė gerų vaisių. 
Žmonės pradėjo jau kitaip žiū
rėti į musų komunistėlius ir jų 
ddrB\)lius. Pavyzėdžiui, SLA. 
kuopa, kuri buvo prisidėjus prie 
komunistinio taip vadinamo 
Draugijų Sąryšio, kovo 6 dieną 
laikytame susirinkime atsimetė 
nuo jo. Kitos draugijos taipjau 
nepriima tų elementų į savo 
tarpą. Nenuostabu todėl, kad 
komunistiški gaivalai matyda-( 
mi besiartinant galą savo smar
kavimams, griebiasi, kaipo pas
kutinio įrankio, šlykščių melų 
ir koliojimų socialistų.

—Kovo 31 dieną garsusis ru
sų dainininkas šaliapinas dai
nuos čia Armory salėj.

—Šturmas.

jiems padarė. y
Ir šį kartą susirinkime žmo

nių buvo nedaug. Mat bėda su
musų kriaučiais, nes kuomet jie
gerai dirba, tai unija nesirūpi
na ir į susirinkimus neina, bet 
kuomet nedirba, tai jau svetai
nių sienos lūžta. Dabar darbai 
kriaučių Brooklyne eina gerai ir 
darbą patyrusiam čionais nesun 
ku gauti, ūžmokestys taip pat 
neblogos.

Venerinės ir Šleževičienės 
prakalbos.

Kovo 16 d, Brooklyne buvo

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiuręjinvui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
liūs jaunuoliams, paaugantiems ir se- 
nhenis vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
tevnų siutus. Mieros 33 ikr 48. Musų 
žemomis kainoTnis, 1 ir 2 kelnėms po 
513.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50, iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50., Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinio išvalyme išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biskj j rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

1:1

COME OUT OF THE B E ATE N PATU

Lietuvi
Telefonai:

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
Telephone Yards 5834

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

Telefonas Boulevard 7042

Lietuvis Dentistas

Tel. Austin 0737

Vai. G iki 8 vak

5208 W. Harrison St

Telephone • Yards 5032

1 iki 3 
nuo 12

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedeldienius.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo-

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

VELYKŲ PARĖDALAI
Kautai, apsiautalai, siutai ir drebės— 

visi pavasariniai modeliai čia!

Tel. Follman 5432

A. SHUSHO 
AKUlERKA

ar ji juos 
apie negarbingą

325 So. Halsted St., Chicago, Iii

Gyveninio vieta
2 iki 4 po piet 

Tel. Lafayette 0

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland Avė.

Šitaip turėtų elgtis su šmeL 
žikais ir kuli, ir lik tuomet 
butų galinmjjios pažeboti, ka

liem reikėtų 
■A. P. Sėi’bts.

Jonas Lukošius 
Generalis Pada
vėjas No. 5. Bu
siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu gerinu
sį patarnavimą.

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

.dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas l)rexel 2880 L

1 08. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. /airfax 5574

Chicago

PAVASARINIAI SIUTAI
Atstovauja kiekvieną reikalavimą sa
vo puikiausių dėvėjimu. Sujungimas 
gerumo jų trijų šmotų ir dviejų šmo
tų modelių. Materijolas yra puikiau
sias, puikiais šilkiniais pamušais. Kai
nos yra nuo $95 ir laips- 
niškai žemiau iki

” pasiskubino “i n for
savo suklaidintus aklus

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ii* kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, I1U—

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
3261 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 5052
Vai. 10- 12 A.M. 1- 3 ir 6 9 P.M 

Ned. 10 12 A: M.
Residence Canat 2118

/ Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rotį 
RusaH\Gydytojas ir Chirurganm 

Special’itaš Moteriškų, Vyriški^ 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3635 So. Halsted St., Chicafo.
Valandcs: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedčliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independonce Blvd. Chicago

DR. A. MSJMT V!D
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central *3362 
1824 Wabahsia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Ęedzie 7715

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

SR, P, Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 
ir, 7 iki 9 v., nedėldieniais

Iki 1 vai. po pietų.

mirtimi savo kritikams ir It 
“Laisve
friuoti”
sekėjus, kad va, žiūrėkit, “t 
šai” tie unijos vadai, bet 
bar pažiūrėsim 
formuos
gino prisipažinimą prie provo 
kacijos.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DU. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEl

1900 So. Halsted St.
4193 Archer

WAITKI£WICZ
(Baniene)

Akušerka

Gerai Ii ei 
metų kaipo _ ,
rurgiis ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motęrų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisu*

Ofisas ir Laba!»torija: 1®25 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

i Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

j 3313 So. Halsted St.
Vai.^*9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

IR CAPEŠ
Ormandale, Diagne 
, ir tvvill weaves 

gražiai tnimuotos su pui- 
Įsiūtai yra pasiūti apši- 

jfektu. Naujausiomis ran 
Visos yra graž*'qis šilkiniai1- 
Mieros moterims ir

Bet kailiasiu- 
ikalavo daugiau 
arba atšaukimo, 

. padavė apskri- 
Prokuroras 

nagan ir 
negarbin- 
jis neturi 
r' n et u r ė- 
šmeižlui 

prisipažinti 
t, ir jam 
jis už tokį 

turi pakliūti bėdon, o 
s faktus, tuomet 
^>mijos. Kaltinin- 
wri rastis, 
negarbingas prisi- 

u žrek( Meluota, 
kad 

Olgino 
prie kaltės ir 

toliaus

CUNARD LINE
140 N. Dearbom St., Chicago, III

Jei abejoji akimis, pasifdirauk
h. A. R. BLUMKNTIIAl 

j „ Optometrl.
, OI OOU lev»!<

4MJ 8. Ai-bl. ■>« 
l > 47*144 ••(.

■ r M

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

buvo kuriama 
unijos virši- 
Lideikas savą

Labai puikio 
iš crepc Romain, Roshanara 
naujo paisley, 
šmotų išeigine: 
ii* paisley koiiJI 
olmond .žalio/ 
mėlinos, geltonos, 
ir j atidos f

KAUTAI
Smailį modeliai iš 
Bolivia, Lustrosa, 
Capcs yfa 
kili braftl. 
siautimo e 
kovė mis. 
pamušais. 
nu*rginoms

HERZMAIĮ^
RUSIJOS— 
iviams žinomas per 15 
Įtagyrgįr'gydytojas, chi-

Dr. biaurine Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ate. 
Tel.: Yards 994

1113 S’. Halsted st 
Tel. Blvd. 3138 
’er 15 metu pa- 
ekmingo prak- 
.ikavimo turiu 
•atyrhnc. Pasek- 
.ingai patarimu- 
u prie gimdyfno 
<iek viename at
itikime 
patišką 
ėjimą, 
įtarimus 
erims ir mergi 
toms veltui.

DR. A. J. BEHTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. ■v 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė
Tel. Yards 1G99

žydu komunistų laikraščio re
daktorius ponas Olgin parašė 
į tą laikraštį eiditcrijalą įkri- 
minuojanlį kailių siuvėjų uni
jos viršininkus, .lis Hen pasa
kė, kad nariams, kritikuojan
tiems šios unijos “geltonuo
sius” viršininkus, gresiąs pavo
jus; kad jiems gresiąs nužu
dymas, ir panašiai. Kitais žo
džiais sakant: kių-ie išdrys kri
tikuoti unijos viršininkus, ga
li būti nukauti.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 plotų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, 111,

DR. S. BIEZIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Nąd. 10—12

Telephone Boulevard 50^2 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gesas”) 
“alandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

So. Halsted St., Chisago, 111.

DU. M. STUPHICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

A. L, DAVIDONLS, K. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

mojo varyti bylą toliau, bet 
prašant unijos advokatui jis 
galinus ją panaikino.

šitokiu (ai budu komunistų 
redaktorius ponais OlgĮin riapo 
pažabotas.

Mūsiškių* gi komunistų šlam
štas “Laisve 
siu džiaugsmu pakartojo OI 
gino šmeižtus kaipo arguincn 
tą prieš unijos “geltonuosius’ 
vadus, manydama mat paro
dyti, koki “niekšai*’ tie unijų da tuos šmeižtus 
vadai, kaip jie grumoją net i laktais įrodyti. —

Nepamirškite, kad dvi savaitės tik iki Velykų-;^parenkite savo namuš 
kuogražiausiai. Pirkite rakandus: Vietinius, įnamis ir kitus reilonlin-- 
irus daiktus, bus smagiau ir gražiau, praleisti Velykas. Mes parduo
dame ant lengvų išmokėjimų. PašaukiUkjoną Lukošių, No. 5. Pa
tarnausiu kuogeriausiai kožname depanamente, einu per visą storą 
parduodamas nuo mažiausio iki didžiausio’daikto. . {

Nepamirškite, kad vasariniai siutai dėl vyrų ir moterų \ 
V t * dabar yra parduodami. N

žavejančios naujos šilkinės1 
DRESĖS, * 
dresės yra perstatomos

crepe,
crepe. Taipgi/ trijų 

/ dreses iš poiret twill 
rinacijos. Spalvos yia 
cocoa, rbžines, roval

navy • S35

CUNARD
L.etuvos Valdžios Privilegija.

2,310 LIETUVIŲ
galt atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį .Liepos mėnesį. Gu
nare! patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti į 
Ameriką, žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštu.

Cunardo Pinigiąės Perlaidos iš
mokamą Uet.uvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.

Del tolesnių Informacijų, kreipki
tės prie laivų kompanijos 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

• čionai aiškiai 
mintis, kad tos 
įlinkai samdą 
kritikams.

Unijos viršininkai, žinoma, 
pasijuto baisiai užgauti ir pa
reikalavo jx)no komunisto (Il
gino, kad jis lą šmeižtą at
šauktų arba duotų įrodymų. 
Ponas Olgin vieton to pasiūlė 
trečiųjų teismą iŠ dviejų prie
šingų pusių ir bešalio vidurio. 
Jis mat tikėjosi, kad tokiame 
teisme teisėjai pasibars, pasi- 
argumeiituos, pasikoli^s ir taip 
viskas nžisbaigs 
vių unija 
aiškių faktų 
ir visą dalyl 
ties- prokurorui, 
paėmė poną Olginą 
jis buvo priverstas 
gai prisipažinti, kad 
tam jokių įrodymų i 
jęs visai pamato tam 
rašyti; jis turėjo | 
neturįs jokių faktų 
buvo nurodyta, kad 
straipsni 
jeigu piį 
bus eita 
kas, reiškia

Kada jo 
pažinime tapt 
unijos atstovai pareišk 
jie pilnai patenkinto, p 
prisipažinimu 
pasakė, kad jie toliaus nenori 
eiti ir kad byla butų panaikin
ta. Bet prokuroras pareiškė, 
kad dalykas esąs ikriminalis ir 
tufTiniti teismo nagrinėjimas, 
kad suradus kaltininką.

•Olginas pasijuto blogai ir, 
vargšas, negarbingai prisipa- 
žinęs prie šmeižto parodė dide
lio noro, kad byla butų panai
kinta. Prokuroras vis dar gru-

Binghampton, N. Y.
LSS. 33 kp. rengiasi prie d. K. 

Bielinio prakalbų.

Iš atatinkamų šaltinių LSS. 
33 kuopai teko sužinot, kad d 
K. Bielinis, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos ,atstovas ir 
buvęs Lietuvoslst. Seimo narys' 
galės būti Binghamtone apie vi
durį balandžio mėnesio š. m. 
Tat, kad tinkamai prisirengus ir 
pasinaudojus proga kuopos na
riai jau išankstp bruzda—ruošia 
planą darbui. Visliems Bing- 
hamtono lietuviams bus gera 
proga išgirst Lietuvos darbinin
kų atstovo kalbą apie Socialde
mokratų darbuotę Lietuvoje ir 
kitus svarbius klausimus.

Komunistų prakalbos.
Kovo 11 d. čia kalbėjo kaž

koks Abėka iš Brooklyno. Kas 
jis per vienhs, neteko patirt, tik 
tiek sužinota, kad “ne “Laisvės” 
redaktorius” (mat kada tik čia 
koks komunistų kalbėtojas at
vyksta, tai vis perstatomas kai
po “Laisvės” redaktorius, nors 
gal jis ten tik grindis šluoja; 
žmonės pradėjo net pašiept, sa
kydami, kiek gi tų redaktorių 
“Laisvė’ turi?. Apie joįra'lbą, 
žinoma, neapsimoka nei rašyt, 
nes jis taip kalbėjo, kaip ir kiti 
komunistų pleperai neužmiršda- 
mast iškeikt socialistų ir kitų 

f

progresyviųjų elementų. Iškolio- 
jęs, paskiaus vėl kvietė juos su
daryt su komunistais “bendrą 
frontą”, bet kadangi tai jau jų 
priprasta veidmaininga deklema- 
cija, tai rimtesni žmonės sako, 
jiems geniui tiktų sudaryt ben
dras frontSe su klerikalais, ką 
Binghamtone^įau ir buvo atsiti
kę, o dabar vėl nesenai Rocheste- 
ryje. Po kalbos pirmininkė už
klausė, ar kas turi kokių klau
simų?- Bet kadangi rimtesnieji 
žmonės nenorėjo peštis su tuo 
pasakorium, tai klausimų nė ne
sirado. Publikos buvo visai ma
žai ir beveik Vieni komunistai, 
taip kad gerinus butų galima 
pavadinti, komunistų mitingų. 
Reikia dar pažymėt, kad jie bijo 
ir savo vardo, neš dabar niekuo
met nesigiria nei A.D.P. nei L. 
M.P.S. nei A.L.D.L.D., bet vis 
“bendras4 veikimo komitetas ’. 
Bet žmonės jau supranta kur 
šuo pakastas.

i ----------------
Darbai. ,

Šio miesto darbininkai didžiu
moj dirba avalinėse. Darbas nuo 
gabalo. Daibininkai uždirba 
tarp $20—$40 savaitėj. Darbai 
eina gerai, darlją^minkantiems 
darbas nėra sunku gaut, o ypa
tingai moteriškų tai dar ir rei
kalaujama, kad ir nemokan
čių darbo. Kitose pramonės ša
kose darbai irgi eina gerai.

Vytautas. > 
--------------------------------------------------------- i—....... I   

Pažebojo komunistu 
redaktorių

New York. —- Komunistai, 
kokios jie veislės nebūtų, lietu
viškos ar žydiškos, jie visi yra 
lygus šmeižimo amate. Jau nė 
šiandie /žinome, kad 'komunis
tai vartoja bjauriausius šmeiž
tus, prasimanymus prieš sau 
nepatinkamus asmenis, o prieš 
socialistus yipa t i nga r,

Nelabai senai Ne\v Yorko t

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 gat. 
T^efonas Yards 1119

Baigus!
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanljos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim- 
lymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.
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Dievo malda 
plėšimo

mo bažnyčios, kuriai pri
klauso ir lietuvių kataliki 
kunigai, tame su jais pilna' 
sutinka.

Bet butų klaida manyti, 
kad tik lenkiški Rymo kata
likų agentai skolina “Dievo 
vardą” grobikiškiems val
džios darbams pašventinti. 
Taip pat elgiasi to religinio 
trusto agentai visur.

Ar Romos papa nepalai- 
A mino razbaininkišku budu 
‘ Įsigalėjusių Italijoje fašistų I

yaldžią?
Ar katalikų dvasiškija 

Franci joje ne remia begėdiš
ką militarištą Poincarė, ku
ris šiandie smaugia beginklę 
vokiečių tautą?

Ar, pagaliau, mūsiškiai 
kunigai Lietuvoje ne giedo
davo bažnyčiose Te Deum už4 
kruvinojo caro Mikės svei
katą?

Ta juodoji gauja visur ir 
visuomet eina ranka už 
rankos su valdžiomis, su plė
šikais ir žmonių išnaudoto
jais, — jei tik jie neatsisako 
pasidalinti su ja savo gro
biais.

Tai yra viena aiąki pamo
ka iš to fakto, kurį pranešė 
klerikalų “Darbininkas”. 
Ęet .jisai rodo da ir ką kitą.

Jeigu katalikų kunigija 

parsiduoda valdžioms ir var- 
toja ' religiją šlykščiausių 
skriaudų pateisinimui, tai 
tas dar nereiškia, kad visi 
tikintys katalikai yra plėši
mo ir išnaudojimo pritarė
jai. Minios žmonių, priklau
sančių katalikų bažnyčiai, 
neturi jokio intereso tame, 
kad lobininkai išnaudotų 
darbininkus, kad despotinės 
valdžios tremptų piliečių lai
svę arba kad 'galingesnieji 
tauta skriaustų silpnesnia- 
sias tautas; priešingai, to$ 
minios žmonių didelėje dalį 
gumoje susideda iš vargšų 
ir beturčių ,kuriems daug 
butų geriaus, kad pasaulyje 
viešpatautų teisybė.

Jeigu tiktai' tikinčiųjų 
žmonių minios katalikų baž
nyčioje turėtų galimybės sa
vo protu vadautis, tai jos 
nieku budu neleistų kunigi
jai versti bažnyčią skriaudi
kų, išnąudotojų ir vagių 
įrankiu. * , ♦

Bet tame tai ir bėda, kad

Yra neužgihcijamas fak
tas, kad tenai, kur bažnyčia 
yra sujungta su valstybe, 
kunigai remia visušwaldžios 
darbus, kad. ir jie butų da 
taip biaurus. Štai, lenkų 
dvasiškija daro pamaldas 
savo “švėntnamiuose”, kad 
“Dievas padėjo” apiplėšti 
Lietuvą.

Ir ve dčlko šiandie visi pa
dorus žmonės, ir tikintys ir 
netikintys griežtai reikalau
ja, kad bažnyčia butų atskir
ta nuo valstybės.

- - -> < — -.......... — ' —-

Apžvalga
FAŠISTAI LIETUVOJE.

Likįuvos klerikalinės “darbo 
federacijos” • organas, “Darbi
ninkas”, išspausdino 10-aane 
savo numeryje “Lietuvos Faši
stų Vykdomojo Komiteto” at* 
sišaii'kimą, kuris buvęs išlip
dytas visame Kaune.

Tame atsišaukime įspėjama 
“visi ir kiekvienas”, kad žydų 
ir/kitų nelietuvių kalbų iškabų 
sudarkymas Kaune (įvykęs ne
senai) buvęs ne vaikėzų bei 
chuliganų darbas, bet didelių 
ir smarkių vyrų, 
krauju

kalų kandidatas Moriette, ga- tarp atskirų valstybių. /Pečiaus nai atsiųstas pridaboti Lenkijos 
vęs 1556 balsų. Nacionalinio ateinančio birželio mėn. Teismas reikalų”.vęs 1556 balsų. Nacionalinio ateinančio birželio mėn. Teismas 
bloko kandidatas surinko tik- svarstys keturis tokius nesusi- 
lai 856 balsus, o komunistas
Marty — 84 b.

Lietuviy-lenky Ginčas — 
Amerikos spaudoje

[LIB] Lietuviams prisieina 

 

sunkią kovą Xes^ su nežinoji

 

mu, prietarą^ ir šmeižtais, iški- 
merikos ’ spaudoje 

Vilniau lausimui. Indomųs 
dalykas: Klaipėdos priskyrimą 
Lietuvai Amerikos spauda vien
balsiai užgyrė. Tečiau žymi da
lis tos spaudos, nesigililidamyį 
dalykų esmę, nori dabar pykti 
ant lietuvių, kodėl jie neatsiža
da Vilniaus lenkų naudai. Jie 
mano, kad Vilnius Lietuvai tai 
mažmožis, kad 4^ųta gali gy
vuoti be širdies ;.p j ib- tą^i pa
miršta, kaip lenkai Vilnių už
valdė, kaip dar porą metų atgal 
pasaulio opinija juos už tai pa
smerkė. į.

O čia kaip tyčia iš Varšuvos 
gudriai skleidžiamos melagys
tėmis ir šmeižtais sudaroma opi
nija, kad tik rusai lietuvius

lūs dabar

So. Bostono “Darbinin
kas” tur-but visai nepagaL 
vojo apie tai, kokia pamoki
nančią tiesą jisai pranešė 
savo skaitytojams, dėdamas 
žinią apie bažnytines iškil
mes Varšavoje po to, kai ali- 
jantai patvirtino rytines 
sienas. Jisai rašo:

“Lenkijos prezidentas, 
premieras, ministeriai, se
natoriai, atstovai, organi
zacijų karinių ir civilinių 
delegatai buvo suėję kate-

* dron, kur buvo giedama
Te Deum ir dėkavčjama
Dievui, kati lenkų .pavogti 
kraštai rytuose ir Vilnius 
tapo alijantu Lenkijai pri
pažinti. Premieras Sikor
ski Lenkijos vardu pasiun- 

a tė alijantams pajiėkonę už
užgyrimą lenkų vagysčių.”
Varšavos katalikų vyriau

sioje bažnyčioje (katedroje) 
kunigai giedojo Te Deym, o 
valdžios ^atstovai meldėsi, 
dėkodami Dievui,, kad jiems paprastį žmonės neturi jokio
pavyko apvogti ir apiplėšti

Lenkų, imperialistai tuo 
budu skaito Dievą vagystės 
ir plėšimo užtarėju. Ir ka
talikų dvasiškija Lenkijoje, 
kuri yra šaka tos pačios Ry-

balso katalikų bažnyčioje. 
Visą galią turi dvasiškija. 
Ir tos savo galios sustiprini
mui, ji visur stengiasi su
jungti savo bažnytinę orgąr 
nizaciją su valstybės organu 
zicija.

Atostogoms ir atgalą

Ex-kareivis grįžęs ra<kariiiomęnės na
mo ir radęs tokioje padėtyje savo namiš
kius ir jokios pagelbės negavęs apskrity
je pas įgaliotinius,, kadangi pastarieji tu
rėdami gerų pažinčių su tuo dvarininku 
nenorėjo jo užpykdinti ir ^nustoti jo sim
patijos, nieko jiems nepadėjo ir nenorėjo 
padėti, tad jisai nuvykęsKaunan į Ž. U. 
ir V. T! Ministeriją padavė prašymą šituo 
klausimu. Iš ten gavę žodį, kad išmesti 
neturi teisės, grįžo namon. Jo tas išvažia-. 
vimas nepaliko dvarininkui ir apskrities 
įgaliotiniams, bet (nebegalėdami nuo nuo
mavimo žemės išmesti pradėjo kitokiu bu
du keršyti, norėdami išmesti iš dabar gy
venamo buto,’ kas suprantama, išmetus iš 
buto priverstas pasitraukti ir nuo žemės, 
— ant lauko negyvensi. Kad gavus pa
mato išmetimui ' iš buto dvarininkas su
manė dėl vardo duoti jam laužą, kuria
me jau gyvena kili žmonės ir kuris gy
venimui netinkamas ir ankštas, o šį, ku

kurie savo 
įtverę (!) Lietuvos 
Jie ii- tolinus Icetiiuj 
dickvyrlškai” darbuo-' 

lis, Apsišaukimas-baigiasi se
kančiais žotlžiais:

“Mes parazitiniam, užsi-

viai jau tariąsis su lenkais, tai 
paskui .vėl kad lietuviai sulaužę 
sutartį ir vėl pradėję mušius ir 
panašiomis melagingomis žinio
mis.

Į lenkų šmeižtus duodama 
atsakymų, daroma atitaisymų. Iš 
VVash.iiig ’.tono, Paryžiaus ir 13 e r- 

į iyno atstovybių paleista pluoš- 
tas tikrų žinių, nurodančių, kad 
lietuviai lenkams~paskirtos juos
tos nepuolė, kad priešingai len-

įniršusiam ir apyklėšiam gai- M kariuomenė buvo įsiveržusi

Lietuva yra i lietuviai valstiečiai kai kur, kaip
valui galinga tautos ranka 
įrodysim, kad
lietuvių valstybe, bej ne tau 
tinių mažumų redįmblikele 
kaip anie ją vaizduojąs ii

šiapus demarkacijos zonos, kad

'antai ąpie Maletus— juos išvi
jo atgal.

Lietuvos Vyriausybė tuo tar
pu, matyt, rimtu žingsniu eina 
pirmyn prie savo tikslo, nesi- 
duodama išprovokuoti lenkams 
į karąr. kurie dabar patys muša, 
palys rėkia. “Christian'Science 
Manitor’e” gan plačiai pažymi 
apie Lietuvos Vyriausybė tele
gramą pasiųstą Tautų Sąjungos 
sekre tori j atari, kur reikalauja
ma paduoti Ilaagos tarptauti
niam teismui išrišto sekamus 
klausimus:

Pirma, ar Sąjungos Taryba 
čia aprašytose aplinkybėse turk 
teisės pagal Sąjungos Įstatų da
ryti rekomendacijų, ir ar Vasa
rio 10 d. deklaracijos’ punktai 
(dėl neutralės juostos padalini
mo. L. 1. B.) atatinka Sąjungos 
Įstatais ?

Antra, ar tie Įstatai duoda 
teisės vienai pusei elgtis pagal 
Tarybos rekomendacijų, jeigu 
antroji pusė su tuo nesutinka?

Kovo 4 d. “New York Tribūno” 
įdėjo platų pranešimą apie Haa
gos Tarptautinio Tėfsmo veiki
mą. Tasai teismas^ veikiąs jau 
antri metai. Ligšiol Teismas 
išrišęs jau tris mažesnės svar- 

paduodamas savo 
domieji miesto tarybos nario' opiniją. Dar nebuvo Teismas 
rinkimai Buvo išrinktas radi-įrišęs klausimo nesusipratimų

’ “VALDŽIA! Neleisk vi
daus priešininkui, prisiden
gusiam mažumų, kauke nie
kinti musų valstybes lietu
viškumo brubžus. Jei tu to 
nepadarysi/ — mes padary-
sini!”
Vadinasi, Lietuvos fašistai 

atvirai giriasi savo cliuligaiiiš- 
ku darbu ir grasina tolinus 
vartoti “galingą ranką” kovai 
su nelietuvių tautos elemen
tais. \ v

Ir šilą smurto apaštalų at
sišaukimą su pilnu pritarimu 
perspausdina ofictialinis “dar
bo federacijos” organas. Ši kle
rikalų sukurtoji organizacija 
tuo budu pasirodo, kaipo fa
šizmo šalininkė. Prisidengę 
“krikšči6nybėis” skraiste, Lie
tuvos klerikalai stengiasi pri
veisti chuliganų Lietuvoje.

NACIONALISTAI GAVO 
SMŪGĮ PARYŽIUJE.

Vasario 
ryžiaus ilistrikte įvyko papil-j bosjlalykus,

viename Pa-

pratimus:
1) Talkininkų su Vokietija,
2) Anglijos su Franci j a,
3) Vokietijos su Lenkija,
4) Lietuvos su Lenkija dėl 

neutralės zonos padalinimo.
Kovo 4 d. “New York Times” 

įdėjo ilgą straipsnį apie mažųjų 
tautų militarizmą. Tasai mažų
jų tautų agresyvumas (revoliu
cinis patriotizmas, — anot “N. 
Y. Times”) esąs naujas apsireiš
kimas, ir labai blėdingas. Pla
čiai atpasakojama' Klaipėdos į- 
vykiai, kurie biiv^ “pamiimųu 
po kojų tvarkos ir įstatymų”. 
Esanti tai kova nacionalizmo su 
gamta, kuriesanti visur vieno
da ir visus prie savęs lygiai 
glaudžianti. Dabar, kada iš 700 
Suv. Valst. gyventojų esą vie
nas kareivis, Kanadoje 1 iš 2,- 
000, — Lietuvoje vienas iš 90, 
Lenkijoje 1 iš 100, čeko-Slova- 
kijoje vienas iš 90, Rumunijoje 
vienas iš 75, Jugo-blavijoj vie
nas iš 40. Tik straipsnio rašy
tojas nenori matyti tikrosios 
priežasties to mažųjų tautų ne
ramumo. Priežastis yra impe
rializme didžių j ij tautų. Didžių
jų tautų atstovai teorijoj iškėlė 
principą mažųjų tautų apsi
sprendimo, bet praktikoje pa
sielgė visai priešingai tam dės
niui. Sukapojo gyvus tautos 
kimus, ieškodami tik savo poli
tinių ir ekonominių išrokavimų. 
Kasgi tad kaltas, kad dabar tie 
suskaldytieji nerimsta? Mažų
jų tautų “militarizmas y tai tik 
gynimasis nuo didžiųjų tautų 
apetito”. “Philadelphia In- 
quircr” nurodo į didelio karo pa
vojų. Jisai rašo: “Sąryšyje su 
nesibaigiančiais nesusipratimais 
tarp lenkų ir lietuvių dėl Vil
niaus Krašto — paskelbimas, 
kad Sovietų Rusijoj įsakyta vi
siems vyrams iki 41 melų am
žiaus užsiregistruoti prieš kovo 
1 d. — turi labai neraminančios 
reikšmės, juo labiaus, kad ta

sai paskelbimas įvyksta tuojau 
po kalbos karo Komisaro Troc
kio, kuris pabrėžė reikalingumą 
būti pasirengusiems prie karo.

Tarp Lenkijos ir Lietuvos jau 
ilgas laikas tęsiasi neapykanta. 
Nesusipratimų pradžia tai betei
sis užėmimas senosios Lietuvos 
sostinės Vilniaus, kurį atliko 
lenkų kariuomenė vedama gen. 
Želigovskio. Lietuviai su tuo 
faktu negalėjo susitaikyti ir nuo 
to atsitikimo neapykanta nuo

 

lat augo. Gal būt buvo mano
ma nuglostyti lietusius, nesi
priešinant jų Klaipėdos rie- 

bimui, bet jeigu taip, tai tie 
lūkuriavimai užvylė, nes tasai 
priverstas nusileidimas greičiau 
sustiprino, negu sumažino blo
gus jausmus. Ambasadorių Ta
ryba nusileisdama lietuviams 
kartu panorėjo nuglostyti ir len
ku, pastatydami sąlygą jų lais
vo prie uosto priėjimo. Tečiau 
lietuviai parodė, kaip jie gerbia 
šitą alijantu reikalavimą, nes 
vos tik AlijMitų garhizonas ap
leido Klaipėdą, jie tuojau išvijo 
Lenkijos atstovą, kurs buvo te-

reikalų”.

“Kas užmokės ?” klausia 
“Portland Express”, (Me). Kas 
užmokės lėšas išlaikymo didžiu
lių armijų? Kas,atlygins pra
monės, prekybos Nuostolius, už 
prarastą darbo laiką? Tai klau
simas, kurs pripildo protus pasi
baisėjimu ateinančios finansinės 
katastrofos, kuri turės palaidoti 
kaikurias Europos tautas po sko
lų pylimais, taip kadjsimtmečįų 
joms reikė surasti vėl tvirtą pa
matą jų politinei ekonomijai... 
Pagal pastarųjų telegrafo pra
nešimų, kada Franci jos prem
jeras paskelbė parlamente, jog 

padaryti 13-os bilijoųų 
vidaus paskolą — šiurpulys nu
kratė Franci jos biržą, nes banki
ninkai aiškiai matė, kad toji ži
nia pastūmės franką dar labiau 
žemyn, tai kad jisai ims artin- 
ties prie vokiečių markės.”

Prasidėjus lenkų-lietuvių ne
susipratimams dėl neutralus 
juostos, “Philadelphia Public 
Ledger” atstovas turėjo pasikal
bėjimo Washingtone, su Lenki
jos Lietuvos atstovais. Ypač bu
vo klausiama, kaip jų žiūrima 
į karo pavojų tarp Lietuvoj ir 
Lenki jos ir į Rusijos rolę tjame 
klausime. Lenkas užgiedojo Ra
mybės ir taikos himną, gi Lietu
vos atstovas pasakė: “Mes kovo
jome už musų žemių laisvę, ir 
mes savo laisvės negtsįžadėmne. 
Musų ginče su Lenkija\mes tik 
norime kad butų nustatyta ga
lutina teisinga siena tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Toj'i siena k»u- 
vo. mėginta nustatyti tik taip 
vadinamosios Curzon’o linijos; 
bet dabar demarkacijos linija 
ištęsta galiai į Lietuvos teritori
ją ir lenkai deda pastangų, kad 
toji demarkacijos linija pasilik
tų Lenkijos sueLietuvos siena, 
to mes negalime jokiu budu pri
pažinti”. Korespondentas nuo 
savęs pridėdamas plačių paaiški
nimų, pabrėžia, kad nei Lietuva, 
nei Lenkija karo nenori. Lictu- 
vo nemananti pasiduoti nei Rusi
jos, nei kieno kito politiniam va
dovavimui.

Tokių kalnų išsiveržimai papras
tai esti labai smarkus, ir nuo to 
žemė aplinkui ^udreba, kartais 
už kelių šimtų tūkstančių kilo
metrų.

Apie didžiųjų žęmės drebėji
mų smarkumą galime- gauti šio- 
šį tokį įpratimą iš šių/pavyz
džių. Taip, nuo žemės/ drebėji
mo įvykusio 1911 metais Ame
rikoje, atsirado naujos salos 
vandenyno pakraščiuose, iš dau
gelio ežerų vanduo išsiliejo, o 
didžiulė upė Misisipi ėmė tekėti 
naujomis vietomis! Nepersenai 
žemės drebėjimas Alaskoje nu-

kurio vietoje paliko lygi lygu
ma.

. Vietose, kur atstinka ir karto
jas žemęs drebėjimai, įvairiais 
laikas yra žuvę neapskaitoma 
daugybė žmonių, sugriauta daug 
miestų. Taip, 1902 geg. 8 d. 
bijaus kalno Peli nugriuvimas 
msdešimčiai tūkstančių žmonių 
buvo mirties priežastimi...

Kadangi žemės drebėjimai 
dažniausiai esti didelių vandeny
nų (Ramiojo) pakrantėmis, tai 
vanduo padaro paprastai dau
giau eibių, negu patsai žemės 
drebėjimas. Tokiuos atsitiki
muos pradžioje vanduo ima 
trauktis nuo krantų,, atidengda
mas kaip akis užrpat<T*vandeny- 
no ar jūrių dugną. Paskiau di- 
dcliausiomis bangomis vanduo 
puola į krantą ir užlieja per ke
letą kilometrų žemės paviršį, 

viską pakeliui skandindamas ir 
naikindamas.

Musų gyvenamuos kraštuos 
šios rųšies galingi gamtos veiks

niai veik niekad nesikėsina prieš 
žmonių turtą ir gyvybę, jei ne
skaitysim perkūnėlį, kurs pas 
mus dar nėra suvaldytas ir to
dėl kasmet ima sau aukų žmo
nių gyvybėmis ir turtų naikini
mu gaisrais... [“Trimitas”]

iniai

Įvairenybės
žemės drebėjimo priežastys.
Prancūzas mokslininkas de 

Baloras apskaitė, kad nuo pa
saulio pradžios iki 1903 metų yra 
buvę 159,782 žemės drebėjimai, 
apie kuriuos mokslininkams yra 
šis tas žinoma. Apskritai imant, 
kasmet esti apie 60 žemės dre
bėjimų Viduržemio juAų 
rajone, 41 nuošimtis’ pietinėm 
Ramiojo Vandenyno daly ir tįk 
6 nuošimčiai tenka kitoms že
mės rutulio dalims.

Mažesni žemės paviršiaus ju
dėjimai paeina nuo daugelio įvai
rių priežasčių, sprogimų kasyk
lose, uolų ir kalnų nugriuvimų

Lietuyos Universitetas. The 
University of Lithuania. Kau
nas. 1923. — Lietuvių ir anglų 
kalbomis išleistas Liet. Univer
siteto dėstomųjų mokslų pro
gramas su trumpa universiteto 
įkūrimo apžvalga.

Musų žinynas. Karo mokslo ir 
istorijos žurnalas. Red. kap. V. 
Steponaitis. III tomas. 9 Nr. Le^ 
džia Krašto Apsaugos Ministe
rijos Karo Mokslo skyrius, Kau
ne. 1922. (įr-

Mes ir Jie. Liaudies drama 
dviejuose Veiksmuose. Parašė 
V. Kfyrpinskij. Am. Liet. Prole
tarų Aleno Sąjungos leidinys No. 
3. Spauda LiŲluanian’ Press,> 
Chicago, 1023. KainąMOc.

j Gydytojas. Mėnesinis žmonių 
sveikatos žurnalas. No’3. Kovas, 
1923. [Metams Raina $1. Adr.: 
Gydytojas, 3310 S. Halsted, Chi
cago, III.]

jimus sudaro lik vulkaniniai 
kalnai. Iš tokių kalnų laikš nuo 
laiko išsiveržia ugnis su skys
tais pelenais, kurias užlieja ma
žesnes ar didesnes apylinkes.

KIEK LAIKRAščHj SOVIETŲ 
RUSIJOJ.

I \

1922 m. sausio mėn. buvo ’lei* 
džiama 803 laikraščiai, sausio 
1923 m. tik 442, šiuoni mėnesiu

493. Tiražas jų siekia 2 mil. 
ekzempliorių.

riame dabar jis gyvena, sako reikalinga tėvas, ir jam toji žemė kaipo prigimta la- 
del jo džiovininkės sesers, nors ji džiovi-fl bai brangi ir jis j^ nori toliau dirbti, ar- 

. . - i |ja .įgyti nuosavybėn. Bet dvarininkas už
sigeidė jų parduoti tam, kuris iškarto ga
lėtų sumokėti reikalaujamą pinigų sumą 
(400,000 auks.) ir pradėjo lokių jieškoti 
tarpe grįžusių amerikiečių ir 'kitokių. Kai
mietis prašo perleisti jam, prižadėdamas 
pinigus išmokėti per nekurį laiką, bet dva
rininkas nesutiko ir pradėjo kėsintis jį iš
mesti. Norėjo kreipti į apskrities Ž. U. ir 
V. T. M. įgaliotinį, bet matydamas, kad 
tiesos negali gauti pirmutinis, nutarė su 
juo važiuoti Kaiman. Išklausęs abiejų kal
bų niatai; kaip tie visi apskr. įgaliotiniai 
nębepasitikimi žmonių, kadangi nesirūpi
na žmonių reikalais ir persidavę dvarinin
kams, kurie kasikartą pradeda labiau kel
ti galvas ir spausti darbininkus ir kitus 
gyvenančius darbu. Ex-kareivio žodžiai: 
“vargai, baimę kentei, kariavai už laisvę 
šalies ir jos nepriklausomybę nojaugi tam, 
kad tie patys/— los nepriklausomybės prie
šai, kurie 1920 m. vedė į Lietuvą lenkų bū
rius, dabar tave smaugtų ir išnaudotų sa
voje tėvynėje, kurios laisvę iškovojome, ir 
dar vadinių save tikrais Lietuvos pilie
čiais, o tu, jieškanlis savo tiesų, būtumei 
skaitomas ir įtariamas priešų” ip/myje

iliuke jau kelinti melai ir iki šiol, kol ker
što nebuvo, jai tas (butas 'nebuvo reikalin
gas ir galėjo gyventi kituose, Del išmeti
mo jis kreipėsi į apskrities Ž. U. ir V. 1. 
M. įgaliotinį ir šis dėl ištyrimo pasiuntė 
savo padėjėją, bet padėjėjas su dvarinin
kais lenkiškai kalbėdamas prasitarė, kad 
“'mužikams” užsileisti negailima ir palie
pęs kaimiečiui, išsikraustyti nuvažiavo at
gal. Kaimietis dar kartą kreipėsi į apskr. 
įgaliotinį, j,et pamatę*. ! muko negelb
sti, tiesos rasti negali, vėl nutarė antru 
kart važiuoti į Kauną Dvarininkas dėl iš
metimo iš buto padavė kaimietį teisman, 
bet teisme, kaip kaimietis pasakoja, ir-gi 
nesitiki tiesos rasti, kadangi dvarininkas 
apskrityje priklauso prie teismo ir visi da
lyviai jam ,gerai pažįstami ir sugebės vi- 
sus^pric stiklelio “tvirtosios” patraukti sa- 
von‘pusėn — prieš tiesą ir prieš darbo žmo
nių reikalus; tad vienintelį dar išganymą 
mato Kaune, o ten nepasisekus niekur...

Antras, kaip ,minėjau, tylusis kaimietis 
ir-gi važiavo to paties dvarininko nu
skriaustas. Jau 45 metai kaip nuo minimo 
dvarininko nuoinoija viena žemes gabalą 
iš 35 dešimtinių jis, o iki jo miru^is' jo

i
sukėlė atsiminimus praeities, visa, ką esu 
girdėjęs patriotizmo lupomis skambinant. 
Kovotojas ir jo broliai, namiškiai, lieka 
užpakalyje tik tam, kad i nenuskriaudus » 
dvarininkų luomo, ne^žsipelnius neapy
kantos buržuazinio pasaulio. Vardan pa
triotizmo nieko ne'j ieškoki te šioje žemėje, 
togu viskas lieka po senovei, danguj viską 
gausite, o žemėje tik džiaugkites savo 
krauju ir vargu iškovota nepriklausomy
be... Skaudu!

riu; bilieto tuoj jam parodžiau, bet jis 
atsakė, ka\l ne tame 'klausimas, yra už
drausta vaikščioti neatėjus traukiniui, ga
li pabaudos gauti. Išgirdęs apie pabaudą 
sugrįžau, kadangi apžiurėjus piniginę ne- 
kiek tų pinigų buvo, kad galėčiau užsimo
kėti pabaudą. Nuėjęs į 1 ir 2 kiesos kam
barį, pastebėjau, kad iš šio be jokio truk
dymo išeina ir įeina piliečiai ir pabaudos 
niekas nemoka. Na, pabandysiu, manau ir 
aš. Pirma apsižiurčjaii aplink save, ar nors 
kiek panašus į tuos 1 ir 2 kiesos piliečius, 
ir radęs biškutį panašumo, pasitaisęs skri-

Nuo Šiaulių iki Radviliškiu neilgai 
gavau su jais važiuoti, bet daug ko išgir- v v , t_____
dau naujo ir įdomaus iš dabartinio musų belaitę ir padaręs anot musų kainfrečių 
Vidaus gyvenimo. Radviliškyje persiskyri
me: jie nuvažiavo Kauno linkui, aš Pane
vėžio.

Man dar prisiėjus ilgokai laukti Rad
viliškio stotyje, papietavęs sumaniau išei
ti laukan pasidairyti. Miestan eiti bijojau, 
kad kartais užtrukęs hcpasivčduočiau, o 
viduj sėdėti irgi nusibodo. Palei stotį vaik- 

^ščiojo keletas piliečių keleivių. Paima- 
niaii, jei vaikšto, turbūt leidžiama, kad ir 
traukiniui neatvykus. Pabandžiau pro du
ris iš 3 'kiesos kambario, bet palei duris 

, stovintis kareivis sulaikė, sako “negali
ma”. Nesupratau jo, maniau, kad jis ne
leidžia manydamas, kad aš bilieto lietu-.

žodžių “poniškesnį žingsnį” laisvai išėjau 
pro duris niekieno neužklaustas, nei su
laikytas. Išėjęs laukan apsidairiau, ar nie
kas nešaukia, .grąsįndaiųas su pabauda, 
bet to nepastebėjęs ėjau drąsiai “mužikiš
ku” žemaičio Žingsniu^ galvodamas, ką 
tai reiškia: iš 3 kiesos išeiti negalima, pa
baudą užmokėsi, o iš 1 ir 2 kiesos eik sau 
drąsiai, nei žodžio nepratars. \

Spėliojau, spėliojau, bet atspėti jokiu 
budu negailėjau. ,

Atvykus traukiniui sėdausi į jį ir nu
važiavau toliau.
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Lekcija aįjie Rusiją
TIKĖJIMAS RUSIJOJE 

NENYKSTA.

Nesulaukę bolševikiško rojaus, 
žmųnės vėl jieško susirami
nimo religijoje, — sako 
senai atvykęs iš Kauno 
Gidoni.

Autokraliznuvs subyrėjo ne. tik 
politiniame gyvenime, bet re
ligijoje. Pasigirdo obalsis — 
tikėjimo ir sąžinės laisve. Gi 
bolševikams įsivyravus pradė
ta smarkiai persekioti konser? 
vatyvė dvasininkų tlalis. Bol
ševikų valdžia visus popus po 
pamaldų valiavo dirbti. Mat, 
tais^aikais buvo toks įsitiki
nimas, kad kas nedii’ba visuo
menei naudingo darbo, tas ne
privalo gauti valgyli,

/šventųjų karstai.

NAUJIENOS, Chicago, Ii!
... ............ ....

Lietuvių Rateliuose
Kun. Krušas mokina 

Deverį melstis

ne-
Al.

ru-Kovo 17 d. JIull-Housc 
sai socialdemokratai surengė 
mitingą. Ih'ane^imą darė ne
senai iš Kauno atvykęs Alek
sandras Gidoni. Jis kalbėjv 
tema “Religija ir Rusijos revo
liucija.” Paaiškinęs, kad nėra 
jokios galimybės viena paskai
ta išdilti religijų istoriją, 
Gidoni sustojo prie pravoslavų 
tikybos,

Caro laikais sąžinės laisvė 
buvo varžoma. Pravoslavija bu
vo valstybinė tikyba. Ją išpa
žino pats caras. Todėl pravo
slavų cerkvės ir vienuolynai 
buvo caro va’hlžk>s gĮolx»jami. 
I h'asininka’i pradedant įmo 
aukščiausių ir 'baigiant žemiau 
siais • - gaudavo iš valdžios 
algą. Valdžios .politika buvo 
rusinti visas kitas tautas, drau- 
džiaut joms leisti savo 
ta kalba laikraščius 
gas. Pravoslavų ilvasiš;
ri buvo caro valdžios' įnagis, 
irgi visokiais budais si>audė ki
tų tikybų žmones.

Kas rasta archivuose.

Kai mečių grupės pareikala
vo Maskvos valdžios, k'ad bu
tų leista cerkvėse ir vienuply- 
nuose atidaryti visokių šven
tųjų grabai. Dvasiškija jiems 
kalė į galvas, kad tų šventų
jų kūnai negenda — o tai ię 
esąs šventumo ženklas. Kai val
džia leido tatai padaryti,, tai 
išėjo aikštėn neįmanomų da
lykų. Pats prelegęntas savo 
akimis matęs, kaip vieloje 

šventųjų kimų ♦buvo rasta vie
nuolynuose gipsiniai balvonai 
arba pakulų' prikištos figūros.

s Žmonėse kilo didelis suju
dimas: vieni keikė dvasiškius, 
kad jie per metų eiles bTigau- 
dinėjo liaudį, o kiti tūzo ant 
bolševikų, vadindami, juos anti
kristais. Dievotieji .žmonės sta

Kovo dvidešimts antrą “Liet. 
Demokratų Lyga” (geriau tik
tų: Liet, demokihitiška liga} 
sušaukę susirinkimą Morrison 
viešbuty ant antrų lubų.

Žmoniių atsilankė apie dvi
dešimts septyni ir trys kuni
gai: Krušas, Vaičiūnas ir Al- 
bavičius, Vis«< taigi buvo apie 
trysdešimts ypatų.

Remia demokratus.
Šis susirinkimas buvo šauk

tas tuo tikslu, kad lietuvius su
pažindinti su p. Deveriu, de
mokratų kandidatu į miesto 
majorus, ir kad pavedus smar
kią

dabar ir tuo pačiu 
produktai phtkilo.

Publikos uodą ilgiausiai bu
vo, įjo todėl, kad imta pen
kiolika centų įžangos., Saiko, 
kad daug žmonių grįžę, atgal.

Ant 
trumpai 
t aviškai. 
baigė.

laiku' 'kiek
' ’ . 1'B-vė yrą slcolinga spulkai 

$35,757.09. Vadinasi, ne tik

galo, dar pakalbėjo
drg. J. Ufttyeris lie-

Tuo vištas ir užsi-
— Ten buvęs.

Kas yra4i0 kas 
nėra taip

Cicero Liuosybės N. Iš
buvusių ir esamų direk

torių darbai ir kodėl tie dar
bai reikia skirti.

Arba 
vės . >

hipi kimus išvogė, o jų 
toje padėjo balvoinis.

cerkvė”.

VI t'

Caro valdžiai sugniužus, bu
vo užgriebti iš archivų pravo
slavų dvasiškuos dokumentai 
Iš tų dokumentų matoma, jog 
buvo daroma didžiausių pa
stangų varžyti katalikų baž
nyčia ir išviso visas kitas ti
kybas. Pavyzdžiui, jei katali
kų kunigai prašydavo iš val
džios pinigų bažnyčios staty
mui arba taisymui, tai pravo-' 
slavų dvasininkai stengdavosi 
įtikinti, valdžią, kad tokiam 
tikslui nereikia pinigai duoti.

Tuo jau budu Rusijoje bu
vo 'persekiojami baptistai, ma
lsenai, e.vangelistinei sektan
tai, etc. Prieš juos popai varė 
smarkiausią agitaciją. Baptis
tus, sakysime, jie vadino vo
kiečių šnipais. į « 
Tolstojaus ekskumųnikavimiifS.

Pr ies'-pro vosla v ų d vaši n i n k ų 
sugedimą užprotestavo genia- 
lingas rašytojas Levas Tolsto
jus. Jis reikalavo, kad pravo
slavų religijoje butų padaryta 
naujų reformų, kad žmonėms 
butų suteikta pilna sąžinės 
laisvė, kad dvasininkai nebūtų 
oehrankos agentai.

Suprantama, kad toks Tol
stojaus 
patikti

Sinod” 
taryba)

Kai prasidėjo ilvasiškijos 
persekiojimas, tai mitropolitas 
Venjamin išleido į žmonas at
sišaukimą, graudendamas juos 
pikiui nesipriešinti Jo atsišau
kimas padarė didelio įspūdžio 
į žmones. Tikybinis jausmas 
atgijo. Gyvenimas darėsi ne
įmanomas. Visokie bolšeyikų 
žadėjimai nepildėsi. Netekę jo
kios vilties, žmonės pradėjo 
jieškoti susiraminimo tikėji
me. Bolševikai bandė religinį 
jausmą išnaudoti savo tiks
lams. Jie sukūrė taip vadina
mą “gyvąją cerkvę” (živaja 
cerkov), kuri visai jokio pasi
sekimo neturėjo. Kaimiečio 
psichologijai tai buvo sveti? 
miis dalykas.

.Cerkvių tūrių konfiskavimas.

tą, jog cerkvinių turtų konfis
kavimas buvo Imtinai reika
lingas. Kokia Rusijoje valdžia 
nebūtų buvusi - menševikų 
ar socialrevoliucionierių — ji 
butų turėjusi tuos turtus kon
fiskuoti. Reikėjo juk badau
jantys žmonės gelbėti. Bolše
vikams tat negalima nie-kyi 
primesti už tą turtų konfis
kavimą. Bet ar jie tuos turtus 
tinkamai sunaudojo, -— tai jau 
kitas klausimas.

nusistatymas

(švenčiausia <tvasišk i ų 
paskelbė Tolstojų ti

kybos ardytoją 
kumiinikavo jį.

Revoliucijai
Ištikusi 1917 

negalėjo

Religinis jausmas vėl 
stiprėja.

Po visų įvykusių kątastro- 
fų, Rusijos žmonės vėl 
prie religinių tradicijų, 
čiųjų skaičius nūdien 
Dvasiški ja neišnyko: ji

esant ir eks-

siaučiant.

grįžta
Tikin- 
d idėja.

prisi
taikė prie naujų aplinkybių

Prelekcijai pasibaigus buvo 
liuosos diskusijos, o taipgi va
duota prelegentui keli klausi
mai. «

— šapos Darbininkas.

i-r
šą.

agitacijų lietuviuose. P-as 
Rodis atidarė susirinkimų 
pristalio kalbėti kun. Kru-

Kun. Krušas žegnojasi
— meldžiasi.

Kaip tik kun. Krušas atsi
stojo, tuoj pradėjo žegnotis ir 
melstis. Visi demokratai kar
tu su jų kandidatu p. Devo
nu taipgi žegnojosi ir melde

isi. P-as I )ewr, nors ir nė ka- 
1 tailikas, bei ' .katalikiškai mels
tis neatsisakė.

Wcl'l, Lietuvos /kunigai ką 
tik neišmok i no Urachą kalbėt b 
lietuviškai “Tėve musų”, tat 
kodėl kun. Krušni nemokyti 
p. Deverį katalikiškai melstis.

— Nesimeldęs.

Wm. A. Cunnea kalbėjo 
lietuviams

tikDarbininkų padėtis pagerės 
tada, kai jie valdžioje turės 
savo atstovų.

Kovo dvidešimts pirmų įvy
ko prakalbos, kurias surengė 
L. S. S. 4 kuopa. Nors buvo 
pagarsiu ta> kad kalbės Win A. 
Gunnėa, S. Stedman ir Marė 
Jurgelionienė, 1x4 pastaruoju

Vakaro vedėjas buvo drau
gas Juozas Uktveris, kuris pir
miausia pristatė kalbėti drg. 
Wni. A. Cunnea, socialistų 
kandidatų į miesto majorus. 
Drg. Cunnea kalbėjo trumpai, 
nes skubinosi važiuoti kitur 
dar kalbėti. Jis pasakė, kad 
darbininkų išganymas priguli 
nuo jų pačių, kad darbinin
kai tik patys gali savo būvį 
pagerinti, ^statydami savo kan
didatus į valdiškas vietas, kad 
darbininkai nieko gera , negali 
tikėtis iš kapitalo atstovų, ku
rie dabar nori likti išrinkti į 
miesto majorus, Baigdainas 
pasakė, kad jei^u darbininkai 
nori geresnio gyvenimo, geres
nių sąlygų, tai privalo balsuo
ti už socialistų partiją ir jų 
kandidatus. Publika nesigailė
jo aplodismentų. Antruoju kal
bėjo drg. Anderson, šis agi
tavo už Socialistų Partiją. 
Trečiuoju kalbėjo 11. R. Howe, 
kandidaltas į miesto iždinin
kus. Jis išrodė kiek žmonės 
pirmiau uždirbdavo ir kiek

$800 žuvo, bet dar 
$75709 skolos, kas 
iš bausmių ir nuošimčių. Tuo 
budu nemokėjimas į spulką 
bendrovei kainavo $1,500. Tai 
visa ką trš- nogėjau pasaky
ti.

Reikia visiems tik dirbti ir 
viskas eis gerai. Yra gerai ži
noma, kad kuomet vieni dir
ba, o kili tam darbui kliudo, 
tąsyk nieko gera neišeina.

susidarė

L. N. B. Korespondentas.

Roseland
Vakarai-vakareliai.

ĮMMMįMIMHMM MM

JUS AKYS
Yra Jums brangesnes už viską. Neapleis

kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik puh mane pasitarti.

D R. 8ERNER, ŠERNAS
Lietuvis ūkių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsterj St., , Chicago, III,
Ofiso valanda® tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedėliomis nutr 10 iki 1. Tel. Yards 0683

tų orkestrą, be1 lo svetainė 
bus ypatingai papuošia, ypa
tingai pritaikintos šviesos. Tai 
bus tikirai užkerėtas balius 
mėnesio šviesos šokiai. Reikia 
tikėtis, kad visas Roselando 
jaunimas tikrai bus šiame ba
liuje, smagiai ir linksmai “at-

— Pakeleivis.

Brighton Park “Ateities 
'Žiedo“ darbuote

Kadangi kaikurie šerininkiii 
vis dabar nesiliauja daryli prie
kaištų šių metų Liuosybės N. 
B-vės direktoriams, tai tenka 
dar kartą tuo klausimu pra
bilti.

Aš jau pirma rašiau, kad 
dirdk toriams nebuvo galima 
daug nuveikti, kadangi jiems 
teko 'sutvarkyti užsilikusieji 
praeitų metų darbai. Bet ne
žiūrint lo, kitas šėrininkas vėl 
įsikando direktorius. Vienok 
jie visi .p-ripažįsta, kad praei
tais įlietais direkcijoje buvę 
keli kh'rLkalų šnipai, lt jeigu 
taip, tai ir darbai negalėjo sėk
mingai eiti. Visiems juk yra 
gerai žinotinas faktas, kad ke
li žmones gali kliudyti darbą 
keliems tlcsėlkams žmonių. 
Bet ne mano dalykas smerk
ti praeitų metų direktorius už 
jų neveikimą ar veikimą. Ja
lai dabar 
Svarbu tik 
diirekhn’iai 
Nesakysiu,
žiuina jų tikrai dirba, 
kitas šėrininku nemato to dar
bo vaisių. Esą subatos ir ne
dėlios vakarais svetainė esanti 
tamsos “apsėsta”. Bet nejaugi 
galima kas nors dėlei to pri
mesti šių metų direktoriams? 
Juk visi gerai
į kelias ąavaites negalima bu
vo išgarsinti svetainę., O vie
nok jau padariniai direktorių 
darbo pradėjo reikštis. Saky
sime, kovo mėnesiu ne tik su- 
balomis ir nedėliomis 
nė buvo “apšviesta”,
šiaip vakarais išnuomota, 
laikas blogas, 
landžio mėnesio taipgi viso’s 
subatos ir nedėlios išnuoino- 
tos.

Tiesa, buvo kilęs sumany
mas surengti vakarą. Bet 
skrode, kad nebus 
tinkamai išgarsinti, 
ir nerengta.

jau nebesvarbu, 
lai, kad šių metų 
sėkmingai dirba, 

kad visi, bet did- 
Tečiau

numano, kad

šeštadienį, kovo 17 d( Liet. 
Scejios Mylėtojų Ratelis buvo 
surengęs draugišką vakarėlį 
C. Slrumilo svetainėj. Buvo 

šokių, žaismių, o' paskui ir va
kariene. Laike vakarienes pa
sakyta keletas prakalbčlių. L. 
S. M. Ratelis jau daugiau kaip 
10 melų stropiai dirba vietos 
lietuvių' scenai, pats renkda- 
mas vakarus su vaidinimais, 
ar vaidindamas kitoms drau
gijoms. Per tą laiką jis paly
ginamai labai daug nuveikė ir 
įgyjo didelį vietos lietuvių .pri
tarimą Bet pTgyve'ntosios au
dros. kurios palieję visą lietu- 
\ ių "Tiažaingiųjį j didėjimą, pa
lietė į Ratelį. Pokarinis susi- 
demoįralizaviimas atšaldė žmo
nes nuo teatro, nuo dailės, o 
be to koniunįstai- bandė pasi
griebti ir Batelį ir įvesti ja
me savo diktatūrą.. Tai jiems 
nepavyko, bet Ratelį visgi nu
silpnino, ypač kad nemažai 
laiko prisiėjo sugaišti kovai 

.su tais gaivalais. Dabar Rate
lis viel pradęda stiprėti ir ren
giasi prie dar platesnio veiki
mo. Prie Ratelio tuo tikslu ta
po sudalytas ir dainų skyrius, 
kad pn^įivinus rnteliečins dai
nuoti, bet ne tani, kad daly
vavus dainomis vakaruose kai
li i chorui, bet kad galėjus pa- 

reikia, veikalus 
Dainavimo mo- 

Norinlįs la-
įkviečiami yra 
. skyriaus pri-

Po audrų draugijėlė sustiprėjo.
— Neužilgio ji surengs du 
vakarėliu, o vasaros metu 
turės išvažiavimų ir ekskur
sijų laivu.

20 mėty prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

eilios Žiedo 
gyvenusi įvairiausių 
musų draugijėle vėl 
gyvenimų ėmė vesti.

Po audros visuomet būna 
‘dra. Taip atsitiko ir “Al- 

draugijėlėje. Per- 
audrų, 
ramus 

Audros
jai nepakenkė. Atpenč, ji dar 
labiau sustiprėjo. Komitetas ir 
mokytojai mete i šalį “dikta
tūros doktrinas”, o ėmė ener- 
ginai dirbti naudingą darbų.

Kiek teko patirti, tai komi
tetas turi plačių planų išdir
bęs. Vasaros melu Imsią ren- 
giąnii išvažiavimai, hlr vaiku-
riai Turės progos _•! yrame ore 
pažaisti. Eaą. sumanyta net vie
ną ekskursiją laivu surengti. 
Bet lai vis tolimi dalykai.

Balandžio 8 d. i^eKinlėy 
Park svetainėje 
das 
suvaidinta keturių 
vaizdelis “Marcelė” ir 

komedija '“Žioplių 
O balandžio • 14 d. 
Parke, Vaiču

Ateities žie- 
rengia vakarėlį, kur bus 

veiksmų 
operete 
Jonas”. 
Melrose 

'. svetainėje

tėm a “Sniegų Karalaitė”., 
mitetas stropiai dirba, kad 
rodžius visuomenei, 
jauni vaikučiai.

s vėtai- 
bet ir 

Gi 
gavėnia. Ba

galima 
todėl

l>a- 
.i() 
jo

tuksiančiu v 
kieno kiše- 
- to aiš ne- 

51 n r, aš 
įeitų melų

stalyti, kada 
įsu dainomis.
kiną p. K a rėčka, 
vinlis dainuoti 
prie lo Ratelio 
sidėli.

Svečiai, kurių
rėlio, buvo gana apsčiai, 
giai pasilinksminę,^ išsiskirstė 
toli po vidurnakčio.

kai dėl vaka-
sma-

Kai dėl keturių 
spulkai skolos ir 
nėję jie randasi, — 
žinau. “Naujienų” 
nesakiau, kad pru
direktoriai įsidėjo pinigus sau 
į kišenę, o į spulką nemokė
jo. Dalykas tame. Visi dali
ninkai gerai žino, kad iš spul- 
kes buvo pasiskolinta $35,000. 
'Taigi vienos lik sumos išmo^ 
liejimui pcir seseris metus iš
puola kas metą mokėti po $5,- 
833/L Neįmokėjus tų pinigų 
laiku užkraunama bausmė. 
Praeitų melų direktoriai įmo
kėjo spul|kai $800, o betgi, re
vizijos ‘komisija parode, jogčia baliuje

Ant rytojaus toje, pačioje 
svetainėje buvo pasislėpusių po 
A. L. 1). L. V. skraiste komu
nistų “koncertas” ir balius. 
Žinantieji pasakoja, kad jis bu
vo surengtas tik tam, kad 
ners savuosius sulaikius nuo 
važiavimo . Naujienų didžiajai) 
koncertai!. Bet ppblikos komu
nistų “koncertai!”, kuriame 
dalyvavo Aido Choras ir man
dolinų orkestras, tiek mažai 
atsilankė, 
lios* leisti 
ne išrėdytų 
čia.

kad prisiėjo paga- 
visus uždyką.
svetainė taip

kad 
luš-

Ateinantį seplintadienį, t. y. 
Vėlykose,\toje pačioje p. Stru
milos svetainėje bus didelis L. 
S. S. 137 kp. balius Jis bus 
nepaprastas, nes pirmu kariu 

grieš 8 muzikan

simptomai pareiškiu
• akių ligas 

Ar jum'S skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančiua lai

kus ?
Ar atminti.' upytį mafija7 
Ar akys opip Avienai ?

J • ir smilte akyse? 
Ar yra balt lėmč ant vokų 7 
Ar turit kataraktą?

Ar tt it /Vairas akis?

JOUN J. SMETANA 
{INIŲ.SPECIAL1STAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatves

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir Iv. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Ro

jali

MYKOLAS GLĖBAS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu ket
virtadieny j kovo 22, 2 vai. po 
pietų. Sulaukęs 43 metus am
žiaus .Paėjo iš Lietuvos: Pane
vėžio parapijos, Plukių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 22 metu. 
Paliko savo moterį ir posūnius 
Karoli ir Antanų, brolius Jurgį 
Lietuvoje ir Juozų, Petrų Ame
rikoje. Kūnas pašarvotai 3232 S. 
Jame St. Laidotuves įvyks Pane^ 
Ii kbvo 26 d. 8 vai. ryto į šv. 
Jurgio bažnyčių, o iš t n j šv. 
Kazimiero kapus. Visi gimines, 
pažįstami ir draugai prašomi da
lyvauti laidotuvėse ir atiduoti 
paskutinį patarnavimų. Tegul 
bus jam1, lengva šios šalies že
mele. Liekame nubudime

Moteris, posūniai ir broliai.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų .Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District ank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000d)0

M

DK. VAITŲSHyO. D
Lietuvis akių šovei

Palengvins akių įtempimą, kųrif 
esti, priežastimi', galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotv- 
mo, skaudamą rikių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas, daromas 
su elektra 
klaidas, 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

parodančia mažiausiai 
Speciali aty$a atkreipiama

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CRIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų', reumatizmą, paralyžių, naktin) 
svsišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.*

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj

9 iki 12 a. m.

Roosevelt 7532
S. M.Skudas

Graborius ir Balsam notoj as 
Automobilius turiu visokiems rei- 

ims; prieinamos kainos. 
1911 Canalpory Avė.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuviu Bateliuose. Pranešimai J™P1 M™ REIKIA DARBININKŲ
(Tąsa nuo 5-to/pusi.)

VYRU

Ne pro šalį bus pabrėžti, 
kad komitetas it mokytojai 
negalių^ jokio atlyginimo/ o 
jfežiuriht • to, jie dirba dideliu 
pasišventinau. M<n<> manymu, 
Brighton Purk lietuviai turė
tų rimtai susidomėti “Ateities 
Žiedo”-draugijėle. Tai nėra ko
ki politikos varinėjimui drau
gijėlė, o vien tik švietimo or
ganizacija. Jai rupi tik vaikų 
švietimus «bei lavinimas. Joje 
gali išsitekti ir katalikų ir ne- 
kutalrkų vaikai, nes t'ikėjiimo 
da'h’kal čia nekliudoma. Para
pijinėse ■‘'mokyklose i tik pote
riauti temokoma, O “Ateities 
Žiedo” mokykloje mokoma tai, 
kas ^kibiausia vaikams reika
linga, Pirmadienio vakarais 
mokama dainavimo, o sekma
dieniais nuo 1 vai. iki* 2:30 po 
>piet mokoma lietuvių kalba. 
Vaikai jau gerokai pramoka 
lietuvių kailiu rašyti ir skai
tyti, ir dėka p. >B. Janušausko 
pasidarbavimui, Jairis 
-dainuoti, jie visai 
nuo j a.

Nors “Ateities 
dabar vra nariais
bet geistina, kad tų narių 
tų‘dar daugiau. Brightonpar- 
iPfečiai privalo proga pasinau
doti, ir leisti savo vaikus “At
eities Žiedo” mokyklėlėm ku
ri yra vedama McKinley Park 
svet., 39 gat. ir Westem Avė.

moko 
gerti i <lai-

Žiedas” ir 
skaitlingas,

— Tiesos draugas.

LAISVOS JAUNUOME
NĖS VYRŲ CHORAS.

Rūsius geriausias vyrų 
Chicago je. • *

choras

Pastaraisiais laikais 
deda visas pastangas, 
rai pasirodžius savo koncerte 
balandžio pirmą, Meldažio sve
tainėj ,

Choras laiko kelias repetici-

choras 
a d ge

Klaras irgi nenuilstamai tiir-
ha. Pereitą repeticiją jis davė

is šio choro pirmą vyrų cho-

padarysiti gyvus vargonus.”
Nieko stebėtino, nes chore 

dalyvaują vyrai, yra seni cho
ristai. Yra medžiagos, yra mo
kytojas, dabar tik darbo 'rei
kia. Raganius.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
. šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiscd 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU- 
MERI, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta, Laiškus paštas lai
to tik keturiolika dienų 
paskelbimo.

nuo

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
» L. S. S. 4-tos kuopos susirinkamas

STOGDENGYST®
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilį 
troku patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbihinkai samdomi. J. J. DUNNE

Pirmadienis, Kovas 26, 1923

PARDAVIMUI DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

» ij. n. d. i-ius KuupuN BusmiiK iiiu.-t ftarDininKai samdomi, j. j.
bus laikomas seredo 28 kovos 8 v. v. ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė 
Aušros svetainėj po No. 3001 South Phnnp Lawndale 0114.______ ,_____
Halsted St., Drauges ir draugai ma
lonėkite p'ribut visi ir ant pąskirto 
laiko, nes turim užsilikusių reikalų 
apsvarstymui.

Org. J. M. Vainauckas.
REIKIA DARBININKU

MOTERŲ
Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 

repeticiją antradienio vakare^ 
27 dieną, 
bes svetainėj, 
Visi dainininkai 
praktikos, nes turime 
certe per

kovo 
Pradžia 8 vai. v. Liuosy- 

1822 Wabansia' Avė. 
privalote būti ant 

i dainuoti kon- 
Vaidyba.Velykas.

—i—------------- —
MERGINŲ

A. L. Ex. Kareivių susi- 
jvvks pirmadieni, 8 vai.

4 100 So. Hermitagc 
—Vaidyba.

1 V. R. Pranešimai
Town o f Lake. — Draugystės Balsas 

I.ietuvių mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 24 d., vietoje kovo 31 d., kadan
gi tą dieną pripuola Velykų subata.

Susirinkimas bus laikomas Leščevs- 
kio svet., 4535 S. Honore St., 8 vai. 
vak.—Valdyba.

Susiv. 
rinkimas 
vak. kovo 26 <k Didelės vertės darbai 

dėl
^ambitingų moterų 

yra laukiami
pas

WESTERN ELECTRIC CO.

Reikia - . .
Metalo pilstytojų ir mol- 

derių. 3 patyrusių vyrų pils
tymui babbitts, suvirinimui 
arba dūdų metalą. Nuolat 
darbas, geros algos ir geros 
darbo aplinkybės. Jei jus 
esate patyręs pilstyme bab
bitts ir ^suvirinime, tai apsi
mokės jums atsišaukti. Mes 
taipgi turime šiame departa
mente vietos paprastiems 
darbininkams ir handy vy
rams. Atsišaukite pas Mr. 
Probes.

NATIONAL LEAD CO. 
18th & Peoria St.

PARSIDUODA trokas ir biznis, 
arba mainysiu ant inažorf formom, 
loto ar namo, nes išvažiuoju i ki
tą miestą. Kam reikalingas trokas 
prašau atsišaukti.

Tel. Boulcvard 9265

RAKAMAI
DIDELIS BARGENAS .

5 kambarių vėliausios mados ra
kandai. Turi būt parduoti tuojau. 
Puikus parloro setas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
gamojo kambario setai, virtuvės se
tas. Viskas sykiu už $250. Taipgi 
parduosime skyrium. Didelės vertės 
fonografai su rekcmlais, labai pigiai. 
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šio 
bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

EXTRA BARGENAS.
PARSIDUODA grosernė, kurioj 

parduodama saldainiai, cigarai ir 
tabakas. Labai gera vieta; vra 
tiktai viena grosernė tame bloke. 
Renda $25 į mėnesį; 4 pagyveni
mui kambariai ir maudynės. Par
duosiu su namu ar be namo labai 
pigiai; dar ir garažas dėl 2 ma
šinų yra. Parsiduoda viskas sykiu 
tik už 295 dolerių. Pats gali būti 
ir biznierius ir prapertierius. La
bai gera proga. Kreipkitės:

1837 Hashting St., prie Lincoln 
Sasininkas apleidžia miestą.

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

saldainių krautuvė, geroj vie
toj, lietuvių apgyventa.

Atsišaukite:
634 W. 18th St.; Chicago.

SUSTOK IR KLAUSYK!
Turim šimtais namų, dides

nių ir mažų, visose dalyse Chi- 
oagos; tarp tų nnidasi ir 
gių. Kam reikia namą 
arba mainyti: biznius, 
farmas, kreipkitės pas 
mes visuomet sutiksim 
patarnauti.

C. P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St.

Chicago, III,

bran- 
pirkti 
lotus, 
mus, 
jums

LIETUVOS DJD. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensinjrtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michicran Avė.; nut. rašt. 
P. Grijrula, 10501 S. La" Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensingtori Avei, . s.

• Susirinkimai laikomi P. šadvild 
svet., 341 E. Kensington Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Ix)we Avė.; 
nirm. nad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis. 3261 S. Halsted St.: turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris. 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaite; kasos H oi). J. Ti
kutis: duru sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadieni. 7:30 vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W®rd PI.

Baris Piter 2 
Brencius Frenk 
Davidonis Juozas 
Dragūnas V. 
Erčius Juozas , 
Garšva A. 
Grins Julius 
Grushka P. 
Jankus Pauline 
Joksas Wincenta 
Karko Antanas 
Kaspucui Antanui 
Kvedaras Stanislovas 
Leistrumienė Edelija 
Lindėtai John 
Mantvidas Petras 
Mansteoce Stanislovas 
Mažutis Frencis 
Mekfauskas Paul 
Merkei Peter 
Mikalojunas Juozapas 
Narusui Petras

89^’abkamaris Juozapas 
90 Palubinskis Antanas

■ 91 Parkauskienė Stellei

21
24
29
38
44
45
50
51

56
67

75
79
80
82
83
88

95 Povilaitienė Ona 4 
107 Sebesti ioftas Jonas 
110 Sheputis George 

Shukienė Jana 
Sidlauskis Vincentas 
Snardzius J. 
Sireghelas Jean 
Stankus Kazkfi 

rink

111
114
116
117
123
124 StancHta<
127 Tamfas Tuną
129 Jonaitis*Antanas
131 Trucinskas Jurgis
132 Turkecvies W.
133 Urbonas Damicelai
135 Valuckis Frank
136 Viliavic Juozapu
138 Walantis Anthony
148 Žąsinu Wincentu
149 Zukauskiui Juozapui

Town o f Lake. — Draugystės Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties/ metų sukaktuvių paminėjime 
apvaikščiojimas Paradine darže, prie 
51 ir S. Robey gatw tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos j 22 <1. Liepos, 1928 Ar., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

Bridgeoort. — Bridgeporto Drau
gijų Susivienijimo mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradienį, kovo 
27 d.. 8 vai. vak„ Mildos svetainėj, 
3140 So. Halsted St.

Draugijų raštininkai, kurie nėra 
pridavė susivienimo raštininkui sa
vo delegatu adresus, malonės ta
tai padarvŲ šiame susirinkime. 
Taipgi draugijos ir kliubai priva
lo užsimokėti susivienimui mokes
nius už praeitus melus.

—A. J. Lazauskas, rašt.

Mes galime suvartoti jus prie
Cotinti ng
Inspectinime
Asemblinimo
Špūlių vyniojime
Punch Preso darbo
Lengvo mašinų darbo

Naktinis ir dieninis siftas

Patyrimas nereikalingas

Turi suprasti angliškai

------ 2. /

DIRBTUVĖS DARBININKŲ 
Trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patylimas nereika
lingas.

DARBAS DIENOMIS ARBA 
NAKTIMIS. * s x

ATEIKITE PASIRENGĘ 
DARBAN.

ACME STEEL GOODS CO.' 
135th St. & I. C. lWks

Riverdale, Ilk 4

GRAMAFONAS vertas $150, 
už $98. Graniafonas verias $75, 
už $45. Pasinaudokite proga; 
turi būti greitai parduoti.

; DOM. VENCKUS, 
107-19 Edbrooke Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainiu krautuvė. Biznis iš
dirbtas. Mainysiu ant namo, 
arba loto.

Atsišaukite:
2521 S. Halsted St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
WESTERN ELECTRIC CO., Ine 

48 (Cicero) Avė. ir 24 th S t.

PARDAVIMUI dviejų fialų 
mūrinis namas, po 7 kainjjar 
rius, Namelis užpakalį, (iarad- 
žius dėl dviejų mašinų. Kaina 
$7,000, įmokėt $3,000.

5324 Wentworth Avė.

CICEROS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdybą 1923 metams: 
ninri. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. T>eudenskis. fin. sekr. A. Tu- 
maviče. nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas. J. Mar- 

^tįnkus ir L. AleksandraviČe. mar- 
šfilka Fr. Meškauskas, nrie vėliavos 

Miseviče, koresnondentas K. P.
Deveikis, organas- “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antra penk
tadieni kiekvieno menesio»Lietuvių 
Jauosybės svet., 14 St. “ir 49 Ct., 
Cicero, III.

J IEŠKAU savo tėvo P. K n inkšto 
Paeina Kauno rėd., Mažeikių aps
kričio, Sedos valsčiaus, Gudelių kai
mo. .Jei kas žinote, meldžiu pra
nešti, arba pats nieldžju atsisaukt. 
Kas praneš, gaus $10 -dovanų. Aš 
atvažiavau iš Lietuvos, norėčiau 
žinoti apie savo tėvą. P.Kniukšta, 
11709 Dyar St., Hamtramk, Mieli.

JlEšKAŲ draugo Adomo Benevi- 
čiaus, paeina iš Kauno rėd. Pirmtau 
gyveno West Pullmane ir valdė Ka- 
reckio saliuną. Malonės atsišaukti 
pats arba kas jj žino pranešti, duosiu 
"515 dovanu, nes turiu svarbų reikalą. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoj. K. 
Alvinskas, 12300 S. G.reen St. Phone 
Peny 9818. «

JIEŠKAU savo tikrų brolių Juo
zape, Tamošiaus, Vladislovo » ir 
Kazimiero ir pusbrolio Kazi
miero Lekavičiaus. Vilniaus rėdybos. 
Broliai paeina Telšių apskričio, Lau- 
-kuvos miestelio. Turiu svarbų reika
lą^ meldžiu mieli broliai ątsišaukiti 
arlui kas nors kitas praneškite man 
buski dėkingas. Jonas Navardąuskas 
4725' S. Spring-field Avė., Chicago, III.

APSIVEOIMUI

REIKIA 6 patyrusių veiter-

vejų.
^nSAVOY RESTAURANT, 

\)56 S \Vestcrn Avė.

Reikia) -
MengiHiL senesnių kaip 16 

metų visokiam dirbtuvės dar
bui. Sortavįmui, pakaviriiui, 
vyniojimui ir t. t. Nuolat dar
bas, gera [irad/jiaię alga. Va
landos nuo 8 iki 5. Subatoj 
iki 12:30. Ateikite pasirengu-

, ■ stos darban.
PH0ENIX HERMATIC CO., 

2448 W. 16lh St.

JIEŠKAU apsiveiiimui merginos ar
ba našlės, kad ir su vaiku ii* tokią ku
rią vyras yra apelidęs. Nuo 25 iki Į 
35 metų amžiaus. Aš vaikinas 40 me- 1 
tu amžiaus. Turiu gerą darbą, gerai ■ 
uždirbu. Atsakymą duosiu kiekvie
nai, M. T. F., P. O. Adeną, Ohio.

ISRENDAVOJIMUI
ISRENDAVOJIMUI flatas ir 

storas 3711 S. Halsted St. Del 
gerų žmonių 'viskas bus pataisy
ta, jei butų reikalinga. Atsišau
kite: 1612 W. 46 St. Tel. Boule- 
vard 8172. K '

ĮVAIRUS skelbimai

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

Parsiduoda balta lininė drobė 
dėl paklodžių, užvalkalų ir apati
nių marškiniu. Kaina verčios 35c. 
vardui, parduodu už I8l4, 17 Mž ir 
16K>c. yardas. Parsiduoda niarško- 
nios gijos dėl mezginių ir siuvinių. 
Kaina 10c. už vieną; antros rūšies 
viena 15c.,’2 už 25ę. Taipgi parsi
duoda vilnonės skiautes dėl kel- 
nučių, veistučių. Kreipkitės pagal 
nuordyto antrašo tiek šventom die
nom tiek prastom.

F. Seleinonavičia
524 W. 33 St. ir Parnell Avė.

Medinis namas, 2 lubos

PRANEŠIMAS
STEPONAS GUSTAS turi už gar

bę pranešti, kad yra susidėjęs su B. 
VELLENGA IR CO.. 11247 Michigan 
Avė. Real Estate, kur maloniai pa
tarnausiu visokiais reikalais, je!gu 
norite piikti ar parduoti namą ar lo
tą, Insurance arba paskolą, ant na* 
mb. Matykite mane, aš patarnausiu 
kuoteisingiausiai savo tautiečiams.

Su pagarba, 
Steponas Gustas.

B. VELLENGA & CO. 
11247 Michigan Avė.
Tel. Pullman 0439

REIKIA geležies karpytojo ir 
pagelbininko i atkarpų’ geležies 
jardą.

RUBENS MĖTAU &
IRONCO., U. ‘

1334 W. Lake St. .

REIKIA molderių, faundrės 
darbininkų, asemblerių, truke
rių, karų luoduotojų.

Atsišaukite:'
DEERING W()RKS, 
1734 Fullerton Avė.

PA RI) A VIM UI R ESTAI! R AN TAS. 
Geroj vietoj, lietuvių apgyventa, 
pigi renda, biznio $100 i dieną, 
prekė $6500. $300!) cash, likusi ant 
lengvų išmokėjimų.

šaukit nuo 9 i.š ryto iki 5:30 po 
pietų, Telephone Prospect 2978.

PARDAVIMUI saliuna7 ir Poob 
ruimis su Turkish maudynėms. Se
nas ir išdirbtas biznis, nupirksil 
už pigią kainą. Priežastis parda
vimo, nesutikimas partnerių.

Kreipkitės:
1915 Bearing Avė., 
East Chicago, Imi.

TURĖKIT LOCNĄ'NAMĄ
Mes pastatysim jums namą ant jūsų 

loto. Klauskit informacijų. Pasta
ba. — Pirmiau negu mokėsite pinigus 
bile kam ant kontrakto, persitikrinkit, 
kad butų pažymėta darbininkų mokes
tis. Saugiausias būdas, reikia nueiti 
pas Notary Public, kuris išaiškins 
jums prasmę jusu kontrakto.
INTERNATIONAL HOME BLOG.,

CO., INC.
119 Federal Street, 

215 Martin St.
NORTH SIDE, PITTSBURGH, PA.«

I J>ruviu VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. 
KLIUBŲ valdyba 1923 metams: 
nirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė..; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.: nut. 
rašt. Mariiona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manius, 17 
S. Spr’ngfield Avė.: ižd. M j Kazin- 
nas. 3959 W. 16th St.: kasos glob. 
P .Medalinskienė. J. Plaipa, J. Pet
rulis: maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antra ne- 
įlėldieni. 1-ma valanda po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Hapišon St.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Geroj vietoj, lietuvių ir kitų tan

ių apgyventa. Biznis išdirbtas per 
ilgus laikus. Prašome nepraleisti 
šitų auksinių mainų. Priežastis 
pardavimo, nesveikata.

3511 Sx>. Emerald Avė.

SUSTOK, KLAUSYK!♦
Turim šimtais namų, dides

nių ir možų, visose dalyse Chi- 
cagos; tarp tų randasi ir barge- 
hų. Kam reikia namą pirkti 
arba mainyti: biznius, lotus, far
mas; kreipkitės pas mus, mes vi
suomet sutiksim jums patar
nauti. **

CHTCAGOS T,1 ETŲ VI U DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
vnldyha 1923 metams: pirm’. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hovne Avi?, fin. sekr. - 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshftald 
A ve.; kasierius Jonas Ųegutis. 1521 
Ti-ving Avė.; urot. sekr. Antanas 
Lun^evič 1737 N. Rnbev St.; dakta
ras kvotėjas A. 
Wahan«m Avė. 
Rima kiekviena 
•/v-ienzok Polek 
Ashland Avė.

MontA-’dns. 1824 
Susirinkimai rts;- 
antrą rejėblienį 

svet., 1315 North

ŠVARUS, ŠVIESUS IR MALONUS 
DARBAS.

Vienoje Chicagos geriausiai už
laikomų dirbtuvių. Darbas mergi- 

; noms tarpe 15 ir 25 metų am- 
| žiaus, kurios kalba angliškai. Paty- 
; rimas, nereikalingas. Kaip išmok
sit darbą, darbas nuo .štukų. Yra 
kafcleriįa, pigus valgis.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
1)1 VISION, 

2243 W? HarŲson St.

REIKIA vyrų malevojimui 
apsiuvinejinmi krėslų.

EATON C1IA1R CO.,
841 W... 22ųd St.,

CanAŲ^3801.

REIKIA n^oldbrių, pagelbi
ninkų moldcriU,.’grinderių, sor- 
tuotojų ir darbininkų. Nuolat 
darbas, gera alga.

1760 Diversej’ Park\vay
•--------- ;----- -------------- ;-------- -

REIKIA dąrbininkų Gera 
alga ir nuolat"5 darbas geriems 
darbininkams. Darbas dieno
mis arba miklimis.
WESTERN FĘLT WORKS,

PARDAVIMUI saliunas, ge
roje vieloje, apgyventa viso
kių tautų. Priežastis pardavi
mo — labai svarbi.

4328 So. Hennitage A ve.
Phone Boulevard 44,43.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
Dal’omas 
ronda. Yra 
davimui. ’ 

1657

geras biznis, 
gera priežastis

W. 35th St

par

TIKTAI PIRMU KARTU pasitaik. 
tokia proga kur galima nupirkti taij 
pigiai minkštų gėrimų krautuvę i) 
Restauraciją, kui* daroma geras biz 
nis. Priežastis pardavimo savininko 
liga.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.

T^zP. SUROMSKI, 
8346 So. Halsted St.

Chicago, UI.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 2 fialai po 8 kam
barius ir vienas 7 kambarių, 
toiletai vidui. Kaina $7,200.00.

. Atsišaukite: /
'IŠ M16I ’A\ 906’

MOKYKLOS

REIKIA moterų sortavimui 
šluostymui skudurų. Gera al
ga. Klauskit Mr. Pike.

GUMBINSKY BROS. £0., 
2261 So. Union Avė.

REIKIA — ; ,
Salesmano kad atkinkytų ne

svaiginamų gėrimų parlorus.
Kreipkitės:

1623 S Ashland Avė.
Canal 7223.

PARSIDUODA saliunas su 
barais, stalais ir kitais įrengi-' 
mais. Kaip saliunas toj vietoj 
22 metai. Gera proga kas mė
gote tokį biznį. 3200 Fed-eral 
St., kampas 32-ros.

VALENTINĖS DĄESSMAKING
čolleA®.

2407 West Madison Street
, Tel. Seeley 1643

Kirpimai defzaininimas, siuvi- 
nas, dresmaking ir pattęm ma 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namą kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkl.

BIRUTĖS KALNO DRAUGUOS vnl- 
Hvba^923 met'’msh p?m*. St. Mažei
ka. pirm, pagelb. )J. Svereika, nuta
rimų rašt i.. Klerks, finansų rašt. 
Kaz. KriSčiun^s. ižd. J. Ramūnas, 
kaiv'a globėiai T. Andrulis ’’’ F. Ba
rauskas, maršalka A. Augulis.

tjftitvttj MLSVĖS PA š^LPINIO 
‘ k r TŲpn VYRU IR MOTERŲ val- 

4vbn 1923 nirm 'A. Ma«-
kausk^< 2950 W. Pershiną Bnad,

^rtae-pirm. J. 4051 Archer
Ai\. nutarimu raR E. Juzaitiena, 
7038 S. Saro-amnn St - 
J. Aleksandraviee 3652 S 
f no-e A ve, Pontropą r^šf, .T. (Misr- 
riče. 2740 W 39 PI., ižd. J. .TUza’- ‘ 
t'‘*s 6011 S. Franciam A,re., Im-oa 
glob. J. Jasįunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

LIETUVIU KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, n^elb. M. GjpkausVas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester' Avė.; turtu rašt. S. Mak- 
rickas: kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PĄšELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
nirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Anburn Avė.; nut. rašt. A. J. 

Avė. 
rašt.

REIKIA 5 moterų ir 1 vyro 
sortavimui regsų. Nuolat dar
bas. Gera alga.

' H. DRAY,
1447 Biue Islaud Avė.

REIKIA DARBININKŲ '
VYRU

DIRBTUVĖS DARBININKŲ 
Trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimas nereika-

ŲARBAS DIENOMIS ARBA 
NAKTIMIS.

ATEIKITE PASIRENGĘ
DARBAN.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

REIKIA — •
Vyrų 'langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Washington St.
Room 21

Reikia —
DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS FEE

87th St. & Stewart Avė.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant dideles gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki prga dėl 
jauno artisto. Savininkas priversta? 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės' į Nau
jienų* Skyrių, 3210 -So. Halsted St. 
No. 5.

REIKIA atsakančių kontraktorių 
ir karpenterių, kurie norėtų akty- 
vi.Škai prisidėti prie didelio namų 
korporacijos biznio, $1000 reikia 
įnešti. Musų pasiūlymą galit ištir
ti.
Btiilder, Box 963, Pittsburgh, Pa.

REIKIA jaunų vyrų 16 iki 20 me
tų amžiaus kaipo orderių priėmėjų. 
Alga ir nuošimčiai. Pastovus dar
bas. Atsišaukite į samdymo sky
rių.

HIBBARD SPENCER BARTLETT 
COMPANY, 

303 N. State St.

PARSIDUODA barbernė visa arba 
Parduosiu cash arba ant išmo- 

Gera /vieta, geras biznis, 
/avimo svarbi patirsite 
tsi šauki te. « 
VERB1LA, 

_ W. 23rd PI.
Nuo 2 iki (f po pietų.

PARDAVIMUI saliunas pir
mos klesos. i Geroj vietoj, pigiai. 
Ateikite pirm 3 vai. po pietų.

S. RIIOME, 
6500 S. State St.

pusė, 
kesčių 
Prieža 
ant vietos. A
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Amerikos Lietuviy Mokykit
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos,, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typevvriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Ąbelnos istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra 
matikes, Literatūros, Retorikos. 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos uenomis ir vakarais.

Lnzauskas. 3339 So. Union 
(Phone Blvd. 2293); turtu 
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallace 
St.: knsierius B. Butkus. 840 West 
33rd St.-; kontrolės rašt. J. Ado-

< mnitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas: maršalka P. Gerlikas. Kliuho 
su^jnnk'mai laikomi kiekvieno mė
nesio ny-mą šeštadienį, salėj 3301 
So. JįįfvKan ir 33čios gatvių. Na
riais nriimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEI,- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S; Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jurota- 
bauskas; kasos glob. W. Shurna ir 
F. Martišiui; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas m-ė- 
nesj pirmą šeštadięnjo vakaią. D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.l’KIVATES AUTOMOBILIŲ 

$20 InstrukcijcH $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad atei 

ir pasimatyk su mumis. Mokinanti 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budi 
visokio išdirbinio automobilius. Lai 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesoZMUNSON SCHOOL OF m6T()RIN<
1607 W. Madfson St.

REIKIA stipraus vyro nuo 25 
iki 50 metų amžiaus, prie šlapio 
darbo į garbarnę. Nuolat darbiu, 
gera mokestis. Ateikit pasirengę 
darban prieš 7 vai. ryto. The 
Griess-Pflcger Tanning Co.. 884 
North Halsted St. Vienas blokas 
į Šiaurę nuo Chicago Avė.

GERA proga išmokti kriau- 
čiaus amatą. Mokame pradžio
je mokslo -pagal uždarbio: rei
kalinga kaucija ant 3 mėne
sių, kurie nori išmokti darbą.
Atsišaukite: 1504 W. Division siuvėją ant pusės. M. Saks, 6253 
^St., Chi|flgo, III. 1 Kenwood Av., Hy.de Park 0842. I

PARDAVIMUI grosernė ir 
smulkmenų. Parduosiu pigiai, 
nes išeinu iš biznio.

Atsišaukite
2859 So. Union-Avė.

PARDAVIMUI siuvimo ir 
valymo rūbų biznis. Geriausi 
vieta Woodlande. Geras lysas, 
pigi renda. Arba priimsiu gerą

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų Į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien.’ 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniafs: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čids gat., 2-ros lubos) 
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DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MTNDAUGIO valdyba 1923 
m-.: pinm A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansij 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineiką kontr. rašt. T. Pitkus, 
kas‘erius P. Riškus, sargas J. Mi- 
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo jphmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio švet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėiai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teise jas, 
Ikonas Shlogeris.

Hy.de

