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Gary mayoras nu
teistas kalėj iman
Nesitikima taikos : •*
Francija prieš Turkiją C

Airijos valdžia atmeta taiką
Gary mayoras nuteistas 

kalėjimai) 
f .-

Kiti miesto valdininkai ir po
litikieriai irgi nuteisti kalėji
mai! už šmugeliavimą degti
ne.

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 
29.— 59 Gary ir Lake pavieto 
valdininkai ir politikieriai, ku
riuos nesenai rasta kaltais už 
degtinės šmugelį, vakar fede
ralinio teisėjo Geiger liko nu
teisti kalėjimai) ir užsimokėti 
pinigines pabaudas*/ Jų kailė- 
jime bausmė siekia nuo 1 die
nos iki pusantrų metų.

Sunkiausių bausmę, aptlaikė 
Gary mayoras Johnson. Jis ta
po nuteistas pusantrų metų At
lanta, Ga. kalėjiman ir užsi
mokėti $2,000 pabaudos.

Buvęs Lake pavieto šerifas 
Barnes, Gary teisėjas Dumi ir 
Gary advokatas Lucas liko nu
teisti vieniems metams ir vie
nai dienai kalėjimai! ir užsi
mokėti po $1,000 pabaudos. 
Tokių pat bausmę gavo buvęs 
Gėry prokuroras Hunter ir da
bartinis prokuroras Kinder. Be 
to dar nuteista nemažai poli- 
cistų, konstanelių, šiaip ma
žesnių valdininkų ir daug mun- 
šaino darytojų ir pardavinėto
ju-

Tarp nuteistųjų yra ir pen
kios moterys. Viena jų prė 
kaltės prisipažino ir jai baus
mė dar nepaskirta. Kitos ke
turios liko nuteistas nuo 30 iki 
90 dienų kalėjimai! ir užsimo
kėti piniginę pabaudų $200 iki 
$300. .

Nuteistieji paskelbė, kad jie 
dar neis kalėjimai!, bet ape
liuos į augštesnį teismų. Jų 
reikalavimas naujo bylos nag
rinėjimo tapo atmestas.

Vokiečiai sugadino koksus
Kad tik netektų franeuzams.

Viltis susitaikimui nyksta, 
vokiečiams tęsiant priešini
mąsi.

DUSSELDORF, bal. 29. 
šimtai tūkstančių tonų geriau
sių koksų Ruhr distrikte, liko 
vokiečių sugadinti chemika
lais, taip kad jie nebetinka 
daugiau geležies liejikloins. Tai 
padaryta tose koksų krosnyse, 
kurios dar nėra franeuzų už
imtos, bet vokiečiai sako, kad 
tas jų šposas atima iš franeu
zų daugybės kuro.

Dclei šito franeuzų koman- 
duotojas įsakė konfiskuoti vi
sų koksų ir smalos išdirbinius 
Ruhr distrikte, taipjau uždėjo 
didelę pabaudų ant tų žmonių, 
kurie koksų gadins.

Nėra vilties taikos.
Franeuzų rateliuose patiria, 

kad Vokietija davė suprasti 
Franci j ai, kad ji tęs pasyvį 
priešinimąsi tol, kol nebus ga
lutinai padaryta taika.

Tai sunaikina viltį taikos, 
nes franeuzai reikalavo, kad 
Berlinas prisipažintų prie pra
laimėjimo sustabdai! t pasyvį 
priešinimusi Ruhr klony ir 
įsakant visiems valstybės dar
bininkams sugrįsti į darbų 
dar prieš prasidėsiant taikos 
deryboms. To vokiečiams ne
darant, negalimos yra derybos.

Ta kova gimdo bedarbę ir 
nepasitenkinimų. Jei tas “pa- 
syvis priešinimasis” tęsis dar 
trejetų mėnesių, tai valstybė 
turės užlaikyti ir maitinti pu
sę Ruhr distrikto % gyventojų. 
Kokso krosnys užgesintos, ang
lių visai mažai iškasama, ge
ležies liejiklos irgi dirba lik 
labai trumpų laikų ,arba ir už
sidarinėja. Vokiečių traukiniai 
ir net gatvekariai neužilgo tu
rės apsistoti vaigščioję.

Francija siunčia kareivius 
Į Svriją

Rengiasi ginklu paremti savo 
reikalavimus Turkijoje.

PARYŽIUS, bal. 29.— Fran- 
cijos valdžia siunčia dar dvi 
divizijas kareivių į Syrijų, kad 
tų tautų sąjungos “mandatų” 
išlaikius savo naguose. Ji jau 
dabar turėjo ten 26,000 karei
vių. Komanduoti kareiviais 
Syrijoje tapo paskirtas žino
mas karininkas gen. Weygand, 
iš kurio nesitikima, kad jis 
nors pirštų pajudintų išlaiky
mui taikos.

Syrijos parubežy Turkija tu
ri sukoncentravusi 20,000 ka
reivių.

Francuos tokio elgesio tiks
lu yra prispausti turkus arti
mųjų rytų taikos konferenci
joje Lausannoje ir savo reika
lavimus paremti ginklu.

Francija šėlsta ant Turkijos 
už tai, kad Turkija davė dide
lių koncesijų amerikiečiams, 
kurias taikėsi pasigriebti ir net 
savinasi pati Francija.

-Į

Atmetė Airijos resoubliko- 
ny taikos pasiūlymą

Respublikonai turį pasiduoti ir 
nusiginkluoti be jokių sąly
gų.
DUBLINAS, bal. 29.— Auri- 

jos valdžia atmetė respubliko
nų pasiūlymų paliauti kariau
ti ir pradėti taikos derybas. 
Airijos valdžia jau daug sykių 
pirmiau yra siūliusi taikų res
publikonams, bet dabar jie 
yra sumušti, tad taikintis val
džia dabar atsisakė. “De Va
lerą turi pasiduoti ir neregu- 
liarinės bandos turi sudėti sa
vo ginklus, atiduoti amunici
jų ir pasiduoti be jokių sųly-
gų.” Tokis tai ultimatumas ta
po išleistas respublikonams po 
Airijos kabineto susirinkimo.
Ir manoma, kad De Valera pa
siduos ir pasitrauks iš Airijos 
viešojo gyvenimo, nors gal for
malinio pasidavimo ir nedarys.

Senatorius mirė traukiny
PHILADELP1IIA, Pa., 'bal. 

29. Senatorius Knute Nel- 
son iš Minnesota, vakar urnai 
pasimirė traukiny važiuoda
mas iš Washingtono į Chicagą. 
Jis buvo (S0 m. amžiaus ir se
nate išbuvo apie 30 metų. Jis 
buvo didelis atgulei vis ir to lai
kėsi iki pat savo mirties.

Ginies 1843 m. Norvegijoje 
jis atvažiavo į Ameriką 1849 
m. Išpradžių, gyveno Chicago- 
je, o paskui persikėlė į Wis- 
consinų. Dalyvavo civiliniame 
karė, buvo sužeistas ir paim
tas belaisvėn. Po karo jis iš
vyko į Minnesota, kur įsimaišė 
į politiką, buvo du sykiu iš
rinktas gubernatorium, o 1895 
metais pateko sena tau. Jo pas
kiausias terminas senate butų 
išsibaigęs 1925 m. Sakoma, 
kad dabar kilsianti suirute 
Minnesotos politikoje, nes. jis 
tų valstijų valdė daugiau 25 
metų ir nesu kas jo vieta, kai
po politinio boso, užimtų. Jc 
vieta senate bus užpildyta gu
bernatoriaus paskirimu laiki
nio senatoriaus iki rinkiniu.V

Rusija svarsto Japonijos 
pasitilymus

MASKVA, bal. 29. — Rusi
jos užsienio reikalų ministeri
ja svarsto Japonijos pasiūly
mų, paduotų per jos atstovų 
Vladivostoke, dalinai atnaujin
ti ryšius su Rusija, pasekant 
A ngl i jos-R usi j os su tai* lį.

Į pasiūlymus Įeina pastaty
mas Japonijos prekybinių 
agentų Maskvoje, Vladivostoke, 
Čitoje ir svarbesniuose Siberi- 
jos prekybos centruose, taip
jau ir Rusijos agentų Naga
saki, Yokohamoj ir kituose 
centruose, bet ne Tokijoj.

Lietuvaitė bandė nusižudyti
CHICAGO. — Harriet Mali

nauskui tė, 17 m., 3400 E me
rą 1d Avė., susibarė su savo 
vaikinu Anton Tunia, 3328 S. 
Halsted* St., saldainių sankro
voj prie 1916 S. Halsted St. ir 
ten išgėrė nuodų. Jų išgaben-
ta į ligoninę ir manoma, kad 
galbūt ir mirs. Tunia nesulai
kytas. • , • I' Ah.įfl

SAMUEL GOMPERS IŠEINA Iš LIGONINĖS.

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Samuel Gompers 
nesenai buvo apsirgęs* ir atgulė ligoninėn kovo 7 d. Į dvi savai- 
ti pagijo ir apleido ligoninę, šis paveikslėlis buvo nutrauktas,
kaip Gompers ėjo iš Lenos Hill ligonine# NėW YtfrkV*/ grįždamas 
namo. Jis turėjo bronchų pneumonia. r.

Prezidentas Hardingas su McLean’u šeimyna praleidžia po
piet) Palm Beach, Floridoj.

Dovydo
Izraelitai” 

j 

pralaimėjo
Jie yra prigavingi ir turi su

mokėti Hanselliui <$15,000, 
nusprendė federalinis teis
mas.

GRAND BARIUS, Mieli., bal. 
29. — Federalinis teisėjas
Sater, kuris nagrinėjo John 
Hansell byla prieš Dovydo Na
mų “izra’elitų” kolonija išne
šė savo nuosprendį, kuriame 
pripažino, kad tie “Namai” 
yra tik prigavystė ir pažemini
mas žmonių ir todėl jie turi 
sugrąžinti skundėjui tuos pi
nigus, kuriuos jis įdėjo į ko
lonija, kada jis į kolonija įs
tojo. Teisėjo nuosprendžiu, 
Dovydo Namų kolonija turi 
sugrąžinti Hanselliui apie $15,- 
900. Hansellis gi reikalavo 
$80,000 už Įdėtąjį turtų ir dar
bų toj kolonijoj.

Teisėjas savo nuosprendy 
pasmerkė kaip pačių kolonijų, 
jos “kE^raldų.”' Benjannin P'ur- 
nell, kuris slapstosi, taip ir vi
są jų religiją.

80 streifeiy areštuota
NEW O-RiLEANS, La., bal. 

29.— Dar 24 streikuojantis 
uosto darbininkai tapo areštuo
ti, jiems išeinant iš salės, ku
rioj streikieriai failai savo su
sirinkimą. Viso nuo pradžios 
streiko areštuota jau 80 strei- 
kicrių. Streiku vadovauja 1. W. 
W.

Streakietriaj areštuojami ir 
kituose miestuose. Bet streikas 
vistiek plečiasi, ypač vakarinė
se valstijose. Streikieriai reika
lauja algų pakelinio.

Čechija sustabdys vokiečių 
deportavimą.

BERLINAS, bal. 27. — Vo
kietija ir Čecho-Slova'kija pa
darė sutartį, kuriąja tolimesnis 
deportavimas vokiečių bus su
stabdytas.

3 žmones sušaudė.

TRALEE, Airijoj, balandžio 
25. — Airijos savyvaldybū 
šiandie sušaudė dar tris respub
likonus.

Roselando parapijony byla 
atidėta

CHICAGO. — Roselando pa- 
rapijonų byla prieš kun. Lape
lį, kurios nagrinėjimas dėl kun. 
Lapelio išgautojo injuctiono tu
rėjo prasidėti Circuit teisme 
šiandie, vėl tapo atidėta neap- 
rubežiuotam laikui.

Vokietija bijosi Gegužinės 
šventės

BERLINAS, bal. 29.— Ge
gužės Pirmoji bus didelė šven
te visoje Vokietijoje. Organi
zuoti darbininkai, socialistai ir 
komunistai rengia daugybę 
masinių susirinkimų gatvėse, 
taipjau demonstracijų, kuriuo
se bus iškelta raudona vėlia
va.

Tik vienoj Bavarijoj už
drausta iškelti raudonąją vė
liavą, taipjau rengti demonst
racijas Municho gatvele. Tai 
esą daroma todėl, kud gali iš
kilti susirėmimų su fašistais,

Berline, kaip Prūsijos, taip 
ir Vokietijos valdžios išsireiš
kė, kati Gegužinė neapseis be 
kraujo praliejimo ir griebėsi 
didžiausių pastangų, kad ne- 
prileidus susirėmimų tarp na
cionalistų ir socialistų. Padėtis 
pablogėjo susekus naują suo
kalbį, kad nadiomįlistai ren
giasi nužudyti Prūsijos vidaus 
reikalų ministerį socialistų Se- 
vering. Taipjau eina gandų, 
-kad fašistai bandys padaryti 
perversmą Bavarijoje.

‘DJ&monstrafcijas rengs bend
rai socialistai su komunistais. 
Pelei to irgi labai daug kalba
ma.

202 žmonės užmušti
CHICAGO. — Užmušimai 

žmonių automobiliais Cook pa
viete padidėjo. Pastarąja savai
te kasdie buvo užmušama po 
3 žmones, vieton pirmiau už
mušamų dviejų. Pereitą savai
tę užmušta 20 žmonių. Nuo 
naujų metų iki pereito septin- 
tadienio užmušta viso „jau 202 
žmonės.

Miesto policija- ir įvairios 
draugijos svarsto kaip tinka
miau kovojus su tomis uiinu- 
šėjistėmis ir taipjau su peržen
gimais taisyklių, kurios dau
giausia ir prisideda prie padi
dinimo skaičių nelaimių su 
automobiliais. Tuo tikslu bu
siąs sutvertas saugumo komi
tetas iš 500 žmonių. Tie žmo
nės neturės jokių pažymių, ne
gi specialinių galių, bet jie da
bos važinėjimo taisyklių per
žengimus, palims automobilių 

numerius ir paskui raportuos 
policijai.

Skaitoma, kad priežastim 
padidėjimo nelaimių yra ir pa
didėjimas skaičiaus automobi
lių. 4921 m. leidimų Cook pa
viete išduota 223,484, o šiemet 
išduota jau 275,(XX) leidimų 
operuoti automobilius.

Iš kitų miestų pranešama, 
kad kuo saugesnes gatves au
tomobiliams |padaroma, tuo 
daugiau ir automobilių varto
jama, nes žmonės nustoja bi
jotis automobiliais važinėtis.

Ar pavarėt savo laikrodžius?

CHICAGO.-^Ar pavarėt va
kar sąvd laikrodžius vieną va
landą į priekį?,Jei nė, tai šįrj’t 
pavėlavot į dąrbą, nes nuo va
kar dieno? prasidėjo “dienos 
šviesos tąu^iinaš”, kada visi 
laikrodžiai pavaromi vieną va
landą. Jie bus atvaryti atgal 
yianą valaadą tik vilai rudaitį.

J. Baltrušaitis suimtas f*
Medžioklė ant komunistų Pit- 

tsburghe. — Penki lietuviai 
pakliuvo į policijos nagus. 
—Reikalaujama didelės kau
cijos. — Juos kaltinama val
stijos maišto įstatymų per
žengime.

Prj'TSBVBGH, Pa., bal., 28. 
—• Vakar vakare vietos slap
toji policija, padedama vald
žios agentų, kad parodžius sa
vo veiklumą, padarė medžiok
lę ant menamų komunistų- ir 
suėmė 24 žmones, jų tarpe 
vieną moterį. Medžioklė buvo 
surengta tiksliai, gerai iškalno 
prirengiu pienu. Ją veikiausia 
surengta įgasdininiui plieno 
karalijos gyventojų ir bailes
nių plieno Irusio vergų atitrau
kimui nuo organizavimosi. 
Taip vadinamas Tradikalis” 
judėjimas ir pirmiau valdžios 
šnipams buvo gerai žinomas, 
nes jie juk juo vadovauja, tik 
gaila, kad yra .žmonių, kurie 
duodasi tiems Šnipams Suved
žioti ir paskui patampa jų au
komis.

Šnipai skelbia, kad medžiok-

kad komunistai ren.Xi keil; Lietuvos bony pardavinėji-
“sjSC*^ mes perduotas Bailio
kimusi, k.^thnĄius nuversti
valdžią ir 1p., kas, žinoma, yra m-miuiui
netiesa. ----------- *

Tarp suimtųjų šioje med
žioklėje yra ir Juozas Baltru
šaitis, nedidelės spaustuvėles 
savininkas, savo laiku buvęs1 
“Kovos,”, o pernai “Darbinin
kų Tiesos” redaktorius. Šnipai 
tvirtina, kad tie “kurštanlys” 
atsišaukimai buvęs spausdina- 

j : sp j i.r i > ?,■ \
Be Baltrušaičio suimta dar 

keturi lietuviai — Juozas Jo- 
kubauskas, Jonas Urbonas, M. 
Budnikas ir Ona Budnikienė. 
Visi trys yra paprasti darbi
ninkai. Ona Budnikienė yra 
dar nesenai iš Lietuvos atva
žiavusi ir labai mažai tenusi
mano apie jai primetamąjį ra
dikalizmą ir komunizmą.

Medžioklė buvo daugiausia 
surengta ant svetimtaučių ir j 

Naujienų Ekskursija
Lietuvon ir . iš Lietuvos

Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važiuoti tik j svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yrhv užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtonc neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukjte iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 

. “George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagių kelionę Lietuvon, 
tuo jaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisų 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisų ir čia išaiškinkit savo reikalų.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

paimta daug literatūros, kuri 
veikiausia su komunizmu, o 
ypač su skelbimu prievartos 
keliu nuvertimo valdžios nie
ko bendra neturi, šnipai ėmė 
kas jiems pakliuvo. Vienoj vie
toj jie užgriebė ir visus doku
mentus vieno komunisto bylo
je, kuris dabar sėdi kalėjime* 
bet kurį stengiamąsi iš ten pa- 
liuosuoti ir tuo tikslu yra pa
duota apeliacija.

Iš visu suimtųjų reikalauja
ma nuo $1,(XX) iki $50,(XX) kau
cijos. Juos visus kaltinama 
peržengime valstijos maišto Įs
tatymų.

Pradinis suimtųjų tardymas 
bus padarytas gegužės 2 <1. 
Tardys juos aldermanas Biley. 
Gal kaikuriuos sunilųjų ir nu
teis, nes plieno karalijoj Įstaty
mų ir teisingumo darjiin in
kams nėra: čia vyrauja plieno 
trusto valia ir visa valdžia, įs
kaitant ir teismus, tik tam 
trustui tetarnauja.

—> Reporteris.

WASH1NGTON, bal. 24 (L. 
L B.)-—Lietuvos Finansų Pre
kybos ir Pramonės Ministeri
ja padariusi sutartį, sulig ku
rios tolimesnis Lietuvos Lais
vės Paskolos bonų pardavinėji
mas, o taip |>at prinokusių ku
ponų apmokėjimas yra per
duotas Baltic States Bankili 
Ngw Yorke. Lietuvos Laisves 
Paskolos bonai bus perduoti 
bankui balandžio mėn. 25 d.

Šiandie — giedra ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 5:48 v., leidžiasi 
7:46 v. Mėnuo teka 7:55 v. v.
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A'alundos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se- 
reaoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Electro-Medical Doclors
136 S. VVabash Avė., Chicago, III.

Pinkai
Brighton Park

[Mugu koresp.] LIETUVĄ
tarninke

INIGAI
West Pullmano

LietuvonKalbėtojas
įW

VVest PullmaniečiamsVocal Solo

JOSEPH SCHWARTZ

SCHWARTZJOSEPH
EUGENE V. DEBS

Pinigai nueina Lietuvon

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-4f»c. (ii taksai

Taipgi gražus mu 
zikalis programas

Didelis Balius
Municipal Pier

Tel. Yards ,1188

STANLEY P 
MAŽEIKA

Baletas 
Sylvia Tell

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674,

Konduktorius
A. Zukovsky

Pradžia 8 vai 
vakare.

W. 120-th St., We?t 
Iman, UI.

fe

Artistų 
Chicago Sympho 

ny Orkestros

greitai su pilna gvaran- 

tija. Iš West Pullmano

siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523

kiliems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, .111.

Nurodymai kaip 
nuvažiuoti i Mu- 
niicipal Pier. lin
kite Lile karo iki 
Grand arba Chi
cago Avė. ir Va
žiuokite i rytus 
iki Municipal Pier

Vienybes Agentūra
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

Vienybės Agentūrą.

Amerikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia 
gera tinkamą Kalendorių. Mes matydami 
tą reikalą šiais metais kaip tik ir išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų? Musų šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istoriją ir 
Lietuvos Konstituciją. Tad įsigyk tą Ka
lendorių. Kuris užsirašys "Sandarą” ant 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San
darą” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad.4 Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeini, rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekrnad. ir šventes, 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Km, aBClį pilnį pinigų vorls,'

Nelaimingas atsiti 
kimas.

Ar bereikia bobiškesnių pra
simanymų kokių prirašo f ėda 
racijos literatai!

— Lietuvos darbininkas.

VIENYBE parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parū
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Amerikon.
VIENYBĖ prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir 
suteiks reikalingą patarnavimą kelionės 'reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus j visas svieto dal^j par
duoda Čekius, draftus ir išmoka pinigus kablcgramomis Lietuvoje.

Reikalauk Vienybes Kelionės Knygelės, kurtoje rasite aprašyta 
keliones reikalus ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi
mines iš Lietuvos.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

Baritonas Chicago Civic 
Opera Company.

KALENDORIUS

. VIENYBĖ
193 Grand Street,

V-FS IEM S: N A R I A M ' 
AMALGAMATED CLOTHlNG WORKERS OF AMERK?A

The Chicago Joint Board Amalgamated CioĄing Workers of America 
Prašo jūsų susilaikyti nuo darbo Gegužes 1, 1923 
TARPTAUTINĖ DARBININKŲ DIENA

Ofiso Telefonas IT A PDfl A T) Bustu Telefonas
Central 4104 17IV. j.1. I>rvv/Ai7 Annitage 3299

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS <
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 VVest Madison St., kanib. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Gegužio Imą, 1923
Pradžia 2 vai. po pietų 

Įžanga su specialiais tikietais. Gaukite vieną nuo jūsų šapos pirmininko.

Musų koresp.] 
Seimą dabar musų 

su tikslu laimėt 
i Seimo rinkimuose 

visu smarkumu

GRABORIUS IR
Balsamuotojaa
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

ton prekėmis. Spėjama kad 
buvęs tyčia padegtas, išvogus 
bagažų, kad paslėpus prasižen
gėlių "nuodėmes. -

Kiek ankščiau Rokiškio mies
telyje iš pašto įstaigos kasos 
pavogta 30,000 litų valstybes 
pinigų. Išvogė pats pašto vir
šininkas ir milicijos vado pagcL 
bininkas. Tokie tai negeistini 
dalykai dedasi Lietuvoje.

—Liet, drąbininkas.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašaipos or

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $218,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. . Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m, amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai'— $150,300, G00 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

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

LITIIUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

I _____ -___■■
CORPS DE BALLET — SU SYLVIA TELL

įžanga su specia
liais tikietais. Gau 
kitę vienų nuo jū
sų šapos pirmi
ninko.

Politiniu žvilgsniu Lietuvą 
smaugia Antanta, kuri plešrio 
sios Lenkijos pasotinimui pri
skyrė jai Vilnių ir nori duoti 
jai ypatingų teisių Klaipėdoje 
ir t.t. Gi pačios Respublikos 
viduje labai kenkia valstybes 
plėtotei aštri ir atkakli politi
nių partijų kova. Tų politinių 
partijų net keliolika, bet nė 
viena jų netiiri savo sekėjų ab- 
soliutės daugumos ir per tai nei 
viena iš jų iie&ali -vylccliiit £fy- 
veniman savo programų. (Kri- 
ksčionims-demokratams, kurie 
iki šiol vyravo 'Lietuvoje, 
pradėjo slyst iš po kojų pama-

For Beautiiul
Eyes

Malte the Ūse J
Murinę a Daily Habit. T / -jįįSj/ 
This Refreshing Eye V jįjgCui 
Lotion soon makes
Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmless, Enjoyable,
Sold by all Druggists. Write for Booklet,

(Beautiful“ EYES
MURINĘ CO,, 9 Eajt Ohio Street, Chicago

13-sis ‘Darbininko” numeris 
kone visas užpildytas pludy- 
mais ir vosokioms nesąmonėms. 
Ir ko tik ten nėra prirašyta: 
—Socialistas milijonierius; žy
dai mokėsią po 100 litų už bal
sus; umio ‘‘širdžių ir gešcftų” 
sųjungos krikStynos; Rusijos 

gyventojai tuvalgę visas kates, 
ir t.t. ir t.t. O opie socialdemo
kratus tai stačiai prirašyta bo
biškų plepalų: Soc.-demokratai 
girdi esą dideli ponai dvarinin
kai, dideli tingiųijii, jie sėdėję 
Seime be darbo ir ėmę gražias

Prienai. Sekmadienyje, t. 
y. kovo 25 d. apie 18 valandą 
vakaro, grįždamas iš Alytaus 
Kaunan Amerikos Pramonės 
.Bendrovės keleivinis automo
bilis, už Prienų iš priežasties 
blogo kelio* pavirto ant šono ir 
visiškai susikūlė. Visi kelei
viai, kurių buvo apie astuoni 
žmonės sužeisti, vieni sunkiau 
kiti lengviau.

Nuo kovo 26 d. kiek teko 
girdėti sustosią vaikščioti ke
leiviniai automobiliai tarp Kau
no ir Mariandpolės iš 
ties išdaužyto' plento 
laikas 
kelius, 
leisti ?

Be to, Lietuvai labai kenkia 
moraliai sugedusia gaivalas vi
sokios rūšies kriminalistai, ku
rie 5 metų valstybės gyvavimo 
bėgyje yra daug pridarę šaliai 
žalos. (Neminint jau seniau 
papildytų visokių valdininkų ir 
šiaip žmonių papildytų mažes
nių ir didesnių prasižengimų, 
priminsiu čia lik paskutiniųjų 
dienų įvykius, kurie buvo šio
kie kovo 17 iš Kauno Apygar
dos kalėjimo pabėgo 11 krimi
nalinių kalinių (Wirių pavar
dės buvo paskelbta valdžios ofi
cioze “Lietuvoje”). Visi pabė
gusieji kaliniai yra nuo 19 iki 
27 metų amžiaus; pabėgo išsi
kasę. iš kalėjimo į gatvę apie 
8 sieksnių urvą. Gi žemes, kas
tiem i urvą, paslėpė savo kame
roje i>o narais ir niekas to ne
pastebėjo ligi jie neišbėgo.

-Kovo 29 Rokiškio stotyje 
dienos metu po piet sudegė ba
gažinis sandėlis su buvusiomis

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

Federacitiinky siautimas
Kaunas, bal 1 

—Paleidus 
krikščionys 
busiančiuose 
savo spaudoj 
puola sacialislus liedami ant jų 
galvų bosus purviniausių šmeiž 
tų ir melų. Ypatingai gi fede- 
racininkų organo “Darbininko” 
kiekvienas numeris perpildytas 
kurstymais prieš socialdemo
kratus bei liaudininkus. Reveik 
kiekvienas to laikraštpalaikio 
straipsnelis putote putoja, kad 
esą “Žydai, lenkai, socialdemo
kratai, liaudininkiai, bolševikai 
susidėję į vieną bloką varo vals
tybės griovimo darbą” ir t. p.

Panevėžys. — Kovo 25 d. Pa
nevėžyje “Aido” salėje įvyko 
L.S.'D.P. Panevėžio Apskrities 
konferencija. Konferencija iš
klausius pranešimų iš vietų, 
rado: 1) vietose organizacinis 
darbas begalo sunkus. Klebo
nijos su visu dfivo juoduoju šta
bu išnaudoja visus jiems gali
mus budus prieš Socialdemo
kratų organizacijas ir jau pa
leistas visas klerikalų aparatas 
į rinkimą kovą visur kurstyti 
prie progrąmųp^^

Šiuos rinkimuos Socialdemo
kratų organizacijoms teks pa
kelti ištriausia ir sunkiausia 
kova, ne tik beginant darbinin
kų klasės reikalus, bet ir sto
vėti pačios demokratijos sar
gyboje.

Tapo išrinktas apskrities ko
mitetas iš šių draugų: Petruš
kevičius, Mikeliuno, * Vėdaro, 
Šidlauskio ir Andrašiuno.

Konferencija išsiskirstė pa
keltu upu ir gera viltimi ir pa
sitikėjimu savimi.

Po konferencijos įvyko aps
krities komiteto posėdis, kuris 
svarstė einamuosius praktinius! 
darbus. Tampresniam susiri- į 

Šimui su apskrities draugais I 
nutarė balandžio 15 d šaukti 
Panevėžio apskrities socialde
mokratų ir prijaučiančių suva
žiavimą.

Kyšininky atsista
tymas.

Mažeikių muitinės viršinin
kas Ihiodžiunas ir tos pat mui
tinės sandėlių užveizda yra at
leidžiami iš tarnybos po to, kaip 
paaiškėjo, kad tuodu -valdinin

kai perdaug artimame kontak
te dirbo su Mažeikių pirkliais 
— eksporteriais. Ištisi vaginai 
prękių buvo išleidžiami iš Lie
tuvos užsienin muito rinklia
vos neužsimokėjus, taip vadi- 
naman kreditan, ir lik po kiek 
laiko, kai eksporteriai turėdavo 
atliekamų pinigų, tas muitas 
būdavo įmokamas Mažeikių 
muitinėm

Taip pat atleidžiamas Kau
no muitinės viršininkas Dami
jonaitis ir tos pat muitinės val- 
ilininkasrperžiurėtojas Man- 
kauskas.

• W fc®

M^?£C

.jM!

/Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba^ sugrąžinimui ligoniui sveikatos. -To
dėl apart paprasto egzaminavimo, žiū
rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nee gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai 

. galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

Pasižiūrėkite j vidų savo organizmo.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

809 W. 351h SI, Chicago 
Tel. Uouleviird 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

bu

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtės 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAI, DOCTOR8, ku
rie gyvena nuolat po mim. 136 South 
Wabash Avė. Per paskuUpius 25 metus 
specializuojamės gydyme užsisenėjusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslėti ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.

“606 Tikrai pagerintos Europinės 
gyduolės “914“

Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu įvestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, Čepus, antitoksinus,., 
bJatcrinus, tarpgyslinės specifikuotas, gy_ 
duoles. Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užsisenėjueių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien, ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą eg- 
zaminaciją.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dcarborn St., Room 1111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 I 

iki 1^ ryto.
V- Į ...... u. .

/I"—1 ——....... .

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pelnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.N—---  ■ a

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La^alle Št. Room 530
Tel.: Central 6390

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

Tel. Brunswick 3669.
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee 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. 
1311 Rectpr Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone'Central 2560

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

Telefonai: 
Randolph 2675 ir Dearbom 6272 
Rčs. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie

tuvių kalbon. Tyrinėtojas. 
Notary Public.

... ~ ...... ....r ■■■■■.■................ >

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Waba»h Avė.

Tol.: Pullman 6877. 
K—__________________________ M

..............

Herm&n P. Haase
' ADVOKATAS

609-610 Cbamber of Commerc^ 
188 W. Washington 8L, 

Phona Main 1808 
Chįeagę, UI.

/



>irmadienis, Bal. 30, 1923

Į KORESPONDENCI®

Įskaitys jumis į

Binghampton, N. Y.
Drg. K. Bielinio atsilankymas.

Kaip kitų kolonijų lietuviai 
taip ir binghamtoniečiai jau 
nuo senai laukė atvykstant Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovo d. K. Bielinio. Ir štai 
balandžio 18 19 dienomis su
silaukėme malonaus svečio.

Savaitinį Pirkimo Planą
Pagal padarytą Fordo Savaitinio Pirkimo 

Planą, jus galite išsirinkti sau Fordo Karą, 
padėkite į šalį mažą pinigų sumą ir jus nu
sistebėsite, kaip gerit jus jį turėsite. Tuo 
pačiu laiku jūsų pinigai bus padėti saugioj 
apsaugoj justi kreditan vienoje vietinių ban
kų kur jus gausite nuošimčius.

Pagalvokite apie tai. Penki doleriai pra
dės jūsų accauntą. Visa šeimyna gali tame 
dalyvauti — tėvas, motina, broliai ir seserįs 
kiekvienas padėdamas po biskį.

Kodėl nepradėti šiandien. Ateikite ir pa
kalbėkite apie tai su Fordo atstovu jūsų 
apielinkėj. Jis maloniai išaiškins jums vis-# 
ką smulkmeniškai visą planą ir padės jums 
pradžią įsigijimui nuosavą Fordo Karą. Ne
atidėliokite. Juo greičiau pradėsite, tuo grei
čiau turėsite savo karą.

Banketas.
Balandžio 18 d. vakare LSS. 

33 kuopa buvo suruošus šaunų 
banketą d. K. Bielinio pasitiki
ni u i. Banketas įvyko Victory 
Bestorane, pačiam vidurmiestyj. 
Atsilankė gražus būrelis svečių, 
25 žmonės. Vakarienė buvo 
gana puiki ir laike jos tarp sve
čių ėjo kalbos ir juokavimai; 
pavalgius, LSS. 33 kp. sdkreto- 
rius B. Songaila atsistojęs pa
aiškino to banketo prasmę ir 
padėkojęs susirinkusiems už 
prielankumą socialistams, pri
statė Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovą d. K. Bielinį.

Pasimatykite s u autori
zuotu Chicagoj Fordo 

atstovu

Drg. Bielinis trumpai papasako
jo Lietuvos Socialdemokratų 

darbuotę ir sau tikins su kitomis 
Lietuvos partijomis ir palygi
no, kuri jųjų dauginus yra nu
veikus darbininku labui ir ku- C

riai yra lemta būt Lietuvos 
darbininkų vadovu. Po trum
pos ir rimtos kalbos sekė klau
simai ir šiaip pastabos: Klausi
mų buvo gana svarbių, į ku
riuos d. Bielinis rimtai ir nie
kam nepataikaudamas atsakinė
jo. Butų gal ir dauginus klau
simų buvę, bet kad jau buvo 
vėlus laikas, o buvo darbo die
nos vakaras, tai stengtasi baigt.

Aukų Socialdemokratams su
mesta $19.50.

Paskiaus buvo nufotografuo
ta visas banketas.
alininkui padėkojus už 
atsilaukimą, svečiai 
skirstytis.

Prakalbos.

Po to pir- 
atikas ir 
pradėjo

[telegramas
Didžiausia nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 

šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da- 
i Jykams.

Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame pa- 

t šauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir pari»kfcifliai rastai 
įuhsu geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.

Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą apštį be ka
mantinėjimo jo sąžinės — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN.

“TELEGRAMAS”
666 West 18th Street, Chicago, III.

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS 
NUMERIS 5 CENTAI. *

33 kuo-Balandžio 19 d. LSS.
pa surengė prakalbas d. K. Bie
liniui. Prakalbos kaip ir* pa
prastai buvo Lietuvių Svetai
nėje. Drg. Bielinis kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu atveju 
kalbėjo apie Lietuvos ekonomi- 

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senas ir naujai namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporadjr. Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n e.
A. BARTKUS, Pres. f

■ 1619 W. 47th St., Tel. Bonlevard 7101,1892. Chicago.

rios partijos darbuojasi. Kal
bėdamas apie krikščionis-de- 
moikratus, kalbėtojas įrodė, 
kaip toji partija prisidengdama 
patriotizmo skraiste terioja 
Lietuvos ūkį ir varžo Lietuvos 
demokratiją, delko ypač tenka 
nukentėt darbo žmonėms, čia 
teko ir tiems rrrevoliucionie
riams, kur per savo davatkišką 
protavimą nejučiomis padeda 
klerikalizmui ragus augint.

Antru atveju kalbėtojas kal
bėjo Klaipėdos ir Vilniaus klau
simais ir nurodė kas tuos klau
simus sudaro ir kodėl šiandien 
Lietuva tūri už tai kovot.

Žmonių į prakalbas buvo at
silankę vidutiniškai. Visa pub
lika buvo labai suinteresuota 
d. Bielinio kalba, kad nei vienas 
asmuo neišėjo iš svetainės lai
ke prakalbų, visi rainiai ir aty- 
džiai klausėsi, žodžiu sakant, 
visos prakalbos buvo ramios, be 
jokių nesmagumų. Bingham- 
tono vieši susirinkimai gali 
bu t pavyzdžiu kitoms musų 
lietuvių kolonijoms, o ypatingai 
pastarasis susirinkimas. Kuo
met kitur galvos žmonėms skal
domos, kuomet susirinkimai 
ardomi, kuomet be policijos 
nebegalima apsieit, tai Bing- 
hamtono susirinkime ramu ir 
pavyzdinga tvarka. Turiu pa
sakyt, kad Binghamtone ir kp- 
munistai yra sukalbami žmo
nės ir nemažai skiriasi nuo ki- 
tų^jniestų savo vienminčių, o 
tie, kurie pas mus yra vadinami 
karštakošiais, tie ne į prakalbas 
nebuvo atsilankę. Gal būt bi- 
jojo išgirst apie savus griekus, 
ką Lietuvos komunistai yra

Klausinių taipgi buvo, į ku
riuos d. Bielinis mitteakM mo
kinėjo.

NAUJIENOS, Chicago, BĮ

Airku Socialdemokratams su
rinkta $32.05, viso aukų per 
abu vakaru surinkta $51.55. Tai 
graži auka. Visais atžvilgiais 
d. Bielinio misija Binghamtone 
pavyko kuopuikiausiai.

Pasikalbėjimas.
Tą pačią dieną prieš prakal

bas d. Čižausko namuose buvo 
sušauktas LSS. 33 kp. narių pa
sikalbėjimas su <1. Bieliniu. Gai
la, kad ne visi draugai atsi
lankė. Drg. Bielinis daug įdo
mių dalykų papasakojo apie 
Lietuvoš Socialdemokratų Par
tiją, taipgi buvo pasitarimų 
ir apie LSS. ir tų dviejų orga
nizacijų bendrus siekinius ir 
darbus.
Prieš atvykstant d. Bieliniui.

Kaip lik pasirodė d. Bielinio 
prakalbų plakatai, tai /musų 
komunistėliai tuojau išplatino 
tam tikrus lapelius, žinoma, 
nors jie tuomi nieko neatsiekė 
(lik dar gerinus išgarsino), bet

Tel. Lafayette 4228
Pliunbing, Heątįng

Kaipo lietuvis, lietuviams 
patarnauju kuogeriaųytaL

M. Yuškg,
8228 W. m St., Chicago, UI.TAUPUS ŽMOGUS Turtas 

$14,000,000

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

l

H

JO
laLEMJIlUI

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Narys Federal Reserve .

ciesaXs iw'iZ Trisdešimts mėty KonservatišKai Vedamas BankasV 7 L 1 it llUUuC Ale L,

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

r

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGKON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezideaeija, 3159 So. Unieu Avė.
Tel. Varde 1699

DR. S. IIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 2291 W. 22nd StM kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6223 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

A. L. D A VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenirood 5107
ntw 9 M 11 vad. ryto* 

nuo 5:88 IW 7<9 vatare, it 
b ■ ..................... . ................. —...i

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTA3 

Imama X-spindulių paveiksiu. 
Duodama Nitroue OSad ir 

Oxygen ("gesae”) < 
Valandom: nuo 9 iki 9 vėl. vaka

re. Nedilioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 Bo. Halsted St., ChUapa. 1H.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAB

1821 So. Halsted St., Chlcage, Hl. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257

pasirodė, kad jie smatkųs 
rrrevoliucionieriai prieš darbi
ninkus. Kuomet Garinai ar 
koki kiti klerikalai, lankosi, tai 
musų komunistai nei gu-gu; 
na, o kai socialdemokratai, tai 
ir jie su. savo “tėziais” smarkus 
revoliucionieriai...—Vytautas. 
, , .... , ....
PLUMBERIO IR APŠILDYMO 

ĮTAISYMAI 
olselio kaina tiesiai pirkėjui.

Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY
490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St.

Telenhone Havmarket 1018

Nuolat Darbas
JANITORIŲ, BALTVEIDŽIŲ

The Bell Telephone Co., iš Pennsylva- 
nia turi keletą vietų jauniems vyrams dėl 
naktinių janitorių darbo. Visi darbai yra 
pastovus. Atsišaukite Room 520.

416 Seventh Avenue, 
Pittsburgh, Pa.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. A. MOIITVIO
Liet avis Gydytojai ir Chirurgas

25 E. Waehingt<m St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0268

T

Telephone Yards 5932

M. M. STUPHICKI
V o .

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Ned. 10—12 A. M. 
Rosidencs Canal 2118

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliam^, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 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. Pavasarbuai viršų- 1 
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. • 
Paskutinis isvalym-o išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

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

tik biskį į rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

Telephone Yards 5834

DR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.
»■■■!■ ■■■■■. I I I .. ............... I ■

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. L ZAl ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18* ir Halsted St.

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, CMrtirgM ir Aknieris

MM South Malated St.
TM. Bonlevard M»2

MRS. A. M1CHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3191 So. Ėalsted St., kampas 81 K&l.
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika-* 
vu s i Pemv 

silvanijoa 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiut 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

X Dienomis: Canal 
m 3110 arba 0876Telefonai i j Naktį Drexel 950

V Boulevard 4186
3410 S’o. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
I ...........   Į

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of i sas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

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

Tel. Pullm-an 5432

A.SHUSHŪ 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, Iii.

M. WAITKIEWICZ
(Baniene)

Akušerka

3113 S. Halsted si
Tel. Blvd. 8138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnah- 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui. w

Dr. Niaurios Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.
b- ....... .......

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pilt, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Re«. 1189 Independence Blvd. Chicage

1 ... . ... -.. ■■■*<
Jei abejoji akimis, pnoiteiraak

Dr. A. R. BLUMĘNTHAL
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Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas) Roosevalt 8WQ.

Uisimokijima kalnai
Chicagoje — paltui 

Metama--------------- |8.00
Pusei meta----------------------- - 4.80
Trims minesiama-----
Dviem minesiam . <__
Vianm mėnesiui 

Chicagoje per naMotojua?
Viena k&pija --------------
Savaitei --------------------

Minėsiu!--------------------- —
SmdenytoM TalatijiM nu Ghiaag*»J< 

paita: . u
Metaqis........... .......   — 17.10
Pusei meti —....—----------
Trims mėnesiams--- ---- ----------
Dviem mėnesiam _..——— 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užslaniaaMi 
(Atpiginta)

Metams ----- --------- - ■■■■'■ $8.00
Pusei metų ----- ------------------- 4.00
Trims mėnesiams---------- —----- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Moneji 

Orderiu, kartu su užsakymu.

.75

8c 
19c 
76c

1.2J

Spaudos 
persekiojimas 
Lietuvoje.

Besiartinant rinkimams į 
Seinią^ Lietuvos valdžia vis 
aštriaus ir aštriatis persė- 
kioja opozicijos partijų laik
raščius. Nesenai buvo pra
nešta, kad Kauno miesto ir 
apskrities Karo Komendan
tas * adminUtratyviu keliu 
nubaudė “Lietuvos v Žinių” 
redaktorę, {i. Bortkevieienę, 
ir da kai kurių kitų laikraš
čių redaktorius.

Dabar Kauno “Lietuva” 
praneša, kad tapo nubausti 
1000 litų arba vienu mėnesiu 
arešto “Socialdemokrato” > • i
redaktorius, Jurgis Dauk- 
šys, ir “Dzien Kowienski” 
redaktorius, Stanislovas Sal- 
manovičius.

Visuose šituose atsitiki
muose laikraščių redakto
riai yra baudžiami “už kur-' 
stymą visuomenės nepasiti
kėjimo valdžia”, kitaip sa* 
kant, už valdžios kritiką. 
“Socialdemokrato” redak- 

*/ torių, pav. Karo Komendan
tas' nubaudė už išspausdini
mą straipsnio “Krikščionys 
rinkimuose stveriasi laz
dos”. ‘ Tas straipsnis buvo 
perspausdintas “Naujieno
se”; (pereitą penktadienį) ir 
musų skaitytojai galėjo įsi
tikinti,‘kad tenai nėra jokių 
“kurstymų”, o tiktai netei
singų valdžios darbų paro
dymas. ' i

Valdžią Lietuvoje renka 
žmonės. Tuo gi tarpu val
džia neleidžia laikraščiams 
kritikuoti ją. Kaip priešo
kių sąlygų gali žinoti, ar 
valdžios politika yra gera, ar 
ne? D nežinodami; kaip jie 
gali nuspręsti, ar valdžią 
reikia keisti, ar ne? ‘ 1
^Spaudos laisvės varžymas 

' yra biauriausias despotiz
mo įrankis žmonėms pa
vargti. Bolševikiški. Rusi-

Pirmadienis, Bal. 30, 1923 

raudona • žvaigžde, apsijuosęs 
kaliais diržais, ant kurių kabo
jo porą stambių revolverių, iš 
paviršiaus atrodė esąs vertas 
tos didelės garbės. Įsivaizdinki
te, kad lasai ponasj ^dėvįs ge
ros, pilkos gelumbės apsiaustą/ 
aklinai užsagstytą visomis sa
gutėmis (guzikais), nešiojo 
antrą žvaigždę prisegtą prie 
krutinės, jums bus maž-daug 
suparntama Panevėžio komisa
ro “po dielam justiciji” (tei
singumo) Alšausko išorine iš
vaizda. šiaip Jai buvo tuščias, 
visai netolimas žmogelis, koks 
tai svieto perėjimas ir visai be
mokslis. Už tai žiaurumo (ai 
jam netruko; jo kalba — gity* 
nių gryniausis lietuviškų, rusiš
kų žodžių šiupinys pati savaimi 
liudijo, kad jis nieko neišma
no, nieko nesugeba. Išmoktos 
atmintinai komunistinės frą- 
zės kuriomis jis berte išberdavo 
žmogų savo lietuvišku x šiupiniu, 
šiek tiek pasilavinusiam žmo
gui atidengdavo visą to vidu
jinę ubagystę. Alšauskas Pane
vėžy valdė teisingumą (justi
ciją), tą amatą jis pats sau pa
siskyrė, maloniai, žinojo kiek 
pelninga šitoji vieta. Kaipo ty- 
pas, vertas sumanios plunks
nos, Alšauskas buvo Panevėjįo 
visos apielinkės perkūnu. Kiek 
jisai buvo aibių pridaręs, kiek 
žmonių'nuskriaudęs, kiek pini* 
gų pasisavinęs, nieks nežino. 
Priminus komunistams Al- 
šanską, jie po šiandien patys 
viepiasi ir sako, kad jis už sa
vo^ darinis esąs Dvinske už
mokėjęs savo kvailiu galya. 
Nežinia gal taip tik sakoifta^ 
gal Alšauskas ir * šiandien dar 
valdo kurį nors Rusijos kam
pelį...

Vilniaus suvažiavimo sąsta
tas buvo raibus kaip gegutė. 
Išskyrus “revkomų” atstovus, 
kurių buvo nedaug, visa liku
sioji atstovų dalis buvo žmo
nes be partijos. Re to suvažia
vime dalyvavo dvi nedideles 
grupės s.-d. ir kairiųjų liaudi
ninkų. Komunistams teko sun
kus uždavinys nušlifuoti ne
partinius ir padaryti juos tin
kamais rezoliucijų balsuoto
jais. šlifavimas ėjo dienomis ir 
naktimis. Krikštyti naujon vie- 
ron komunistams taijiYuvo 
svarbu, kad jie neatsjžiarėdavo 
nei žmonių praeities. Todėl ant- 
tfą suvažiavimo dieną net Al
fonsas. Mickevičius jau buvo 
patekęs į valdžios partijos šu
lus ir rėmėjus. Pastarasis, kaip 
savo laiku rašė laikraštis “Lie
tuva,” nuo 1906- metų buvo 
tarnavęs žandarmerijoje ir iš
davinėjo s.-d. žmones, reiškia 
tai buvo žmogus su tamsia ir 
biauria praeitim, bet komunis
tų laikais jis buvo pritapęs pas- 
t'ariemsicms. , A

Suvažiavimas niekuo nepasi
žymėjo, nors jis ir tūrėjo 
spręsti visos Lietuvos reikalu^. 
Lietuvos Liaudies Komisarui 
(ministeriai) rusų kalba darė 
sausus, neįtikinančius praneši
mus, — praftešimtis, kuriuose 
daugiausiai buvo liečiami kokie 
tai samprotavimai, bet ne gyve
nimas ir jo tikrenybės sunku
mai. Rusų kalba ėjo ir tie mi- 
zerniški ginčai, kokius sukel
davo Sergiejaus (s\d. interna
cionalistas) ir kairiųjų liaudi
ninkų replikos. Bevabejo, dau
gumai toji rusų t kalba buvo 
visai nesuprantama, kas darė 
dar sunkesnį į susivažiavimą 
įspūdį.

(Rus daugiau)

“principu”, kuriuos nurodo mu
sų kritikas, reikėtų padaryt šį 
straipsnį bent dvigubai ilges
nį, negu mums išrodo patogu. 
Todėl esame priversti pasiten
kinti tiktai keletu trumpų pa
stabų.

Ne komunistų gynimas Mi- 
chigane, ne sovietinės Rusijos 
rėmimas nėra principo klausi
ma/}. Jeigu komuųistu'i patys 
butų kovotojais už žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir orga
nizacijų laisvę, t. y. už demo
kratines teises, tai jų kova Mi- 
chigano valstijos teisme butų 
kova už tam tikrą 'principą. 
Bet dabar jie tenai kovoja tik
tai už savo kailius, stengdamie
si išsisukti nuo bausmės. Tik
tai dėlto, kad jie kitaip negali 
save apginti, tai jie yra privers
ti atakuoti nedemokratinius 
valdžios darbus, ir ant kiek šita 
jų ataka duoda, rezultatų, ant 
tiek jie pasitarnauja visuome
nei.

Kai dėl bolševiki&kos Rusi
jos, tai reikia ^pasakyti, viena, 
kad pati jos valdžia šiandie 
vykina k ontrr revoliuciją; ant
ra, su Paryžiaus Komuna ji ne
turi nieko bendra. P>-as Jo
naitis, matyt, niekuomet nėra 
skaitęs Markso ir Engleso žo
džių apie Paryžiaus Komu
ną, jeigu jisai tvirtina, kad 
juodu apgailestavę, jogei ji ne
vartojo teroro. Savo Pary
žiaus Komunos aprašyme 
Marksas griežčiausia pasmer
kė terorą. Už terorą socialistai 
ftr bolševikus šiandie daugiau
sia smerkia. —REDAKCIJA.

nominio plėtojimosi laipsnio1. 
Didesnis principas, negu jisai, 
yra pats darbininkų organizavi
mosi ekonominėje dirvoje. In
dustrinį unijizmą todėl galima 
vykinti tiktai ant tiek, ant 
kiek tą galima daryt, nelau
žant esančiųjų unijų. Jisai tu
ri būt ne priešingas dabarti
nėms darbininkų organizaci
joms dalykas, bet pagerinimas 
ir sustiprinimas tų .organizaci
ją S

Šitame punkte jau pirma la
bai stambiai nusižengdavo “ai- 
doblistai”, skelbdami kovą di
džiosioms darbininkų imi joms; 
o komunistai ne Msbn daro tą- 
pačią klaidą (lygindami senųjų 
unijų vadus prie kapitalistų 

agentų), bet da ir eina daug 
lobaus už, juos. Jie stengiasi 
suskaldyti profesinį darbinin
kų judėjimą visame pasaulyje. 
Jie turi vadinamąjį “raudonąjį 
unijų internacionalą”, kuris 
faktiiiai nieko daugiau ir ne
veikia, kaip tiktai šmežia ir 
palvais drabsto milžininšką 
tarptautinį darbininkų unijų 
susivienijimą, kurio centras yra 
Amsterdame.

Tai ve kokie dalykai slepia
si po. tuo komunistų sugalvotu 
^amalgamaojjos” obalsiu ir 
delko socialią tai nepriima jo. 
.Bet yra grynas šmeižtas arba 
ignoranto,, pasaka sakyt, kad 
sociajistai atmeta. tą sveiką 
mintį, kurią komunistai pa
naudojo savo( obalsio nulipdy- 
mui, būtent, -r- industrinio uni
jinio idejąi ;

Norint išgvildenti kilus du
■ ii. L > > l Iii <> . *■<

PRINCIPŲ IR PRAKTIKOS 
KLAUSIMAI.kiek aršesni' už antruosius iškirtumaiflf •* <

Bet demokratijos jie abeji 1 L Atmdgamacija yra princi- 
nepakenčia. pinis šių dienų klausimas. Vi*

* siems turėtų būt žinoma, kad 
ama tinęs unijos yra liekana 
laikų amatų žydėjimo, tų laikų, 
kuomet industrija buvo ant 
žemesnio išsivystymo laipsnio. 
Dabar, prie augštai pakilusios 
teknikos ir gerai organizuotos 
industrijos į Irusius, amatinis 
unijizmas neatsako darbininkų 

į judėjimui.
laike vienas 
streikuoja 
dirba. Gelžkelininkų, pav 
unijos streikavo, o 9 unijos dir* 
bo ir net vežiojo streiklaužius.

i Amalganiacija vienija unijas 
pagal industrijas: kad gelžke- 
lių industrijoj vietoj 16 unijų 
butų viena unija, kad drabiu 

I žio industrijoj butų viena imi* 
jg—ir taip paeiliui kiekvieno, 
industrijoj butų po vieną uni* 
ją. Taip suorganizuotos imi* 
jos pagal industrijų teknikinį 
pakilįmą butų geriausiu darbi-; 
ninku įrankiu jų kovoj Už pa
gerinimą būvio ir galutino pu- 
siliuosavimo iš šios alginės ver
gijos. Tai yra moksliškas pla
nas.

> Unijų vienijimui daugiausia 
priešinasi (kapitalistai, nt^s (ta
me jie mato sau pavojų. Taip
gi tam priešinasi Gompersas 
ir jo leitenantai, — tas pats 
Gonųtorsas, prieš kurį seniau 
socialistai kovojo, kaipo patai
kūną buržuazijai. Ve čia so
cialistai ir skyla pusiau: vieni 
eina sykiu su gompersininkais 
prieš ainalagmaciją, kiti 
Debsu pryšaky stoja už 
gamaciją visų unijų, 
unijos nesusivienytų, jas 
Imantai nušluotų nuo žemės pa
viršiaus ir visur pravestų “open 
shop” sistemą. Jeigu jos susiu 
vienys, tai bus didelis laimėji
mas ‘darb|iniiiikanks, taįipgi įr 
marksistams.

2. Komunistų kova Micbi- 
gane irgi principinis šių dienų 
klausimas. Čia jau pačios “N- 
nos” pripažįsta, jog “komu
nistų laimėjimas... yra kartu 
stambus laimėjimas... laisvės 
šalininkams” ir sykiu pralai
mėjimas reakcijai. Jų pralai
mėjimas, priešingai, butų di
delis smūgis visai darb. klasei. 
Na, tai kam patarnauja tie 
žnutiės, kurie sako, kad nerei
kia remt komunistų bylos? Čia 
jau ir* nesutinkantiems su ko
munistais prisieina juos rem
ti. Labai gerbtinas senelis 
Debsas, nekurie unijų darbuo
tojai, nekurie liberalai, Chica- 
gos mokytojų Sąjunga visais 
galimais budais juos remia 
nors jų viąų nuomonių skirtu
mai yra dideli.

3. Sovietų Rusija taipgi prin
cipinis klausimas. Nežiūrint, 
kad ir kas nesutinka su dabar
tine Rusijos valdžia, tačiau tu
ri pripažinti tą faktą, jog Ru* 
sijos kontr-revoliucionierių lai
mėjimas butų visd • h pasaulio 
darbininkų* * klasės pralaimėjiį 
mas. Paryžiaus .Komunos puo-j 
Urnas sudarė pamatą reakcijos 
siautimui, darbininkų judėjL 
mas atstumta'kelioms dešim
tims metų atgal. Kad ta pati 
istorija ncatsikartolų su Rusija 
ir nepakenktų darb. judėjimuij 
mes turime ją visais galimais 
budais remti. 1 . į

.Tito Rusijos valdžia bus tvir
tesne, juo opozieja silpnesnė, 
tuo valdžia bus magiau teroris
tinė, tuo demokratija bus pla
tesnė. Kuomet valdžiai yra 
pavojaus iš visų pusių, mes ne* 
galime tuomet smerkti ją, kad 
ji vartoja net ginklo spėką 
prieš opoziciją. Marksas u‘ 
Engelsas papeikė komunarusį 
kad jie mažai ginkluotos spėi 
kos vartojo prieš sdvo priešus.

Tame klausime socialistai ir
gi suklumpa: vieni stovi už Ru
siją; ikiti grieščiausia priešina
si Rusijai, pritaria reakcioniel 
riams. 1

Manau,. užteks šiuo sykiu 
nurodyti principinių skirtumų.

—M. Jonaitis.1

Klaipėdos 
miestą valdo 
Socialdemokratai. -

“Prūsų Lietuvos Balsas” 
rašo, kad kovo menesio 28 
dienų Klaipėdos miesto sei
mas laikė pirmąjį savo posė
dį ir išrinko naują miesto 
valdybą. Posėdyje dalyva
vę 28 miesto atstovai, kurie 

I pagal partijas skirstęsi taip:
16 socialdemokratų ir 11 
<fbirgeriškųjųp partijų. Mie-I 
sto seimo pirmininku atsto-| 
Vai išrinkę Scharfetterį, so
cialdemokratą.

“Birgeriškosios” partijos 
atsisakiusios dalyvauti mie
sto valdyboje; tuomet ir į li
kusias vietas valdyboje soci
aldemokratai pravedę savo 
žmones. Po to socialdemo
kratai, pasak “Prūsų Lietu
vos Balso”, “atsikeršyda- 
mi” buržuazinėms parti
joms (už jų atsisakymą da
lyvauti miesto valdyboje), ir 
į Mokesnių Nustatymo Ko
misiją išrinko tiktai sociali-1 
stus.

Minėtasai Klaipėdos laik- 
I raštis tečiaus pripažįsta, 
kad naujosios miesto valdy
bos priešakyje stovi “labai 
ramus, rimtas, išmintingas 
vyras, kurs kalba tiktai 
apie reikalą ir aštrių žodžių 
didei susilaiko”. Jisai esąs 
tinkamesnis miesto reika
lams vesti, negu ’ “birgeriš- 
kųjų” partijų vadas Pie- 
rach, kurs “karščiuojasi 
daug daugiau”. Debatai 
miesto seime einą labai tvar
kingai. ",i- ■ ' ' lc • '

Kadangi Klaipėdos krašto 
administracija yra buržua
zinė, tai miesto valdybai vei
kiausia teks turėti daug su
sikirtimų su ja.

Kritika ir 
Polemika

NE NUOMONIŲ, BET PRIN- 
CIPINIS SKIRTUMAS. •*■

svetimą 
partijoj
Skirtu- 

teks pa- 
skirtu-

pirma turiu pastebėti 
neturėjau tikslo “pa-

Prie mano straipsnio “Kas 
ardo darbininkų vienybę” 
“N-nų”’ (95 nr.) redakcija pri
segė sieksninę uodegą, kurioj', 
apart komunistams pipirų davi* 
mo, išrodinėjama, kad “sočia* 
listai moka pagerbti 
nuomonę” ir kini jų 
yra tiktai nuomonių 
mai”. ’Todel man čia 
liesti tuos “nuomonių 
mus”.

Visų 
kad aš
agituot už komunistus ir pada
ryt* ataką aut sočiaiis-tų bei di
džiųjų darbininkų unijų va* 
dų”. Aš turiu už pareigą ma
tydamas' žuliką, nurodyt jo 
darbus visuomenei. Savo starb- 
psny visai neagitavau nei už 
vieną srovę bei partiją, bet nid 
rodžiau, jog “pas socialistus 
nėra bendro nusistatymo”. i

Bereikalingai redakcija pri
meta man savo mintį, buk aš 
dėl “nuomonių skirtumų” dai
rai! atakas ant socialistų. Ma
tydamas nuomonių skirtumus 
kiekvienoj srovėj bei partijoj 
ir didžiai gdtbdamas svetimą^ 
nuomones, visai nemanau debi
to užsipulti ant socialistų. Man 
svarbu juose surasti ne nuomo
nių, bet principinius skirtumui 
kurie iš socialistų partijos pMi-

kirtę spaudos laisvę Savo ša
lyje. O Lietuvos klerikalai 
deda spaudai apinasrį. Skir
tumas tarp bolševikiškų ir 
Iklerikališkų despotų yra tik-'daro Babilionijos bokštą.
'i

Aštriausiam kovos 
, duĮ, trys amatai 
kuomet penki, šeši 

7

gi su 
amal- 
Jeigu 
fabri-

>

Augščiaus išspausdintojo 
straipsnelio autorius skundžia* 
si, kad mes prie jo pirmojo 
rašto prisegėme “sieksninę 
uodegą”. Mes būtume galėję 
pasitenkinti labai trumpomis 
pastabomis, jeigu mums būti 
rūpėję tiktai atremti jo prie* 
kaišius socialistams; bet mes 
norėjome taip pat ir duoti at
sakymą į tuos klausimus, ku
riuos iškėlė jo raštas, o lai pa
daryti trumpiau nieku budu 

nebuvo galima.
Su musų kritika, mat, yra 

ta bėda, kad jam viskas yra 
“aišku”,, ir jisai savo Imi n lis 

skelbia, kaip neužginčinanias 
tiesas, — nelyginant katekizmą 
rašo. Na, o katekizmai visuo
met esti galia trumpi; tuo gi 
tarpu bent kiek nuodugnesnė 
katekizmo kritika gali sudary
ti storoką knygą.

Antrame savo straipsnyje 
M. Jonaitis irgi laikosi katekiz
mo rašytojų protavimo budo. 
Jisai pareiškia skaitytojams, 
kad • principų skirtumas esąs 
ne tas pats, kas nuomonių skir
tumas, ir ant šitos “neužginči- 
namos tiesas” ima verti viehą 
po kito, kaip poterėlius ant ra-i 
žančiaus šniūro, eilę “princi
pų”,- kurie, girdi, parodą, kad 
Socialistų Partijoje esąs “Ba- 
bilionijos bokštas”* Jam nė į 
galvą neateina, kad principas, 
yra ne kas kita, kaip tiktai 
nuomonė.

Tuo budu to kritiko pastan
ga surasti Socialistų Partijo
je ką nors blogesnio, negu 
nuomonių skirtumas, nurodant, 
kad joje esą ir “principinių 
skirtumų”, —■ yra truputį juo-

K. Bielinis

Nuo principų reikia skirtį ne 
nuomones, bet praktikos 
simųs. .'Kudmet žmonių 
nionės skiriasi tiktai praktikos 
klausimuose, lai yra vienas 
dalykas. Antras skirtumas yra 
daug stambesnis.

Musų kritikas apie tai, ma
tyt, yra girdėjęs; todėl jisai 
taip uoliai ir stengiasi surasti 
principų, skirtumus socialistų 
tarpe. Bet nesuprasdamas, ką 
reiškia principas, jisai užtinka 
juos tenai, kur jų nėra.

Jisai sako, kad principas 
yra unijų “amalgamacija”, ir 
kad įtikinus skaitytojus, jogei 
tai<ticsa, jisai senosios unijų 
sistemos šalininkus pastato net 
greta šu kapitalistais, o paskui 
sale jų pastato — socialistus. 
Tuo budu išeina, kad už 
“amalgamaciją” stoja visi geri 
žmonės iš darbininkų judėji
mo, o pYieš ją stoja kapitalistai 
ir “.žulikai”, apsimetusieji dar- 
oinin'kų draugais. Ir pasidaro 
tuomet tai]>, kad “amalgamaci
ja” yra baisiai svarbus dalykas, 
sulig kurio pas klasiniai susi
pratusius darbininkus negali 
uiti dviejų nuomonių.

Bet tikrenybėje ‘‘amalgama- 
cija” yra ne daugiaus, kaip 
tam tikras dienos obalsis nu-i 
kaltas komunistinio internacio
nalo viršūnėse ir per jo agen
tus paskleistas įvairių šalių 
komunistinėse ofrganizacijose^ 
rampai sakant, — komunistų 

arkliukas. , į

! Jeigu jame yra kas nors 
)rinoipialinio, tai—sena ir pu-| 
sėtinai gerai žinoma industrL 
nio unijizrno idėja, kurią so-i 
cialistai (o paskui ir “aidoblis- 
ai”) jau skelbia apie dvejetas 

dešimčių metų laiko. Socialis
tai tos idėjos ir šiandie nėra 
atsižadėję, —- nors kiekviena^ 
žmogus, kuris yra apsipažinęs 
su tuo klausimu, žino, kad sq-i 
cialistai supranta ją daugeliu 
atžvilgių kitaip, negu kai kurie 
'<ili tos idėjos šalininkai. So-i 
cialįstai, pav. nepritaria tam, 
kad vardan industrinio unijizj 
mo turi1 būt griaunamos ama4 
inės unijos. Mat, šitame klau-Į 
sime, kaip ir kituose, jie nėra 
fanatilcai. (

Industrinis unijizmas palie
čia tiktai darbininkų organi
zavimosi formą ir, kaip pats p. 
Jonaitis priphžįsta, jisai atsi
randa tiktai ant tam tikro eko-nedaug kas tesuprato.

li

Iš praeities atsiminimų.
• - ------------------jtoi ",,, v > I < i ' i . .

(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).
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■p, Šiaulių Apskrities Darbinin
kų Tarybos Pildomasai Komi
tetas susidarė iš tų žmonių, 
kurie bent šiek tiek pasireiškė 
suvažiavime savo kalbomis. 
Gryno vandens komunistai šitą 

> savo 
[silpnybę ir todėl renkant Pil
domąjį Komitetą, matomai, pe- 
darė pastangų, kad nepraleidus 
į jį priešingų partijų žmonių. 
Komitetai! išrinkta keli rcv</ 
buciniai liaudininkai ir šių ei
lučių autorius, kaipo, socialde
mokratas. Visas vykdomasai 
darbas pateko į rankas tų, ku
rie skaitėsi ištikimais, man gi 
asmeniui teko dirbti tai, kas 
nebuvo surišta su 'komunistine 
politika, jos paslaptimis, su
manymais ir t. t.
• Komitetui teko gyventi sun
kios dienos. Žmonių mokančių 
tvarkyli ir vesti reikalus nebu
vo. Susisiekimo su apskričiu 
taipgi stok a v o. Tuo tarpu gy
ventojų apsaugos, aprūpinimo 
įr kili reikalai nelaukė, į juos 
tekdavo duoti greitas ir aiškus 
ątsakymas, nes karo išvargin
tas kraštas negalėjo toliau ten
kinti tik įvykių žiūrėtojo vie
toje. Daug laiko lenktų sugaiš
ti patiėties nu vaizdavimu i ir 
naujai susidariusių santikių 
aprašymui, antra* vertus, man 
čionai ne tas ir rupi.

Bene vasario inen. Vilniuje 
buvo šaukiamas visos Lietuvos 
Darbininkų „Taiirybų suvažiavi
mas, kuris turėjo sukoncentruo
ti Lietuvos Tarybų Respubliką. 
Man ir keliems musų drau
gams teko vykti Vilniun. Var
dais .negalais “ per Panevėžį, 

: ijvenČionius," gelžkeliu ir ark- 
iais*1 nušikrapstemė į Vilnių, 
levažiuddanii " 'prisistebėjome 

ijisoms komunistinės Lietuvos 
iįvaigždėms. Visiems į akis 
pitone 4\mevožjio komisaras 
Aišauskas, 'kurs keliaudamas 
“stoličion” vežėsi su savim sa
vo žmoną ir srupiųo 
/riausius patogumus 
valdininko įsakomais.
Alšauskas gražiai nuaugęs vy
ras, dar gražiau apsirėdęs, su 
rusų skonio atlaužta į pakau
šį baronino (avikailio) bran
gia žiemine kepure, padabinta

h. . . **
bendra toksai darbas turi 

bolševizmu, kiekvienam 
neišmanėliui

net

dar 
ne-

Ką 
su 
didcliausiam 
aišku. Lietuvoje tuo melu 
galėjo būti, komunistams
varžant, renkamos) darbininkų 
tarybos, kurios vietomis abso-'^aulė, žinojo ir suprato 
liūčiai nepriklausė nuo tų po
nų, kurie paskui, neikdami dar
bininkus, ėmė valdžią į savo 
rankas ir vykdė ne darbininkų 
valią ir norus, bet komunistų 
partijos diktatūrą, arba atski
rų žmonių neribotą, niekelio 
nepažabotą valdžią. Jei komu
nistai butų ilgesnį laiką pasili
kę Lietuvoje, mes socialdemok
ratai tikri esame, ‘ kad 
“komunistų diktatūros” 
dos, kaip dabar Rusuose) 
ų buvę prieita ir tuomet, 

noma, mums nebūtų tekę 
iis už jų diktatūrą atsakomy
bės ir 'darbas darbininkų tary
tose, kaip lai dabar yra Rusuo

se,. kur darbininkų tarybos nie
ko nebereiškia, nebūtų buVęs 
gailimas. Kol to nebuvo, man 
asmeniui ir daugeliui kitų mu
sų .draugų teko <JivLti tose ta
rybose, teko-liūdėti darbinin
kams tame darbe, kuris buvo 
surištas sli plačios visuomenės 
reikalais. Ar šitokį darbą dir- 
nisis yra 
Rausimą 
kiekvienas
Žmogus, Taigi j s.-d., darbas^ bol- 
ševikams viešpataujant Lietu
voje, susimetė į darbininkų ta
rybas. Musų draugai 
,»dirbdawH niekur ir 
nebuvo atsisakę savo 
mokrato vardo.

Darbas darbininkų tarybose. *
Neprisimenu kurią dienį, bet 

1919 metų pradžioje Šiauliuos* 
iki buvo šaukiamas apskrities 
darbininkų tarybų ir “tcvko- 
mų” suvažiavimas. Mali teko 
būti tame suvažiavime. Atsto
vų buvo nedaug; svarstymas vį-į 
suplausimu ėjo be jokios 'per
spektyvos ' ir ūpo; daUgkitfkĮa 
kas'buvo daroma, tai skaitė* 
mos ilgos, sunkia, neaiškia kal
ba rašytos rezoliucijos >' ir iš- 
anksto paruošti, šiaip1 taip su
vesti tarimai, kurių prasmės

prie 
(to- 
bu- 
ži- 

im-

bolševikas, — į tą 
atsakys neigiamai 

padorus ir mąstąs

tą darbų 
niekados 
socialde-

jai įvai- 
griežtais 

Ponas

Pinigus Lietuvon'
' Siunčiame *
Doleriais ir Litais.

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
'District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.



U. S. Lines surengė iš
leistuves J. Norkui

F. J. Skala, U. S. Linijos atsto
vas Chicagoje, pirko box’ą 
J. Babravičiaus koncertui.

Kastantas Norkus, kaipo ge
neralis United States Linijos 
agentas Kaune, buvo gražiai 
priimtas United States Linijos 
atstovybės Chicagoje, o taip gi 
gražiai išlydėtas.

Vyriausias tos linijos vaka
rą agentas gerai žinomas Chi
cagoje bankierius Frank J. 
Skala pereitą ketvergę išrengė 
K. Norkui atsisveikinimo. va
karienę Morrisomik viešbutyje.

Į vakarienę atėjo visi Uni
ted States Linijos lietuviai 
agentai, Unitėd States Unijos 
Chicagos skyriaus viršininkai 
ir keletas kitų svečių.

Iš smagių pasikalbėjimų 
prie vakarienės pasiaiškino, 
kad dabartiniais laikais did
žiausia patarnavimą ir pagelba 
lietuviams keleiviams gali duot 
tik United States Linija, kurios 
savininku yra pati Amerikos 
valldžia. Lietuviai agentai iš
reiškė pasirjžimą veikti išvien 
su United States Linija ir K. 
Norkų, kadangi tame matė 
daugiausia gero lietuviams ke
leiviams. »

Vakarienės galop buvo ap
silankęs ir garsusis lietuvių 
dainininkas J. Babravičius. Vi
si susirinkę svečiai pasveikinę 
•y. - ---  ■■-i.. _—f-
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NIKODEMAS ATROŠKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu ket- B 
virtajįienyj, Balandžio 2G (L, 6 fa 
vai. vakare, Švento Povyk» ligo- B 

B ninėj. Jis buvo 35 metų am- d
■ žiaus, paėjo iš kaimo čižiunių, I

Ežerėnų valsčiaus, Kauno aps- g
■ kričio; išgyveno -Amerikoj 16 tj

■ metų. Paliko nubudime moterį, I
I Teodorą ir gimines, Lietuvojė—- B 
I brolį ir seserį.

Laidotuvės įvyks antradienyj, B 
| Gegužės 1 d., 9 vai.- ryte iš na- 
| mų. 4325 So. Artesiap Avė., į B 
I Nekalto Prasidėjimo Panelės S 
I švenčiausios bažnyčią ir į šv. B 
I Kazimiero kapines.

Kviečiame visus gimines ir B 
' pažįstamus dalyvauti laidotu- |į
■ vėse.
j Nubudusi moteris

Teodora Atraškienė.

EEB

JUOZAPAS PETKOMS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 24, 8:30 vai. vakare. Li- 
Ko pakavotas Sv, Vaitiekaus ka- 

pinėse, balandžio 27, Turėjo 41 
metus amžiaus. Paliko brolį 
Antaną Amerikoje. Lietuvoje 
motiną, 2 bralius ir 3 seseris. Iš 
Lietuvos paeina Macanų kaimo, 
Leliūnų parapijos, Utenos ap
skričio. Kas norite plaščiau 
apie jį žinoti kreipkitės šiuo ad
resu: A. Tamošiūnas, lfi36 So. 
Halsted St., Chicago, III.

....... ............................................................................................111 m

dainininkę liiojaus supuolė 
pirkti tikėtus Į jo sekamą kon
certą, o generalis agentas 
Frank J. Skala nusipirko visą 
box’ą.

K. Norkus norėjo išvažiuoti 
greičiaus, bet negalėjo apleisti 
Chicagos nepamatęs “Bailaus 
Daktaro”. ♦

Lietuvių Bareliuose
Lietuviu drama Chicagoje
Būrelis scenos mylėtojų pradėjo 

organizuoti dramos draugiją, 
kurion bus bandoma sutrauk
ti geriausios musų spėkos.

Tolyn vis labiau lietuviai pra
deda suprasti ir įvertinti meną. 
Atvyko Chicagon Maskvos bai
lės Teatras. Lietuviai juo labai 
susiinteresavo. Gi muzikos sri
tyje jie patys nemažai dirba — 
yra kelios muzikalinės draugi
jos, kurios labai puikiai gyvuo
ja. Bet su drama buvo daug pra
stesnis reikalas. Tiesa, visokių 
ratelių ir iki šiol buvo nemažai. 
Vienok nebuvo dar bandoma su
burti krūvon geriausius musų 
vaidilas ir pradėti rimtai veikti 
dramos srityje.

Suprasdami tą reikalą, keli 
žmonės suėjo krūvon ir nutarė 
sukurti dramos draugiją, pakvie
čiant jon geriausias musų spė
kas. Prisidėti draugijon jau pa
sižadėjo sekami scenos Mylėto
jai: Antanas P. Kvedaras, Ka
zys Šyrvis — šinvinskas, Juo
zas Kuzmickas — Uktvens, Ade
lė Kukutienė ir Petronėlė Pet- 
raičiutė — Maliorienė.

Kviečiami yra: Jonas Bura- 
gas, Jonas Stasiūnas, Jonas Šau
kimas, Zosė Vaicikauskaitė, Ju
zė Gulbinienė, etc.

Butų geistina, kad ir kiti sce
nos mylėtojai atsilieptų ir sto
tų į organizuojamąją draugiją. 
Sukviesti visų nebuvo galima, 
kadangi neturėjome adresų. Įdo
maujantys ta draugija susirašy
kite su organizatoriais A. P. 
Kvederu arba J. Uktveriu. Laiš
kus siųskite “Naujienų” adre
su.

Ateinančiam sezonui repertu
aras numatoma sekamas: “Pa
vydas”, “Ant Dugno”, “Iš Mei
les” ir “šėtonas”.

— Reporteris.

Paskutinės viešnig 
prakalbos

Klerikalų “sostinėje” susirinko 
neskaitlinga, bet entuziastin
ga publika, kuri sumetė 
$67.44 aukų. — Visi ‘Drau
go” šmeižtai nuėjo niekais 
kuomet žmonės išgirdo tei
sybės žodį.

Pasitaikė, kad paskutinė 
prakaitui iiuisij jjcsr-Llajtlių vieš
nių, atstovių Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto iš Lietuvos, 
atsėjo taikyti po šonu klerikalų 
organo “Draugo”, kuris visą 
laiką plusta ant bedievių, ir 
garsina tas gerbiamas viešnias 
ir jų globoje esančias prie
glaudas bedievybės lizdais. Ka
dangi Meldažio svetainė yra 
vidury tos kolonijos, kur ran
dasi sostinė dievotų klerikalų,

atsisakyti nors supuvusį centą 
aukauti, ir tuomi- padaryti 
“Draugui” džiaugsmą, kad 
klerikalizmo įsakymu — nešel
pti Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto esamų na|$la|ičių prie
glaudų. \

Ponia Venciene papasakojo, 
kiek yra prieglaudų, užlaikomų 
Lietuvių Moterų Globos Komi
teto, kiek yra jose našlaičių; 
kaip jie yra užlaikomi ir auklė
jami; iš kokių šaltinių yra se- 
mamos lėšos tų prieglaudų už
laikymui; ir koks yra atsineši- 
mas Lietuvos valdžios į tas prie 
glaudas, kurias valdžia pati 
siunčia našlaičius užlaikymui, 
bet suteikia vien po 30 centų 
į mėnesį nuo našlaičio, kada 
jų užlaikymas atsieina apie $9 
į mėnesį, ir kokiais budais tas 
neria tekliu s yra užpildomas. 
Kadangi užlaikymas kiekvieno 
našlaičio viešuoju apie $9.00 į 
mėnesį, o valdžia suteikia pa
ramos tik po 30 centų į mėnę- 
sį, o našlaičių yra virš 300, 
suprantama, kaip sunki naš
ta krinta ant visų piliečių, ir 
kokias sumas pinigų reikia 
surinkti aukų keliu, kad naš
laičius užlaikyti,\ Surinkimui tų 
lėšų ir yra atvažiavusios ger- 
biamols vįeši^ios \ Amerikon. 
Greta to, suteikusi dar eilę ki
tų paaiškinimų/ paragina susi
rinkusius paaukoti našlaičiams 
tiek, kiek kas išgali.

Užbaigus p-niai Vencienei 
kalbėti, vakaro vedėjas, p. 
Grisius, pareiškia, kad tie, ku
rie nori sušelpti tas našlaičių 
prieglaudas, malonėtų pasilikt, 
o tie kurie yra joms priešingi, 
gali skaityti vakarą uždarytu ir 
išsikraustyti namon. Ir keletas 
žmonių apleido svetainę.

Aukas ėjo rnkti p-nia Ven- 
cicnė su p. Grisiam. Aukavo 
sekami:

Lietuvių Amerikos ex-ka-

buvo gana žingeidu matyti, 
kaip tos klerikalų sostinės lie
tuviai jatUįasi. Tai ir aprašy
siu. \

Į prakalbas, bal. 27-tą dieną 
Meldažio svetainėn, nuvyko p. 
Venciene, besiartinant 8 vai. 
vakare. Svetainė grtiži, gražiai 
apšviesta, bet žmonių nėra. 
Vien tik komiteto narys, p. 
Grisius sėdi pirmoje eilėje. 
Prie durų stovi vienas vyras, o 
kur pasieny, kitas. Rodėsi, 
“'Draugas” atsiekė savo tikslą. 
Turės iš ko pasidžiaugti. Naš
laičių prieglaudos negaus iš to 
klerikalų » centro jikios para
mos, ir dievoti klerikalai ga
lės pasigirt, kad^“bedievius” 
našlaičius galės badu išmarint.

Poni Venciene jaučiasi ne
jaukiai. Komitetas nežino, ar 
laukti ilgiau, ar važiuoti namo. 
Nusprendė palaukt keletą mi
nučių, iki 8 vai. ir po tam, jei
gu kas ateis, pasikalbėti, ne
rink t visai aukų ir važiuot. Bet 
štai atsidaro durys, įeina kele
tas vyrų, už jų eina antras bū
relis, ir taip svetainės kėdės 
pasimargina žmonėmis. c

Nuspręsta atidaryti vakarą 
ponas Grisius pakvietė susi
rinkusius susisieiti krūvon. 
Suskaičius, žmonių buvo apie 
20. Pras\i|dėljol pasilcalbėjjmad. 
Kalbėjo keletą žodžių p. Gri
sius, i>o tam Hertmanavičius, 
o gale p. ’Viencienė. Hertma
navičius atkreipė atidą į “Drau 
go” agitaciją prieš Lietuvių 
Moterų Globos Komitetą ir nu- 
rpdė įtos agitacijos pasekmes 
Atkreipė domę į keletą klerika
lų agitacijos tvirtinimų, kai 
tai, našlaičių prieglaudų “be
dievybę”, nurodydamas, kad 
pbielglaudoje našlaičių Kaune, 
užlaikomoje Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto, kur p-nia Šle
ževičienė yra pirmininkė, tikė
jimo dalykai yra iŠguldomi 
kunigo Sabalu tiško, vieno švie
siausių kunigų Kaune, žinomo 
poeto ir rašytojo, rašančio po 
nom-dc-phim “Rūtele”. Žino
ma, kunigas Sabaliauskas iš- 
dėstinėja tikėjimą, bet ne kle- 
irkalizmą, ir tokius, kunigus 
t ip Lietuvių Moterų Globos 
Komitetas, kaip ir visi kiti lie
tuviai, ar jie yra “Liaudinin
kų”, “Valstiečių” ar kitų pa
žangių partijų žmonės gerbia. 
Tokių šviesių lietuvių kunigų 
mes turime net ir Chicagoje, 
bet “pasiutę klerikalai” “'Drau
go” redakcijos nemoka atskir
ti tikėjimo nuo klerikalizmo, 
ir už tai tuos visus, kurie, ne
nori, kad Lietuvoje viešpatautų 
kunigų valdžia — klerikaliz
mas, smerkia kaipo “bedie
vius”, “laisvamanius”, ir kitais 
vardais. Nurodė taipgi į bibliji- 
nį “saniariloną,” kuris stato
mas yrą krikščioniškos meilės 
pavyzdžiu, ir palygino tos kle
rikalų žygius prieš nelaimingus 
lietuvių našlaičius su to “sa- 
maritono” mielaširdysle”, kas 
yra £*<?riau«iu pavyzdžiu, kad 
klerikalizmas yra priešingas 
krikščioniškai dvasiai,, ir kad 
klerikalai tai ne krikščionys, 
bet tikrieji bedieviai, kurie ne
turi ne tik jau krikščioniškų, 
bet aplamai žmoniškų jausmų. 
Išrodęsrtą viską, pareiškė, kad 
susirinkusieji nerefikalauja va
dovautis kalbėtojų išvadžioji
mais ir gali pasielgti taip, kaip 
jų širdys liepia, ir gali pilnai

reiviai ................. $25.00
Vac. Bruziauckas .... 5.00 
A. Jurkstąj .............  5.00
S. Bučys ..................   5.00
Kazimieras Būras .... 4.00 
Juozas J. Saukus .... 2.00 
J. Denta ..................... 2.00
J. Valaitis ................. 2.00
M. Paliuonas ........ 2.00 
P. Latras ............. ;... 1.00
K. Savickas .................. 1.00
J. Makauskas .............. 1.00
P. Degutis .................. 1.00

* Smulkių ..................... 44c

Viso ................. ‘ $57.44
Ponas Meldažis paauka

vo svetainę veltui, kas rai
škia ............................. $10.00

To vakaro aukos viso

Tas parodo, kaip jautėsi visi 
tie, kurie atėjo pasiklausyt tei
sybės o ne “Draugo” klerikališ- 
kų šmeižtų. Reikia tikėtis, kad 
ateity žmones, lietuviai, pasi
skaitę ir pasiklausę klcrikaškų 
šmeižtų eis .persitikrint, kaip 
tio šmeižikai “bedieviai” “lais
vamaniai’ atrodo tikrenybėje, 
ir kad kuo daugiau prasipla
tins tas žingeidumas, to silp
nesnis tas žingeidumas, to sil
pnesnis bus bailumas, ir maž 
po maž, lietuviai atskirs kleri
kalizmą nuo tikėjimo, ir tada 
vlieton ’klci(i'Xa^i|zmas lieltuMių 
tarpe išsiplėtos tikroji krikščio 
niška brolybė.
—Ten buvęs, girdėjęs ir matęs

NAUJIENOS, CHclgo, TU

Iš Burnside
Jaunimo Kliubo ir Liuosybės
Lietuvių draugijos vakaras.

Praeitą sekmadienį vietos 
Liuosybės Lietuvių draugija ir 
Jaunimo Kliubas bendrai buvo 
surengęs vakarą. Programas 
buvo margas —buvo dainų, 
deklamacijų, monologų, —-ku
rio išpildyme dalyvavo p. Ber
tulis (kunigu pasirengęs žmo
nėms pamokslą sakė), Kaz. 
Andrėj tinas iš Cicero ir p. U. 
Kostaitienė, kaipo dainininkai, 
ir dvi mažiukės šokėjos. Pp. 
Andrejauskas su Kosaitiene 
dainavo solo ir duetu. Progra- 
mui pasibaigus buvo šokiai. 
Žmonių buvo susirinkę pilna 
salė.—Vituris.

P-lė Jurgeliu te 
Chicagoj.

Praeitą šeštadienį Chicagon 
atvyko p-lė Petronėlė Jurgeliu- 
te, SLA. centro sekretorius. 
Atvyko tos organizacijos reika
lais ir sutruksianti apie savai
tę laiko. P-lė Jurgeliutė apsisto
jo pas pp. Gugiųę. *

Liet. Motery Globos Ko
miteto atstovės ap- ' 

leido Chicagą.
Pp. Šleževičienė ir V. Ven- 

cienė, kurios apie trejetą sa
vaičių darbavos Chicagoj ir 
apielinkėj Lietuvių Moterų Glo 
bos Komiteto globojamų Lietu
vos našlaičių reikalais, praeitą 
šeštadienį atsisveikino su Chi- 
cagiečiais ir išvažiavo rytų 
link. Stotin palydėjo jas gra
žus būrelis vietos visuomenės 
darbuotojų. »

Chicagos biznieriy aukos
Lietuvos Moterų Globos Komi

teto Prieglaudoms Lietuvoje, 
balandžio 24, 1923, (Rinki
mo Komitetas: Pn. Domą 
Šleževičienė, N. C. Krukonis, 
Antanas Buchas ir Juozas 
Hertmanavičius). Viso labo 
$277.50. „ i

Aukautojų sąrašas:

I. Stambiosios aukos:

labo išneša ................... $6744

The Peoples Furniture Co., 
1922 South Halsted St. . .$50.00

Antanas Mielskis, 1000 So. 
Halsted St......................... 15.00

Jusliu Kulis, 3261 So. Hals- 
ted S t., ......................... 15.00

Po $10: P. K. Buchas, 3321 
S. Halsted St., Frank Zolp, 
3432 So. Halsted St/ Juozas 
Skinderis, 3428 So. Halsted S t., 
J. F. Badžius, 668 W, 18th St., 
Bridgėport FurAiture Co. 3224- 
26 S. Halsted St., G. Burba, 
3214 Sb. Halsted St., Adomas 
Grigas, 3114 So. Ilalstecl St., 

Mikolas Masser, 3201 S Hals
ted St., Vincas Yticius (Jucevi
čius), 3245 S. Halsted St.

Po $5.00:
Juozais Puidokas, 3364 S. 

Halsted St.<, Ona Saunoriene, 
3354 S. Halsted St., “Telegra
mas” (V. B. Valavičius), 6(>6 
W. 18t St, J. Niprikas, 642 W.

(Seka ant 6-to pusi.)

LABAI DĖKINGI ESAME P-ui 
Peter A. Milleriui, kuris gyvena 
2128 W. 22-nd St. Jis savo teisirf^ 
gaiš patarimais pagelbėjo išgydyti 
musų dukterį 1G mėnesių senumo 
Malviną, jai buvo atimtos kojos ir 
negalėjo vaikščioti nei pajudinti, o 
dabar yrh sveika. Labai esame dė
kingi jam uį jo teisingus patari- 
mus.

Kas norėtų persitikrinti apie 
teisingumą šitų pranešimui mes vi
sada galime'paaišiknti ypatiška*.

JONAS IR BARBORA SANDARAI
2460 W. 45-th Pluce.

Eypreso Patarnavi
mas i EUROPĄ!

TŽEGULIARI- 
X NIAI išplau
kimai suimtomis. 
Laivai išplaukia z 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli ! 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S» V. Raidžios 
laivų.

Pres. Harding Gegužės 12 
GeO. Washington Gegužės 19
Pres. Roosevelt Gegužės 26 

Ėašykit dėl informačijų ir dėl 
, išplaukimo, kainų ir t. t.
United States Lines

45 Broadway, New York City
Manageriai Operatoriai dėl
U. S. Shipping Board

CUNARD 
Lietuvon per 10 dieny 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų >
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

I (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piiiavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAIS LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingu dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo Dile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chiteago, III.

----------------------------------------------------------------------------------------------- ----- -------------------- -----------------------

Gal jums reikalingi 
akiniai •'

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatihis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina jnirgėjimą žiurėji- 
nrio, ašarų BeįęiįnĮi ir galvos s!c<avi- 
dėjimą. N

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akį.4 raudonos.

JEI nors mažiausis\|rijojimas dide
snės šviesos pagamina niuksė
jimą.

JOHN J. SMĘTANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ąve. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienoe.

< «M.W T-«lU   

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

3315 So. Halsted St^ Chicago, III.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tdiregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su - elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mbkyklos vaikus.

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

Phone Boulevardr 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Segėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy- 
’ dote ne tą ligą.

PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai ant kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūslės, gali but,*kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:
Akis, Ausis, Nos^ ir Gerklę. ’

Drl J. Van Paing,
Ofisas ir Jaboratorija:

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nua 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CIIIROPRACTOR

G^dau bo operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinj 
sųsišlapinimą, dusulį įr visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimą! dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

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

. 9 iki 12 a. m.

»
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

18th St., Kaz. Beinoravičius, 
3301 Emerald Avė:, J. Petraus
kas, 3248 S. Halsted St., Anta
nas Ramašauskas, 1718 Hal- 
ted St., Juozas ir Rozalija Lep- 
pa, 3206 S. Halsted St., Julius 
Jurgilis, 3121 S. Halsted St.

Po $2.00:
Antanas Molinis, Adelė Mis- 

ciukaitienė, Antanas Kinderis, 
Moniks ir Tad. Jonušai, Mare. 
Ma t ulevicjiusi \Voi t kefv'ič'ius
Studio, Juozas Šniukštas, An
tanas Ambroįlkius, John Kubi- 

cek, J. Dargužis, Bridgepoj’t 
Garage, Edvardas Baksevičius, 
Beek’s Dept. Store; F. M. Šat
kauskas; O. Lustig Dept. Store, 
Stasys Lovik, Jonas Kiaukė, 
Juozas Juknis, A. Martinkus, 
F. Vatekaitis, Albert Jokubaus- 
kas.

Po $1.00:
F. E. Andrius, H. B. Stern, 

B. Dermeiko, Jonas Lendraitis, 
V. Kiltinas, A. Gedvilas; Pet-I 
ronėlė Kairytė, A. B. Junevi
čius, J. Godianis, Augustas Gri
gas, F. Pluskevičius, Ed. Stahl, 
S. Dijokas, A. J. Mosgers; J. 
Guokas, Jonas Legeikio, j 
The Pansine, A. Klimaitis, J. Į 
Milkevičius, Jozefina Pocius, I 
ir Madenis 50 centų.

Bal. 26—23 Stanley Dowgial- 
lotwicze $5, Juozas Baltas $1.

Viso Labo ............. $283.50
Patikrinta: J. J. Hertmana- 

vičiius, Sekr. Chgo L. Bendro 
Komiteto.

truška ir .Jonas Grigutis. Po 
$1 aukavo: K. Galdunas, J. 
Vigotas, J. Budrius, M. Petru- 
levičius, F. Molvidas, K. Tuci- 
nas, K. Strumillo, J. Sirunas, 
J. Balsis, M. Atkacunas, R. Mik- 
sis, J. Lavrentinas, A. Kirlys, 
Ona Butkienė, Vr Fabijonas, 
Juzė Rimšiute. Smulkių aukų 
sumesta $9.45.
♦ Vis6 labo ............  $29.45

P. S. Aukos priimtos p. Pet- 
raitienės perdavimui Iždinin
kui Bendro Komiteto.

Patikrinta: J. J. Hcrtmana- 
vicius, Sekr. Bendro Komiteto.

AUKOS LIETUVOS SOCIAL
DEMOKRATAMS

Jos. Guščius, $2. Po $1 — P. 
Kniukšta, A. Ronkus, K. Adomaitis, 
A. Dainis, M. Mazūras, V. Guščius, V. 
Ančiulius ir J. Povilaitis. J. Grenis 
25c. šias aukas surinko ir pridavė 
Drg. J. Guščius. Visa $10.25.

Ačiū draugams už aukas.* Jos bus 
perduotos Lietuvos Socialdemokra
tams.

A. žymontas, LSS. Sekretorius.
Atitaisymas klaidos. — Garsinant 

aukas iš Atlantik, praleista vardas J. 
Ališauskas, kuris aukavo $1.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENES 
MARŠRUTAS.

Bal. 30. Išleistuvės.

North Side. Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis stato scenoje operetę “Tarnai
tės Pamoka”. Nedėlioj, Gegužės 6, 
1923, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.

— Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBIHIMKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME

SKAITYK!

SKAITYK!

500 MERGINŲ ’ 500

VYRŲ

Laudrčs dafbiniūkių 
Prie mašinų darbininkių 
Dirbtuvės darbininkių 
Prie namų darbininkių

Darbas pas
PHTLII^BORN

. Gera mokestis

Nuolat darbas

Švarus ir paprastas

Lengvas išmokti

Mes išmokinsime jus

Vynioti bundulius

Del

Ir

parcel post išsiuntimo

Baksų stičerių

t. t. t. t.

Atsišaukite tuojau

PIIILIPSBORN

Congress & Paulina 
Marshfield “L” Station

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo, 
$12.00 į savaitę, valgis ir kam
barys. Atsišaukite tuojaus-* 

1730 So. Halsted St.

Lietuvos Motery Globos 
Komiteto Našlaičiams 
— Ponioms Šleževičie
nei ir Vencienei apsilan
kius, sudėjo iki balan

džio 25 d.

BROOKLYN, N. Y. — LSS. 19 kp. 
narių domei. 6 d. gegužės (sekmadie
nį), 2:30 vai. po pietų, naujoje socia
listų svetainėje 319 Grand St. įvyks 
LSS. 19 kp. susirinkimas. Malonėki
te visi kuopos naciai atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų, kuriuos be atidė
liojimo reikia aptarti. Nepamirškite 
ir naujų narių atsivesti.

Taip pat yra kviečiami ir tie, ku
rie dar nepriguli LSS. 19 kp., ateiti 
į šį susirinkimą.

LSS. 19 kp. org.

REIKALINGA moteris in
dams plauti, darbas dienomis ir 
ant visados.

Atsišaukite
2325 S. Leatvitt St.

Great Northern Hotel, 
►kily, bal. 6-tą .... $1.230.75
Liuosybės Svotai

Cicero, III. ..............
Mildos Svetainėje,

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKIA stiprių moterų nese- 
nesnių kaip 30 metų amžiaus 
dirbtuvės darbui. Gera mokes
tis.

VIT-O-NET MFG. CO., 
4111 Ravenswood Avė.

87.73

115.00

42.95

PAJIEŠKAU savo tėvo P. Kniukš
tos. Iš Lietuvos paeina, Mažeikių 
apskričio, Sedos valsčiaus, Gudalių 
kaimo. Mielas manoztėveli, jei tebe
si gyvas, malonėk atsišaukti, ar kas 
žinote apie jį, meldžiu pranešti. Kas 
praneš, tas gaus $10 dovanų.

P. KNIUKŠTA, 
11356 Dugundre St., 
Hamtramck, Mich.

REIKIA —
Indų plovėjų, $14 į savaitę, 

6 dienos darbo.
CA1 IiIiL L RĘSTA UR ANT

4153 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKIA DARBININKO

VYRŲ

$1.866.50

J. J. Elias svetainėje, 
Town of Lake .... 
Halsted Inst. Churęh 

Auditorium .................
Strumillos svetainėje,

Roscland, Illinois ............ 29.45
Rockford,, III.............. 50.61
Liuosybės Svetainėje.

North Side............. . ..79.78
Biznierių aukos, balan.

džio 2^1, 1923 ............. 277.50
Viso labo pinigais ir bo- 

na^s ........................
Pinigai ir bonai

Bendro Komiteto Iždininkui.
208 Kuopa Moterų Susiv. L. 

Am., Blaekstone viešbuty
...... .................. 143.00

Šitos aukos nepriduotos Ben
dro Komiteto Iždininkui, 
pagarsintos “Nuaj ienose”, 
25, 1923.

Viso 
dienai

Bal. 
aukos

Viso
P. S. Skaitlinės ne priduotos 

iš Westville, III. ir laukiama 
pasekmių iš Meldažio svetai
nės.

Pastaba: Svetaines susirinki
mams paaukavo p. J. J. Elias, 
ir Strumillo. Virš
sumos atliko apmokėjus 
taines kitose vietose, 
svetaines 
ninkams.

Iš virš 
mos, bus

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. • Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndąle 0114.

labo Chicago, iki

labo

bet 
bal.

šiai 
$2.009.50

.... 6.00
$2.015.50

paminėtos 
sve- 

kur už 
buvo mokama savi-

paduotos abelnos su- 
išmokėtos bilos 1)

kutai, ir 3) Viešnių kelionė į 
Chicago ir htgal New Yorkan. 
4) Lėšos surištos su patarna
vimu teikiant viešnioms butą 
ir pragyvenimą. Butas ir pra
gyvenimas suteiktas be atlygi
nimo .

AUKOS SURINKTOS LIETU
VIŲ MOTERŲ GLOBOS KO
MITETO PRIEGLAUDOMS 
STRUMILLOS SVETAINĖJE.

ROSELAND, bal. 20, 1923..
Po $2. aukavo: Juozas Bal-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikia —
Iš priožasties padidinimo 

musų biznio mes reikalaujame

Reikia -
DARBININKŲ IR PAGEL- 
BININKŲ DARBAS 
DIENOMIS IR NAKTIMIS 
GELEŽIES VERAUZB#r*" 
10 VALANDŲ. 45c Į 
VALANDĄ., NUOLAT 
DARBAS.
ATSIŠAUKITE TUOJAU 
JONĖS and IAUGHLIN 

STEEL CORP.
46-th St. and Oakley Avė. 

arti Western Avė.

100 MERGINŲ IR MOTERŲ.

tuojau, nuolatiniam, švariam 
dirbtuvės darbui. Dirbtuvė švie
si. Geros darbo sąlygos. Kainos 
kaip darbui nuo štukų tuojau. 
Musų merginos uždirba nuo $15 
iki 21 už 5 darbo dienas savai
tėje. Ateikite pasirengusios dar 
ban 7:30 bile rytą. Darbo va
landos nuo 7:30 ryto iki 5 vai. 
po pietų.

820 So. Kildare Avė., 
tarpe Harrison ir Roosevelt Rd. 

SPAUiLDING and MERRICK

MOLDERIŲ
Mes padidinome savo darbininkų 

skaitlių ir turime vietų darbui nuo 
štukų.

INTERNATIONAL HARVESTER 
CO. TRACTOR WORKS

2600 W. 31st Blvd.

REIKIA FANDRĖS DARBI- 
ninkų į bresinę fandrę. 49^ 
valandos į savaitę. ’ ' .

SLOAN VALVE COMPANY 
4300 W. Lake Street

REIKIA PALIŠERIŲ (fran- 
euzišku metodu), patyrusių. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

2331 Ogden Avė., netoli 
12-tos gatvės.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui į rųšis popierų at
karpų.
Rocco Rizzo Paper Stock Co., 

612 W. Taylor St.

REIKIA virėjo, turi būt paty
ręs, darbas naktimis. Gera alga 
ir nuolatinis darbas.

Atsišaukite:
NATIONAL RES^AURANT, 

1841 So. Halsted St.
REIKIA MOTERŲ prie valy

mo kambarių ligonbuty.
Atsišaukite:

PRESBYTERIAN HOSPITAL,
1753 W. Congfess St.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHIGAGO WINDOW 
CLEANING CO.

62 W. Wsliington St.

DARBININKŲ ir pagelbinin- 
kų į fandrę. Jauni vyrai, kurie 
nori ką nors išmokti čia yra ge
ra proga.

Atsišaukite
LINK BELT CO., 

329 W. 39 St 
2 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

DARBININKŲ
Mes turime vietų kur su ambicija 

vyrai turi gerą progą pasiekimui ge
resnio darbo.

INTERNATIONAL HARVESTER 
CO. TRACTOR WORKS

2600 W. 31st Blvd.

REIKIA RAKANDŲ PER- 
krustytojų ir pagelbininkg. At
sišaukite:

BLAKESLEE’S
2535 Washington Bvd., 6 v. r.

REIKIA vyrų prie automobilių bu- 
davojimo ir penterių komercialių ir 
motor busų. Puikios darbo sąlygos. 
Nuolat darbas ir gera alga.

Atsišaukite
KASTORY MFG. CO., 

La Grange, Illinois.

Reikia —
VYRŲ IR VAIKINŲ 

Abelnam dirbtuvės darbui
FULTON SAW W0RKS

52-nd Avė. and 22-nd S t. Cicero

PUNCII PRESS 
ir DĮRILL PRESS 

OPERATORIŲ 
FULTON SAW W0RKS 

52-nd Avė and 22-nd S t. Cicero

Reikia ,f-
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

Reikia — .
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagęlbinimkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks , 

Riverdale, III.

X.

REIKIA DARBININKŲ

Del išvažinėjimo (trucking) 
jabelnam darbininkų darbui, 
landos nuo 8 ryto iki 4:30 po 

pietų. Algos 50c. į valandą.
Atsišaukite
Į samdymo departmentą 

STEWART-WARNER 
SPEEDOMETER CORP. 
1828 Diversey Parkway

RėlKiA'LI'N'GAS darbininkas 
prie gramafonų dirbimo maši
noms.

Atsišaukite
5127 So. State St.

REIKALINGAS lietuvis bučeris ir 
kuris moka su troku važiuoti. Reika
lingas vaikinas apie 18 metų ir vir
šaus dirpti j grosernę. Darbai geri 
ir ant visados. Kreipkitės vakarais 
8 valandą.

3158 Emerald Avė.

REIKIA fandrės darbi
ninkų, nuolat darbas, 50c. į 
valandą.
Stromberg Motor Devices 

64 E. 25th St.
----------------H------------- ----------------------------------------- 1------------- --- --------------- r-—

REIKALINGAS bučeris, ku
ris žino savo darbą.

Atsišaukite:
2558 W. 69th St.

Prospect 7756

MOLDERIŲ, apprentice mol- 
derių, sortuotojų, grinderių ir 
darbininkų. Nuolat darbas ir ge
ra mokestis. Atsišaukite

1760 Diversey Parkay

______

Reikia —
Darbininkų iškrovimui rakan

dų karų. Nuolat darbas.
Atsišaukite

MR. BOYLE, 
HARTMEN FURNITURE

CARPET CO.,
39th St. & Ashland Avė.

&

Reikia -
Patyrusių mūrininkų prie mu- 

rinimo pertvarų. Nuolat dar
bas.

Atsišaukite
WESTERN ELECTRIC CO., 

INC.,
48th (Cicero) Avė. & 24th St.

REIKIA keletą vyrų su mažu 
troku ar automobiliu, gali už
dirbti $15-$18 į dieną. Patyri
mo nereikia. Atsišaukite tuojau 

2117 Ogden Avė.

REIKIA gerų darbininkų pa
prastam darbui, nuolat darbas ir 
gera mokestis, taipgi geros dar
bo sąlygos. Atsišaukite

NATIONAL LEAD CO.
1710 So. Peoria St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas ge

roje biznio vieloje lietuviais ir 
lenkais apgyventoje. Biznis iš
dirbtas. Gatvekariai eina pro 
šalį. Kaina pigi. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

1818 W. 47-lh St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAL 
synio šapa, su moderniškomis ma
šinomis, geriausiais įtaisymais. 
Biznis išdirbtas, per 14 metų. Vie
noj vietoj; pardavimo priežastis, ap 
leidžiu Chįcagą *

1805 t- W. 45-th Str.

PARDAVIMUI saliunas už cash 
arba mainysiu į namą, bei lotą. Sa
liunas randasi geroje biznio vietoje, 
apgyventoje švedų, vokiečių ir kitų 
tautų. Biznis yi*a nešantis gana ge
rą pelną. Priežastį patirsite ant 
vietos.

5128 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI groserne, delikate- 
sen, saldainiai. Gyvenimui kambariai. 
Renda $30, lysas. Įstaiga 22 metus 
senumo. Pelno padaroma $4000 į me
tus. Geriausias pasiūlymas.

Atsišaukite:
'500 So. Morgan St.

EKSTRA BARGENAS par
duodu bučcrnės ir grosernės vi
sokius pikčerius (įrengimus) 
už labai mažą kainą. Jurgis 
Šnekutis, 8823 Commercial Av. 
So. Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas, viso 
kių tautų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo — važiuo 
j u Lietuvon.

2241 W. 21-st Street

PARDAVIMUI SALIUNAS 
gera vieta ir geras biznis, lea- 
sas ant 3 metų.

Atsišaukite:
2050 W. 21-st St.

PARDAVIMUI VIENA Iš GE- 
riausių Icc Cream Porterių; geriau
sias biznis iš visos Ciceros. Par
duosiu pigiai. Priežastis noriu grei
tai parduoti, nes apleidžiu miestą, 
išvažiuoju ant ūkės.

4932 W. 14-th St

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė, 
parduosiu pigiai. Duosiu lysą ant 
kiek norit, renda nebrangi. Biznis 
cash ir gerai išdirbtas.

Atsišaukite
4516 So. California Avė.

Phone Lafayette 0950

PARDAVIMUI groserne, biznis iš
dirbtas per daug metų. Storas ant 
kampo, 4 ruimai gyvenimui. Ren
da pigi. Kreipkitės j savininką. 
Priežastis pardavimo liga. 

Atsišaukite
3700 Emerald Avė.

-----*—+--- »-4c- ——-—— 
PARDAVIMUI barzdos sku- 

tykla, biznis išdirbtas per daug 
metų ir apgyventa visokių tau
tų. Priežastis parudavimo, tu
riu kitą biznį. Atsišauki t į Auš
ros Skyrių, 1614 W. 46 Si.

PARDAVIMUI delikatesen krautu
ve, puikiausia krautuve West Sideje, 
įsteigta 10 metų tam atgal, prie pat 
didelio teatro, lysas ilgam laikui, 
transfer kampas. Turi būt greit par
duota, nes turiu kitą biznį. Agentų 
nereikia.

Tel. Kedzie 1060

PRSIDUODA 3 krėslų bar- 
bernė ir maudynė. Lietuvių ir 
kitų tautų apgyventa; vieta iš
dirbta per ilgus metus. Atsi- 
šauikit į Naujienas Box 244.

PARDAVIMUI visokios rųšies 
smuikų mažu ir didelių. Pigiausių ir 
brangiausių kainų ir mažiems vai
kams mokinties turiu geru smuikų ir 
taisau sugadintas kam reikalinga pa
taisyti. Kreipkitės. Jonas Juokubonis 
3310 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
4425.

NORINTIEMS gera bizniavą na
mą, pamatyk sekančius namus, 3990 
Archer Avė. 2 augštų mūrą namas, 
krautuvė ir 6 kambariai.

Antras namas 4200 Sg. Maplewood 
Avė., 2 augštų 3 pagyvenimų ir krau
tuvė. Tie namai tinka dėl visokio 
biznio. Galima nupirkti su mažu 
įmokėjimu.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St., 

Phone Yards 6894

RAKANDAI
RETAI TOKIA PROGA.

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai. Puikus parlor setas, valgo
mo kambario setas, 3 miegamo kam
bario setai, karpetai, pastatoma Įtam
pa, paveikslai, dvigubų springsų fo
nografas su rekordais. Parduosiu 
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Atei
kite tuOjaus ir nepraleiskite šio bar- 
geno.

Rezidencija
1922 So. Kedzię Avė.

PARlDiAVIMŪI 6 kambarių 
moderniški rakandai, biskį var 
loti.

PARDAVIMUI 7 kamb. na
mas, furnace apšildomas, elek
tra vanos, 1 blokas nuo Wes- 
tern Av. karų. Bargcnas, $6150 
išmokėjimais. 6550 So. Clare- 
mont Avė., Republic 1320

KAM REIKALINGA FARMA
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 

miesto prapertės. 60 akrų žemės, 45 
dirbamos, 15 ganyklos su mišku, vi
sos naujos triobos, taipgi ir kiti įtai
symai katrie prie žemės dirbimo rei
kalingi. 3 arkliai, 10 karvių, 16 kiau
lių, 60 vištų, 7 antys. Randas 23 
mylios nuo Chicagos. Kreipkitės 
ypatiškai arba per laišką.
J. SM. ARCHER ROAD EAST FARM 

Box 2 Lemont, III.

Turi būt parduoti tuojau. 
Atsišaukite 
3402 So. Auburn Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Durant ir 

Star karai. Tuojau. Pinigais 
ąrba išmokėjimais.

1633 Milwaukee Avė., 
Humboldt 0868

PARDAVIMUI automobilius 
Hudsdn sodan 7 sėdynių. Visai 
kaip naujas. Parduosiu pigiau
siai, nes man yra reikalingi pi
nigai. Kreipkitės 939 W. 33 SI.

PARDAVIMUI automobilius 
Stutz Sport model 4 sėdinių, 
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo, 
nes man labai reikalingi pini
gai dėl svarbių reikalu Kreip
kitės 3300 So. Union Avė. 2 fl.

NAMAI-ŽEME
2 fialų 5-5 kambarių, bciz- 

mentas, geroj padėti, netoli ka
rų linijos. Visi įrengimai ir ap
mokėti. Kaina $4,500, $1,000 pi 
nigais. Klius kaip renda.

k J. N. ZEWERT and CO. 
4400 So. Kedzie Avė.

DIDELIS BARGENAS!

Pardavimui ar išmainymui ant 
namo. Garadžius yra statytas 
ant 2 kampo didelių lotų ir da
ro didelį biznį. Norėdami pirkti 
ar mainyti ant namo kreipkitės 
pas:

JOSEPII YUSIIKEW1TZ, 
4034 Archer Avė., 

Chįcago, 1'11.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas ir du lotai, kaina $3,500. 
Trijų kambarių namas, ir du lo
tai, kaina $2,500. Taipgi tušti 
lotai ant lengvo išmokėjimo. At
sišaukite: 5124 Archer Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių frame 
bungalow. Yra sunparloras, elektra, 
porčiai, % akro daržas ir pieva. 
Vištininkas ir garadžius ir kiti budin- 
kai. Cemento šalygatvis. Kaina 
$5500, išmokėjimais. Savininkas.

6146 So. Kenneth Avė. ,

LAIMINGAS BUSI NUO PIRMOS 
GEGUŽĖS

Pardavimui kertinis muro namas su 
bizniu, vertas $60,000. Parduosiu už 
$26,000 įmokant $8,000 cash, o liku
sius išmokėti po $1,100 į metus per 
16 metų. Rendos neša $350 į mėne
sį. Geriausia vieta dėl saliuno ir dėl 
rendos ant S. S.V Atsišaukit pas 
Klem. Widzes.

UNITY REALTY CO.
750 W. 33 St. arti Halsted

PARSIDUODA 4 lotai arba 
mainysiu ant namo arba au
tomobilio. Parduosiu pigiai. 
Randasi West Pullmane. Atsi
šaukite vakarais arba nedėlioj 
5257 Princeton Avė.

KAS NORI gyvent ant tyro oro, 
laikyt gyvulius, 2 kampiniai lotai, 4 
ruimų namas, vištininkai, bamė dėl 
karvių, dėl arklių, trįs blokai iki ša
pų, kur darbas nuolatinis. Parsiduo
da labai pigiai, $500 įmokėti, daugiau 
kas mėnesį. Meldžiu atsikreipti. S. 
Markūnas, 654 W. 120. St. Telefonas 
Pullman 2856. /

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI, 
4 pagyvenimų mūrinis namas, parsi
duoda labai pigiai, arba išsimaino ant 
bučemės, grosernės ar saliuno;

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St. 
TeU Boulevard 9641.

PARDAVIMUI DIDELIS BARGE- 
nas, 5 kambarių, frame namas prie 
6114 So Kildare Avė., lotas 60x125, 
kainą $3950.00. Inmokėti tik $700, 
lengvais išmokėjimais. Matykite 
savininką.

Rm. 802, 10 N. Clark St.

PARDAVIMUI 2 flatų frame na
mas 5 ir 6 kambarių, Berwyn, lotas 
30x125. Bargenas. Kaina $4800.00? In- 
mokėti tik $800.00.

3014 So. Winfield Avė. 
Matykite savininkų.

Room 802, 10 N. Clark St.

PARDAVIMUI našias 3 fletj^ po 6 
kambarius ir garadžius. Geriausias 
namas ant Uniori Avė. Parsiduoda 
oįgiai. Kreipkitės pas sąvįnin-

3347 So. Wallace St.

ANT PARDAVIMO 2 farmos 
viena 120 akrų kita 40 akrų. 
Atsišaukite pas savininką

DANIEL TOPEltCER 
5921 So. įTroy St. Chicago, III.

PARDAVIMUI namashrPe- 
karnė, geras namas ir gerai iš- 
dirptas biznis. Parduosiu už pi
gią kairią. Kreipkitės, Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halsted St., 
Num. 22.

PARSIDUODA medinis 2 
pagyvenimų namas įx> 7 kamb. 
1 kampinis lotas. Noriu par
duoti greitai todėl leisiu pigiai 

6802 S. Maplewood. Avė.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 ėst Madbon Street

. fieeley 1643
Kirpi dezauiinimas, siuvi

mas, d making ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą divtjimui. 
Dienom^ ar vakarais klesos. Spe
cialia 
mergi 
kirpti 
drap

B
P _ . _ .
arba tetefonuoldt klausdamos In
formacijų.

ų kursas moterims ir 
ms, atsineškit audėklą, su- 

pritaikyti ir pasidaryti sau 
as.
to ir namų kursai akryMlią 

Kreipkitis, rašykit,

IŠMOKITE 
VAŽINĖTIS TAISYTI

$15 $15
Šoferio laisnis garantuojamas 

NELSON SCHOOL OF MOTORING, 
2825-27 5th Av., 5thAv. garadžius,

. netoli California ir Madison

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, \Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, . Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, • Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATB3 AUTOMOBILIU 
$20 Instrukcijos $2S

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu būdu, 
visokio iidirbimo automobilius. Lais- 
niua ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MITNSON SCHOOL OF MOTO1IN0 

1507 W. Madtan St.

*

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyboa 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dieri. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.; 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto Aki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-rbs luboit)
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