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Vokietija prašysianti moratoriumo i a e m a a ewn 1

Žudo geležinkeliečius

Valdžia paims anglių kasyklas

Vokietija prašo morato
riumo.

Prašys talkininkų palengvinti 
mokėjimą kontribucijos ir 

duoti jai paskolą.

. BEIU.INAS, liepos 9. ----- <itxu

tomis patikimomis žiniomis, 
valstybės nrinisteris ir pirmi
ninkas karo skolų komisijos, 
kuris kartu su kitais Vokieti
jos delegatais išvažiavo į 
Paryžių perstatyti kontribuci
jos komisijai visą Vokietijos 
finansinės padėties rūstumų, 
gavo nuo savo valdžios instruk 
cijų telegrafu, paprašyti talki
ninkus suteikti Vokietijai mo
ratoriumų (laikinį paliuosa vi
nių nuo mokėjimo skolų) ir 
išnaujo sušaukti internaciona
linį bankierių komitetų, kad 
dar sykį pasvarstytų apie su
teikimų Vokietijai paskolos, 
kuri esanti vienatiniu Vokieti
jos išganymu.

Ketvertų dienų atgal vokie
čiai buvo užkalbinę Anglijos 
diplomatus ir gavo iš jų prita
rimų, todėl jie ir telegrafavo 
prašyti moratoriumo. Taipjau 
buvo užkalbinta talkininkus ir 
apie bankierių komitetų.

Sprendžiama, kad Vokietija 
prašys talkininkų paliuosuoti 
nuo mokėjimo didelių kontri
bucijos sumų ir mokestis su
mažinti iki 10,000,000 auk's. 
markių į mėnesį ir kad mo- 
kestįs butų mokamos kas sa
vaitę, tuo sustabdau! savaiti
nius markės puolimus. Vokie
tija norėtų dabartines prekes 
ir pinigus padalinti penkiems 
mėnesiams ir tęsti mažas mo
kestis i>er dvejetų metų.

Pusiau oficialiniai pareikšta, 
kari Vokietijos valdžia turi už
tektinai pinigų, kad galėjus 
liepos 15 d. išmokėti 50,000,- 
000 auks. markių kontribuci
jos dalį, bet ji nenumato, kur 
ji gali gauti pinigų mokėti 
kontribuciją rugpiučio men. 
Pirkti gi svetimų šalių pinigus 
darosi kasdie vis sunkiau delei 
nuolatinio puolimo markės. To 
dėl Vokietijos valdžia ir pra
šo moratoriumo.

ra, talkininkų gvarantijų ko
misija pareikalavo, kad rcich- 
sbankas nustotų rėmęs markes 
leidimu marketan dolerius ir 
sterlingų svarus. Kad sustabd
žius puolimų markės, valdžia 
atsikreipė pagelbos prie reich- 
sbanko, bet toji pagelba nieko 
nesuteikė, bet pakenkė galimy- 
L><'i kon Iriljuci jįj užmokėti.

Dabar visi žymesnieji finan 
sistai pripažįsta, kad Vokieti
jos pinigai neužilgo visai sus
muks. Delei finansinės padė
ties bus sunku surasti tokį mi- 
nisterį, kuris prisižadėtų pildy
ti visus talkininkų reikalavi
mus, kaip tų bandė daryti Rat- 
henau.

Talkininkų gvarantijų komi
sija pritarianti suteikimui Vo
kietijai moratoriumo.

Kareiviai ir teismai prieš 
geležinkeliečius.

Mušeikos nukovė 2 streikierius 
kelis sužeidė. Mobilizuojama 
ir siunčiama milicijų, o teismai 

išdavinėja injunetionus.

CHICAGO. — Geležinkelių 
dirbtuvių streikų jau daug 
smarkiau imama laužyti, Tam 
tikslui pakviesta netik kompa
nijų mušeikos, bet ir federali- 
nius teismus, valstijų milicijų 
ir net federalinę kariuomenę.

Geležinkelių mušeikos irgi 
prarieda dlafrytis drąsesni ir 
pirmieji puola streikierius.

Taip Chicago, Burlington 
and Quincy geležinkelis atsi
gabeno į Clinton, 111., būrį gin
kluotų mušeikų, kad tie apsau
gotų streiklaužius. Mušeikos 
tuoj ėmė veikti. Jie pradėjo 
varinėti nuo dirbtuvių pikietuo 
jančius streikierius. Kada gi 
tie nesiskubino trauktis, tai 
vienas mušeika, Davis, pašovė 
vienų streikierį, Fitzgerald, 
ant vietos nušovė, jo 14 metų 
sūnų ir pašovė dar vienų paša
lietį. Tada darbininkai pradė
jo ginkluotis, bet mušeikos su 
streiklaužiais pasiskubino 
kuogreičiausia apleisti mieste
lį, kol dar darbininkai nesugrį
žo.

i ne LiinuAiNiAiN daili hlvyo
'ilki* > * ’ i

Enlered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
/ under the Act of March 8, 1879.

Chicago, III., Panedėlis, Liepos-JulylO d., 1922 ,

liko areštuoti už pikietavimą 
geležinkelių dirbtuvių.

Buffalo, N. Y., milicijai ir 
mušeikoms užpuolus streikie
rius, otreikieris Mike Zahveski 
liko pašautas.

Atlanta, Ga., tapo areštuotas 
Southern geležinkelio viršinin
kas už pašovimą vieno strei- 
kierio ir grūmojimų ginklu ki
tam.

Dėdės Šerno padėtis.
č. ' ' 'f-1 '' **

Dėdės šerno sveikata kiek 
pasigerino ir jis jau buvo atsi
kėlęs iš* lovos, bet visgi jis te
bėra dar visaį silpnas, sako 
Dr. S. Naikelis savo praneši
me. Daktaras savo pareiški
me sako:

“Per pastarųsias dvi dienas

Elevatoriij darbininkai ren
giasi prie streiko.

Reikalaus senųjų algų; strei
kuos, jei gatvekarių darbinin

kai streikuos.
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Lietuvos žinios

Valdžia skaito, kad padėtis 
yra labai rusti ir niekurie net 
numato pražūtį respublikai. 
Vokietijai esą gręsia Austrijos 
padėtis. Vokietijos industrija 
nors ir veikia, bet svetimų ša
lių kapitalistai griebiasi jos 
Šerus ir todėl jis pereina į 
svetimųjų rankas.

Skaitoma, kad Vokietijos 
markė nupuolė dėl dviejų prie
žasčių. Viena, kitų šalių pasi
tikėjimas Voketija sumažėjo 
delei Rathenau užmušimo ir 
monarchistų suokalbių, o ant-

Prašant gi šerifui į CI i n tonų 
tapo pasiųsta valstijos milici
jos būrys. Mušeika Davis irgi 
tapo areštuotas ir pasodintas 
kalėj i man kitame miestelyje

Tas pats geležinkelis rengia
si pagelba streiklaužių atidary
ti savo dirbtuves Auroroj, 111. 
Prisibijodama, kad streikieriai 

f neperkalbintų streiklaužių, 
kompanija atsikreipė prie fe
deralinio teisėjo Carpenter, 
prašydama injunetiono prieš 
streikierius. Teisėjas nori in- 
junetioną išdavė ir uždraudė 
streįkieriams pikietuoti ar

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

šiandie — apsiniaukę ir 
vėsiau.

Saulė teka 5:23 v., leidžiasi 
8:27 vai. Mėnuo teka 9:17 vai. 
vakare.

Justicijos departamento įsa
kymu Slater, Mo., dirbtuvės 
yra saugomos federalinių 
agentų.

Netik Illinois, bet ir dauge
lis kitų valstijų mobilizuoja 
savo milicijas laužyti geležin
keliečių streikų. Missouri mi
licija jau sumobilizuota. Illi
nois milicija irgi sumobilizuo
ta stovi atvangiose vietose.

'Nesitenkinama ir tuo. Į nie- 
kurias vietas prašoma siųsti 
ir federalinę kariuomenę. Ma
noma, kati federaliniai karei
viai bus prisiųsti į Chicago ir 
kitus didesnius miestus, “dabo
ti”, kad nebūtų trukdoma paš
to gabenimui.

Streikas atsiliepia.
Nežiūrint visų šių valdžios ir 

kompanijų puolimų ant strei- 
kierių, streikas jau pradedama 
jausti. Niekuriose vietose 
traukiniai turėjo sustoti vaigš- 
čioję, o daugelis kitų geležiu-, 
kelių turėjo sumažinti skaičių 
vaigščio.jaučių traukinių. Trau
kinių vaigščiojimas yra suma
žintas ir Chicagos apielinkėse.

Geležinkeliečių streikas tuo 
pačiu laiku plečiasi. Daugelis 
lokalų klerkų unijos gavo įsa
kymus nuo savo centralinių 
viršininkų^Streikuoti, o Illinois 
valstijoje daugelis kelių dar
bininkų, kurių streikas atidėtas 

jų viršininkų, patįs savo noru, 
delei nepakenčiamų darbo sų- 
lygų metė darbų ir prisidėjo 
:>rie geležinkeliečių streiko.

14,000 signalistų gavo nuo 
savo viršininkų įsakymus pa
silikti savo vietose, laukiant 
tolimesnių pasekmių dabar ve
damų derybų.

Dėdės Šerno sveikata truputį 
pasigerino. Valgio priima 
daugiau ir nuryja geriau, bet 
protas veik nepagerėjęs; kar
tais atrodo truputį aiškesnis, 
bet praslinkus keliolikai valan
dų vėl tampa labai silpnas.

“Pereitą subatų Dėijė pasi
sakė slaugytojai, kad jis sap
no aplankęs savo gimtąjį kai
mą. Vakar gi ryte I>ede man 

pasisakė, kad jam nusibodo 
gulėti ir kad jis nori važiuoti 
namo. Aš paprašiau slaugy
tojos pasodinti ligonį kėdėj pas 
langų. Dėdė sėdėdamas po 
langu buvo labai patenkintas, 
matydamas žmones gatve vaik
štant. Pasėdėjęs pusę valan
dos pasisakė slaugytojai, kad 
yra labai nuilsęs ir nusilpnė
jęs. Slaugytoja patarė jam 
grįžti lovon, bet Dėdė atsisakė 
tai padaryti ir daugiau su ja 
nebekalbėjo. Taip prasėdėjęs 
palei langų dvi valandas papra
šė slaugytojos nunešti jį lovon, 
kadangi esąs labai silpnas.

“Abelna Dėdės šerno sveika
ta yra žymiai pagerėjusi, išly
ginus su tuo, kokia ji buvo 
jam esant Oak Forset’c.”

Valdžia paimsianti svar
biausias kasyklas.

WASIIINGTON, liepos 9. — 
Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad Hardingo administra
cija yra sutarusi užgriebti 
svarbiausias anglių kasyklas, 
kad užtikrinus anglių išteklių 
sekamai žiemai, jei angliaka
siai neįstengs susitaikinti su 
kasyklų savininkais ir streikas

Nuveikia respublikonus.
1------ —i—

DUBLINAS/ liepos 9? — Ai
rijos laisvos valstybės kariuo
menė visur nuveikia sukilti- 
sius respublikonus ir tikimųsi, 
kad šių savaitę jų maištas bus 
galutinai numalšintas ir paim
tos visos respublikonų dar lai
komos tvirtovės visoje Airijo
je.

'Respublikonai, kurie buvo 
apsupti kalnuose, pasiduoda ir 
šimtai jų jau liko suimti, 
nors vietomis vis dar jie bando 
atsilaikyti. Gyventojai.savyval- 
dybininkus visur nuoširdžiai 
priima, nes ir jiems įsibodo 
respublikonų maištas.

CHICAGO. — Užvakar ele
vatorių darbininkai laikė savo 
susirinkimų ir vienbalsiai nu
tarė reikalauti, kad elevatorių 
kompanija atnaujintų senąjį 
kontraktų, paliekant senąsias 
darbo sąlygas ir senųjų algą. 
Jeigu kompanija nesutiktų tai 
padaryti, tai padaryti visuoti
ną streiko balasivimų tarp vi
sų elevatorių darbininkų ir 
paskelbti streiką. Nė kiek ne
abejojama, kad kompanija at- 

mes darbininkų reikalavimą ir 
atsisakys palikti senąsias al
gas.

Net jeigu kompanija ir pri
imtų darbininkų reikalavimus, 
elevatorių darbininkai davė su 
prasti, kad jie vistiek streikuos, 
jei 'tik streikuos gatvekarių 
darbininkai.

Darbininkų nutarimas bus 
paduotas kompanijai šiandie 
ir tikimųsi, kad apie pabaigą 
savaites bus padarytas streiko 
balsavimas tarp elevatorių dar 
bininkų. Gatvekarių darbinin
kai basuos apie streiko paskel
bimų šiandie, nuo 6 vai. ryto 
iki vidurnakčio.

, Mayoras už arbitraciją.
Mayoras Thoinpsonas po pa

sitarimo su gubernatorių L. 
Small, paratšė laiškų valstijos 
darbo depaįtamento direkto
riui George B. Arnold, prašy
damas, kad jis pasisiūlytų savo 
tarpininkystę sukrikimui ginčų 
tarp gatvekarių kompanijos ir 
jos darbininkų. Bet kaip kom
panija, taip ir darbininkai vei
kiausia tokį arbitracijos pasiū
lymų atmes.

Lietuvos nota Jauty 
Sąjungai.

KAUNAS. — Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministeris nu
siuntė Tautų Sąjungai šią 
notų dėl Vilniaus lietuvių spau 
dos uždarymo:

“Lietuvos Vyriausybė turi 
garbės pranešti, kad lenkų 
okupacinė valdžia Vilniuje, 
naktį iš birželio 1 į 2 dieną įsi 
veržė Vilniuje į spaustuves, ku 
riose spausdinami lietuvių 
dienraščiai ir savaitraščiai, 
išbarstė raides (šriftus) ir kon- 

fiskavo buvusius jose dienraš
čius ir savaitraščius. Visi lie
tuvių dienraščiai ir savaitra
ščiai Vilniuje (“Vilnietis”, 
“Vilniaus Garsas”, įįLitva”, 
Nasza Ziemia”) uždaryti. Jų 
redaktoriai ir spaustuvių savi
ninkai buvo priversti pasira
šyti dokumentą, sulig kuriuo 
jie pasižada nebeleisti daugiau 
lietuvių laikraščių, šios repre
sijos motyvai nebuvo pranešti.

“Lietuvos respublikos Vy
riausybė griežčiausiai prote,*- 
tuo j a prieš tokius lenkų vald- 
žios'žygius, kurie yra ne kas 
kita, kaip tik tęsinys tos smur
to politikos, kuri lenkų oku
pacinės valdžios yra prakti
kuojama prieš lietuvius gyven
tojus, ir kuria stengiamos kuo 
greičiau juos ištautinti.”

Okupuoto) Lietuvoj.
Nežinodami ar Vilnius ga

lutinai teks Lietuvai ar len
kams, —• valdininkai savo “in
ventorių” veža Lenkijos gilu
mom — Miest. ščučyne, Lydos

apskr., laike turgaus rinkoje 
žmonės nukovė 4 policininkus. 
Po šio įvykio buvo daromos 
kratos ir areštai apylinkės kai
muose. Areštuota Topiliškių 
kaime 2 žim, Novosiolkų k. 
5 žmonės. Vietiniai žmonės 
“polskos vieros,” tai net stebisi 
patys lenkai kad taip atsitinka.

žandarai — partizanai.
Gyventojų žiniomis atvyku

sieji • paskutiniu laiku lenkų 
žandarai yra partizanų instruk
toriai iš Poznanės, tik dėl akių 
užimantieji žandarų vietas.

Žmonių nepasitenkinimas 
lenkų, viešpatavimu kas kart 

daugiau aiškėja, ir išvesti iš 
kantrybės gyventojai pradeda 
kilti prieš savo valdovus, š. m. 
gegužės mėn. 21 d. Lydos aps
krity mint. (Novy Dvor) Nau- 
jadvaris, netoli Pilypavo -kai
mo, užmušta komendantas ir 
žandaras važinėjusieji “<lani- 
nos” reikalais1; likę gyvi 2 žan
darai- skundžiasi, kad baisu, 
esą gyventi Naujadvary; gi nu
žudyto komendanto vieta len
kų “apicieriai” bijosi užimti.

Rūkorių kaimo Bergštovo v. 
lenkų kareivių būrys apie 80 
žmonių darė kratas ir suėmė 
nežinia kuriuo tikslu kelioli- 
kų vyrų, kuriuos kelias dienas 
palaikę paleido.

M i ėst ei i o Ost rogina i L ygos 
apskr., komendantas vals. apy- 
lenkėj buvo nuginkluotas. 
Atimta iš jo viršutiniai rūbai. 
Užpųplikai palaikę jį pagalios 
paleido gyvą. (“L. Ž.”)

,'MEXIC0 CltY, liepos 9. — 
100 narių nuomininkų organi
zacijos, kurie atsisakė mokėti 
brangią nuomą, tapo vakar are 
štuoti. i

Vizuos pasportus į Rusiją.

užsitęs.

šiaip kuo-nors kliudyti to gele- klais.

Milicija prieš streikierius
BARBOURVILILE, Ky., lie

pos 9. — Gubernatorius Mor- 
ro\v įsake valstijos milicijai 
vykti į Madisonville, kur pa
dėtis paviršio kasyklose pasi
dariusi labai rusti ir prisibijo- 
ma, kad vietos valdžia neįs
tengsianti suvaldyti streikuos 
jaučių angliakasių. Kavalerija 
bus apginghiota kulkosvaid
žiais, o pėstininkai laukų gin-

PARYŽIUS, liepos 7. — Pir
mų kartų valstybes departa- 
mentas įgaliojo Amerikos kon
sulus Europoje duoti ameri
kiečiams vizas važiavimui į 
Rusiją.

WASHINGTON, liepos ’7.* — 
Senate įnešta pataisa, kad 
prohibicijos agentai gali kra
tyti laivus ir jieškoti degtinės 
iki 18 mylių atstumo nuo kran 
to. Tai padarytų degtinės 
šmugelį daug sunkesniu, nes 
dabar nebegalima, kratyti ir 
gaudyti degtinę tik už 3 m. 
kranto.

Popiežius prakeikė France 
Anatole raštus.

PARYŽIUS, liepos 9. — Vi
sas Paryžius yrh sujudęs delei 
popiežiaus prakeikimo ir už: 
draudimo katalikams skaityti j 
visus vieno garsiausių pašau- Į 
lio rašytojų, kurie dabar tapo 
įtraukti į Inriex Expurgatorius 
sąrašą. France pernai gavo už 
savo raštus Nobelio dovaną.

Dar viena auka.

žinkelio dirbtuvių operaviinui.
Springfield, III., ir keli ki

ti federaliniai teisėjai irgi išda
vė injunetionus prieš niekurių 
geležinkelių streikuojančius 
darbininkus.

Netik Clintone, bet ir ties 
Cleveland, Ohio, mušeikos už-

Riaušės Lenką Silezijoj.
BERUNAS, liepos 9. — Di

delių sumišimų buvo toj Sile
zijos dalyj, kuri tapo atiduo
ta Lenkijai. Vakar buvo mes

puolė streikierius ir vienų strei
kierį nušovė. Houston, Tcx., 
nežinia kas akmeniu užmušė 
vienų negrų, manoma, streik
laužį.

Ottawa, Kas., 6 streikieriai

tos 7 bombos, daugiausia prieš
vokiečių laikjraščius ir namus 
vokiečių vadovų. Koenigschu- 
tte geležies licjiklos ir Chor- 
sow elektros dirbtuvės tapo 
uždarytos.

MADISON, Neb., liepos 9.— 
4 žmonės patraukė teisman 
prohibicijos viršininkų ir 3 jo 
agentus, reikalaudami po $10,- 
(MK) atlyginimo už neteisingų 
areštavimų.

WASH1NGTON, liepos 9. - 
Prež. Hardingas jau sugrįžo 
namo. Jis buvo nuvykęs au
tomobiliu į savo senuosius na
mus Mai’ion, Ohio.

* ■ .    
SPRlINGiFIEILD, III., liepos 7

— Gubernatorius Len Small 
išvažiuoja į šiaurines valstijas 
trims savaitėms pasilsėti. •♦į Jo 

pareigas eis vice-gubematorius 
Sterling.

(K. ALKSNĖNAI. — Nauji 
Punsko valsč. Seinų apskr.) 
š. m. gegužės 24 d. lenkų žan
darai suėmė gyvenančią šia
pus neitralės zonos seserį mu
sų apylenk|Č3 mokytojo Balt- 
rukonio, Marytę Baltnrkopiu- 
tę 16 m. amžiaus ir išvežė j 
Gardiną. Lenkai tą padarė iš 
keršto, nes yra įskųsta jiems, 
kad brolis esąs šaulys. Faktinai 
pastarąsis dar nuo 1919 m. ■ 
tarnauja pas apskrities virši
ninką. — (“L.”)

Lietuvos atstovai Haagon.1
E. KAUNAS. — Atstovas 

Latvijoje Dr. Zaunius, kaip dc-, 
legatas Haagos konferencijai, 
ir atstovas Olandijoje J. Auk
štuolis išvažiavo birželio 13 d. 
į Haagą.

SPRINGFIELD, III., liepos 7 
— Pirmą kartą valstijos istori
joje, skaičius pasažietrinių 
automobilių Illinois valst. vir- ’ 
šija 600,(M)0. Skaičius .iki šio 
laiko išduotų laisinių siekia 
687,980, dėl 601,611 pasažieri-1 
nių automobilių ir dėl 86,369 
trokų. 1

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

3) kad kiekvienų pinigų siuntinį (parlaidų) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

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

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

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

Per Naujienas galite siųstu pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 0659
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NAUJIENŲ EKSKURSIJA
L I ETUVONImi 1 hn 1 W V i

šis milžinas laivas yra di

džiausias Cunard linijos lai

vas. Ji^ talpina 53,000 tonų. 

Jis plaukia 30 mazgų į va

landą. Jis turi puikiausius 

intaisymus. Jurų bangos 

per jo didumą negali jo taip 

įsupti kaip mažus laivus. 

Kelionė šituo laivu yra sma- 

giasia. Per juras perplaukia 

į 5’/$ dienų. 

__________
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BE R E N G A R I A 
Didžiausias ir Puikiausias Cunard Linijos Laivas

šį milžiną laivą NAUJIE

NOS aprinko savo ekskursi

jai Lietuvon..

Puikiausi šio laivo intaisy- 

mai užtikrina smagią kelio

nę visiems, kastik važiuos su 

Naujienų ekskursija rugpju- 

čio 8 d. Lietuvon. Naujienų 

palydovas važiuos su eks- 

kursija iki pat Kauno. Visa 

kelionė iš New Yorko iki 

Kauno į 9 dienas.

Važiuokite Jus Lietuvon Dabar 
su Naujienų Palydovu
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AD Kiekvienas kas keliauja 
Lietuvon galėtu atlikti savo 

kelionę kuosmagiausia ir be jokių 
klapatų, NAUJIENOS parūpino 
puikiausia ekskursiją Lietuvon 
didžiausiu Cunard linijos laivu 
BERENGARIA, kurs išplauks iš 
New Yorko, rugpjūčio 8 d. Tuo | 
laivu važiuos vyriausias Naujienų 
redaktorius P. GRIGAITIS ir 
asmeniškai prižiūrės, kad keliauto
jams nieko netruktų.

Laivakortės Kaina $106.50 iki
, .< fr { 'i • ...... 4,

Antra Klesa

Jeigu norite smagios keliones ir geriausio 
aprūpinimo nuo Chicagos iki pat Kauno, 
tu o jaus parašykite mums, kad norite prisi
dėti prie Naujienų ekskursijos. Mes Jums 
parūpinsime pašportą, aprūpinsime visus 
kitus reikalus ir duosime visus nurodymus 
iki laivo ir paimsime viską savo globon. 
Laivakortė Jums nekaštuos nei cento dau-
giaus, o po musų priežiūra Jus busite pilnai 
apsaugoti nuo visokių išnaudojimų, kokie 
pasitaiko kelionėje.
Jeigu norėsite grįžti atgal Amerikon, mes 
parūpinsime, kad galėtumėt grįžti už šešių 
mėnesių be jokio klapato.

pat PiliavoS-Karaliaučiaus
$152.50

Rašykit mums be atidėliojimo, nes laikąs trumpas, o reikia 
daug reikalų atlikti prieš išvažiavimą. Galite išpildyti ir 
atsiųsti mums čia pridėtą kuponą.

Su pagarba,

NAUJIEN0S|
■

l .

NAUJIENOS ' *
1739 So. Halsted St., Chicago.

Gerb. Naujienos:
Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų ekskursija laivu 

Berengaria rugpjūčio 8 d. Malonėkite tuojaus man prisiųsti 
visas informacijas ir Lietuvos pasporto aplikaciją.

Ar Amerikos pilietis?.......... Ar turi pirmas popieras?..........

Vardas

Adresas
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George nupeikė North- 
spaudą Anglijoj kaipo 
neištikimą ir vis eina

Northcliffe turi 
didžiuosius dien- 

šaly ir jis kaž- 
paėinė kontrolę

Pasaulio 
Puikios Pieno Reikmenys

s motas

NORTHCLIFFE’O NUOSA
VYBĖS AMERIKOJ.

“Pirma negu aš pasakysiu ką 
apie žemės valdymo sistemą 
Rusijoje, turiu priminti, kad, 
anot laikraščių, lordas North- 

. cliffe pagyrė šitos administra
cijos nusistatymų už nepripa- 
žinomą sovietinės valdžios.

“Lordas
nuosavai 28 
raščius šitoj 
kokiu būdu
ant “Saturday zEvening Post” 
laikraščio užsienio politikos. 
Kiek laiko atgal padaryta išty
rimas kas dėl to, kam priklau
so visi didieji dienraščiai šitoj 
šaly ir, yra sakoma, kad, be
veik be išimties, yra kiekvieno 
šitų laikraščių žinyboj vienas 
anglas atstovas.

“Todėl gali būti, kad mes 
vėl galim patapti Anglijos ko
lonijomis ir musų užsienio po
litika gali būti padiktuota iš 
Downingo gatvės (Londone)”.

šitaip kalbėjo Georgijos se
natorius Watson Jungtinių 
Valstijų senate, kada Northcli
ffe’o spauda pa reiškė Ameri
kos balsuotojams, kad admi
nistracija nori, idant senatas 
nekištų savo rankų prie Rusi
jos pripažinimo klausimo. Del 
šitos priežasties, senatoriaus 
Borah’o rezoliucija įtraukianti 
senatą į rekordą kaipo palinku
sį pripažinti sovietinę valdžią, 
kaip iš republikonų vadų ma
tos, arba bus atmesta, arba jos 
veikimas bus stabdomas.

Tatai matome, kad Anglijos 
lordas vaidina svarbiausią vai
dmenį Amerikos politikoje ir 
pasako Amerikos prezidentui, 
ko jis nori, eina prieš Ameri
kos senatorių nusistatymą ne
patinkamą Anglijos lordams ir 
jų finansiniam agentui Wall- 
gatvy ir giria ar peikia elgesį 
tų žmonių, kurie nori atsto
vauti Amerikos žmones.

Ix>rdas Northcliffe kišasi ne 
tik į užsieninę Jungtinių Val
stijų politiką, o ir į naminius

atskirų valstijų reikalus. Jis 
kišasi į naminius VVisconsino 
valstijos, kauntės ir Mihvau- 
kee’o miesto reikalus.

VVilliamą H. Staffordą re
mia Northcliffe’o laikraštis 
Milvvaukee’jc. Kada Wiscon- 
sino piliečiai ateinantį rudenį 
eis balsuoti, kad išsprendus, 
kas turi atstovauti penktą dis- 
triktą: Victor L. Berger, ar 
VVilliam H. Stafford, tai lor
das Northcliffe pasakis jiems 
kaip balsuoti.

Safford! balsavo prieš iDyero 
projektą prieš linčiavimą pa
siremdamas tuomi, kad tas ga
li pakenkti republikonų orga
nizacijai Wisconsine. Jis bal
savo už tai, kad reikia j>alikti

v aistis įstatymų nežiūrinčių 
gaujų malonėje, nes jam ir lor
dui Northcliffe’ui reikalingi 
linčiuotojai kaipo politinė pa
rama.

Lloyd 
cliffe’o 
visiškai
prieš Northcliffe’ą nišų politi
kos klausime, bet Amerikos 
valdžia daro visa, kas North
cliffe’ui ir J. P. Morganui pa
tinka. Northcliffe’o spauda yra 
galingesnė ir labiau gerbiama 
Jungtiųqse Valstijose negu 
Anglijoj.—Milwaukee Leader.
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cigaretai

Jie yra 
GERI! 10*
Pirk šiuos ei garėtus ir 

surėdyk pinigus.
0 •

apsiautę teritoriją Bor- 
I deno Pieno patarnavimu 

apimtą ir Bordeno Pienas 
pristatomas ir atokiau gy
venantiems kostume- 

riams.

BORDENS
Farm Products Co, Ine.

Telefonas Franklin 3110

VIENINTELIS BANKAS 
ŠIOJ APIELINKĖJ

Kuris yra po Suv. Valst. ir Illinojaus 
valstijos valdžių priežiūra.

Per liepos mėnesį, duosime visiems 
naujai pradėjusiems pinigus taupyt 
su $2.00 ar daugiau, labai naudingas 
dovanas.

Už visus padėtus pinigus iki liepos 
20-tai, mokėsime nuošimtį nuo liepos 
1-mos.

Depositors State Bank
4633-4637 So. Ashland Avė.,

3

Sujudink 
savo oda!

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo G iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

(MRS. A. MICHNIEWICH 
AKU ŠERK A

8101 So. Halsted StM kampas 81 gal 
. Telefonas Yards 1119-

IEKVIENA dieną, jei Jūsų šeimyna
vartotu Lifebuoy, ji mylėtu ji ir

ant jo atsidėtu daugiau
Pakankamai gerumo viename didelia

me RAUDONAME, ekonomiškame Life- 
buoy šmote, kad pastačius kiekvieną šei
mynos narį ant sveikatos kelio, gražumo,
bei odos sujudinimo

Priimnus, kaip ir naudingas

Didelis RAUDONAS

Garsinkities “NAUJIENOSE

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St
Randolph 8899

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

Seeley 3676 ,

r~V. W. RUTKAUSKAS į 
Advokatas

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

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681ĮL - ---- ''

r,—........... ... j
Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL .

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

9 vakare.
Ik:--- ------------ - --—d

. S. W. BANEŠ '
ADVOKATAS

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

79 West Monroc Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

V ’ .J

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. UI.

V- J

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

BRIDGEPORT
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva-
džiojame pilnai su 
fixtures $59
Darbą gva rantuojame.

Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I 7101
| 1892

1619 W. 47th Street
Ant limo kesčių, jei pagei

daujama.

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

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

Atdara vakarais iki 9 vai.

Baigusi Aku
šerijos koleg
ių; ilgai prak 
dkavųsi Penn- 
silvanijos hoe- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
dtokiuose rei
kaluose mo
terims ir men- 
ginoms.

M^uii.nERZMAN^
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
metų kaipo patyręs gydytojas, cm- 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Telefonai:
Dienomis: Canal 

3110 arba 357
Nakt. Drexel 95t
Boulevard 4136

k

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

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER
Ofisas •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki >1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

j Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEZELIS Ė
Lietuvis Dentistaa

■
4712 South Ashland Avė., ■ 

arti 47-tos gatvės
’io ■■■■■■■ m ■■

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WA1TKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted si.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo' prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu? 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
trižiu- 
C«odu

mergi-

—■——■.........— ■■■■ I I

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

Optometrist 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Are. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampaa S 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St 

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 piety
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! gramą Maskvon, užtarda
mas kaltinamuosius.

Spėjama, jog Vatikanas 
daugiausia dėlto ir uždrau
dė katalikams skaityti Fran- 
ce’o veikalus, kad jisai turi 
didelės įtakos tarp radikalų 
elementų. Bet papos draus
mė vargiai galės jam pa
kenkti. Ji gal net prišidėti 
prie to, kad France’o raštai 
bus labiaus išreklamuoti ir 
pasieks tuos sluogsnius, ku
rie iki šiol nebuvo apie juos 
girdėję. Tie laikai kada baž
nyčia kontroliuodavo žmo
nių protus, jau praėjo.

žioje ir stengiasi pritraukti kon- servatyvę “liaudies partiją”.
RUSIJOS DARBININKAI 

NERIMSTA.

$8.00
. 4.50
. 2.25

1.75
1.00

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ......... ——............. ...
Pusei metų...........................
Trims mėnesiams .... ......... -.

■Dviem mėnesiam ________
Vienam mėnesiui _______

Chicagoje per nešiotojus)
Viena kopija 3c.
Savaitei ..................   18c.
Menesiui _________    75c.

Suvienytose Valstijose ne Clucagoje 
paštu: ’♦ 5

Metams...... ___......... ....... $7.00
Pusei metų ..................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ........ „..... ......  1.50
Vienam mėnesiui .......... ................75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams ...................... ............. . $8.00
Pusei metų ......-...... .... ..... ..... 4.50
Trims mėnesiams...... ..................2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Papos 
drausmė

Romos papa liepė įtraukti 
visus Anatole France’o raš
tus į sąrašą knygų, kurios 
yra uždraustos katalikams 
skaityt.

‘‘Naujienose” buvo keletą 
kartų minėtas Anatole Fran
ce’o vardas. Jisai yra di
džiausias iš šiandie gyve
nančiųjų Franci jos rašyto
jų ir vienas didžiausiųjų vi
same pasaulyje. Už savo 
nuopelnus literatūroje jisai 
jau senai tapo paskirtas va
dinamosios “Nemirštamųjų 
Akademijos” nariu ir kele
tas mėnesių atgal gavo No
belio dovaną. Dabar jam 
sukako 78 metai amžiaus.

France yra radikalių pa- 
žvalgų žmogus. Pirma jisai 
buvo žinomas, kaipo socia
listų partijos šalininkas, o 
paskutiniais keleriais metais 
ėmė simpatizuoti bolševi
kams. Bet jisai nėra komu
nistas, ką jisai pats pareiš
kė viešoje kalboje, priimda
mas Nobelio dovaną. Kada 
Europoje tapo patirta, kad 
Rusijos sovietų valdžia ren
gia prieš socialistus revoliu
cionierius bylą, kuri gręsia 
jiems mirties bausme, tai 
Anatole France mušė tele-

Viena telegrama praneša, 
kad Maksim Gorky tik-ką 
parašęs Anatole France’ui 
laišką tokio turinio:

“Šis žingsnis prieš Rusi
jos revoliucinius socialis
tus priėmė pobūdį viešo 
rengimosi prie nužudymo 
žmonių, kurie nuoširdžiai 
tarnavo Rusijos laisvei. 
Aš drįstu prašyti Jus dar 
kartą tarti savo žodį so
vietų valdžiai, kad ji su
prastų, jogei toks pusidė- 
jimas yra negalimas. Gal 
Jųsų žodžio autoritetas iš
gelbės tų socialistų gyvas- 
tis.” *

Nejaugi Gorkis rado savy
je tiek drąsos, kad užprotes- 
tuot prieš bolševikus?!

JUDĖJIMAS VOKIETIJOJE.

Šiandie yra sunku pasakyti, kuo pasibaigs dabartiniai neramumai Vokietijoje. Iš visų pranešimų matyt, kad žmonių ūpas tenai yra labai įtemptas ir eina aštri kova tarp socialistų ir atžagareivių.Chicagos “Daily News” korespondentas, A. R. Decker, liepos 7 d. pranešė iš Berlino:“Vokietijoje šiandie yra tiktai dvi veikiančios politinės jiegos — kraštutiniai dešinieji ir kraštutiniai kairieji, kitaip sakant monarchistai ir socialistai. Visa, kas yra tarpe jų, tapo sumalta į dulkes.” Ta pačia data pažymėtoji Associated Press telegrarrfa sako, kad nepriklausomųjų socialdemokratų įėjimas į valdžią —“nors dar nėra įvykęs faktas, bet yra galimas daiktas, kadangi didžiumos socialistai deda visas pastangas gauti paspirties iš kairės.”.Chicagos žydų “Forward’ui’’ praneša, kad katalikų partija yra priešinga nepriklausomųjų socialdemokratų dalyvavimui vald-
PADEGĖLIS KASMATĖ

Eiropos nėr imasi s t
(Tęsinys)Tuo tarpu vokiečiai savo laimėjimu patenkinti, nieko nepadarė, kad karo beprotybę baig

ti žmoniškai, kad duoti progos prancūzams jlj 
sunkų smūgį užmiršti, kad duoti progos prieši- ninkui taikos, tikros taikos ranką ištiesti. Vokiečiai nieko nepadarė tam, kad prancūzai keršto nenorėtų, bet jis viską darė tam, kad jie keršyti negalėtų. Vokiečiai tikėjo savo laimėtojų kumštimi, ir tas kumštis buvo jų ideologija ir jų kasdieninis rūpestis. Laimėjimas, suteikdamas jiems daug materialinių gerybių juos išlepino, padarė juos išdidžiais ir perdaug pasitikinčiais savimi, ir tai prislėgė jų kuriamąją dvasią. Ir šit 1911 metaisFiropa kraitjuj ir liepsnose, paskendo, įvyko tai, ką prancūzai trisdešimts metų idealizavo, ko vokiečiai taip pasididžiuodami lauke. Prancūzams tai buvo gyvybes ar mirties klausimas, nes jeigu jie butų ir šį karą pralaimėję, jie jau negreit butų jau beatsikė- lę...

Ost-Express telegrafuoja iš Terijokų (Suomijos), kad Petrograde žmonės nesiliauja bruzdėję prieš valdžią. Sąko:“Petrogrado soviete Zinov- jevas turėjo gintis nuo darbininkų kaltinimų, kad užvestoji prieš socialistus revoliucionierius byla esanti niekas Į daugiaus, kaip pasivėlinęs keršto darbas; sovietų valdžia turėjusi kitokiu budu suvesti rokundas su eserais. Sovietų vadai turį atidengti akis tiems darbo žmonėms, kurie esą suklaidinti.“ ‘Krasnaja Gazeta’ praneša, kad Obuchovo dirbtuvėse Petrograde įvykęs naujas masinis darbininkų mitingas, ku- visas “raudonasis kurpalis” išsi- riame kilęs didelis skandalas, tiesė taip, kaip tautininkai norė- Jį iššaukę socialistų revoliuci- jo. onierių šalininkai. Petrogra-, do ‘Pravda’ taip pat turi pri- da tai duoda vėjo “draugui Dun-pažinti, kad ir miesto van- duliui”. dens dirbtuvėse darbininkai nerimstą; buvusieji komunistai, girdi, stoja prieš valdžią ir užtaria socialistus revoliucionierius.“Iš įvairių Petrogrado spaudos išsitarimų galima numa-’ko: “Meluok, bet su čienia”!ucio- šitą žmonių patarimą reikia nierių drąsa, kūną jie parodė kreipti Brooklyno “Laisvės” do-

bet priėjo prie netempiamo galo. štai kada atėjo svarstymas urėdų algų, jie nenorėjo, kad butų alga mokama vicepirmininkui. Šiame klausime ilgai argumentuota, ir ve prie ko prieita: Vienas iš tautininkų paperka bolševikų vadą Du-lį už cigarą ir šis pakelia ranką už algą; dabar ir Visi jo ‘draugai’ kelia rankas į viršų neatsižvelgdami į tai, kad tas buvo prieš jų norą — ką daryti, taip jau padiktuota, reikia klausyti lyderio...“Malonu priminti kad šiame S. L. A. Seime ‘draugas’ Dundulis buvo geras džentel- monas ,labai retai įsikarščiuodavo, kas buvo labai stebėtina iš raudonųjų vado. Jeigu ne Dundulis, manau, kiti ‘draugai’ butų buvę dar daugiau raudonesni.”Išeina, kad nuo vieno cigaro
Bet užtai “Laisve” kad duo-Girdi, jisai jau pertoli nudundėjęs”.

nyt, kad socialistų revlfc nierių drąsa, kuisą jie Ta byloje, padarė didelio įspūdžio į darbininkus.”Ta Rusijos eserų byla ,matyt, daugiaus pakenks bolševikų valdžiai, negu jos priešams.
LATVIJOS DARBININKAI 

PROTESTUJA.Berlino “Freiheit” gavo tokią telegramą iš Rygos, datuotą birželio 22 d.:“Seredos vakare čionai įvyko didelis protesto mitingas, sušauktas Socialdemokratų Darbininkų partijos. Kalbėjo Rosenfeld, Vandervelde ir rusų socialdemokratas Vladimi- rov. Milžiniška minia priėmė rezoliuciją, kurioje išreikšta aštriausias protestas dėl Ber- lino sutarties nepildymo ir prieš mirties bausmę. Soeia.- listų revoliucionierių gynėjams Latvijos darbininkai išreiškė padėką už jų pasišventimą.”Lietuviams darbininkams reikėtų taip pat kelti protestus prieš bolševikų pasikėsinimą išnaikint socialistus revoliucionierius. '
CIGARAS IŠGELBĖJO 

SEIMĄ?Olevelando “Dirva” rašo apie praėjusįjį S. L. A. seimą:“Visu laiku jie (komunistėliai) bandė kaip galima daugiau S. L. A. įstatus patempti ant savo raudono kurpalio,

NĖ SAIKO NETURI.Melagiams žmonės dažnai

Greiti darbininkai tie komunistai, nėra ko ir kalbėti; taip greiti, jogei ima abejonė,'ar viskas yra tvarkoje jų galvose.Antras “perlas”. Tas pats “Laisvės” literatas pasakoja apie kerenskinio ambasadoriaus, Bachmetjevo, išvažiavimą iš Amerikos, ir jam prisimena tie Ihikai, kada Bachmetjevas atvyko į šią šalį. “Naujienos”, girdi, tuomet kartu su buržuazija sveikino Kerenskio pasiuntinį:“Lietuvių socialistų atstovu buvo ponas Jurgelionis ir jis pasakė prakalbą Bachmetjevo pagerbimui... Tuomet ‘Naujienos’ gėrėjosi, kad jų atstovas, p. Jurgelionis, ne tik gavo progos dalyvauti tose iškilmėse, bet dar ir prakalbą pasakė, kuri be galo patiko p. Bachmetjevui.”Visi, kas skaitė 'laikraščius tuo laiku, kai buvo aprašoma tos “iškilmės”, žino gerai, kad tenai dėjosi visai kitaip.Bachmetjevas tuomet atstovavo laikinąją Rusijos valdžią, 
kurią rėmė Rusijos Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybos. Kalbėtojai, kaip ir publika, dalyvavusieji Rusijos ambasadoriaus priėmime, sveikino jį ne kaipo asmenį, o kaipo Rusijos 
revoliucijos atstovą. Tokia bu-

bendradarbiai yra taip akli, kad jie nesipiktina šitokiais nedorais raštais ?
Už kalėjimo sieny

Eugene V. Debs

Scl*" I'( vo padėtis tuo laiku.
O kas dėl drg. Jurgelionio kalbos, tai visas jos turinys susivedė prie to, kad Rusija turi, kaip galint geričiaus daryt taiką. Jo kalbą todėl daugelis žmonių va- ir na- Genuos konferencijos laiku bol- bašninke tautininkų “Lietuva” ševikai išgirdę, jogei "Gruzijos sakė, kad ta kalba padariusi gė- šocialdemokratai pradėję vaikš- dą “lietuvių tautai”, kadangi ji čioti pas “turinčius galią” Bary- iššaukusi skandalą susirinkime, žiu je ir prašyti, kad jie padėtų jiems nuversti sovietų valdžią Bachmetjevui ji visai Gruzijoje. Tuoj Gruzijos va'l- patikti, džia davusi paliepimą komunistų partijai organizuoti raudonąją armiją, panašią į Rusijos. Ir ve koks rezultatas:“Kom. Partija, įsakymą, tuojaus rių suorganizavo Armiją ir ją gerai apginklavo . Greitu laiku prie Raudonosios Armijos pradėjo dėtis darbininkai ir valstiečiai. Dabar Gruzijoj randasi gana stipri, gerai išlavinta ir apginkluota Raudonoji Armija.”Taip rašo “Laisves” redaktorius. Tik pagalvokite: Genuos konferencija buvo kokie trys mėnesiai laiko atgal; konferencijos metu Gruzijos sovietų valdžia patyrė apie menševikų “sąmokslą” ir įsakė komunistams organizuoti raudonąją armiją. Ir iki šiol Gruzijos komunistai jau suspėjo suorganizuot armiją, ge

rai apginki uot ir išlavint; prie tos armijos prisidėjo darbininkai ir valstiečiai, ir jie tapo taip pat gerai apginkluoti ir išlavinti; ir visai tai tapo pranešta Amerikos komunistams, kad jie paskelbtu savo laikraščiuose.Viso per kokį trejetą mėnesių laiko!

at-mę.Štai, vienam tik 160-am savo numeryje ji kiek pririetė! Ra-

, Kaita aš buvau vaikas, vien tik žodis “kalėjimas” darydavo į mane slegiantį įspūdį. Suprantama, tąsyk man ir sapnuote nesisapnavo, kad man kada nors teks atsidurti už kalėjimo sienų kaipo prasikaltėliui. Aš niekuomet nebuvau matęs didelio kalėjimo, bet aš mačiau kauntes kalėjimą tame miestuke, kuriame aš gyvenau. Aš matydavau už geležinių langų įkalintas aukas ir girdėdavau jų bjaurius keiksmus.Iš to aš įgavau susipratimo, kaip atrpdo didelis kalėj imas. Aš lankiai galvodavau, ar nebūtų galima žmoniškiau elgtis su prasikaltėliais i|r nelaikyti jų bjauriose lindynėse kaipo kokius gyvulius.Vėliau, kada aš ėmiau dalyvauti darbininkų judėjime ir jų streikuose, aš pamačiau, kad į kalėjimus siunčiama ne vien tik kriminalistai. Streikų vadai tankiai būdavo areštuojami ir siunčiami į kalėjimus. Tuo budu kalėjimai buvo naudojami kaipo buožė, nuraminimui darbininkų, kurių vadai jau buvo įkalinti; jie buvo naudojami slopinimui tų nuomonių, kurios nepatiko valdančiai klasei. S

laimingiems sutvėrimams purvinas urvas. Mano simpatija buvo su įkalintaisiais ir metams bėgant ji nuolat stiprėjo.Greit po to aš buvau nuteistas šešiems mėnesiams į Mc- Hcnry kauntes Kalėjimą (Wood- stock, Illinois) už teismo paniekinimą ir nepaisymą federalinio teismo drausmės, kuri buvo išleista laike Pullmano streiko 1894 m. Aš reikalavau, kad mano byla luitų nagrinėjama prisaikintųjų teisėjų teisme. Tačiau mano reikalavimas liko atmestas.Mano ir mano bendradarbių iš Amerikos Gclžkeliečių Unijos laimei, Cook kauntes purvinas kalėjimas, kur mums reikėjo sėdėti, tuo laiku buvo perpildytas. Dėlei los priežasties mus perkėlė į kauntes kalėjimą Woodstocke. Tos apylinkes ūkininkai nenorėjo manęs įsileisti į savo tarpą net kaipo kalinį. Jie skaitė dienraščius ir priėjo prie išvados, kad aš esąs per daug pavojingas prasižengėlis. Ir todėl jie ne- norėjo manęs įsileisti. Ėjo gandų, kad jie pasitiksią mane gelžkelio stotyj ir bandysią nu- linčuoti arba, geriausiame at- včjyj neįsileisti manęs į savo kauntę. Kiada mus atvežė į Woodstocką, ūkininkų būrys pasitiko mus stotyj. Tačiau, matoma, kas nors pertarė juos nuo vykinimo savo entuziasti- nuo programą, nes jie susilaikė nuo demonstracijos prieš, mus.
i šo apie Gruziją ir pasakoja, kad dino net “bolševikiška”, i . .. - . i—4.—

gavus toki iš savo na- Raudonąją

Suprantamas dalykas, kad negalėjo " Prakalbų rengimo komitetui jisai išreiškė didžiausią savo pasipiktinimą, kad buvo leista kalbėt apie taiką, kuomet reikią remti talkininkus.Taigi “Laisvės” pasaka, apie tas “iškilmes” yra melas nuo pradžios iki galo.Tam pačiam numeryje tas 'laikraštis rašo ir apie Lietuvos socialdemokratus. Progos parašyti apie juos jisai rado toje žinioje, kad Mykolas Biržiška, kuris kitąsyk buvo įžymus socialdemokratų partijos veikėjas, dabar laikė paskaitą vienai katalikiškai draugijai ir klerikalų spauda pagyrė jį už tai.Brooklyno 'laikraštis gerai žino, kad Biržiška, jau senai nebe
veikia socialdemokratų partijoje, bet jisai vadina jį “Ęietuvos so
cialdemokratu lyderiu”; ir iš to fakto, kad Biržiška kalbėjo .katalikiškai draugijai, jisai daro “išvadą”:“Ponai socialdemokratai... su visu savo demokratiniu vežimėliu nuvažiavo pas klerikalus ir dabar jų įstaigose skaito paskaitas.”Besąžiniškesnių melų tur-but ir sugalvoti nebūtų galima. Bet nejaugi “Laisvės” skaitytojai ir

kurie buvo dalyvavimo strei-
1877 m. gelžkelie- metu, kada mano

Taip dalykams esant, aš iš. pat pradžių supratau, kad ne visi į kalėjimus siunčiami žmonės yra kriminalistai. Atpcnč, aš tankiai turėjau priežasties manyti, kad ateis laikas, kada žmonės bus kalinami už tai, jog jie nenorės išsižadėti savo įsitikinimų. Tokios mintys ateidavo man į galvą, kuomet aš atlankydavau savo draugus ir bendradarbius, įkalinti dėl kuose.Tai buvo čių streikobendradarbiai gclžkeliečių unijoj liko pasiųsti į kalėjimą. Aš tada jau supratau, kad vieną gražią dieną aš ir pats galiu atsidurti kalėjime, jeigu nepaliausiu veikęs. Prabėgus mažiau kai dviem dešimtim metų i>o to įvykio, aš turėjau progos savo akimis, kaipo kalinys, pamatyti kalėjimo vidų. Tas patyrimas paskatino mane domėtis kalėjimu ir jų aukomis. Nuo to laiko aš dideliu atsidėjimu studijavau bausmės klausima.Paskilbusis senasis Cook kauntes kalėjimas Chicago j, per metų eiles šmugelninin- kams-politikieriams parinktoji vieta, kuri knibždėte knibždėjo kirminais ir žiurkėmis, stojasi prieš mano akis, kai aš rašau šias eilutes. Tai ton aš buvau įvezdintas į kalėjimo gyvenimo misterijas ir moralybę. Aš supratau, ką reiškia tiems ne-

Woodsto»cko kalėjimas, palyginti, buvo nedidelis ir pusėtinai švarus. Mano santykiai su šerifu, civilinio karo veteranu, nuo pat pradžios buvo gan geri, ir aš neturėjau jokio nesmagumo. Prieš mano paliuo- savimą aš vedžiau kalinių vakarinę mokyklą. Ir apleidžiant man kalėjimą, jie įteikė man keletą rezoliucijų, kuriose išreiškė savo dėkingumą. Aš dar ir dabar tebelaikau tas rezoliucijas, kaipo brangintiną atmintį. 
c Keliolikai metų prabėgus, kada aš važinejaus po šalį, kaipo kandidatas į prezidentus, aš specialiniai atlankiau Wood- stocką. Atsilankę ūkininkai ir miesto gyventojai pasiliko mane didelėmis ovacijomis. Tarp jų buvo ir šerifas, po kurio priežiūra aš sėdėjau kalėjime. Dabar jis buvo mano draugas. Kiek vėliau aš buvau pakviestas kalbėti į mitingą, kuris buvo suruoštas miesto rotužėj. To mitingo surengime rūpinosi šerifo duktė.

Bet laimėjo šiuo kart prancūzai, kaip jų vadai pranašavo. Ir dabar prancūzuose matome lygiai tą pat, ką matėme po 1871 metų Vokiečiuose, o Vokiečiuose svajotu laimėjimu, priešininko širdis perverta. Bet prancūzai, kaip ir seniau vokiečiai, nieko nedaro, kad vokiečiai nenorėtų keršyti, bet jie viską daro, kad vokiečiai negalėtų keršyti. Tiktai vokiečiai buvo didus ir galingi ir prancūzų keršto nebijo j, o da- 
bar praneuzai vokiečių ItiHni bijo, ir savo pa- stangose vokiečius padaryti nepavojingais jokių sienų nežino. O prancūzų tuo tarpu tauta miršta ir demoralizuojąs. (Reikia atsiminti, kad berods prieš šimtą metų prancūzų buvo du kart daugiau, negu vokiečių, ir kad dabar yra beveik atžaga ria i!).Vokiečiai, karą pralaimėję, liūdi ir kenčia. Iškarto iškrikę, dabar pradeda rasti vienybės ir vadovautis daugiau ir daugiau viena mintimi. Kokia ta mintis — apie tai balsiai kol kas negalima kalbėti. Bet kiek iškarto Vokiečiuose buvo persvara kairiųjų pusėj, tai dabar Vokietijoj tiek toji persvara linksta į dešiniųjų. Vokiečių reakciniame judėjime žymiai gelbsti bolševikai, nes toje šaly, kur jie yra kiek pabuvoję, ten dabar reakcininkų centrai susikūrę. Prancūzų vedamoji neapykantos politika, vokiečių naikinimo politiką, gyvenimą kasdieną daro vis ma

žiau ir mažiau pakenčiamu. Iki šiol vokiečiai vertėsi dar tuo, kad dėl jų markes kurso ženiu- mo jų dirbiniai buvo pigesni už kilų valstybių dirbinius, bet dabar Vokietijoj taip viskas pabrango, kad nežiūrint į visas valiutos porturba- cijas, kaikurios, pavyzdžiui, Amerikos prekės su atvežimu yra pigesnės už vokiečių. Vokiečiai ir čia konkurencijos išlaikyti greitu laiku nebegalės, prasidės užsidarineti fabrikai, prasi
dės bedarbė, prasidės badas, Prancuzai savo neapykantoj bus pasiekę tai, ko jie nori, bet kas gali atsakyti už galimas pasekmes!Ūpas vokiečių masėse, visai kaip prieš kokį didelį valstybinį perversmą, toks kaip buvo Rusijoj prieš revoliuciją. Kasdieną kasnors iš reikalingiausių jų daiktų pabrangsta, ir skaudžiai pabrangsta. Minia nervuojas ir keikias. Tuo tarpu miesto gatvės išklijuotos atsišaukimais prieš paneuzus, kuriuose pilama jiems labai aštrus apkaltinimai (spalvuotos kariuomenės laikymas vokiečių žemėj, kad ta kariuomene ža- gina moteris ir mergaites, kad platina venerines ligas, kad skriaudžia darbininkus atimdami gyvenimą, butus, uždarbį ir t.t., žodžiu, visa, kas gali paveikti į minią, kad tik sukelti ją prieš prancūzus neapykantoje. Suerzinta minia daro demonstracijas, niršta dar labiau, o poli- į cija tuo laiku kažkur iš galvių dingsta. Nėr

vokiečiams blogesnio koliojimo žodžio, kaip paneuzas! Ir į tą neapykantos ugnį kasdieną nuosakiai pilajna aliejus! Vokietijos gyvybinius sunkus, kasdieną vis ęunkėja. Kas kaltas kad taip yra? Žinoma, tie, kurie valdo, kurie santarvės reikalavimus vykdo!.. O valdžią Vokietijoje sudaro, kaip žinoma, centras ir socialdemokratai, Vadinas opozicija — bolševikai ir dešinieji. Ir šit nepasitenkinimas gyveniniu, ne- 
a-pylcantu. pran-Ciizais eina tkolkas drauge ir su neapykanta valdžios ir respublikos, su neapykanta rcvoliuijios laimėjimų. Bet bolševikai šiuo tarpu labai maža beturi ramiu metu vilties kąAnoi’s laimėti — Vokietijoje dar nėra tokia bloga padėtis, kad butų galimas joje bolševizmas, — bolševikai palaiko slapta dešiniųjų reakciją, palaiko monarkistinį judėjimą. Monar- kislai žino, kad dabar pradėjus smurtą gal ir nelabai kas butų galima laimėti, dabar dar santykiai su Rusija nėra taip toli nuėję, kad reikalingą valandą laukti Rusijos dalyvavimo koše- lenos virime, o dabar patiems vieniems pradėti kokius žygius prieš prancūzus nėra jokios galimybės. Bet dabar rengiama, sis lenui tingai sėjama neapykanta, kerštas, pagiežos jausmas, kuris kada nors turės išsilieti į konkrclingą dabą,(Bus daugiau)

II. *Beveik dvidešinilis penki metai praėjo pirm negu man prisiėjo antru kartu atsidurti kalėjime. Siautė pasaulinis karas ir sujudimas buvo intensy- vis. Karo klausimu aš turėjau savo nusistatymą, ir aš iškaliu) žinojau, kad už išreiškimą to, kas randasi mano širdyj, aš busiu teisiamas sulig špiegavimo įstatymais. Bet aš nusistačiau laikytis to, ką man sąžine diktavo ir be rugojimo pakelti to nusistatymo padarinius. Aš liuesai pasirinkau kelią, ir nei vieną valandėlę nesi- galėjau tai padaręs. To nusistatymo aš laikiaus ne todėl, kad aš norėjau patekti į kalėjimą, bet lodei, kad aš esu įsitikinęs, jog žmones turi kiltesnį tikslą, negu žmiyti vieni kitus ar- 
ba neapkęsti tų, Jkurių jie, negali nužudyti. Pilnai suprasdamas, kad tas nusistatymas veda į kalėjimą aš pasirinkau ji- (Daugiau bus)

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATABIMVS
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Panedelis, Liepos 10 d., 1922

KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA.

Nepaprasta valanda.

Liepos 1 d. 10 valanda ryto 
buvo nepaprasta valanda ne tik 
Pittsburghe, bet ir visose Jung
tinėse Valstijose. Tą valandą 
išlojo į streiką keturi šimtai 
tūkstančių dirbyklų darbinin-

šita valanda turi reikšmes 
ne tik Jketuriems šimtams tū
kstančių gelžkeliečių, o ir pen
kiems šimtams tūkstančių an
gliakasių, kurie grumiasi su 
savo išnaudotojais jau dau
giau kaip tris menesius, kęs
dami didžiausj vargą ir ne
matydami, kada jis pasibaigs. 
Jie kovoja už savo organiza
cijos gyvybę ir duonos kąsnį, 
kuris nors ir taip mažas buvo, 
dar norėta jis daugiau suma
žinti.

Keturi šimtai tūkstančių 
gelžkeliečių kovoja beveik už 
tą patį, ką ir angliakasiai. Jų 
reikalavimai yra tokie: 1) kad 
butų pa nokintas 12 mioš. nu
muši mas algų. 2) kad, nebutų 
įvedama darbas nuo gabalų, ir

tų pavedamas kontraktiniu- 
kam s.

Pittsburgh yra vienas didžių
jų pramonės centru, taip min-

sipras ir jie neleis taip save 
skaldyti, kati darbdaviams bu
tų lengva jie sumušti jų ekono
minėj kovoj.

Įspūdis išeinant į streiką.
Baltimorės ir Ohio gelžkelio 

dirbykloje Gleniwoode mus dir
ba apie 2500 darbininkų. Vos 
viena diena prieš streiką gavo
me žinoti, kad išėjimas strei
kai! paskirta liepos 1 <1. 10 va
landų rytų. Tų rytų prieš strei
ką bosai padalino lapelius su 
Darbo Tarybas pirmininko vau 
W. Hoopero atsišaukimu į dar
bininkus, kuriame jis ragina 
darbininkus nestreikuoti. Su

 

laukus vakaro dar prieš baigi
mo lai ___ ,__________ _

sai sušaukė visus darbininkus 
į vieną būrį, kur dirbtuves už- 
veizdas pusi lipęs augščiau per
skaitė vice-prezidento C. W. 
Gallosvay atsišaukimą į visus 
darbininkus, kuriame jis pra
šo jų nestreikuoti, nes, girdi, 
Baltimorės ir Ohios gelžkelis 
apsiimąs mokėti tą patį mo- į 
kės n į iki klausimas bus išspręs-} 
tas; jis priminė, kad šitas gclž- ° ^ku^uose jis tapo atmes- 
kelis nemanęs ir nemanąs į- tas ^uo Ogiausia didžiuma, 
vesti darbo nuo gabalų ir savo 
darbo niekuomet nėra 
jokiems kontraktoriams.

šitas jo atsišaukimas 
do jokio pritarimo pas 
sančius; visi darlpnink 
klausė jį su šaltumu.

Ant rytojaus liepos 1 d. visi

kaukys sukaukė ir bo

davęs

nera- 
klau- 
d iš-

- _
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prailgo, kad rodos visa diena 
perėjo. Dar buvo pusė dešim
tos, bet jau nedaug kas dir
bome; mašinos tuščios ūžė 
sau, o mes susirinkę į būrius 
kalboj omės. Priži urėtoj as 
vaikščiodamas po dirbyklų pa
sakojo, kad dar ne dešimta va
landa, bet niekas jo negirdėjo 
ir neklausė. Visi buvome su
sirūpinę ateinančia kova ir, 
kaip tik švilpis sušvilpė, visi 
kaip iš maišo, pasipylėme iš 
dirbtuvės ir skubinomės namo.

- S. Balkanas.

kuri kuomet balsavo prieš vy
riausi vykdovą. Tai buvo de
šimts metų atgal.

Buvusi s prezidentas Taftas 
praleido laikų tarp jo išmetimo 
iš baltnamio ir jo paskyrimo 
vyriausiu augščiausio teismo 
teisėju, rašydamas laikraščiuo
se straipsnius prieš darbiniu* 
kus ir tarnaudamas didiesiems 
verslams įvairiose gerui apmo
kamose vietose.

TAFTO NUSPRENDIMAS 
DARBO KLAUSIMU.

Vyriausias teisėjas Taftas 
seka prezidento Tafto ir buvu
sio prezidento Tafto pėdomis. 
Rudas šuo gimė rudas ir stips.

Prezidentas 'Taftas tarnavo 
specialėms privilegijoms taip 
begėdiškai, kad juo piktinosi 
Roosevelt, Pincliot ir kiti jo 
paties partijos nariai ir ant

tas kuo ryškiausia didžiuma,

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas Thę 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti.

nusprendi-
bandoma su-

organiza-

Vyriausia teisėjas Taftas spe
cializuojasi teismo 
muose, kuriais 
naikinti darbininkų 
cijos ir atimti darbininkams
net vaikams — kiekviena ap
sauga, kuri buvo laimėta išti
sų gentkarčių kova.

N usprįendimas Corcnados 
byloj yra tik vienas iš eilės

Jis nepadaro to, 
ko jo rašėjas norėjo. Vietoj į- 
baugiriti darbininkus, jis su
kels juos taip kaip nusprendi
mas Dredo Scotto byloj užde
gė laisvę mylinčius Amerikos 
vyrus ir moteris ir kaip nelem
tasis Tafo-Vale’o nusprendi
mas 1901 m. paakstino Angli
jos darbininkus prie veikimo.

Per penkedis metus po Ta- 
fo-Valc’o nusprendimo Angli
jos darbininkai pervarė per 
parlamentų įstatymų suvaržan
tį teisminius autokratus ir pa
dare negalimu daiktu Anglijos 
teismams kištis į teisėtus dar
bininkų organizacijų veikimus.

Kų Anglijos darbininkai pa* 
darė, tas yra galima padaryti 
Amerikos darbininkams.

—<Labor.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvon nkavdCjiiną,
Jei skaitant raidė* susiliaja, 
Jei ii raidis darosi dvi, 
Jei tari uždegimu aklą,
Jei skaitant ar niuvant aHfl bkat» 

da, tuomet reikalaukit akinta.

John J. Smetana
Akinta specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampan 18-os gatvės.

Ant trečio augito virs Platt’o 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
28c. už 100 auks.

arba
357 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike 

Central Manufacturing
District Bank

State Bank— 
Clearing House Bank 

1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

»P
iivaud, aftjuu.nai j v, 1/

Valandos nuo 9 ryto ik! 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietii.

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
jiuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.
\ Telefonas Victory 9082

po plieno gamyklomis pitts- 
burgh yra pagarsėję^ visame 
pasauly, bet šitos pramonės 
darbininkai yra pavergti tur 
būt labiau už visus kitus. Tai
gi kilų pramonių vedėjai, nusi- 
žiuivję į plieno trusto išnaudo
jimą savo darbininkų, bando ir

susirinkom i darba 7 valandą I^!e labai ir Svariai įreng-, . f . c . c i ti. Trečia klesa tiesiog yra puila. rytą, kaip ir visuomet, ir SU i Bus labai žeingeidu važinėti tais lai- 
nekantrumu laukom tos nepa-! vais* 
prastos valandos, kurią męsi- 
me darbą ir eisim namo. Ir 
tos . trys valandos taįf) mums Z i 117

-------- ------ ' 325

nuo
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Pilnas informacijas gausite 
agentų arba
THE'ROYAL MAIL STEAM

PACKET CO.,
W. Washington St., Chicago.
Second Avė., So. Minneapolis.

BULLDOGBLUE
streikas buvo ne 
numatomas, bet 
numatė jį ir lau- 
darbininkai, ku-

Gelžkeliečių 
tik iš anksto 
ir laukiamas; 
kė jo ne tik 
riuos permaina palietė, bet ir
darbdaviai, kurie tų permai
nų reikalavo. Jie užsispyrė nu
mušti darbininkams algas jau 
antru kartu, o kainos pasažie- 
riams ir važtos kainos buvo 
po senovei kaip buvę. Todėl 
kompanijoms nuinušus algas 
darbinįnkaans, visi jie turėjo iš
eiti į štretiką. Bet visoms 
gelžkeliečių brolijoms sustrei
kavus, gelžkelių kompanijoms 
galėtų pareiti riestai. Kad ši
tos nelaimės išvengus, jos su
galvojo gelžkeliečius padalinti 
ir numušė algas ne visiems 
gelžkelieči'Ams, o tik dirban
tiems gelžkelių dirbykloje. ši
ta jų gudrybė yra panaudoja
ma prieš darbininkus jau ne 
pirmą kartą, bet kol kas ji duo
da jiems gerų sėkmių, 
bar joms tenka kovoti 
dalimi darbininkų, o ne 
sais. Kitos gelžkeliečių
jos pasiliko dirbti; streikuoja 
tik dirbyklų darbininkai.

da-
tik su 
su vi- 
broli-

numuštos visiems gelžkelie- 
čiams. I asyk keturios didesės 
gelžkeliečių brolijos nubalsavo 
streikuoti, bet dirbyklų darbi
ninkai tąsyk dirbo, lyg tyčia 
patys padėdami darbdaviams 
darbininkus skirstyti į grupes 
ir tuomi jų išlaimėjimą apsun
kinti.

Bet darbininkai pamažu su-

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

LAZURKOS
Dabar geriausios

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULLDOG BLUI
Prašyk savo groserninko Bull Dog 

lazurkų.

J. L PRESCOTT CO
N»w York

ĄNGHOR-OONALOSO
PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ , 
Greičiausia vandeniu kelionė 

Su ypatiŠku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jurtų milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARJjlN-

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

M A URETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
CARMANIA ................. Liepos 13
ALGERIA ......................  Liepos 15
SCYTHIA ....................... Liepos- 20

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

Pranešu visiems lietuviams, kad aš išbuvęs per 9 
metus laikrodžių ir auksinių dąiktų biznyje po No. 
4612 S. Ashland Avė., dabar persikėliau į kitų 
vietų, po num. 4641 S. Ashland Avė. Todėl mel
džiu visų geros valios lietuvius, kad reikale atsi
lankytumėte į naujų vietą, kur jums suteiksiu 
mandagų patarnavimų. Mano krautuvė atdara va
karais iki ,9tai vai.

CHARLES K. KINDER
1641 SOUTH ASHLAND AVENUE, 

Tel. Boulevard 3386

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or- 

< ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rioj tutras arti $400,000.00.

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

SI,A. 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, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

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

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

TOWN OF LAKE

CHICĄGO, 1LL.
‘k

w

dmmboumh
Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

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

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.
Nam.: 291.4 W. 43rd. Street, Tel. Lafa^ptte 268

•> • -

RALTIJ08AMERIKOCLP LINIJA PBroaclvay, NevSorkNY-^J iLIETlA^k
'Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia J>enkų juostą (karidorią) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

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

ESTONIA ...................................... Liepos 12
LITUANIA  ................................. Liepos 26

TREČIOS KLASOS KAINOS |: 
fOt HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJ Ų IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. įr žinių kreipkitės prie savo agentų

TIESI 
KELIONE

J. Kvietkauskis
A. Šimkus
P. Dūda
A. Janiskis

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: 
85063 R. Janušauskienė 
90009 O. Kripiutč 
90020 K. Poliakevičius 
90029 
90031 
90032 
90035
90039 B. Dočkienė 
95010 P. Barčius 

Perlaidos: 
12072—M. Plečkaitienė 
12074—M. Katauskienė 
12263—<F. Liaudanskis 
12277—S. Račkauskas 
12282—J. Staniukienė 
12289—J. Dulkus 
12354—0. šaltyte 
12448—K. Pilipavičienė 
12457—O. Jasiunienė 
12531—J. Valskis 
12548—P. Dzivancienė 
12554—P. Puleikis 
12559—A Bargaila 
.12568-r- R. Detkienė 
12577—J. Kaminskienė 
12597—P. Pužas 
12644—I. Streinis 
12653—M. Navickienė 
12713—S. Šeštokienė 
12743—J. Saulenas 
12745—T. Baublis 
12772—J. Kulieša 
12812—J. Vitkauskas ,
12850—P. Melrikis 
12859—J. Dapkus 
12873—E. Jankauskiene 
12899—A. Zambacevičienė 
12904—M. Ncbrkienė 
12914—R. Maurogienė 
12917—A. Dimkonienė 
12918—P. Juozapaitis 
12944—B. Banaicaitč 
12944—J. Kraniauskas 
12946—J. Žaibas 
12953—I. Sidaravičius 
12991—J. Čiurlionis 
13003—B. Kalikaitė 
13005—U. Drignaitienė 
13020—M. Cibulskis 
13047—A. Mikalonis 
13050—U Puidokaitė 
13058—A. Andriulienė 
13063—U. Daubarienė 
13064—J. Vištartas . 
13066—B. Jankauskienė 
13076—P. Matutis 
13085—J. Stapulionis 
13100—J. Petrauskienė *•

Grigas

Bukšiene
Pinauskiene 
šadvaras 
Astrauskas

Mociene

Stankevičiūte

Piniauskiene

13101—O. Kasiliauskiene 
13106—P Stancikis 
13108—B. Doveika 
13113—O. Stasiulienė 
13118—A. Sugiutaite 
13122F. Pukienė 
13123—L. Kvėdukevičiutė 
13125—M. Griškevicienė 
13131—O. Zupkevičienė 
13132—A.
13133—P. Bikauskiene 
13134—J. Milinavičius 
13137—V. Zimontiene 
13138—A. Paklovauskis 
13140—M. Vadolskiene 
13145—M. Brazinskienė 
13146—V Mizerienė 
13159—J. Mieliauskas 
13160—0. 
13161—M. 
13170—M. 
13181—K.
13183—P. Bielskis 
13188—M. Damkauskienė 
13189—M. Balkevičius 
13202—A.
13207,—P. Budins 
13209—0.
13213—O. Damijonaitienė 
13214—J. Jankauskas 
13227—B. Pareškiute 
13228—M. Telišienę 
13231—K. Stankevičius 
13234—L. Alšauskis 
13240—F. Melešius 

’ 13244—K. Svirskis 
13255—A .Nauronis 
13256—A. Karpauskas 
13259--J. šiušąs 
13260—D. Bačkas 
13262—K. Kamenienė 
13269—M.
13270—K. Bialazevičias 
13273—A.
13285—P. Staugaitis 
13286—D. Staugaitis 
13287—M. Stangaitienė 
13290—B. Robickienė 
13299—L. Liepa 
13303—A. A. Nedzvego 
13307—K. Vitkauskiene 
13310—J. Kiela 
13316—M. Spelveras 
13324—iE. Elbrikt 
13329—0. Jaksevič 
13330—F. Grigalius 
13330—D. Rauktienė 
13341—Ą. Mitka

Valentas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

PUIKIOS NAMINĖŠ GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokių ligų ar nesmagumų 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage <4913 

Chicago, 111. *

DR. VAITUSH, O. D
Lietuviu Akių Specialistas

L a lengvi ns akių įtempimų, kuria 
esti, ipežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka tefotngni akinius. Visuose at
sitikimuos' '’rzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speclalė atyda atkreipiama ; 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Boulevard 5052 i
DR. A. JUOZAITIS j

' DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- Į 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- j 
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą j 
3261 So. Haisted St., Chicago, 111. Į

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai 
riaušių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos. 

Mes mainomo senas armonikas i! 
darome naujas.

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

sų

ge-

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dienų 

7—8 vakaro
Tel. Marrket 6234, Market 4526

QE R B, Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

* >

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.
, 5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.
v ii 11 ..n . ■ ■■„y

Rezięlencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Husas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

.............. -......................... x

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Haisted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago._L__  -

—11 ......................................... *

Dr. Yuška
1900 So. Haisted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

r"".........—" 1
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
, 1821 So. Haisted St.,
Kampas 18 ir Haisted St.

Tlephonaa Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

. uždarytas

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Haisted St., Chicago, III.

V......................... ■!! I T II, ii I ■ , J

Dr. A. J. BERTAŠIUS ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Haisted St. Chicago, III.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandoę: 6—8 vak.
.Residencijos Tel. Boulevard 1042

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Haisted St., Chicago.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Panedėlis, Liepos 10 d., 1922

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
ANTRU SYK PAKLIUVO.

I
Vienas plėšikas padaręs “hol 

dupą” vienoj krautuvėj ir ga
vęs 1,300 dolerių grobio taip 
išsidrąsino, kad jis nebegalėjo 
iškęsti nepadaręs kito “hol- 
dupo”. Tečiaus Angelo Mar
kos valgykloj (2407 So. Hals
ted gat.) tapo ant vietos mir
tinai nušautas. Jį nušovė tos 
valgyklos savininkas A. Mar
kos.

Lietuviu Rateliuose

Lietuvon. Narių skaitlius, va
dinas pasilieka tas pats. Iške
liaujančių narių kuopa labai 
apgailestauja, nes lai buvo la
bai geri darbininkai šioj kuo
poj ir kitose musų draugijose. 
Kuopa geistų, kad naujai pri
sirašiusieji įrangai tokiu jau 
pasiryžimu ir uolumu eitų jų 
pramintu taku.

A. Narbutas, seniausias ir 
darbščiausias socialistas šioj 
apielinkej, ir J. Kondratavi- 
vičius, dar nesenai tepradėjęs 
dirbti tarp socialistų, bet savo 
rimtumu jau įgijęs narių pasi
tikėjimą, rengiasi kelionėn su 
Naujienų buriu važiuoti Lie
tuvon. Kad atsisveikinus su 
jais, kuopa nutarė surengti 
draugišką vakarėlį subatoj lie
pos 29 d., ir sukviesti daly
vauti visus draugus ir pažįsta
mus. — Kuopietis.

LDLD 19 KP. SUSIRINKIMAS RUBSIUVIŲ SUSIRINKIMAS.

Sekmaldieny, liepos 9 dieną, 
Naujienų name LDLD. 19 kp. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Susirinkimą atidarė pir
mininkas J. Vainauskas. Skai
tyta ir priimta pereito susiriny
kimo tarimai.

Buvo pakelta klausimas kas 
daiyti su pirmiau buvusiu 
kuopos raštininku. A. Kazlau
sku, kad jis geruoju negrąži
na kuopai knygų, kurios buvo 
nutarta pasiųsti Lietuvon dar
bininkų steigiamiems knygy
nams dar jam kuopoj rašti
ninkaujant. Apkalbėjus šį rei
kalą visapusiškai nutarta pa
siųsti jam ultimatumą. Jei jis 
ir to nepaisys, tai tada pavar
toti atatinkamų priemonių.

Nutarta neužilgo surengti 
draugišką išvažiavimą su pro
gramų. Tam reikalui tapo iš
rinkta komisija, kuriai 
ta ir vieta išvažiavimui 
ti ir laikas paskirti.

Reikia pastebėti, kad
rint nei šilto oro, nei kitų va
saros atrakcijų kuopos nariai 
visgi veikia. Susirik iman bu
vo nemažai atėję,
rimtai ir nuosekliai 
Toks apsireiškimas, 
yra pagirtnias.

paves* 
suras-

nežili-

ir dalykus 
svarsto, 

be abejo,
— Narys.

ROSELAND.

Pereitą pętiyčią liepos 
Chas Strumilo svet. LSS. 137 
kuopa laike savo mėnesinį su
sirinkimą, kuriame parodyta 
daug daugiau gyvybės ,negu 
kad buvo matyt per paskuti
nius porą metų. Iš raportų ai
škiai matyt, kad čia socialistų 
įtaka pradeda sustiprėti ir to
limesnis veikimas duosiąs 

nei 
pa- 
žy-

7 d.,

kad lig šiol davė. Noras ir 
siryžimas darbuotis labai 
mus ir stiprus.

Šitam susirinkime prisirašė 
du nauji nariai, bet užtai du 
seni pasitraukė, iškeliaudami

Jonesi
Kreditoriams
(CIeveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

Taipjau American Road 
Machinery Co.

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo CIeveland Standard 
Parts, o taipgi American 
Road Machinery Co. kompa
nijos serus. Kas iš Jonesio 
kreditorių dabar norėtų už 
tuos šėrus gauti pinigų, te- 
gvJ kreipiasi į musų ofisų. 
Mes pirksime CIeveland 
Standard Parts kompanijų 
rr Am. Rd. Mach. šėrus pa
gal marketo kainos. Galite 
ateiti kasdien nuo 9 ik’i 5 
vai. į ofisų Lane Richards & 
Co„ 611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St. Atsi- 
neikite kartu ir šėrus.

Lane, Richards & Co.

Pereitų penktadienį, liepos 7 
dienų, Unijos svetainėj (1564 
N. Robcy gat.) įvyko Rubsiu-

riaus pusmetinis susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas drg. Butvilas. Raštininkas 
drg. Čapas perskaitė skyriaus 
ir Pildomosios Tarybos laikytų 
susirinkimų tarimus, kurie ta
po priimti.

Po to, sekė laiškų skaity
mas. Pirmiausia skaityta lai
škas nuo politinių kalinių apg. 
ir paliuosavimo komiteto. 
Laiške buvo nurodyta, kad lie
pos 15 d. gauta nuo miesto 
valdybos leidimas rinkti gat
vėse nuo žmonių parąšus už 
visų politinių kalinių paliuosa- 
vimą. Taipgi laiške buvo pažy
mėta, kad daugiausia parašų 
rinkėjos bus moterys.

Antras laiškas buvo prisiųs
tas nuo Chicagos buržuązinės 
ari'stokatijos rinkimo aukų 
Rusijos baduoliams, daugiau
sia vaikams, šelpti reikalu. Ta 
grupė nesenai susiorganizavo. 
Ji susideda iš įvairių filantro
pų ir profesionalų, kaip tai 
vyskupų, kunigų, daktarų, 
vokatų ir 11. Per šį laišką 
vo kviečiama prisidėti su 
komis.

Trečias laiškas buvo 
West Virginijos mašinistų, 
rie dėl algų numažinimo
suvirs 11 savaičių kaip strei
kuoja. Jų yra suvirs 700 dar
bininkų. Jie prašo 
Unija šį dalyką 
apkalbėjus nutarė 
tiems mašinistams 
savo iždo 100 dol.

Taipgi buvo atsikreipimas ir 
nuo unijos pirmininko Hill- 
mano, kad visi unijos nariai 
pirktų atsatymo Rusijos indu
strijos Ruso-Amerikos korpo
racijos šėrus. Mat Amalgamė- 
tų Unija nesenai įvykusioj sa- 
vb 'konvencijoj nutarė steigi 
ti Rusijoj rūbų išdirbinio dirb
tuves.

Tolinus, sekė pildomosios 
Tarybos delegatų pranešimai 
iš Jungtinės Tarybos posėdžia
vimų. Misevičia (Maison) pra
nešė, 
karo, 
gerai, 
PO ir
darbininkų. Gi dabar šiais me
tais, kada sumažėjo kriaučių 
darbai, tai tie darbdaviai užda
rė daug šapų. Suprantama, 
jie suvarė darbininkus į ma
žesnį skaičių šapų, taip kad 
dabar tose šapose pasidarė per
daug ankšta dirbti. Del tos tai 
priežasties darbininkai dabar 
dirba tik po 4-5 valandas die
nai. Rot unijos viršininkams 
pareikalavus, darbdaviai, girdi, 
žada dabar atidaryti uždary
tąsias šapas ir tuomi prašalin
ti susigrūdimą darbininkų. Be 
to, Misevičia pranešė, kad j 
Jungtinės Tarybos susirinkimą 
buvo atsilankęs nesenai iš Ru
sijos sugrįžęs Rusijos Raudo
nojo Kryžiaus narys kapitonas 
Gibons, kuris kai kurį laiką 
darbavosi dalinime Pavolgės 
baduoliams maisto. Jis pasako
jęs, kad badaujančių žmonių 
padėtis pasibaisėtina, ir ragi
nęs rinkti aukas tiems baduo-

is 
ad- 
bu- 
au-

nuo 
ku- 
jau

paramos, 
visapusiškai 
stteikuojan- 
paskirti iš 
paramos.

kad Hart-Šafneris laiku 
kada kriaučių darbai ėjo 
atidaręs daug naujų ša- 
primokinęs daug visokių

liams šelpi i. Apkalbė jus šį rei
kalą, unija paskyrė Raudona
jam Kryžiui 100 dolerių, iš sa
vo iždo.

Taipgi reikia pažymėti kad 
Cigarų darbininkams, kurių 32 
darbininkai lapo nuteisti kalė
jimai! už pikietavimą laike pe
reito streiko, unija įmoka ve
dusioms po 10 dolerių, o neve- 
dusiems po 6 dolerius pašelpos 
savaitei.

V. Prusis buvo pakėlęs ler- 
mą, kad Amalgamčtų Unija 
nesigarsintų savo banko “Nau
jienose”, nes jis buk skaitęs 
spešeldemokratų “gazietoj”, 
kad Naujienų spaustuvė prisi
dėjus prie spaustuvių susivie
nijimo, kuris nori visas spaus
tuves padaryti nelinijinėmis. 
Paskui Jakštas pasakė labai 
“kairaus” turinio “spyčių”, 
sakydamas, kad, girdi, unijis- 
tai rašą į tą “griešną” laikraš
tį korespondencijas apie unijos 
darbuotę. Jis kiek drūtas agi
tavo, kad tokiems korespon
dentams butų griežtai uždraus
ta į tą laikraštį dauginus rašy
ti. Re to, jis sakęs, kad nei 
pranešimai daugiau nebūtų ten 
dedami. Tečiaus padiskusavus 
šį klausiimą, pasirodė, kad tie 
“griekai” nėra taip jau “grieš- 
ni“. Taigi palikta, kad Amal- 
gametų bankas gali garsintis 
savo biznį ten, kur jam patin
ka. Mat biznis nieko bendra 
neturi su “proletariato diktatu^ 
ra”. Ret visgi papildytą 
Naujienų ‘“grieką“ pavesta iš
tirti Pildomąja! Tarybai.

Biznio agentas A. Kai ris pra- 
naJj, kad ant “Įkoštumeriško 
darbo sumažėjo darbai, o ant 
“rūlimeid1”, tai kiek pagerėjo. 
Be to, jis pranešė, kad unijai 
pasisekė surasti 'kelias “skebša 
peš”. Iš kai kurių pasisekė iš
traukti dalį diarbininkų, ir kad 
tuo tarpu tos dirbtuvės nega
lėjusios dirbti. Kai kurie maži 
kontrakteiai, girdi, jau įmokė
ję unijai dalį reikiamos mokės 
ties ir bus unijines šapos.

Likosi išrinkti delegatai į 
busimą liepos 9 d. draugijų 
konferenciją, kuri bus sušauk
ta tuoju tikslu, kad užprotes
tavus prieš ateivių varžimą.

ASMENĮ) JIESK0J1MAI
JIEŠKAU Antano Grigaliūno, ku

ris mane nuskriaudė ant 500 dol. Kas 
jį j patėmys, duokit žinią policijai. 
Jam yra išimtas varantas, bet jis 
yra pabėgęs. Jis turi papratimą sko
linti pinigus. Apsisaugokit jo. Kas 
apie jį man praneš, duosiu 10 dol. P. 
Dovidonis, 10 S. Kostner Avė., Chi
cago, III.

• JIEŠKAU savo brolio Vinco ir se
sei’ Elzbietos. Norėčiau susižinoti; 
leidau laivakortę sescrei į Leituvą. 
ji yra serganti, negali važiuoti, jis 
pats ar kas kitas malonėsite pranešti.

ANDREWS NAIKELIS, 
1547 N. Wood St.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui našlės mo

ters arba merginos, tarp 30 ir 35 me
tų senumo. Turi būt dora ir mylinti 
šeimynišką gyvenimą. Esu 36 metų. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

Box 1, 
4138 Archer Avė.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio į valgyk

los biznį. Geistina, kad butų vi
rėjas—kukorius, arba veiteris, 
arba taip biznio ižmogus. Meld
žiame atsiliepti tuoj aus. 3343 
Broadway, Chicago.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS RŪMAS '

Del vienos moteries, geistina pasi
gaminti valgį pas švarius ir laisvus 
žmonės; kas turit tuščią ruimą, mel
džiu pranešti.

5542 Shields Avė.
Tel. Wentworth 7775

VAIKINAS jieško kambario 
West Side apielinkej. Geistina, 
kad vakarienę namie pagamintų. 
Malonėkit pranešti. R. J., 2244 
W. 23rd Pi.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGU DENGĖJAI

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

9 <1. draugijų A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

sytojas visokių f|nanvinių rakandų 
(furniture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

REIKIA DARBININKŲ | PARDAVIMUI NAMAI-2EME
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar 
mergina namų darbui. Valgis, 
kambaris ir $9.00 į savaitę. Ma
ža šeimyna.

1730 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

REIKIA vyrų įvairiam į steel- 
ware house darbui. Nuolatinis 
darbas, dienoms ar naktims. Ge
ros darbo sąlygos. 

• f

Kreipkitės:

JOSEPII H. RYERSON & 
SONS, 

16th & Rockwell Sts.

v
REIKIA pardavėjų, pardavojimui 

aukštos klesos real estate bondsus se
nos west side banko instaigos. Rei
kalaujame gerų paliudijimų. Kreip
kitės į Naujienas num. 63.

1739 So. Halsted St.

REIKIA vyro abelnam 
bui į dešrų dirbtuvę.

IT- • i . I - ‘ ' * • •'<■<! A f-Kreipkitės:
1215 So. Halsted St.

dar-

PARDAVIMUI Stark Player 
Pianas. Turiu parduoti greitai 
todėl pigiai. Atsišaukite bile lai
ke.

1978 Canalport Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių stuba 
ir prie daikto 4 lotai: 1 karvė, 100 viš
tų, 40 ančių, 40 žąsų. Parduosiu už 
tegungą pasiūlymą. Važiuoju į Lie
tuvi

PARDAVIMUI restaurantas ir 18 
kambarių viešbutis, gražiai išfurni- 
nišiuoti ,elektros pianas, Brunsvvick 
fonografas, lietuvių, lenkų ir rusų ir 
svetimtaučių apgyventa. Pardavimo 
priežastis, sveikata neleidžia ilgiau 
laikyti tą biznį. D. J. Lukša, 512 Mocn 
Avė., Joliet Rockdale, 111. Phone 2864 
Joliet.

J. JANČAUSKAS, 
5650 So. Nashville Avė., 

arti Summito.

PARDAVIMUI 3 flatų namas, mū
rinis, po 4 kambarius. Labai geroj 
apielinkej. Su visais moderniškais 
įtaisymais. Taipgi pastogė su ant- 
aukščiau. Namas randasi prie Irving 
Avė. Atsišaukite prie savininko.

2210 W. 22nd St., 
Netoli Leavitt St.

PARDAVIMUI maža saldainių ir 
notions krautuvė prie 1536 Madison 
St., Gary, Ind. Parduosiu prieinama 
kaina ir renda pigi. Gera vieta, ge
riems žmonėms: lietuvių, lenkų apie- 
linkėj. Platesnių žinių kreipkitės 
prie J. Lurtz, 1536 Madison St., Gary, 
Ind. Jei rašysit, tai rašykit anglų ar 
vokiečių kalbose.

PARDAVIMUI bizniavas mūrinis 
namas 3600 Lowe Avė. štoras ir 3 
flatai, Mūrinis garadžius pastatytas 
pereitais metais vietos dėl 2jų mašinų. 
Parduosiu už $10,500, pusę įmokėti, 
kitus ant pirmo morgečio už 6%. At
sišaukite P. Zelnis, 2928 Elston Avė., 
Phone Juniper 2714.

PARDAVIMUI didelė “Meat Mar- 
ket’. Vieta apgyventa lietuvhj ii- ki
tų tautų. Biznis senas ir išdirbtas. Par 
davimo priežastis — savininkas 
ga.

ser-

Naujienų ofisas: 
3210 So. Halsted St 

No. 133.

PARSIDUODA Restauracija gero, 
vietoj Englevvood, 
stalai, 
ant 
tuo

geri fixturei ir
Priežastis pardavimo patirsit 

vietos. Matykit savininką po ši- 
adresu:

436 W. 63rd St.,
Tel. Wentworth 5923

PARSIDUODA grosernė ir delica- 
tesen ir visokių smulkių daiktų krau
tuvė, kur daroma neblogas biznis. 
Taipgi ruimai dėl pragyvenimo renda 
pigi lystas ant 2-jų meflfT^norinti tu
rėti gerą gyvenimą.

Atsišaukite:
524 W. 83rd St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių štoras, visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis daromas geras. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
. 8Š4 W. 33rd St.

PARDAVIMUI ice cream parlor, 
cigarų ir tabako kratuuvė, prie dide
lės mokyklos; renda pigi, turiu lystą. 
Ant pareikalavimo, parduosiu ir ra
kandus, bus priimtas pirmutinis tei
singas pasiūlymas.

2700 So. Wallace St.

PARDAVIMUI — galite mane ma
tyt subatoj po pietų, Lake George 
Inn., Harry Nelson savininkas, žuvų 
ir vištų pietus duodama visų metą.

Calumet & Sheffield Avė., 
Hommond, Ind.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučerne arba mainymui ant na
mo.

PARDAVIMUI namas su bizniu — 
bučerne ir grosernė. Parsiduoda ga
na pigiai. Priežastis; savininkas ser
ga. Kreipkitės į “Naujienų” Town of 
Lake Skyrių (Box 16).

1614 W. 46th St. J

REIKALINGA BUČERNĖ!
3 flatų no 6 kambarius mūrinis nrf- 

mas su visais įtaisymais aukštas ce
mentuotas basemantas; parduodu la
bai nigiai, arba mainau ant bile ko
kio biznio. Priimsim lotus už pirmą 
įmokėjima.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA- 
pertė. krautuvė ir 2 flatai (po 4 kam
barius), mūrinis budinkas; furnaso 
šiluma. Geriausia pasiūlymas nupirks.

Kreipkitės:
3527 So. Halsted St.

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielin- 

kėj ir pigiai. Mainysiu ant bučernės, 
grosernės ar kito- kokio biznio, arba 
ant mažesnio namo, nepaisant kokioj 
apielinkej.

808 W. 33 PI. arti Halsted St.
Pilone Boulevard 1550.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų mūrinis 

namas, po5—6 kambarius. Elektra, 
maudynės, visur kieto medžio; furna- 
ce šildomas, avgštas skiepas. Namas 
randasi puikioj vietoj South Sidėj. 
Rendos neša 80 dol. į mėnesį. Kaina 
tik $6,900.00. Jmoketi reikia $1,800. 
Kreipkitės tuojau.

J. NAMON, 
808 W. 33 PI. 
Arti Halsted St.

STOCKAI-SEROS

bos raportų, ėjo Amalgamčtų 
Unijos įstatų taisymas, kai ku
rių skyrių, keitimas ir refe
rendumu konstitucijos patai
symo užtvirtinimas.

Naujuose sumanymuose nu
tarta surengti draugišką išva
žiavimą į Jefferson miškus.

— šapos Durbninkas.

LIETUVIAMS PRA
NEŠIMAS

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
n ai, apsi vedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

Jeigu kurie apskelbimai 
ihejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš

tars jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

pasirodo

Norintieji pasigarsint i sekamos die 
aos Naujienas, turi pritjuot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo. y

Pranešimai
—   — -r-   ~ — —I

Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 
Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedėldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellowship svet., 831 W. 33 
PI., - — M. M. Juodis.

Chicagos Lietuvių Taryba laikys 
savo pusmetinį susirinkimą liepos 11 
d., 8 v. v., Mildos svet., 3138 S. Hals- 
ted gat. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — Valdyba.

V

Taisome karus, visokių išdir- 
bisčių, gerai ir pigiai. Turime 
patyrimo per 13 metų laiko, dir
bome prie visokių automobilių. 
Patarnausime visiems be skir
tumo.

Taipgi turime visokių auto
mobilių dėl mainymo arba pir
kimo.

JONILONIS & GLANZO, 
First Class Auto Repairing 

3758 Emerald Avė.,
Tel. Yards 7495

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA apsukrių merginų 
tarpe 18 iki 25 m. amžiaus 
prie kilbasinių žarnų. Nuolati
nis darbas, gera mokestis.

Kreiptis į superintendento 
ofisą:
OPPENHEIMER CASING 

1016 W. 36th St.
co.

REIK Al J NG A mergina nešti val
gius į stalus lietuviškoj valgykloj. 
Turi būti apsipažinusi su savo darbu 
— alga gera.

NEW CITY RESTAURANT, 
4630 So. Ashland Avė.

REIKALINGOS 8 merginos 
mokintis už norses, uniformą, 
knygos ir burdas; mokslo ilgis 2 
metai. St. Paul’s Hospital.

828 W. 35th PI.

REIKIA moterų prie žarnų darbui 
— dienomis ar naktimis. 45 vai. į 
savaitę, nuolatinis darbas, gera alga. 
Patyrimas nereikalingas.

. PATF.NT CASING CO., 
617 West 24th PI.
arti Wallace St.

Extra. — L. L. P. Chicagos ir Apy
linkės Apskričio Stočių valdybų ir vi
sų Lietuvos' darbuotojų extra svarbus 
susirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 
12 dieną, 7:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų parap. švet., 23 PI. ir Oakley 
Avė. Susirinkimas turi aptarti daug į 
svarbių reikalų. ’ L' '.—, ' . .
taip ir apylinkių kolonijų darbuotojai bas ir nuolatinis, 
malonėkite būtinai dalyvauti šiame 
apskričio susirinkime.

*— J. A, Mickaliunas, pirm.

REIKIA patyrusių moterų lo-
L.t“r! aptŲu- daug pymui maišų. Nuo Šmotų dar- Visi kaip Cnicapros I . ...

FEDMAN BAG CO
2707 Roosevelt Rd.

REIKALAUJU atsakančio, 
gero žmogaus į galiūną dirbti ir 
kad mokėtų nors kiek angliškai. 
Atsišaukite:

555 W. Lake St.

DARBININKŲ reikia, nuola
tiniam darbui į vidų dirbti. 45c. 
į valandą. Kreipkitės:

E. F. HOUGTITON & CO., 
3534 Shields Avė.

REIKIA vyrų į scrap iron ya.r 
dą. — gera alga; 10 valandų į 
dieną.

PRICE IRON & STEEL CO.
67th St., '& 48th Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI geri veik nauji ra

kandai. Parsiduoda už gana pigią 
kainą visus sykiu arba Šmotais. Ra
kandai yra 5-kių ruimų. Priežastis 
pardavimo, važiuojame į Lietuvą.

ANTANAS MICKUS, 
4549 So. Paulina St.

PARDAVIMUI PIGIAI 6 KAM- 
barių rakandai: walnut miegkamba- 
rio, walnut valgomo kambario, velou- 
ro ir odos gyvenamo kambario setai; 
grojiklis pianas, geras phonographas, 
kaurai ir ant grindų pastatoma 
pa. Parduosime atskirai.

4643 S. Michigan Avo.

PARDAVIMUI

lem-

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis senas ir išdirbtas. Vieta ap
gyventa airišių ir kitų tautų. 
Parduosiu pigiai.

3758 So. Normai Avė.

PARDUODU PIGIAI SALIU- 
NĄ.

MRS. ADOMAITIS, 
4538 S. State St., 

Chicago.

4758 So. Loomis St.

PARDAVIMUI barbernė, ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas tarpe 
lietuvių ir svetimtaučių. Pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. 3943 S. Francisco Av.

PARDAVIMUI barhernes 
“f i k ceriai” ir viskas kas tik 
reikalinga prie barbernes. Par
duosiu labai pigiai. Atsišaukit 
greit. 3357 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
2712 Emerald Avė., 3 augštų mūrinis 

namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo

kėjimais. Kaina .... .......... $7800
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo arba biznio Chicagoj, farma. 
Farma randasi Thorpe, Wis. žemė 
gera, gyvulių daugybė: 16 melžiamų 
karvių, 4 arklių, 30 žąsų, 100 vištų, 
automobilius ir visos modemiškos ma
šinos. Budinkai nauji, stuba 12 kam
barių. Pardavimo priežastis — senat
vė. Savininkas A. Volteraitis, Box 77, 
Thorpe, Wis. Chicagiečiai aplaikys in-< 
formacias pas P. Volteraitis, 2423 W. 
46th St.

TURIU PARDUOTI greitu laiku 
kelis akerus žemės’ pigiai, arti Stiek - 
ney daržo reservuotų miškų ir Dis- 
planes upės, arti nuo gatvekarių ir 
pat didžiausių bulvarų, ant kurių me
lionai dolerių bus išleista pagerini
mui. čia yra proga padaryti gerą 
pinigą į trumpą laiką. Žemė gera 
auginimui paukščių ir daržovių. Žmo
gus gali dirbti mieste, o gyventi čia 
ant tyro oro. Galiu parduoti U ake- 
rio, po % ir cielą ar visus ant leng
vų išlygų. Atsišaukit greitai, mes ta 
yra pirma ir paskutinė proga jūsų gy
venime. Rašykit į Naujienas No. 64, 
1739 S. Halsted St.

4-

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 8 ir 
6 kambariai, medinis su muro pama
tu, “fumace ir nečių apšildomas. 
Daržinė, gesas, elektra ir tt. Graži 
vieta.

5360 So. Wells St.

Mes superkamo 
LIETUVOS BONUS 

augščiau&ia dienos kaina 
L. KAUFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.

AMERIKOS LIETUVIŲ | 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PRIVATĖS* AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.




