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Karnįtenka žmonių sudėtas “auksas-sidabras

10. — Pil
ta rp talki- 
delegacijos 
dar didėja, 

delegatai

Algų gi klausimas, jo pasiūly
mu, butų paduotas arbitracijai 

išrišti.

apie pabaigą šios

niekame nesusitai- 
neatsiekė ir dabar

HAAGA, liepos 
nas nesusitaikimas 
ninku ir Rusijos 
netik nemažėja, bet 
taip kad Francijos
atvirai sako, kad konferencija 
turės pairti 
savaitės.

Ji ikišiol 
kė ir nieko
stovi toje pačioje vietoje, kaip 
ji buvo pirmą dieną. Priėjus 
prie privatinių nuosavybių grą
žinimo buvusiems jų savinin- 
kams-svetimšalia.ms, rusai at
sisakė tas nuosavybes grąžinti, 
bet paskui sutiko tik duoti ant 
jų koncesijas, bet tik tiems 
žmonėms, kurie turės pinigų 
tas nuosavybes operuoti. Tų 
nuosavybių grąžinta ir konce
sijų duota bus

fiwm

•Balsuoja už streiką.

tik tiek, kiek

ir įvyko pilnas 
ypač dar kad 

dau-

komisija neįstengtų 
iki rugpjūčio 11 <1., Gatvekarių darbininkų strei

kas gali prasidėti ketverge.

Graikai rengiasi pulti 
Konstantinopolį.

Du streikieriai nušauti.
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Kaip jie paspruko iš Ru 
sijos.

Ginę socialrevoliucionieriug 
užsienio socialistai advokatai 
turėjo paskelbti bado streiką, 

kad galėjus išvažiuoti iš 
Rusijos.

No. 161
sdarystė. Visas teisinas susi
deda iš parinktu komunistų 
ir apie to 1,500 komunistų su
sirenka teisme arba apie tei
smą, keldami tokį didelį triuk
šmą, kad net Krylenko buvo 
priverstas juos malšinti. Tei
smas turi eiti neva kad paty
rus ar kaltinamieji yra kalti 
atakose ant Volodarskio ir 
Lenino ir ar talkininkai yra 
įvelti į sukilimą.

“Visos keturios savaitės mu
sų buvimo Maskvoje buvo kaip 
buvimas kalėjime. Net ir 
mums atvykstant mes buvome 
pasitikti 3,000 komunistų or
ganizuotos bandos, kuri spau
dė į mus ir nedoriausiai kėlio
jo. Mus apgyvendino už mie
sto ir kasdie atgabendavo į 
teismą automobiliu; kelionė 
trukdavo dvi valandas. Mes 
buvome saugomi buk, kad nie
ko su mumis neatsitiktų, bet 
ištikrųjų. kad neleidus mums 
pamatyti tai, ko mes neturėtu
me matyti. Vienatinis būdas 
buvo mums ištrukti paskel
biant 24 valandų bado streiką.

‘'Dabar mes turime pakviesti 
viso pasaulio darbininkus kar
tu užprotestuoti prieš mirties1, 
bausmę, kuri veikiausia bus 
paskelbta teisiamiesiems.”

BERLINAS. — Socialistų ad
vokatai Dr. Kurt Rosenfeld, 
Theodore iLicbkiiecht ir A. 
Wauters, kurie kartu su Belgi
jos socialistu Emile Vandervel- 
de buvo nuvykę Rusijon ginti 
Maskvoj teisiamus sočiai revo
liucionierius, dabar jau sugrį
žo į Berliną. Jie anaiptol ne- 
sigeri Rusijos teismų “teisin
gumu”. Dr. Rosenfeld, nepri
klausomasis socialistas, buvęs 
socialistų ministerijoje justici
jos minlsteriu, sekamai pasa
kojo apie pabėgimą iš Rusijos 
ir kaip ten teisiama social- 
revoliucionicrius:

“Mes įstengėm pasprukti tik 
paskelbdami ten bado streiką 
per 24 valandas. Mes apleido
me Maskvą, kadangi prižadėt* 
tosios sąlygos nebuvo išpildy
tos. Mums buvo prižadėta, 
kad, pirmiausia, kaltinamie
siems bus leista patiems pasi
rinkti advokatus juos ginti; 
antra, kad jiems bus leista gin
tis, ir trečia, kad nebus ne 
klausimo apie mirties bausmę. 
Jokio jury ten nėra, o teisėjai 
yra komunistų paskirti.

“Iš pat ptradžių teisėjai pa
sakė, kad jie nesijaučia suriš
ti sutartimis apie sąlygas ir 
kad jie galbūt paprašys atšau
kti kaltinamųjų advokatus.

“N. V. Krylenko preziden
tas sovietų, pirmininkavo byl
ioje. Krylcnkicnė pasirašė

i kaltinamuosius. 
Tai teismas 'klesinės teisdarys- 
tės. Krylenko atvirai pasakė, 
kad bus panaudota klesinė tei-

UNIONTOWN, Pa., liepos 
10. — Atlantic Coal Co. iš New 
Geneva,' mušeikos nušb\/.2 strei 
kierius angliakasius, o tretįjį 
pašovę ir sunkiai sužeidė.

4 žmonės užmušti.
LONDONAS, liepos 10. 

Iš Athenos pranešama, 
Graikijos taryba nutarė pulti 
Konstantinopolį. Taipjau nu
tarta paskelbti visoje Graikijo
je karo stovį ir mobilizuoti 
kariuomenėn visus tuos jau
nuolius, kurie ikišiol nuo ka
reiviavimo buvo paliuosuoti. 
Tikimąsi, kad tai duos dar 
100,000 kareivių dėl armijos.

WASHINGTON, liepos 10.— 
Sprendžiama, kad prezidentas 
Haiklingas paprašė streikuojan 
čių angliakasių sugrįsti į darbą 
senosiomis algomis ir dirbti 
iki rugpjūčio 10 d., kada ar- 
bitracijos komitetas nustatys 
naujas algas.

Tas arbitracijos komitetas, 
prezidento pasiūlymu, susidė- 
siąs iš trijų angliakasių, trijų 
kasyklų savininkų’ ir penkių 
žmonių,, kurie atstovautų pub
liką.

Jei ta 
susitarti 
senosios
kol ji susitars, arba iki balan
džio 1 d., 1923 m.

Šitokį pasiūlymą preziden
tas Hardingas davęs po to. 
kai]) angliakasiai neįstengė su
sitaikinti su kasyklų savinin
kais ir tarybos tapo pertrauk
tos. Jie tik sutarė eiti pas pre
zidentą Hardingą ir perstatyti 
jam visą padėtį.

Prieš užsibaigiant taryboms, 
darbo sekretorius Davis pers
kaitė savo pasiūlymą, kad bu
tų paskirta komisija iš 6 kasy

ditų. Delei to 
nesusitaikimas, 
anglams buvo pasiūlyta 
giau koncesijų, o franeuzams 
daug mažiau. Francuzų apskai 
tymu koncesijomis 
atgautų tik 
nuosavybių 
nuosavybės 
^\Manoma, 
ptiį rus, 
tis su Rusija apie padarymą 
atskirų sutarčių. Tikimąsi, kad klų savininkų ir 6 angliakasių,

franeuzai
4 nuoš. buvusių jų 
Rusijoje, o likusios 
butų pražudytos, 
kad konferencijai 

valstybės pradės tar-

ja, Italija, Holandija ir kitos 
ša lįs.

Leidžia pasitraukti.

kuri nustatytų distriktu's, kur 
galėtų prasidėti derybos tarp 
angliakasių ir kasyklų savinin
kų, valdžia gi prisiimti atsa
komybę už visus, nesutikimus, 
delei kurių negalima butų tar
tis.

Matyt, abi pusės tokį Davip 
pasiūlymą atmetė,.

CHICAGO. — Vakar galve- 
<arių darbininkai balsavo apie 
)askelbimą streiko, delei kom- 
)anijos nukopojimo algų. Nors 
dar balsavimo davinių nėra 
žinoma, bet kiek galima buvo 
)a*tėinyti, visur darbininkai bal 

savo už streiką.
Unijos viršininkai sako, 

kad nors diena streikui nėra 
nustatyta, tečiaus galima tikė
tis, kad gatvekarių ir elevato
rių darbininkų streikas prasi
dės ketverge, jei iki to laiko 
kompanija nepanorės darbiniu 
kams nusileisti ir palikti se
nąsias algas. ♦

kad

Pasimirė 134 m. senis

tos

PARYŽIUS, liepos 10. —Už
sienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad Francijos ekspertai 
Haagos konferencijoje turi pil
ną laisvę pasitraukti iš
konferencijos kada tik jie nu
spręs, kad jie negali būti ten 
naudingais ir atlikti reikalin
gą darbą. Bet dar jie nėra pra
nešę valdžiai, kad jie nebesiti
ki susitaikimo ir todėl bent 
šiuo laiku jie apie pasitrauki
mą dar nesvarsto.

Šitas pareiškimas turbūt 
buvo išleistas delei laikraščiuo 
se pasirodžiusių žinių, kad 
Francijos delegacija veikiausia 
pasitrauks delei Rusijos dele
gatų nusistatymo ir kad prezi
dentas Poincare pasiuntęs apie 
tai instrukcijų. Pareiškimas 
nurodo, kad delegatai tokių 
instrukcijų nėra reikalingi, nes 
jie turi pilną galią elgtis tame 
dalyke kaip tinkama.

Buriasi prieš geležinke 
liečius.

jau

Rusijos “biudžetas.”
Mokestis ir kitos valstybės 

pajamos padengia tik 10 dal| 
išlaidų.

GLEVELAND, O., liepos 10. 
— Keturi žmonės tapo pagauti 
taj'P dviejų užmiestinių gatve- 
karių ir liko ant vietos užmu
šei. Jų lavonai liko numesti 
į 40 pėdų grabę. Viena gi, 01- 
ga Valacz, liko tik sunkiai su
žeista.

Mažiau mirė.
CHICAGO. — Pasak sveika

tos departamento, birželio 
mėn. Chicagoj mirė 500 žmo
nių mažiau, negu gegužės mėn.

Valdžios pranašus vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiai o: <

Šiandie — apsiniaukę, gal 
bus lietaus; biskį vėsiau.

Sanlė teka 5:23 vai., leidžia
si 8:27. Mėnuo teka 9:17 v. v.

CHICAGO. -n Valdžia 
pradeda veikti prieš streikuo
jančius geležinkelių dirbtuvių 
darbininkus. Chicagoje prade
dama jieškoti 1,000 federalinių 
“deputy marshals” kurie pava
duotų kareivius laike streiko. 
Tokių maršalų būrys jau išva
žiavo į Aurorą ir ten daboja 
operuojamas pagelba streik
laužių geležinkelių dirbtuves.

Vakar užsibaigė geležinke
lių ultimatumas, sulig kurio 
nesugrįžę iki tai dienai darbi
ninkai skaitysis pašalintais iš 
darbo ir neteks savo senumo 
teisių ir pirmenybių. Nuo tos 
dienos, girdi, visi grįžtantieji 
darbininkai skaitysis naujais ir 
galės būti priimti ar nepriimti 
į darbą. Bet į tokį geležinke
lių “ultimatumą” niekas neat
kreipė domės ir niekas iš strei- 
kierių nė nemanė pasinaudoti 
“gausingu” kompanijų pasiū
lymu, kad sugrįžus į darbą.

Daugelis geležinkelių rengia
si atidaryti savo dirbtuves ir 
operuoti jas pagelba streiklau
žių. Delei to jie medžioja 
streiklaužius ir mušeikas, taip
jau prašo policijos ir milicijos 
streiklaužius apsaugoti, jei to 
negalės padaryti jų mušeikos.

Dar daugiau 
rojo sustabdyti 
ščiojimą.

Milicija Bloomingtone.
BLOOMINGTON, 111., liepos 

10. —■ Prašant mayorui ir šeri
fui į Bloomingtoną bus pri
siųsta didelis būrys valstijos 
milicijos. Nors jokių kadir 
mažiausių sumišimų čia nebu
vo, bet Chicago and Alton ge
ležinkelis rengiasi atidaryti 
savo dirbtuves ir jas operuoti 
pagalba streiklaužių. Kad ap
saugojus tuos streiklaužius ir 
bus prisiųsta milicija.

Federalinis teisėjas FitzIIen- 
ry uždraudė streikicriams pi- 
kietuoti Illinois Central ir Wa- 
bash geležinkelių dirbtuves. 
Injunctionas apima visą pieti
nę Illinois dalį.

Siųsdamas miliciją į Bloom- 
ington, einantysis gubernato
riaus pareigas Sterling 
kelbė, kad panaudosiąs 
savo galią ir visas jam 
naftas priemones, kad 
kius taiką ir ramumą 
streiko.

GREASY CREEK, Ky., lie
pos 10. — Čia pasimirė dėl se
natvės “Uncle Johnny” Shell, 
sulaukęs 134 metų amžiaus, 
tai buvo vienas iš 'seniausių 
žmonių pasaulyj. Jo pati, ku
ri buvo už jį senesnę 2 metais, 
mirė 10 metų atgal. Bet senis 
neužilgo vedė kitą pačią ir su 
ja turi 7* melų sūnų. Kitas jo 
sūnūs turi 90 m. amžiaus. Iki 
pat mirties jis turėjo aiškų 
protą ir pilnai apsvarstė visus 
laidotuvių dalykus. Jis yra gi
męs Kentucky valstijoj ir 
ten visą, laiką gyveno, iki pas
tarųjų kelių dienų, kada jis 
pradėjo važinėtis po parodas. 
4919 m. jis pirmą kartą skri
do aeroplanu. Jis yra gimęs 
1788 m.

geležinkelių tu- 
traukinių vaik-

pas- 
visą 

priei-

laike

Tariasi apie streiką,
WASHINGT()N, liepos
Geležinkelių kompanijų aso

ciacijos aid voką tas Thom tarė
si šiandie su generalinių pro
kuroru Daugherty apie geležin
kelių dirbtuvių darbininkų 
streiką. Abu atsisakė duoti 
kokius nors pranešimus. Vė
liau tuo pačiu reikalu Daug- 
lierty tarėsi su prezidentu Har- 
dingu.

10.

CHICAGO. —> 1 vaikinas li
ko užmuštas, 2 sunkiai sužtis- 
ti, o 2 išsigelbėjo, traukiniui 
ties Waukegan užvažiavus ant 
troko.

2 žmonės užmušti, 35 sužeisti 
automobilių.

CHICAGO. — Užvakar 2 
žmonės — Josepb Ullrich, 50 
metų ir Edmund Kuzara, 2 
metų, liko užmušti automobi
lių. Be to 35 žmonės liko 
žeisti įvairiose nelaimėse 
automobiliais.

su-
su

J.,NEW BRUNSWIC!K, N.
liepos 10. — Nežinomi žmonės 
iš lauko nušovė 
Mauro namuose
dienio pokilio. Tarp nušautų
jų yra ir Mauro.

ki AAGA, liepos 10. — Rusi
jos biudžetas pasirodo nėra ge-| 
ro žadantis.
pertai, kada jie atsigavo nuo 
dideliausių skaitlinių ir pradė
jo jas perprasti. Atmetus ei
lių eiles zerų (0) pasirodė, kad 
jame perą jokios siste
mos ir kad jis neveda prieį Ru
sijos finansų ir ekonominio 
gyvenimo sutvarkymo. kuo 
žvilgsniu ekspertams pasisekė 
rasti tame “biudžete” keletą 
nuostabių dalykų.

Pasirodo, kad Rusijos 
žios uždėtieji mokesčiai 
tos valstybėš pajamos 
dengia nė 10 nuošimčio 
valstybės išlaidų. Kitais 
žiais sakant, Rusijos deficitas 
siekia 90 nuoš. viso biudžeto. 
Prie tokių pajamų ir išlaidų 
kiekvienas biznis turėtų bank- 
rutyti. 62 nuoš. to difecito 
yra padengiama ištraukimu pi
nigų iš valdžios aukso rezervo 

kas reiškia gyvenimą iš1 
pirmiau uždirbto kapitalo, kas I 
visuomet yra bizniui pražūtim 1 
ga. Pardavinėjimas “aukso,' 
platino, brangakmenių ir kilų 
brangmenų” padengia dar 10 
nuoš. deficito, o likusi dalis 
deficito yra padengiama leidi
mu naujų beverčių popierinių 
pinigų.

Tai pamatė eks-' skuralą prieš

2 žuvo girių gaisre.

COURTENAY, B. C., liepos 
10. •— Du žmonės žuvo, 3 sun
kiai sužeisti ir 65 žmonės liko 
be pastogės girių gaisre, kuria
me sudegė ir jų namai.

du žmones
laike gimta-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 10 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dc.’erių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ............... $7.51
Danijos 100 frankij ........... $21.58
Finų 100 markių ..................  $2.20
Francijos 100 frankų .... 
Italijos 100 lirų..............
Lietuvos 100 auksinų .... 
Lenkų 100 markių ......
Norvegijos 100 kronų .. 
Olandų 100 guldSnų .....
Švedų 100 guldenų ........
Šveicarų 100 markių ..... 
Vokietijos 100 markių .

vald- 
ir ki- 
nepa- 
visų 
žod-

Nušovė savo pačią.
CHICAjG-O. — Salva to r 

Adams, 536 W. 26 SL, vakar 
ryte nušovė savo miegančią 
pačią ir paskui pats nusišovė. 
Jis buvo senas, kuomet ji bu
vo daug jaunesnė. Manoma, 
kad jis bijojo numirti pirma 
jos ir palikti ją jauną ir gra-

Bachmetjev sugrįšiąs.
PARYŽIUS, liepos 10. —

Buvęs Rusijos ambasadorius$7.85
.$4.49 “"-r“ ------ J— --------------------- .
.... 20y Amerikoje, Boris Bachmetjev, Į 
$16 48 už <bcnų išvažiuosiąs iš
$38*85 Paryžiaus ir grįšiąs į Jungti 
$25.85 Valstijas, 
$192(v' bizniu. ... jUVV

kui’ jis užsiimsiąs|

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 kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; . i

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 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerj.

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

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

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

t......................... —

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGO JE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS ‘ 
3210 So. Halsted St., Tel.

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 9659
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K. Sėjikas.

“Be prietarų
(Feljetonėlis)

Chicagos miestas ne- 
Jame, lyg skruzdyne, 
be paliovos juda. Jie 
skubinasi, eina, bėga.

žmonės 
kur tai 
Visi susimąstę, visi užimti sa
vo reikalais, visi, kai misteriai, 
sulindę į savo kiautus. Bet kai 
vakaras pradeda artintis, mies
tas ima darytis gyvesnis. Gy
venimas prasideda. Parkai pri
sipildo visokio plauko ir viso
kios rųšies žmonėmis: senais, 
jaunais ir vaikais. Parko lan
kytojų tikslai yra ne vienodi: 
seniai eina į parkų atvėsti, ty
ru oru pakvėpuoti ir padūmo
ti apie tai, kas buvo ir ko dau
giau nebėra. Jie žiuri į jauni
mų — ir paskęsta mintyse. 
Ar senai jie patys da buvo 
jv uni, tvirti ir pyne iš svajo
nių ateities gyvenimų. Praėjo 
geri seni laikai. Ir seniai gyve
na nebe ateitim b t praeitim.

štai vaikai. Berupestingos 
kūdikystes dienos jiems prasi
dėjo. Bet ne visiems. Vaikai 
irgi turi savo rūpesčių, savo 
gyvenimo dramų. Vienok par
ke jie jaučiasi gerai. čia jie 
užmiršta savo gyvenimo kartu
mus.

Jaunimas. Jo gyvenimas au
dringas. O vasaros vakarų pai
kas toks patraukiantis: vėsus 

medžiai, žvaigždėtas 
mėnulis.

oras, žali 
dangus ir šypsantis 
Jaunuolio širdis karšta, o vai 
duotė laki. Gamta randasi pil
noj armonijoj su jo pojūčiais. 
Ir jei šalimais jo da randasi 
modernosios kosmetikos išda
va — mėlynakė, tai jaunuolis 
jaučiasi visai laimingas. O kas 
jos neturi, tas sprendžia prob
lemų: kas geriau — ar rasti 
mėlynakę, kad pankui jų vėl 
prarasti, ar visai jos neturėti...

Artinasi naktis. Parkas tuš
tėja. Žmonės skubinasi. Reikia 
juk pailsėti, kad ant rytojaus 
vėl butų galima stoti į darbų. 
Tačiau ne visi važiuoja namo. 
Naktis ne visiems tereiškia po
ilsio laikų. Kai kurie tik nakti
mis tikrai gyvena. Žinoma, gy
venimas gyvenimui nelygu. 
Vienok, kaipo taisyklė, žmonės 
nemėgsta, kad jų nakties dar
bai butų dienos saulės nušvie
čiami. Tuščia to.

Šį karta aš nekalbėsiu apie 
viskų, kas dedasi naktimis. 
Žinote, tai nemalonus dalykas. 
Juk beveik mes visi esame 
ipokritai: kalbame ne tai, kų 
jaučiame ir darome. Kas dary
ti — toki jau žmogaus prigim
tis. Daryk kitam, kų tau kitas 
darytų, jei turėtų progos, bet 
stungius lai padaryti pirma. 
Ar jums tai patinka, ai* ne, — 
bet daugyj atvejų taip yra. 
Iliuzijos praeina, o faktai pa
silieka.

Pradėsiu nuo pradžios: ap
rašysiu vienos rųšies žmonių 
naktinį gyvenimų. Jums gal 
jau teko girdėti šį-tų apie “in
telektualų • kavines,” kurias, 
tankiai vadinama bohemijoms. 
Jei jus seksite paskui mane, 
tai sužinosite, kas tai per įstai
gos ir kas jose dedasi.

bukime į vidų, da tik vic- 
nolikta valanda vakaro. Pir
moj vietoj prie durų sutinka
te dvi mergini — kavinės šei
mininkę ir tarnaitę. Norite šį- 
tų sužinoti apie šeimininkę? 
Geimai. lai žinoma Chicagoj 
tapytoja p-lė N. Pažiūrėkite į 
jų ir patys spręskite. Vidutinio 
ūgio. Jos akys didelės, reikš
mingos ir tokios, žinote,, spin
dinčios... Bet jos, kai mėnu
lis, — šviečia, bet nešildo. Jos 
plaukai sušukuoti ant vienos 
puses, lyginai kai Gogolio. Ir 
jei domingai įsižiūrite į jų, 
pradedate tarp .Gogolio ir jos 
matyti panašumo. Jos veidas 
ilgas, kakta plati. Nosis tiesi 
ir ilga. I'aip pat atrpdo paveik
sluose ir Gogol’is. Toliau. P-Iė 
N. turi labai gražias rankas. 
Ii’ ji nepraleidžia progos, kad 
neparodžius jų. Gracioziniai 
judina jas ir tarytum sako:

te, aš esu savo rųšies anarcliis- 
tas: bažnytinėms arba valdiš
koms apsivedimo ceremoni-. 
joms nepridedu jokios reikš
mės. Ji sutiko su mano nuo
mone. Suėjova gyventi. Ir kas 
pasirodė? Bėgiu šešių mėnesių 
mudu pcrsiskyrėva keturius 
kartus. Ketvirtų kartų ant vi
sados. Kada kildavo kokie ne
susipratimai, aš dėdavau pas
tangų, kad tie nesusipratimai 
butų pagilinti taikiu, išmintin
gu keliu. Bet manoji užsispir
davo pastatyti ant savo, ne
žiūrint to, kad tankiausia bū
davo jos klaida. Trumpai sa
kant, naujovinė moteris nori 
būti šeimos galva, nori užmin
ti tų vietų, kuri iki šiol prik
lausė vyrui. Nuo to tankiai ir 
pareina šeimyniški nesusiprati
mai; Ir jei aš da kartų rizikuo
siu vesti, tai išsirinksiu sau 
paprastų merginų, kuri žino, 
kaip prižiūrėti namus ir ne
kalba niekų apie tokius daly
kus, kurių, ji nesupranta. Baig
siu pasakaite. Vienas žmogus 
lankė pamišėlių namus. Štai 
guli vienoj kamaraitėj pamišė
lis ir nuolat kartoja: “O, Hen
rieta! O, Henrieta!” Lankyto
jas ir klausia įstaigos perdSti- 
nio: ‘-Kodėl ligonis vis karto
ja tų vardų?”
kė perdėti n i s, “šis žmogus bu
vo labai įsimylėjęs į merginų 
vardu Henrieta, Kada Henrie
ta apsivedė su kitu, tai jis iš
ėjo iš proto”. Kitoj kamaraitėj 
lankytojas pastebėjo neapsako
mai baisų reginį: gidėje pa
mišėlis lovoj; jo rankos ir ko-

žiūrėkite ir gėrėkitės. Jos am
žių sunku nuspėti. Jis randasi 
kur nors tarp 20 ir 30 metų.

Kavinė susideda iš dviejų 
kambarių. * Pasieniais sustaty
ta maži staliukai —apie dvi
dešimtį jų. Sienos išpuoštos 
paveikslais, daugiausia šeimi
ninkės paveikslais. Ji figūruo
ja ten visokiose pozose ir viso
kiuose rūbuose. Kambariai 
apšviesti raudonomis žvakėmis. 
Nė perdaug tamsu, nė per
daug šviesu — pats gerumas.

Kavinėj randasi apie 25 
žmonės. Jie priklauso Viso
kioms profesijoms. Vienas ar
tistas, kitas advokatas, trečias 
daktaras, ketvirtas industrinis 
chemikas, penktas inžinierius, 
šeštas tapytojas, septintas mu
zikas, aštuntas poetas, etc. Yra 
ir merginų. Bet apie jų profe
sijas ne visuomet patogu kal
bėti. Vienok visus tuos žmones 
riša vienas bendras ryšys: jie 
nepripažįsta jokių prietarų, 
jokių konvenciališkumų. Pa
tys pamatysite.

Apie dvyliktų valandų prasi
deda programas. Kalba dakta
ras filosofijos G. Jis sako:

Mes čia esame savo žmones, 
ir todėl galinto kalbėti atvirai. 
Pas mus kalba, kas nori. Kiek
vienas gali išreikšti savo nuo
mones liuosai ir be konvencia
liškumų. Mos esame žmonės 
be prietarų. šį vakarų mes 
kalbėsime apie apsivedimų; 
bandysime išspręsti kiaušinių, 
kodėl musų laikais apsivedi
mai nėra laimingi. ■>

Ir daktaras ima labai pag
rindiniai gvildenti tų klausimų. Į Jos buvo surištos. Nežiūrint to,
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o gyvenant itarp svetimų visko 
išmoksti. Bet apsivedęs aš 
ęmiau taisytis. Uždirbdavau 
gerai ir galėjau tinkamai užlai- 
kti šeimų. Susilaukėme dviejų 
vaikų. Ir nors mano žmona 
buvo niekam tikusi šemininkė, 
bet aš vis kenčiau, vis tylėjau. 
Negana to, ji ėmė palaikyti ar
timus ryšius su kitais vyrais. 
Ir štai vienų gražių dienų ji 
pasiima vaikus ir apleidža ma
ne. Klastingu budu ji gavo per- 
skiras ir per kelius metus 
trankėsi su vyrais po įvairias 
valstijas. Galop, ji apsivedė. 
Aš visokiais budais stengiaus 
atgauti vaikus, bet niekur nie
ko. Kas man daryti? Aš tan
kiai jausdavau nepergalimą 
norų važiuoti ir nužudyti jų. Ji 
suardė mano gyvenimų ir pa
vers vaikus niekais. Man da ir 
dabar užeina mintis nušauti jų. 
Patarkite man, kas {taryti? Jus 
studijuojate tuos dalykus, jus 
turite apie tai žinoti.

Visiems pasidaro nemalonu. 
Patys žinote, kad klausyti ne
malonius dalykus yra nemalo
nu. Laimei daktaras G. ateina ' 6^ . ' ' ' 1 T • ' ‘
i pagalbą. Jis pasako keliukui, 
kati jis duosiąs jam patarimą

asmeniniai. Visi lengviau atsi
duso.

Programas pabaigtas. Dabar, 
jeigu norite, galite susipažinti 
su daktaru T., atvokatu F., etc. 
Pats savaime suprantama, kad 
galite susipažntį ir sir pane
lėms. Čia, kaip jau sakiau, 
konvencioliškumo nėra. Na, o 
kai susipažinsite, tai galite šio- 
to užsikąsti ir šiokio išsigerti. 
Žodžiu, viskas tvarkoj: jaučia
tės, kaip namie, tik daug link
smiau.

Antra valanda nakties, tat

 —--------------------i--------- t  
metas eiti namo. Jums gal jau 
ir labai nusibodo klausyti tas 
Chicagos intelektualų beprieta- 
ringas atvirumas. Bet juk ir 
su jais susipažinti ne pro štilį. 
O jei jie jums nepatinka, tai 
galite daugiau su jais nieko 
bendra ir nebeturėti. , , >-------------------------------- . j *

’ J. P. WAITCHES ‘
LAXVYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. XVaba8b Avė.

Tel.: Pullman 6377. <

Klaidos Atitaisymas
Subatos, liepos 8 <1., Naujienų numery j J. F. BUDRIKO, 

3343 So. Halsted St., pagarsinime įvyko kainų klaida.

“Branzalietas ir laikrodėlis kartu vertės $40, 
parduodame už $12.” TURI BŪT PARDUODA
ME Už $21.

sisa.
“Matote,” atsa- 
šis žmogus bu

jis mėtėsi ir draskėsi be palio
vos. “Tas žmogus,” tarė lanky
tojas, “yra didžiausiame pami
šimo laipsnyj, kokį man kada 
nors teko matyti.” Perdėtinis 
pažiurėjo į lankytojų ir išlėto 
tarė: “žinote, tai yra tas pats 
žmogus, kuris apsivedė 
Henrieta...”

Tas pats atsitinka ir 
naujovinė moterių, 
jos negauna,, — jis 
l>rot i nes pusiau swa r o s 
gauna, tai visiškai 
proto.

Da vienas įvykis — ir aš iš
vesiu jus iš “bohemijos.”

Laike kalbų sėdi apysenis 
žmogus ir dūmoja. Veidas jo 
nervingas, raukšlėtas. Matyti, 
.kad jam teko pergyevnti daug 
audrų, kurios be laiko įvarė 
jam senatvę. .Jis pasikelia nuo 
krėslo ir vėl atsisėda. Pagalios, 
ima kalbėti. Kalba greitai ir 
nuo širdies. Jis lyg skubinasi 
parodyti savo žaizdų.

Aš manau — pradeda senu
kas — kad čia susirinko žmo
nės, kurie nesibijo atvirai kal
bėti apie savo gyvenimų. Man 
da pirmu kartu tenka būti to
kiame susirinkime. Nežiūrint 
to, aš papasakosiu jums apie 
savo gyvenimų. Matote, aš jau 
senas, bet aš nesu taip senas, 
kaip atrodau. Tiek to. Vos per- 
siritęs per dvidešimtį metų, aš 
apsivedžiau Chicagoj su viena 

jau pradėjau vaizduotis mergi-Į vokietaite. Prisipažirlsiu, aš ne 
nos idealų. Kitėjo mano sup
ratimai, kitėjo ir mano idealas. 
Aš ėmiau ieškoti tokios mergi
nos, kuri butų išsilavinusi, ap
siskaičiusi. 1920 m. aš ma
niau suradęs tokių merginų. 
•Ii daug skaitė. Žinoma, skaitė 
tas knygas, kurias aš jai duo
davau. Tačiau ji patiko man; 
o aš jai. žodžiu, mudu įsimy- 
lėjova viens į kitų. Kaip žino-

Pfipasakoja apie tai, kaip’ se
novėj žmonės vedė, ir kaip ap- 
sivedimai išsirutulavo iki da
bartinio laipsnio. Aps įvedima i 
visuomet baigsis teismuose 
porskiromis, sakė daktaras, kol 
žmonės nepradės rimčiau žiū
rėti į tų klausimų. Reikėtų su
tvarkyti taip, kad butų sun
kiau apsivesti, bet lengviau

Paskui daktaras pristato kal
bėti negrų chemikų H.

Chemikas pradeda:
Nežinau, iš kur daktaras iš

traukė, kad aš esu didelių ga
bumų žmogus. Man teko su 
juo kalbėtis, ir pasirodė, kad 
kai kuriais klausimais mudvie
jų nuomonės sutinka. Gal dėl 
to jis vadina mane dideliu 
žmogum. Vienas Olandų gene
rolas turėjo labai daug meda
lių. Kai jo buvo paklausta, ko
kiuose mūšiuose jis dalyvavo, 
ir už kokius pasižymėjimus jis 
gavo tuos medalius, tai gene
rolas atsakė: “Pirmų medalių 
aš gavau per klaidų, o kitus 
lik todėl, kad aš jau turėjau 
medalių. Mano intelektualio 
didumo reputacija randasi ir
gi ant tokių pat pagrindų. Bet 
kaip ten nebūtų, aš bandysiu 
šį-hj papasakoti apie apsivedi- 
mų. Ir kadangi mes raudamės 
“bohemijoj,” tai aš papasako
siu apie savo patyrimus. Būda
mas da penkiolikos metų, aš

5( VtR05 bY0UULE5 UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

palengvinimų per varfojlrnę

SEVERAS 
regulATOR

patys ir paraginkite savo draugus Amerikoje, kad 
užsisakytų savo draugams ir giminėms LIETUVOJE 
vienintelį darbo žmonirj savaitinį laikraštį.

SocialdemokrataS
leidžiamo Lietuvos Soc. Dem. Partijos C. Komiteto.

su 
Jei vyras 

netenka 
, o jei 
išeina iš

> i. ■ i

Molerip Sfiprią-Toja US ,

# Patirsite, kad jįsai ^yra 
veiksmingas su^razimui spėkų 
sureguliavimui moteriškę 
funkcijų ir suteikia sistemai 
sveikų, normališkų padėjimų

Klauskite pas apfiekoribs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

v r-

ve.

vų netekau da mažas būdamas,

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EKPELLER £
VaizbažonkHs užreg. S. V. Pat. Ofiso.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor)
Vaizbaženklį. ’

Riverside Malt Extract
Geriausis ekstraktas, kokį šiandien galit 

gaut pirkt. Jis padaro geriausi namų darbo 
gėrimų ir niekad nesumilina. 214 keno su 3 un
cijoms Bohemian rūšies apynių ir drebučių 
80c., tuzinas $8.50 Riverside ne alkoholinis li
kerio kvapsnies. Vienos uncijos butelis 75c., 
tuzinas. $7.50. Galit gauti pas savo krautuv- 
ninką.

Taipgi užlaikome visokius reikmenis namie 
pasidarymui gėrimo. Išsiunčiame į visas Ame
rikos šalis. Jacob Belinas, Sales Mgr.

Riverside Products Co., 
2547 So. Kedzie Avė.,

Tel. Rockwell 0551, Chicago.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
' DR. M. T. STRIKOL’IS

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

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO. ILL.
Narn.: 2914 W. 43rd Street, Tek Lafayette 263

Nuolatai jį skaitydami galėsit pažinti kaip mes 
Lietuvoje, kas išviso Lietuvoje dedasi ir kurių tikslų ♦ 
siekiame.

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisą.

Kaina Amerikoje su prisiuntimu metams 2 dol., 
Lietuvoje metams 80 auksinų.

Adresas: Lietuva, Kaunas, “Socialde
mokratas”, Keistučio gt. 40. — 1.
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k. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halntcd St.

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

.. ..................................................  Z

JOHN KUCHINSKAS
v LIETUVIS ADVOKATAS
2201 XV. 22nd St., kertė Leavitt St.

Tclephone Canal 2552 
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas visuosė 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokuineą-

• tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

II............. .....  ............................. u II.............................. Z

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Vsxltin<.lo«: O ryto iki E> po pietų

Namų Tel.: Hyde Tark 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 

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

Seelcy 3676

V. W. RUTKAUSKAS '
Advokatas

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

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

Tek Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.
.................... .................J

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 XVest Monroe Street, Chicago.
• Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

t

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 Aubum Avė.

Tel. Boulevard 4139

BRIBGEPORT.
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuoj ame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street
Ant iimsokesčią, jei pagei

daujama.

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

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

Atdara vakarais iki 9 vai.
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NAUJIENOS, ChicagS, IH.

Vaiky darbas austeriy ir 
vėžly pakavimo ben

druomenėse

arlia pakaimėse ar prieplauko
se. Uždarbis priklausė nuo pa
gavimo, o pagavimas priklau- 
aė nuo oro. Nors uždarbiai 
Vaikų Biuro tyrinėjimo laiku, 
kaip darbdaviai ir darbininkai 
sakė, buvę geresni, negu kuo
met pirmiau, bet buvo surasta, 
kad 20 nuoš. tėvų, apie ku
riuos pranešama, uždirbo vi
dutiniai mažiau kaip $12 sa
vaitėje, 33 nuoš. mažiau kaip 
$15 savaitėje ir 05 nuoš. ma
žiau negu $20 savaitėje. Tik 
apie penkta tėvų dalis uždirbo 
vidutiniai $25 į savaitę, ar dau
giau. Kelias savaites jų uždar
biai buvo didesni negu viduti
niai, o kelias vėl daug mažesni. 
Paklausus kokia didžiausia su
ma uždirbama per savaitę, su
žinota, kad penkta tyrinėja
mųjų tėvų dalis niekuomet nė
ra uždirbusi $15; kad mažne 
puse niekuomet neuždirbo $20; 
ir kad tik vienas trečdalis pa
siekė $25 į savaitę ar daugiau.

Motinoms ir vaikams mokė
ta nuo svarų: nuo 1% cento

Vaikų Biuras 1919 m. ištyrė 
vaikų ir motinų darbo sųly- 
gas austerių ir vėžių pakaimė
se. šitas ištyrimas apima pa
kaimes devyniose bendruome
nėse Įlankos pakraščio srity 
t ri j ose valst i j ose—M issi ss i pp i, 
Louisiania ir Florida. Ištirta 
544 vaikai darbininkai jaunes
ni kaip 16 metų amžiaus, įs
kaitant du jaunesnius kaip 6 
metų; 332 tarp 6 ir 14 metų; 
ir 210 tarp 14 ir 15 metų. Jie 
dirbo daugiausia prie austerių 
gvaldymo ir vėžių tupimo, ar 
atrinkimo. Tyrinėta ne tik vai
kų (kirbas pakaimėse, bet ir su
lygęs šeimynose, kur vaikai ar 
motinos dirbo. Viso ištirta 423 
šeimynos su 1,350 vaikų jau
nesnių kaip 16 metų.

Vaikų darbas austerių ir vė
žių pakaimėse priklauso nuo 
visų tų netikslumų, kurie ran
das pakavimo pramonėj. Dide
lė didžiuma, 64 nuoš., dirbo 
nuolatai; vadinas, visuomet, 
kada tik dirbtuvė buvo atdara. 
Kaikurię vaikai dirbo tik ret
karčiais, o kiti dirbo tik prieš i 
pamokas ir po pamokų mokyk
loje ir šeštadieniais. Didžiu
mos pakuotuvių valandos bu
vo tokios, kad net vaikams 
dirbantiems tik “prieš pamo
kas ir po pamokų,” dažnai tek
davo dirbti ilgai. Kadangi dar
bas priklausė nuo to, kada yra 
pagaunama, tai jis buvo la
bai netikslus; jis prasidėdavo 
nuo 3 ir 7 valandos ryto ir tę
sėsi kelias valandas, visų die
nų, o kartais iki pat vakaro.

Iteraštybč tarp dirbančiųjų 
vaikų yra plati. Iš vaikų nuo 
10 iki 15 metų, 25 nuoš. yra 
beraščių; to paties amžiaus 
vaikų visose Jungtinėse X aisti- j daugiau negu ketvirta 
jose yra 4 nuoš. beraščių.

Didelė vaikų dalis 
mokyklos. Iš 649 vaikų nuo 7 
iki 13 metų amžiaus, 266, ar
ba 41 nuoš. nelankė mokyklos; Į kai uždirbantieji iki $4 savai- 
o iš tų, kurie lankė mokyklų, Į K'je, dirbo nuolatai, i_ — „ 
daugiau kaip pusė < 
kalinėse; ačiū tam daugumas 
lankė jų netiksliai. |O6 vaikai 
nuo 6 iki 15 metų aiiižiaus vi
sai nelankė mokyklos.

Darbas pakaimėse dažniau- I uždirbo mažiau negu 50 centų 
šiai esti šlapias ir purvinas, savo geriausiomis savaitėmis; 
šaltose, drėgnose vėjo pučia- kad 47 uždirbo mažiau negu 
mose padangose, austerių gval- ir kad 79 uždirbo mažiau 
dytojai, ar vėžių lupinėtojai negu $2. Nors mažiausiai už- 
stovi ant primėtytų tuščių aus- dirba dažniausiai dalį laiko 
terių kiautų, ar vėžių lukštų, dirbantieji ir retkartiniai dar- 

*11e to nesmagumo, kad dir- bininkai, bet nuolatos dirban- 
bant pareina stovėti šalty ir tieji taipgi labai mažai uždir- 
drėgny, bet dar kartais tenka ba net savo pelningiausiomis 
susižeisti. Austerių lukštai yra —.........- - ■
SiUpeibural<2^ien<Lž^ 

įsipiauna. Anot darbdavių ir Į == 
pačių darbininkų, rūgštis vėžio 
galvoj nuėda rankas, pasidaro 
gyvos mėsos ir atsiveria opos. 
Daugelis darbininkų gali iš
dirbti tik dvi dienas pavymui, 
paskui turi kelias dienas ne
dirbti, kad rankos išgytų. Vė
žinė “rakštis,” kuri kyšo iš vė
žio galvos, gali įlįsti į rankų ir 
užlūžti. Tas kartais padaro di
delį skaudulį. Daugiau negu 
trys jienktadaliai šeimynų bu
vo turėję kokius susižeidimus 
—• įsipiauna, nusidegina, vėži
nė rūgštis nuėda, žaizda užsi- 
vietrija, nugenite, o kartais 
atsitinka ir sunki nelaimė.

Kaipo priežastis neleidimui 
vaikų į mokyklų ir’ siuntimui 
jų prie darbo dažnai buvo pa
duodama biednystū. šimtas ir 
penkios motinos, arba ketvirta 
dalis tyrinėjamųjų buvo naš
lės, arba moters, kurias vyrai 
pametė. Kadangi minėtose 
valstijose našlėms pensijos ar 
kokia kita pašalpa nėra duoda
ma, tai kaikurių motinų ir kai- 
kurių darbdavių nuomone ne
siimtus vaikų prie (terbo nega
lima apsieiti. Kitose šeimose 
tėvo ir motinos uždarbiai buvo 
toki maži, kad parėjo vaikai 
siųsti prie darbo.

Tėvai paprastai dirbo ant 
misterimų ar vėžinių valčių, |

prasidėjo 
pramones 

iš Baltinio-

atsiga-
torių svaro ir nuo 1 iki 3 cen
tų už išrinktų vėžių svarų. Be
veik pusė motinų uždirbo ma
žiau kaip $5 savaitėje; apie 
trečdalis, tarp $5 ir $7.50 ir 
tik apie venas penktadalis už
dirbo $7.50 ar daugiau. Mažas 
uždarbis aiškinama darbo ne
tikslumu. Motinų darbas pri
klauso nuo pagautos žuvies ap- 
šties pakauruėje; be to dar esti 
dažnai nedarbo laikotarpiai. 
Mažne trečdalis motinų nie
kuomet negalėjo uždirbti $5 
pelningiausioj savaitėj ir tik 2 
iš 10 galėjo uždirbti $10, ar 
daugiau ir tik apie viena pen
kiolikta dalis galėjo 
$12.50 ar daugiau.

Vaikų uždarbiai
mažesni. Du trečdaliai vaikų, 
apie kurių uždarbius buvo pra
nešama, vidutiniai uždirbdavo 
mažiau negu $5 savaitėje, o

i dalis 
uždirbdavo mažiau negu $2 sa- 

nelankč I Buvo keli išimtiniai
atsitikimai palyginti didelio 
uždarbio. Išskyrus du, visi vai-

uždirbti

žinoma,

ir visi iš
dirbo pa-1 skyrus 49, buvo 14 metų am

žiaus, ar senesni.
Paklausus, kokia augščiau- 

sia suma buvo vaikų kada už
dirbta, sužinota, kad 19 vaikų

savaitėmis. Pa v., 4 nuolatiniai 
darbininkai, kurių du buvo 14 
metų, uždirbę mažiau negu 50 
centų savo geriausiomis savai
tėmis; o 77 vaikai dirbusieji 
nuolat, arba ketvirta dalis dir
busių nuolat, kurių paduota 
didžiausis uždarbis, uždirbo 
mažiau negu $4 savo geriau
siomis savaitėmis.

Ypatingu tyrinėtų bendruo
menių pakavimo pramonės da
lyku yni gabenimas darbinin
kų iš kitų vietų. Pakavimo lai
kui prasidedant paprastai ga
benama iš Baltimorfės daugelis 
ateivių darbininkų —• daugiau
sia lenkų — o darbymetei pa
sibaigus nugabenama jie atgal.

šitas gabenimas 
1905 m. pakavimo 
centrui persikėlus
rėš į Įlankos pakraštį. Papras
tai pasiskiriama “šeiminė pa
galba,” vadinas, darbdavis nu
sisamdo šeimos galvas ta išly
ga, kad pačios ir vaikai taipgi 
važiuos su jais.

Darbdaviai pastato
Benius darbininkus taip vadi
namose stovyklose, kurios su
sideda iš kelių ilgų, žemų, pa
našių į kareivines medinių na
melių, nelemtai pastatytų ir 
teikiančių kuo mažiausia pri
vatumo, sanitarumo ir apsau
gojimo nuo oro. Atgabentos 
šeimos gauna dykų bustų, dykų 
kuralų ir jų kelionė atgal yra 
apmokama sezonui pasi
baigus. Daugumas darbdavių 
atsiima iš pargabentų darbi
ninkų mokėdami jiems mažiau 
negu vietos darbininkams. 
Pav., kaikurię darbdaviai mo
ka vietos darbininkams 5 cen
tus išgvaldytų misterių svarui, 
o pargabentiems darbininkams 
moka 5 centus už 1 svaro. 
Kartais skirtumas būva 
didesnis.

kinti darbdaviui. Vietos darbi
ninkai yra liuosi nuo to. Be- 
raštiškumas yra didesnis pas 
vaikus stovykloje negu pas ki
tus vaikus; mažesnė jų dalis 
lanko mokyklų ir jų daugiau 
išlieka nuo pamokų mokykloj. 
Kaip ir suaugusių stovyklos 
darbininkų, jų algos mažesnes, 
valandos ilgesnes, jiamų ir gy
venimo sąlygos prastesnes ne
gu vietos šeimų vaikų. Kada 
šitas tyrinėjimas buvo daro
mas, atgabentų šeimų skaičius 
buvo mažas, nes valdžia už
draudė jų gabenimų iš Balti- 
morės delei trukumo darbinin
kų ir darinnirikių būtinoms 
karo pramonėms Baltimorėj ir 
jos apylinkėj.

Tarp tyrinėjamų buvo 269 
vaikai jaunesni kaip 6 metų, 
kurių motinos dirbo. ' Prižiūrė
jimas šitų vaikų buvo dideliu 
keblumu. 48 motinos ėmė šar
vo vaikus su savim į pakaimes. 
Penki buvo kūdikiai jaunesni 
kaip 9 mėnesių. Vaikai, kurie 
galėjo rėplioti, ar bėgioti po 
pakaimę ne tik neturėjo sma
gumo, bet da? galėjo susižeis
ti. Kaikurios motinos palikda
vo savo vaikus namie senes
niems vaikams, ar kaimynams, 
ar giminėms prižiūrėti. Keli 
kūdikiai buvo atnešami į dirb
tuvę motinoms papenėti. Aš
tuoniolika mažų vaikų, tarp 
kurių buvo jaunesnių kaip 2 
metų, buvo paliekami namie

be jokios pri ež i liros. *30 pri
žiūrėtojų buvo patys vaikai 
jaunesni negu 10 metų. Tik 117 
vaikų turėjo prižiūrėtojus vy
resnius 16 metų.

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Vašingtonas, liepos 5 d. “El
ta.”

Birželio pabaigoj ir liepos 
pradžioj įvyko Kaune visuoti
nas šaulių burių suvažiavimas. 
Nuo paskutiniojo šaulių suva
žiavimo per pastaruosius dvie
ilis metus organizacija žymiai 
išaugo ir sustiprėjo. «

Lietuvos šaulių vyriausiu 
karo instruktoriumi Krašto 
Apsaugos M misterio yra pas-

| kietas Generolas Įeit. Jurgis 
Kubilius, didelis patriotas ir 
organizatorius pirmo lietuvių 
pulko Rusijoje.

ETRENCHLINE
I COMPAGNĮE GĖHįHALE TRANSAI!ANTIOŲE ■

Greita kelionė
NEW YORK — M’EMEL

LA BOURDONNAIS .... Liepos 13 
LA SAVOIE ................... Liepos 15
CHICAGO .......................  Liepos 20
LAFAYETTE ................ Liepos ̂ 22
‘Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Karve Bal. 14

3-ios klesos kaina ........... $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranku

mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
U prie vietinių French Line agentų.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 fal
Telefonas Yards 1119-

Baigusi
Serijos kolei*- 
ją; ilgai prak 
tikavusi Penn- 
silvanijoa bos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo.
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer- 
ginoms.

P»-

pri« 
Dus

net

Atgabentų darbininkų 
kas priklausė darbdaviui, 
kaunių sargas kas rytas 
nuo vienų f 
prikelia stovyklom gyventojus. 
Jei kuris suserga, turi pasinis-

lai- 
Pa- 

eina 
durų prie kitų ir

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie SL, 

Chicago, III.

VIENINTELIS BANKAS 
ŠIOJ APIELINKEJ

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. :: I i ■

Depositors'State Bank
4633-4637 So. Ashland Avė.
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LUMBERIS
* •

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

Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Pristatymo 
Patarnavimas ir 
Agrikultūra

Tankiai plaukia dideli laivai

V
IRŠ 10 didžiausių agrikultūros valstijų Middle 

West pristatymo sistema Standard Oil Com- 
pany (Indiana) geriau išvystyta reikalauja- 

' mo30 milionų žmonių patarnavimui.
Šis patarnavimas yra neapsakomos vertės galima 

permatyt, kuomet yra žinoma, kad daugiau kaip pu- 
i sė farmų šiose valstijose aprūpinta ir patarnavimas
į teikiamas automobiliais. šiame dalyke, Censuso
! Biuras pranešė sekamai:

WHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Olympic—July 15; Aug. 12; Rūgs. 2 
Homeric—July 22; Aug. 19; Rūgs. 9; 
Majestic—Liep. 29 Rugp. 26 Rūgs. 16 

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

Red Star UNf
Į Hamburgą, Libayą ir Danzigą 

Samland tik 3 klesa Rugpjūčio 1 
Tiesus patarnavimas į Liepojų. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

> American Line
Į Hamburgą

Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
St. Paul, Aug. 16; Sept. 20 Spalio 25 
Mongolia Liep. 26; Rugp. 30; Spal. 4 
Manęhuria Rugp. 9, Rūgs. 13, Spal. 18 

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

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

Indiana ..................................  40.4%
Illinois ....................................  53.0%
Michigan ................................  40.2%
Wisconsin ......... .z...................  49.6%
Minnesota ..............................  57.1%
Iowa ........................................  73.1%
Missouri ................................  31.0%
North Dakota.......................... 56.7%
South Dakota ....................... 69.4%
Kansas ..................................  62.0%

Abelnai ..................................  53.8%
Abelnai Suv. Valst...................30.7%

Kitais žodžiais, reikalavimas gasolino ir tepalų, 
skaitant nuošimčiais pagal farmas, kur tik Standard 

I Oil Company (Indiana) pristato, yra beveik du
kart tiek, negu Suy. Valst. išviso.

Ant farmų, petroleumo1 produktų reikalingumas ne 
išvengiamas. Farmerys užimtas savo darbu — ir 

. i .idideliu darbu auginimu maisto pasauliui. Jis turi 
turėti petroleumo produktų, kada ir kur jam yra 
reikalinga.

The Standard Oil Company (Indiana) (yra pasiren
gusi teikti patikėtiną ir visuomet prie darbo patar
navimą, kuris spirte spiria farmų reikalai. 1922 
vasaros laiku, dirba 6,600 kubilinių vežimų. Šie ku- 
biliniai vežimai pristato prie farmerio durų. Kada 

I yra reikalas, pristato i lauką-prie jo darbo. Jie pa
siekia jį kaip tik reikalingame laike ir teikia ge
riausia produktą. Vien tik didelė, centralizuota or
ganizacija gali suteikti tokį dideli patarnavimą.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 So. Michigan Avė., Chicago.
2808
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Vienintelis Lietuvos Respublikos ■

“Lietuvos Žinios” ■
• ■ — r ■■■■? II 
pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., —dabar nuo 1 gį 
kovo 1922 m., — vėl pradėjo eiti dienraščiu ta pačia pakraipa.
Rašo geriausi Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentų Ameri- g 
koje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalise. Paduoda g 
greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai apibudina Lietu- g 
vos ir pasaulio politiką. Turi atskirą skyrių mokykloms. Būtinas reika- g 
las patiems išsirašyti ir užrašyti savo giminėms ir pažįstamiems Lie- g=| 
tuvoj.

Respublikoje 1 mėn.
Respublikoje 3 men.

Respublikoje pus. met.
Respublikos metams

Prenumeratos kaina:
35 auks.
90 auks.

160 auks.
300 auks.

g Lietuvos
g Lietuvos 
g| Lietuvos
g Lietuvos
g Amerikoje metams 8 doleriai
g Amerikoje pusei metų 4 doleriai
g Angliojje metams 2 sv. st. I
1 Anglijoje pusei metų 1 sv. st.
g Adresas: “Lietuvos žinios” Laisvės Alėja N. 60, KAUNAS, Telefonas 223 g
1 Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
s So. Boston, Mass., “Sandara”, 327 E. St.,
| New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St.,
= Chicagoje, III., “Naujienos”, 1739 So. Halsted St.,
Į Chicagoje, III., “Aušros Knygynas”, 3210 So. Halsted St.,
g Rockford, III., Petras Kutras, 1012 Main St.,
1 E. St. Louis, III.,'Honas žičkus, 539 Collinsville Avė., g
| ir A. L. T. Sandaros kuopose. ! g
I NEGAIŠK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN. Į

I. . li»

^uB.nEtlZMAN^
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per lt 
metų kaipo patyręs gydytojast chi- 
imrgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 95f 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

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

DR. G. M. GLĄSER
’ Of 1S3.S *

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 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

v

j Telefonas: Boulevard 7042

Ė DR. C. Z. VEŽELIS Į
Lietuvis Dentistas B

4712 South Ashland Avė., 
M arti 47-tos gatvės ■
vs«isiWNNiiaasiwa«*^

Tel. Pulhnan 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. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.HalstedsL
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak- 

turiu
patyrimo. Pasek
mingai patamau- 

ginedymo. 
e at- 
teikiu

ypatišką trižiu- 
rejimą. Ecodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

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

2-ros luboa.

DR. U. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., 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., kampas a 

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12
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Telephone Roosevelt 850®

koncesijų Rusijoje, tai ir jie 
butų patenkinti.

Italijos darbininkai 
remia socialistus.

kad socialistai nesistengs nu
versti jų. 1 ,

Italijos spauda išreiškia 
tų nuomonę, kad jeigu socia
listų partija taip elgsis, kaip 
jai pataria unijų konvenci-

“...Jeigu jis pastaraisiais pora 
metu ir pradėjo rašyti LIE
TUVIŠKĄ muziką (kas abe
jotina), tai visgi ir taip butų 
pirmesnių už jį. Pav., Šim
kus, kurs pirmiau buvo įtek
mėje svetimų muzikų, atva-
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Italijos Darbo Konferenci
ja, turinti 1,250,000 narių, 
nutarė savo konvencijoje ir 
toliaus remti socialistų par
tijų. į|

Socialistų partija Italijo
je, kaip žinia, buvo pirmuti
nė visame pasaulyje, kuri 
nutarė dėtis prie Komunistų 
Internacionalo. Bet paskui 
ji ėmė šalintis nuo jo ir pa
galios visai pasitraukė. Sa
vo nusistatymu ji šiandie 
yra artima toms partijoms, 
kurios sudaro Viennos Soci
alistinių Partijų Sųjungų.

Sekdamos partijų, ir Itali
jos darbininkų unijos buvo 
nutarusios dėtis prie “rau
donojo unijų internaciona
lo”. Bet dabar jau jos yra 
pertraukusios ryšius su 
“raudonuoju” internaciona
lu.

Augščiau paminėtoje kon
vencijoje Italijos darbininkų 
unijų susivienymas (konfe
deracija) padarė dar vienų

ja, tai atžagareiviai turės' 
pasitraukti iš valdžios ir jų 
vietų užims radikalai.

piūalga
“PRIVATINIŲ LAIŠKŲ 

POLITIKA”.

Koks dvejetas metų atgal 
Lietuvos spauda barė amerikie
čių laikraščius, kad jie skelbia 
privatinius laiškus, rašytus iš 
Lietuvos, ir iš tų laiškų semia 
žinias apie padėtį Lietuvoje. Sa
vo laiku mes nurodėme, kad tie 
priekaištai yra neteisingi, ka
dangi amerikiečiai neima visko 
už gryną pinigą, kas esti para
šomą atskirų žmonių laiškuose; 
antra, amerikiečiai negali igno
ruoti informacijų, kurias sutei
kia privatiniai asmens, nes Lie
tuvos laikraščiai, dėl cenzūros ir' 
kitų priežasčių, neduoda jiems 
pakankamai žinių.

Bet dabar mes matome, kad 
Lietuvos spauda pasekė ameri
kiečių pavyzdžiu. Uoje neretai 
Užtinki laiškų iš Vilniaus ir iš
traukų tų laiškų, kur aprašoma

žiavęs į Ameriką pradėjo ra
šyti tikrai lietuviškų muziką. 
Da pirmiau lietuvių dvasią 
savo komp. įvedė M. Petraus
kas. Tad kokiu bildu p. Nau
jalis gali būt tėvu to, ko jis 
visai negimdė (gimdo, rodos, 
paprastai motina, o ne tėvas! 
“N.” Red.),, ir kas buvo pirma 
jo kitų pagimdyta?

“Tai tik klerikalų politika 
norėjo iškelti p. Naujalį į vir
šų. Pas klerikalus nėra pa
žymių žmonių — tik klerika- 
laujanti kunigėliai ir sau jale 
už pinigą pasamdytų bernų. 
Tad jie ir kelia į viršų, kaip 
ant šakes, kiekvieną jiems 
prielankų kiek nors pažymesnį 
žmogų. Kadangi p. J. Nauja
lis yra Kauno Katedros vargo
nininkas, tad klerikalai skaito 
jį ‘savo žmogum’. Apšaukia 
jį, nerašiusį lietuvių muzikos, 
‘Lietuvių Muzikos Tėvu,’ kad 
parodyti, kad, ve, lietuvių mu
zikos tėvas yra iš jų abazo...”

I

Mikas Petrauskas yra, be abe
jonės, daug daugiaus nuveikęs 
lietuvių muzikoje, negu Nauja
lis. Bet Naujalis, mat, yra jau 
senas žmogus, todėl daugelis 
manė, kad “tėvo” titulas jam pri-

vos St .Seimo nusistdtymą tau
tinių mažumų ir apie tai, kad 
krikščionys demokratai nesenai 
susitaikė su žydais. Musų skai
tytojams bus įdomu dabar iš
girsti, ką apie tai sako Lietuvos 
socialdemokratų vadas, drg. St. 
Kairys.

Ryto bus “Naujienose” jo 
straipsnis: “Delko protestuoja 
‘žydų liaudis’?

LŠTWai

Delko tie 
ginčai?

Vakarykščios telegramos 
iš Paryžiaus skelbė, kad 
Francija ketinanti atšaukti 
savo atstovus iš Hagos kon
ferencijos, nes rusai atsisaką 
nusileisti. '

I

Kaip Genuos konferensi- 
jos metu, taip ir dabar, dau
giausia buvo girdėt apie gin
čus tarp rusų ir kitų valsty
bių atstovų dėl privatinės 
nuosavybės sugrąžinimo sve
timšaliams. Gali todėl išro
dyt, kad privatinės nuosa
vybės klausimas yra tikroji 
nesusitaikymo priežastis 
Haagoje. t j J

Bet ištiesų tenai eina kova 
dėl paprastesnių dalykų. 
Vienas korespondentas pra
neša iš Haagos, kad bolševi
kai jau padarę su anglais su
tartį, pagal kurią anglų 
Shell Oil kompanijai tenka 
aliejaus laukai Baku srity
je. Ir anglai negrumoja pa
sitraukimu iš konferensi- 
j°s- •

Vadinasi, ne dėl principų 
tenai ginčijamasi, o dėl biz
nio koncesijų, dėl pasidali
nimo Rusijos turtų. Jeigu 
franeuzai gautų pelningų

žingsnį toliaus. į “dešinę”. 
Jos nutarė ragint socialistų 
partiją, kad ji leistų savo 
atstovams parlamente bal
suoti už valdžią, kuri nors 
butų nesocialistinė, bet?pasi- 
žadėtų suvaldyt vadinamuo
sius “fašistus”. Mat, tie 
juodašimčiai, ačių valdžios 
pataikavimui, taip įsivyravo 
Italijoje, kad ginklais užpuo
la socialistų susirinkimus, 
laikraščių redakcijas ir net 
miestų administracijas.

Šitoks darbininkų unijų 
nusistatymas, žinoma, labai 
nepatiks komunistams, ku
rie taip mėgsta deklamuot 
apie “mirtiną kovą buržua
zijai” ir apie “pasaulio revo
liuciją’. Bet Italijos darbi
ninkai nelabai jų paisys, 
ypač po to, kai bolševikų 
stulpas, čičerinas, pietavo su 
karalium ir Genuos arcivys- 
kupu.

Socialistinę valdžią suda
ryt Italijoje šioje valandoje 
negalima, kadangi parla
mente socialistai yra mažu
moje. Bet jeigu valdžia yra 
buržuazinė, tai darbinin
kams nėra visviena, ar ji už
taria juodašimčius, ar kovo
ja su jais. Kovot su juoda
šimčiais tečiaus valdžia gali 
tiktai tuomet, kai ji žino,

vilniečių lietuvių bėdos, lenkų 
okupantų darbai ir t. t.
Jeigu “privatinių laiškų politi

ka” yra negeras daiktas, tai kam 
reikia ją pamėgdžioti?

APIE NAUJALIO MUZIKĄ.
------------------ /

“Sandara” polemizuoja su kle
rikalų spauda, kuri paskelbė p. 
J. Naujalį “lietuvių muzikos tė
vu”. Sako:

“Ar ištikrųjų jis yra ‘Lie
tuvių Muzikos Tėvas’? P. 
Naujalis visai nedainuoja, 
kaipo pianistas negali būti pa
skaitytas nė antraeiliu — tad 
lieka jam tik kaipo kompozi
toriui pretenzijos prie ‘Lietu
vių Muzikos Tėvo.’ Bet, 'lyg 
ant tyčių, p. Naujalio muziko
je nėra nieko LIETUVIŠKO. 
Gausumas lietuvių liaudies 
dainų yra nustatęs lietuvių 
muziką — jokis kompozito
rius negali komponuoti LIE
TUVIŠKAI, nepatyrinėjęs liet, 
liaudies dainų dvasios. Gi p. 
Naujalis tos 'lietuvių dainų 
dvasios nestudijavo ir neįdėjo 
nė į savo kompozicijų melodi
jas, nė į jų harmonizaciją. Vi
si p. Naujalio veikalai (iki po
rai metų atgal) nėia lietuviš
ko pobūdžio. Juose tik tarp
tautinė muzika. Poros pasta
rųjų metų gerb. Naujalio kom
pozicijų neteko girdėti — gal 
jis vėliau ir susiprato įdėti į 
savo kompozicijas lietuvių 
dvasią. Gal — bet abejojam. 
Tad už ką tas titulas ‘Lietu
vių Muzikos Tėvo’ ?

tinka. Klerikalų politika gal 
čionai nėra tiek kalta. Į muzi
ką politikos visai nevertėtų kiš
ti.

KALTINA VALDŽIĄ.

Pereitosios savaitės numeryje 
“Tėvynės” redakcija išreiškė tą 
nuomonę, kad aukso-sidabro va
jus vargiai busiąs sėkmingas. Ir 
sako: .

“Pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė nepasitiki kle
rikalų pastatytais žmonėmis 
valstybinių darbų priešakyje 

čionai, Amerikoje, ir pagaliau 
kiekvienas blaiviau protaujan
tis žmogus begalo pasipiktinęs 
klerikalinės Lietuvos valdžios 
darbais. Todėl ir negalima 
manyti, kad amerikiečiai be 
jokios atodairos dėtų savo 
paskutines brangenybes į tų 
žmonių rankas, kuriems jie 
nepasitiki.

“Nors toks įvykis reikia la
bai apgailestauti, nes šitas su
manymas yra padarytas tuo 
tikslu, kad pagelbėjus Lietu
vai įsigyti savą valiutą, bet 
užtai tenka kaltinti kle
rikalinė Lietuvos valdžia, ku
ri nesiskaito su amerikiečių 
pageidavimais ir per prievar
tų jiems įbruka klerikalinės 
grupės žmones, kurie šiandie 
ne Lietuvos valstybiniais rei
kalais rūpinasi, bet tarnauja 
siaurai klerikalų partijos po
litikai.”

“Naujienose” jau buvo rašyta 
apie žydų protestus prieš Lietu

Am. Liet. Soc. Sąjungos 
Pildomajam Komitetui

Gerbiamieji Draugai!
(Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Centro Komitetas vie
nam savo paskutiniųjų posė
džių svarstė partines ir išrišo 
socialistines literatūros klausi
mą. Teks konstatuoiti, kad mu
sų Partija, nežiūrint varomų 
pastangų, lig šiol nepajėgia ap
rūpinti socialistinio nusistaty
mo Lietuvos darbininkus rei
kalingu dvasiniu penu pavidale 
knygų ir knygučių, kuriose mu
sų draugai rastų atsakymų į 
pamatinius socialistinės pasau
lėžvalgos klausimus.

Juo labiau plečiasi Partijos 
darbas, auga jos organizacijų 
skaičius, didėja susipratusių, 
veiklių Partijos narių eiles, tuo 
reikalas pamatinės socialistinės 
literatūros darosi (Lietuvoje vis 
opėsnis.

Mokslingosios so čia 1 i s t i nes 
literatūros stoka yra ne vienin
telė musų darbuotėj spraga. 
Šiandien socialistinis judėjimas 
Lietuvoje, vadovaujamas L. S.- 
D. Partijos, pagauna vis pla
tesnes darbininkų minias. Ei
na masai Lietuvoj gyvenimas 
tiek politikos, tiek ūkio ir so
cialus kovos srityse iškelia vi
sų eilę klausimų, kurie reika
lingi tinkamai nušviesti ir pa
tiek! i platesnėms draugų mi
niomis jiems prieinam,oj for
moj. Agitacines literatūros sto
ka jaučiama šiandien Lietuvo
je da aštriau, kaip skiriamos 
propagandos socialistinio švie
timo tikslams. Musų Partija, 
veikliai dalyvaudama viešajam 
krašto gyvenime, verčiama yra 
dėti tiek iegų tai darbuotei, 
kad nenoromis tenka atsisaky
ti ar bent vėlesniam laikui ati
dėti agitacinės literatūros pa
gaminimų. Reikia pasakyti, 
kad tuo atveju L. S.-D. Parti
ja pirmosios Rusų revoliuci
jos melu sugebėjo daugiau at
likti, kaip pastaraisiais metais.

Pagalios gyvenimas stato 
musų Partijai rimtus reikala
vimus dar kitokioj srity. Są
moningas klasinis darbininkų 
judėjimas yra negalima plates
niu mastu vysti Ii, jei darbinin
kų minia, ypač prješakinės jų 
eilės nėra pakankamai paaugu
sios kultūriniai, nėra įgijusios 
bendresnio protinio išsilavini
mo. Apie Lietuvos darbininkus 
tenka pasakyti, kad vargingos., 
jų gyveninio sąlygos, žemas 
visuotinojo apsišvietimo laips

nis, kaipo pasekmė carų lai
kais buvusios Lietuvoje politi
nės tvarkos, dirbtinai s-tabdė 
darbininkų kultūrinį augimų, 
ypač žemės ūkio darbininkų 
tarpe. Musų partijos darbuotėj 
gauname aut kiekvieno žings
nio susitikti su tuo skaudžiu 
gyvenimu, kuris sunkiausiu bil
du trukdo, bent mažina darbi
ninkų vaisingumų. Tat reika
las rimtai susirūpinti bendruo
ju darbininkų švietimu, patie
kiant jiems paprastos kultūri
nes literatūros iš visuomenes, 
gamtos, istorijos, technikos ir 
kitokių sričių, darosi vis dides
nis. Deja, nei Partija, nei net 
vadinamoji “pažangioji” visuo
mene, taip-pat sunešusi žymių
jų savo iegų dalį į naujai ku
riamojo gyvenimo darbų, nesu
gebi tuo tarpu atsakyti tam gy
vam reikalui. Stingame ir kul
tūrinės literatūros.

Literatūros stokos klausimas 
tiek pribrendo, kad jis pasta
tytas žymion vieton paskutinėj 
Partijos konferencijoj š. m. 
balandžio 23—24 dienų. Kon
ferencija padarė atatinkamų 
nutarimų, pavesdama naujam 
Centro Komitetui, visu rimtu
mu užsiimti stokojamos lite
ratūros pagaminimu. C. K-tas 
iš savo puses darys galimų 
pastangų, kad jam pavestų j į 
uždavinį įmanomai atlikus. 
Pastaruoju laiku turės išeiti 
keletas brošiūrų, kurios atsa
kys į opiausius klausimus. Ret 
kalbamas darbas yra labai di
delis ir sunkiai pakeliamas, — 
greitai jo nenugalėsim. Tuo 
tarpu ir senosios ir naujai be
sikuriančios musų ■ organizaci
jos yra susirūpinusios knygy
nėlių steigimu, platinimu ap
švietimo draugų tarpe. Tat ir 
Partijos konfercncjija, ieško
dama priemonių tam reikalui 
patenkinti, nutarė be ko kito 
pavesti C. K-tui, kad kreiptųsi 
į Amerikos draugus ir prašy
tų jų ateiti mums pagalbon 
knygomis. Ramesnis Amerikos 
draugų gyvenimas ir materia
liai ištekliai davė jums gali
mybes sukurti nemažų dvasiš
kų turtų knygų ir brošiūrų pa
vidale. Ligi šiol nesigailėjote 
mus sušelpti pinigais; nepasi
gailėjote mums ir jūsų knygų. 
Centro Komiteto prašomas, 
šiuo laiku kreipiuos į Ameri
kos Liet. Soioalistų“ (Sąjungos 
Vykdomąjį Komitetų ir į visus 
musų draugus, tiek pat ir laik
raščius, kurie užjaučia musų 
darbų, kviesdamas jus aukoti 
socialistinio ir kultūrinio turi
nio knygas Lietuvos darbinin
kų reikalams. Bukit, draugai, 
tikri, kad mokėsime sunaudoti 
jūsų dovanų, o paaugusi ir ap
sišvietusi jūsų jdėka nauja Lie
tuvos darbininkų karta mokės 
širdingu žodžiu paminėti ir 
šiuo bud i jiems suteiktų jūsų 
pagalbų. Pasiskubinki t, d rau
gai!

Su draugišku pasveikinimu, 
Stepas Kairys, 

L.S.-D. Partijos Centro 
Komiteto pirmininkas.

Kaunas, bal. 30 d. 1922 m.

Utarninkas, Liepos 11, 1922

• PROTOKOLAS
LSS. Pildomojo Komiteto.
Trečias LSS? Pildomojo Ko

miteto posėdis įvyko birželio 
30, 1922, “Naujienų” name. 
Šiame posėdy nedalyvavo dd. 
Šmotelis ir Degutis.

Ppsedžio tvarkos vedėju iš
rinktas d. A. Grebelis.

Protokolas pereito susirinki
mo perskaitytas ir priimtas be 
pataisymų.

Sekretoriais perskaitė 3 laiš
kus: (1) Lietuvos Socialde
mokratų Partijos, (2) LSS. 22 
kuopos, ir (3) LSS. 34 kuopos. 
Visi laiškai imta apsvarstymui.

Sekretorius pranešė, kad L. 
S. S. konstitucija jau yra ga
minama ir tikimasi, kad lie
pos mėnesy bus gatava.

LSS. narių mokesčių klausi
mu įnešta, kad nario mokes
tis butų mokama mėnesiui 30 
centų. Iš tos sumos pasiųsti L. 
S. S. Centrui 25c., o 5c. lieka 
kuopai. Pavieniai nariai at
siunčia Centrui 30c. į mėnesį. 
Narių moterįs moka 10c. me
nesiui •— 5c. Centrui ir 5c. kuo
pai.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos laiškų nutarta i pas
kelbti viešai ir prie to dar nu
tarta, kad LSS. Pildomasis 
Komitetas parašytų tinkamų 
atsišaukimą Amerikos lietu
viams darbininkams delei au- 
kavimo perskaitytų knygų Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jai.

Nutarta, kad tos knygos bu
tų siunčiamos LSS. Sekreto
riaus vardu, o vėliau LSS. 
Pildomas Komitetas rūpinsis 
pasiuntimu knygų Lietuvon.

Nutarta neužilgo včl duoti 
sųjungiečiams kitų socialistinio 
turinio knygelę.

Nutarta atlyginti kelionės lė
šas LSS. Sekretoriui į Socia
listų Partijos Konvenciją, Cle- 
veland, Obio.

Pastaba: Veikimas musų 
organizacijoj darosi vis dides
nis. Kuopos dauginasi. Mano
ma, kad rudeny atgis dar dau
giau kuopų, nes mėnesiniai 
mokesčiai sumažinti. Taipgi 
manoma,- kad los kuopos, ku
rios jau dabar yra atgijusios 
(Worces(cr, Mass., Union City, 
Conn.) plūs i dės prie LSS. Są
jungos ir tuomet suvienytomis 
jiegomis galėsime daugiau nu
veikti. A. žymontas,

LSS. Sekretorius.

PADEGĖLIS KASMATĖ

Eiropos nerimasist
(Pabaiga)

atnešti vokiečiams taip nekenčiamo priešinin
ko sutaikinimą, o prancūzai savo neišmintinga 
politika tų liepsnų tiktai kursto ir silpnina da
bartinės vokiečių valdžios padėtį; dabartinės 
valdžios, kuri atstovauja tų grupę, kuri nusima
no visame keršto auginimo beprotingume, kuri 
norėtų vokiečių pralaimėjimų paversti tiktai jų 
moraline stiprybe, kuri keršto nenori. Bet pran
cūzai dar nesupranta, kad vokiečiai dabar gy
vena tų jausmų, kuriuo jie 30 metų gyveno, ir 
kad vokiečiai nėra tokia tauta, kurių butų gali
ma sunaikinti, ar padaryti silpna ir nepajėgian
čia keršyti. Prancūzai kerštui valandos laukė 
40 metų, vokiečiai gali jos palaukti 00 metų, 
bet juo ilgiau jos lauks, juo patsai kerštas bus 
žiauresnis. Ir jei keršto, neapykantos liepsna 
bus sėjama ištisus dešimtmečius, tai ar gąli jo 
išsiliejimų sulaikyti kokia nors/Tautų Sąjunga 
ar kokia kita, švelniai pasakius, tarptautinio 
sentimentalizmo po sočių pietų įstaiga?!

Monarkistinės opozicijos centras Vokietijo
je yra Bavarija, kurioje inkvėpimo užtenka dcl 
visos Vokietijos. Bavarų miiiisteri$ pirminin

kas pakvietė į Miuncheną Valstybės prezidentą 
Ebertą. Bavarų monarkistai (reikia žinoti, kad 
Bavarų ministeris pirmininkas grafas Lerchen- 
fcldas dusioje nėra antjmonarkistas!) užpro
testavo: kaip tai atvažiuos į senų Miunchenu 
tas, kuris neteisėtai užėmė sostų (!), kuris 
kaizerį apiplėšė, kuris yra vokiečių gėdos ženk
las! Ebertas neturįs teisės važiuoti, ir jeigu 
važiuosiąs, lai tegul žinąs, kad pakeliui ar Miun
chene gali visko būti. Socialdemokratai ir gi 
sujudo: Ebertas — socialdemokratas ir jo at
silankymas į monarkistų lizdą — revoliucijos 
laimėjimų pabrėžimas. Socialdemokratai iš
siuntinėjo į visas savo kuopas atsišaukimų, jei
gu reikėsią draugų Ebertą jo gyvybę apginti — 
ar jie ateisią, ar paskubėsią. Visos kuo
pos vienbalsiai atsakė, kad Ebertas turįs 
važiuoti į Miuncheną, ir galįs būti ramus, nes 
jam pavojus galįs liktai per jų kaulus ateiti. 
Ypač smarkus ir gražus buvo kainininkų atsi
šaukimas, kurie kaip kalnų žmonės, tokiais at
vejais jaukaut nepratę. Padėtis buvo susida
riusi labai rimta. Ir grafui Lerchėnfeldui rei
kėjo padėti labai daug pastangų, kad sulaikyti 
kraujo žygius Miuncheno sienose! Reikia žino
ti, kad Bavarų “Volkspartei”, liaudies partija, 
viena stambiausių ir įtakingiausių partijų yra 
nionarkistine, nebekalbant jau apie tų, kuri at
virai vadinas Karaliaus partija, nebekalbant jau

apie visokias buvusių karininkų sąjungas, ku
rios išimtinai yra monarkislinės. Ir šit išva
žiuojant Eberlui iš Miuncheno monarkistai jam 
padaro “koncertų”. Vienas landtago atstovas, 
stoty pasakė prakalbų, kad Ebertas apiplėšęs 
kaizerį, kad jis neteisėtai pasisavinęs jo sostą, 
kad Bavarijoj neturinti respublikos vėliava ple
vėsuoti, ir 1.1. Apie šį žygį susidarė visas eik
lius legendų. Gatvėj vieni kitiems pasakoja ir 
didžiuojas to “vyro” karžygiškumu! Kiek Ba
varijoj valstybinių vėliavų sudraskoma, panie
kinama, tai sunku ir suskaityti! Automobiliai, 
motorciklėtės, net paprastieji dviračiai pasipuo
šę kaizerinėmis vėliavomis! Kasdieniniai mo
narkistų vieši pasirodymai —paprastas dalykas. 
Birželio 28 dieną visų monarkistų ir senųjų 
karininkų šventė. Laukiama tą dienų, kad mo
narkistai pabandys padaryti perversmų. Kad iki 
bandymų daryti perversmų prieitų tuo tarpu aš 
nemanau; greičiausia, kad liktai bus rikiuoja
mos monarkistų paiegos, galios apskaitymas, 
kad palaukus kur kas dar patogesnio momento. 
O tasai momentas ateis, laikės dirba monaikiš
tų naudai, jų organizacijos dauginas, nepaten
kintų skaičius auga, gyvenimas sunkėja.

Rusų badas ir netvarka davė ir dovanojo 
Rusiją! bolševizmų. Į ką gali išsirutidoti Vo- 

I kietijoj politinė padėtis — sunku net numatyti. 
Kokių žiaurybių gali’ pramanyti vokiečių keršto

karas su prancūzais — sunku net įsivaizdinti! 
Ir kas po tokio karo iš Eiropos gali belikti?!

Rot neapykanta nuosakiai sistematingai sė
jama į žmonių širdis, ir kad jų sėti — nesusto- 
jama nei ties jokiomis priemonėmis. Vokiečiai 
kantriai kenčia, pasiilgusiai laukia tos tolimos 
valandos, kada jie vėl laimėtojai, kada neapken
čiamas priešininkas gulės persmeigta širdimi, 
kad gal jau niekuomet nėbepasikelti!.. Eiropa 
apsvaigo kažkokiu kraujo ir neapykantos kvai
tuliu, kaip girta ^nt prapulties krašto beproty
bes triumfo šokį šoka, o žemė supas po kojų! 
Ir prancūzai šios dienos laimėtojai, liet kilniausi 
tikslų — sugriautų namų ugnelių atstatymų pa
vertė keršto ir pasityčiojimo įrankiu iki šiol 
nieko nepadarė, kad neapykantą padaryti psi- 
kologiniai negalima, kad kerštas butų nereika
lingas, kad galėtų įvykti laika, visų pirma tai
kos jausmų vedama.

Dejuojama, keikiamos, kad Amerika nusi
gręžė nuo Eiropos! Bet kas nuo jos nenusi- 
gręš, jei nuo jos nusigręžė protas ir sąžinė.

Ties dar neapžČl ilsiais kapais, ties dar ne
nudžiūvusiomis ašaromis ties dar ficsupuvu- 
siais milijonų žmonių kaulais naujos beprotingo 
prakeikimo dainos dainvtojaina, o dar nenukri- 
tusiosc ūkanose naujos mirties šmėklos slan
ko... Ar beliks tų, kuriems reikės galvas pele
nais barstyti?!..

LIETUVOS SOCIALDEMOK
RATAMS AUKOS.

Chicago, III. — Drg. J. Vilis 
surinko aukų Lietuvos Social
demokratams nuo šių žmonių: 
Po $1. P. Žalnierailis ir J. Guš- 
čius. Po 50c. M. Maižin ir J. 
Vaitkus. Po 25c. A. Titas, F. 
Ilarmonas, A. Monkus, K. Men
kus, I. Jokūbaitis ir F. Petkli
nas. J. F. Vilis — $3.20. Viso 
$7.70.

Ačiū už aukas!
A žymontas, LSS. Sek r. 
Waterbury, Conn.

Po $2 aukavo: Ipolitas Ku
telis, Petras Palšis ir J. S. Pru
sa lai lis; po $1: Plūs Pečcnkis, 
Juozas ir Ievutė Ripkevičiai ir 
Pranas Grybas; po 50c: Petras 
Bcskys, Leon Karizna, Jonas 
Vilčinskas, Jonas Perminąs, 
Juozas Liūnas, Pranas Dapšis, 
Antanas Karpavičius, Leonas 
Devenos, Juozas Saladonis, An
tanas Gritkevičius ir Martinas 
Gumbolevičius; po 25c: J. Gel- 
gųd, J. Kazlauskas, J. Lapins
kas, Kasp. Steponaitis, J. V. 
Valaitis, J. Ulevičius ir M. 
Dambrauskas; Petras Bokas 
15c. Viso $16.40.

širdingai ačiū aukautojams 
už aukas. Aukų rinkėjas P. Mo- 
tiečius.

Redakcijos Atsakymai.
Justinui Budaučiui. — Yfa 

ir .tokių žmonių, kurie tiki tuo 
kad žemė yra plokščia, kai 
blynas. Bet kam viso to pai
syti? Gi mokslininkai nuo se
nai jau žino, kad “saulė nesto
vi ant vietos.” Taigi jus ”iš- 
radote” tai, ką kiekvienas ap
šviestas žmogus jau senai ži
no.
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Uz kalėjimo sieny
Eugene V. Debs

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

savo ku-
Man ne-
Greit aš

apginti tą 
aš buvau 
ir nuteis- 

todel, kad 
da aiškiau 

išreikštas

(Tęsinys)
Mano byla buvo nagrinėja

ma Clevelande %ir aš likau nu
teistas dešimčiai metų į kalėji
mą. Iš savo puses aš nestačiau 
jokių liudytojų ir gynėjų. Ka
da valdžios prokurorai pasiten
kino tuo kad jie išnešė prieš 
mane reikiamus apkaltinimus, 
aš prabilau į prisai'kintuosius 
teisėjus. Aš kalbėjau ne todėl, 
kad bučiau norėjęs 
kalbą, dėl kurios 
areštuotas, tardytas 
tas kalėjimai!, bet 
norėjau papildyti ir 
pabrėžti toj kalboj
nuomones. Tuo budu kai dėl 
mano įsitikinimo negalėjo būti 
mažiausio abejojimo. Tai bu
vo nepaprastas reiškinys teis
mo rūmuose. Aš buvau pilnai 
prisiruošęs išgirsti dešimties 
metų įkalinimo nuosprendį. Aš 
stojau už konstitucija laido-, 
janią žodžio laisvę, ir tą mano 
nusistatymą rėme ir užgyrč 
desetkai tūkstančių žmonių, 
kurie nesimpatizavo mano po
litiniams įsitikinimams.

Balandžio 13 d. vakare, 1919 
m., Jungtinių Valstijų marša
las Lapp’as ir jo Clevelando pa
dėjėjas nuvežė mane į West 
Virginijos valstijos kalėjimą 
Moundsvillėj ir pavedė mane 
kalėjimo perdetinio Joseph Z. 
Torrėllo globai, 
mano įkalinimas.
villėj kalėti man prisiėjo vos 
du mėnesiu. Iš 
atėjo patvarkymas, kad aš bu
čiau perkeltas į Atlantos fede- 
ralinį kalėjimą. Mano trunii- 
Į>as buvimas Moundsvillėj, kai
po kalėjimo patyrimas, buvo 
pilnai patenkinantis. Man ten 
teko susipažinti su daugiau 
viršininku ir sukurti draugin
gus santykius su visais kali
niais.

Tai buvo tik įžanga mano ka
lėjimo gyvenimo patyrimams. 
Vyriausį patyrimą aš gavau At
lantos kalėjimą, į kurį mane 
pasodino birželio 14 d., 1919 
m. ir iš kurio ašjikau paliuo- 
suotas Kalėdų dieną 1921 m.

III. i
Po šios įžangos aš dabar per

eisiu prie savo gyvenimo kalė
jime istorijos. Aš bandysiu 
atpasakoti savo 'nuomones, pa
remtas studijavimu, kai dėl 
kalėjimo, kaipo institucijos, 
jame esančius kalinius, ko
kiems įstatymams kaliniai tu
ri nusilenkti, ir kokios yra jų 
gyvenimo sąlygos. Be to, aš 
paliesiu ir tai, kokios įtaikus | 
kalėjimas daro į tolimesnį ka
linių gyvenimą.

Asmeniniai aš jaučiuos, kad 
įkalinimas man išėjo ant nau
dos. Aš turėjau progos pa
matyti ir pažinti kalėjimą to
kiu, kokiu jis yra ištikrųjų. 
Būdamas Atlantos kalėjimo 
kaliniu, aš daugiau išmokau 
apie žmogulis prigimtį, negu į 
tą laiką butą u išmokęs kokiam 
ten nebūtų universitete.

Kalėjimas yra stebėtina vie
ta tuo, kad ten esti puikios 
progos ne tik abstraktiniam 
žmogaus prigimties studijavi
mui, ne tik priežasčių, inotivų 
ir impulsų egzaminavimui, 
bet taipgi ir matymui save at
sispindini kituose ikarikattuti
ni uoee žmonėse. Kalėjimas 
yra toki viela, kur kuopuikiau- 
sia galima suprasti, kokią ne
apsakomą neteisybę vieni žmo
nės naudoja prieš .kitus.

neapkenčiu, aš L>iaoriuos | 

tokiu kalėjimu, kokis jis yra 
šiandien. Tai yra pasibaisėti-1 
niausi žmonijos įstaiga. Dau-I 
guma kalinių yra kaip fiziniai, 
taip ir moraliniai nešvarus. Vi
si jie turi prisilaikyti tokių 
patvarkymų ir gyventi tokiose 
sąlygose, kurios .nenaikina, bet 
gimdo nedorybes.

Kada aš įžengiau į Atlantos 
kalėjimą, aš atsidūriau tokioj 
pat padėtyj, kaip ir visi kiti

Ten prasidėjo
Bet Mounds-

VVashingtono

giau į kalėjimą, aš jaučiaus 
esąs tarp draugų, nes kaliniai 
mane entuziastiniai pasitiko. 
Aš žinojau, kad jų entuziazmas 
buvo nuoširdus. Tuo pačiu 
momentu aš nutariau prie 
kiekvienos progos ir 
vo išgalėmis tarnauti 
Įėjimo sandraugams. 
prisiėjo ilgai laukti.
pamačiau, jog kaliniai suprato 
mano atsinešimą ir tinkamai 
įvertino jį. Jie visokiais bu
dais bandė man atsiteisti. Ta
tai pasiliks ant visados mano 
atmintyj, kaipo geriausias liti-, 
dymas to, kad žmoaiškiausi 
santykiai galima sukurti net ir 
kalėjime, jeigu tų santykių 
pagrindai! dedama širdies ge
rumas.

Kada mane apvilko mėlynais 
kalinio drabužiais, aš pasiju
tau esąs vieno didelio Atlantos 
kalinių kūno dalis. Pirmiem 
dviem mėnesiam aš buvau už
rakintas į vieną kamaraitę, ku
rioj jau gyveno penki kaliniai. 
Jie davė visa, kas tik buvo ga
lima padaryti, kad suteikus 
man patogumų ir smagumų. 
Jie nuolat ieškojo progos, kad 
l>asidaliiius su manim viskuo, 
ką jie turėjo. Ir iš tų papras
tų žmonių aš sužinojau, ką 
reiškia nesaumylybė ir gerbi
mas kito jausmų. Tų koky
bių neperdaug tankiai teužtin
kamai pasaulyj, kur žmones 
mažesniame ar didesniame 
laipsnyj yra liuosi praktikuoti 
tai, žinodami, kad jų nestebia 
brutali ugi sargai, pasiryžę prie 
kiekvienos progos išrodyt i sa
vo autoritetą lazdos pagalba.

Mes sėdėjome šalip viens ki
to, valgėme tą patį skurdų 
maistą ir po vakarienės ben
droje valgykloje pasilikdavo
me krūvoj bėgiu keturiolikos 
valandų, užrakinti plieno klėt- 
koj. Aš patyriau, kad mano 
kalėjimo kaįmbariečiai buvo 

taip jau žmoniški, kaip ir lais
vi žmones. Aš girdėdavau 
žmones kalbant apie nusikaltė- 

I lių “fizionomijos savingumą”. 
Man neteko to matyti. Ge
riausi ir kulturingiausi išzmu
sų kartais gali pasielgti bruta- 
lingai. Rrųtalinga ir pasibai
sėtina kalėjimo įtaka gali pa
veikti juos, jeigu jie neturi 
pakankamai tvirtos valios, kad 
atsispyrus prieš tvirkinančią at
mosfera, kuria yra permirkęs 
kiekvienas šios šalies kalėji
mas.

Didelė dauguma niano kalė
jimo sandraugų buvo neturtin
gi ir neapšviesti žmonės, kurie 
neturėjo progos tapti kultūrin
gais žmonėmis ir gėrėtis meno 
vaisiais. Bet nežiūrint to, iš

neatsirado nei vienas, kuris 
butų pasakęs man nemalonų

Žmogaus širdies gerume glu
di didele joga. Kiekvienas ka
linys į gerumą atsiliepdavo ge
rumu. Aš specialiai ieškojau 
kontkakto su tais kaliniais,

sia. Nei kartą man nepasitai
kė, kad jie butų atsinešę į ma
ne blogai: kaip aš elgdavaus 
su jais, taip ir jie su manim. 
Mano atsinešimus į kailinius 
buvo toks pat,- kaip ir į visus 
kitus žmones. Santykiuose su 
žmonėmis aš nepripažįstu ra
sės, spalvos arba tikėjimo. Aš 
manau, kad pagrindiniai visi 
žmonės yra vienodi, valdomi 
tų pačių akstinų, kurie veda 
prie maždaug tolygių davinių. 
Suprantama, tų davinių pasi
reiškimas priklauso nuo aplin
kybių, kuriose mes gyvename. 
Aš noi vieno nesmerkiu, ir ap
sieinu su kitais taip, kai[> no- 

riti kad kiti su manim apsiei
tų.

(Daugiau ‘bus)

IR DAKTARAI NORI 
RADIOFONŲ.

Ciur-šeštadienio vakaro T.
lionis, elektros niekanikas, at
važiavo Į Naujienų ofisą. Pas
kiau atvažiavo . Dr. Bertašius. 
Sykiu su Naujienų iždininku 
A. Zymontu visi trys nuvažia
vo pas Čiurlionį pasiklausyti jo 
radiofono, kurį jis pats yra pa
sidirbęs. Jo radiofonas veikia 
labai getrai. Dr. Bertašius ap
žiūrėjęs radiofoną ir viską iš- 
siklausinėjęs apie jį sake, kad 
kaip tik gausią naują “fialą,” 
tai luojaus įsitaisysiąs radio
foną savo namuose.

Vėliau visi trys nuvažiavo 
'kuris, kaip 

nesenai apsivedęs, 
svečiai sveikino 
ir linkėjo jiems

žinia, yra
Suprantama, 
jaunavedžius 
kuo daugiausia laimes judvie
jų šeimyniniame gyvenime.

Pas Dr. Strikolį taipgi visi 
išsikalbėjo apie radiofoną. Dr. 
Strikolis taipgi minėjo, kad jis 
irgi norįs radiofoną kuo grei
čiausia įsitaisyti pas save.

Svečiai pasikalbėję apie vis
ką, ir net apie lietuviškus 
“šrainierius,” apie 12 valandą 
nakties išsiskirstė namon, dar 
sykį jaunavedžiams palinkėję 
daug laimes.

Girdėt, kad ta “manija” ser
ga ir daugiau lietuviškų gydy
tojų.. .

—Radiofonu Nugirdęs.

NUO DUBtV UŽTROŠKO
• ŽMOGUS.

Joseph Jeroski, 84 m. am
žiaus, 1228 W. 32 pi.; užtroško 
nuo dūmų, kai jo namuose iš
tiko mažas gaisras. Jis tuo lai
ku gulėjo lovoje ir nei just ne
jautė kaip pilnas miegamasis 
jo kain’baris priėjo durnų.

Šiaip nuostolių nepadaryta. 
Ugnis luojaus užgesinta.

PRIGeRė EŽERE ŽMOGUS.

Pereilą sekmadienį po pietų 
prigėrė ežere prie municipal 
picr W. Bridgeivvater, 30 m. 
amžiaus., 686 Fay gal.,'matant 
šimtams žmonių, kurie tuo lai
ku buvo ten nuėję pasivaikš
čioti. Buvo bandoma gelbėti, 
bet visos pastangos nuėjo dy
kai. 4

kaliniai. Aš nelaukiau jokių 
malonumų ir nepriėmiau jokių 
privilegijų. Kaip tik aš jžen-

Katalogas
Visų musų geriausių kompoztorių 

ųvuzikališki veikalai-gaidos; kaip‘tai 
dainos dėl solo, duetų, chorų ir lietu
viški šokiai įvairiems instrumentams, 
lietuviškų rekordų, taipgi lietuviškų 
meliodijų VOLELIAI dėl ‘Tlayers Pi
ano” ir įvairių lietuviškų knygų. KA
TALOGĄ pasiunčime visiems ant pa
reikalavimo' dykai.

JOS. F. SUDRIK, 
3343 So. Halsted St., 

Chicago, III.

NAUJIENOJ Chicago, HL________________________
fl A .rado tokių drąsuolių, kurie no

rėjo prikinkyti šią kuopą prie 
išleidimo minėtų knygų, neva 
nurodydami didelį pelną, visai 
neatsižvelgdami į finansinį 
kuopos stovį. Bet po ilgų dis
kusijų didžiuma balsų atmetė 
šitą “fifty-fifly” bolševikų “ko- 
mišiną.”

Reikia stebėtis, kur tokie 
ponai gavo tiek drąsos kišti 
savo politiką į SLA. organiza
ciją?! Juk šis susivienijimas 
yra pašelpinė organizacija, o 
ne politine. Tat argi galima 
tokiai organizacijai leisti gry
nai politinip pobūdžio knygas, 
ir tai dar tokias, nuo kurių 
gal dar kiekvienas susipratęs 
darbininkas šalinsis?!

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Neiškenčia nemaišę savo poli
tikos į SLA. organizaciją.
Pereitą penktadienį, liepos 7 

dieną, Aušros svetainėje įvyko 
SjLA. 36 kp. susirinkimas. Na
rių atsilankė pusėtinas būrelis. 
Mat buvo raportas iš pereito 
SLA. Seimo. Iš raporto pasiro
dė, kad seimas atliko daug nau
dingų darbų dėl organizacijos 
labo. Raportas likosi vienbal
siai priimtas.

Po to sekė skaitymas laiškų 
iš įvairių draugijų. Vienas bu
vo atsiųstas iš 1). L. D., o kitas 
iš Chicagos Darbininkų Drau
gijos komiteto. Laiškai tapo 
priimti.

Pirmame laiške Darbininkų 
Literatūros Draugija kvietė 36 
kuopą prisidėti prie leidimo, 
knygų. Laiške buvo pažymėta, 
kad minėta draugija jiori iš
leisti mokslo, apšvietos ir kul
tūros turinio knygų. Ypač bu
vo laiške pažymėta, kad nori
ma išleisti viena žymi knyga, 
kurioje tilps daugumas drg. 
Lenino raštų, kai kurie Rožes 
Liuxcniburg’ės raštai ir dar ne
pažymėti kieno parašyti raštai 
kodėl Socialdemokratai žlugo. 
Už prisidėjimą buvo siūloma 
duoti kuopai net ‘Tifly-fifty” 
gauto pelno nuo įdėto kapita
lo. Suprantama, susirinkime 
luojaus pasirodė ginčai; atsi-

1

TURĖJO DIRBTI, KAD
UŽLAIKIUS KŪDIKI

Motinos panašiame padėji
me, privalo skaityt šį laišką, 
aplaikytą nuo ponios Eiirico.

Chicago, Illinois. — “Ėmiau Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound nuo 

sunkių ligų Krei
piausi prie dauge
lio daktarų ir visi 
atsake r— operaci
ja. Iš pradžių jau
čiau skausmų kai
riajame šone, bet 
vėliau pradėjau 
jausti abiejuose šo
nuose. Esmu siu
vėja prie spėka 
varomos mašinos 

. ir turiu mažą dūk-

t 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 Manuf acturing
District Bank
State Bank—

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

Tokio pat plauko žmones pe- 
leitame susivienijimo seime 
stengėsi dar net įrodyti, kad 
susivienijimas visai neprivalo 
kištis į Lietuvos politiką, nes, 
girdi, susivienijimas yra gry
nai pašelpine organizacija. Bet 
šiandie jie jau parode savo 
veidmainystę. Jie jau net vie
šai pradėjo agituoti, kad susi
vienijimas butų prikinkytas 
prie Rusijos “komunistų” po
litikos. Juk jeigu ši susivieniji
mo kuopa butų paėmus minė
tų knygų išleidimo Šerų, lai, 
suprantama, ji butų gavus kny
gų už pusę kainos, kaip kad 
buvo siūlyta. Paskui būt reikė
ję stengtis tas knygas išpar-

...... . M Minir"—VU11U Jkkcl&ą liutk" 
terj uzlaikyt. Dirbau kriaučių šapo- 
je ir tame laike iškilo didelė bedar
bė, kad reikėjo būti didelę dalį laiko 
namie. Nenoriu ilgiau laukti, tad 
pasikalbėjus su savo draugėmis ir 
viena moteris sako “Imk Lydia Pink
liam gyduoles”, ką aš ir padariau. 
Tuoj pradėjau jaustis daug geriau ir 
dabar esu ganėtinoj sveikatoj eiti 
dirbti. Rekomenduoju jūsų Vegetable 
Compound ir Sanative Wash visom-s.” 
—Mrs. MARY ĘNRICO, 459 N. Car- 
penter St., Chicago, Illinois .

Tankiai motinos turi užlaikyti sa
vo kūdikius ir gera sveikata reika
linga. Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound vienintelė gyduole, ant 
kurios Rali remtis. Tai yra gyduole 
nuo visokių moteriškų negaliu ir pa
lengvinimą gali priduoti kaip Mr. En
rico Užsilaikyt gerai imdamos Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound.

(Seka aut 6 pusi.)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo 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: 
13352—A. Lukašaičius 
13353-^-M. Lukašaičius 
13354—M. Lukašaučiukė 
13359—K. Zaleckis 
13360—R. Kuprienė 
1336(i—J. Dičmonienė 
13367—J. Petronienė 
13371—P. Rimkus 
13375—M. itarbauskaitė 
13376—B. Kasakaičius 
13384—O. Gidrienė 
13385—V. Jencukynas 
13387—K. Naujokienč . 
13389—J. Tlaks • 
13394—A. Švaniene 
13399—V. Kaupis 
13400—S. K. Krivickaitės

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

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

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausi gy-

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikij ir visų chroniškų ligų.

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

13402—V. Masiu'levič 
13403—J. Labukas 
13404—J. Žiliene 
13405—A. Damonienė 
13410—J. Misevičius 
13411—Z. Miestauskaitč 
13413—S. Gumbaragis 
13415—B. Buneckienė 
13416—J. Stankevičius 
13419—A. Bukauskas 
13423—P. Mažeičius 
13424—A. Nedzviega' 
13428—J. E. Jesulaitukė 
13429;—M. Petrauskaite 
13437—E. Valionis 
13444— A.Blauadžiukė 
13445—A. Lukošiunienė

Serganti žmončs yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo hudai nuo 
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

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

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

A.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Išsirašykite Lietuvon savo giminėms, kaimynams ir pažįstamiems 
patys skaitykite ir platinkite . x

“Lietuvos Ūkininką”
Seniausią ir didžiausią progresyvių Lietuvos darbo žmonių laikraštį kuris teisingai ir aiš
kiai aprašo valstiečių ir kitų darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus valdžios dar
bus, kovoja su šėlstančių Lietuvoje klerikalizmu. Skaitytojams duoda advokatai pata
rimų teisių klausimais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterinoriai gyvulių 
auginime ir gydyme, daktarai sveikatos klausimais ir šiaip įvairių įvairiausiais gyvenimo 
reikalais. Per metus duoda savo skaitytojams apie 4000 patarimų, iš jų įvairiais klau 
simais nemaža ten amerikiečiams. • • *-
“Lietuvos Ūkininko” prenumeratoriai per metus gauna:
52 num. “Lietuvos Ūkininko” su šiais priedais:
24 num. “žemė” geriausio ūkio laikraščio.
24 num. “Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laikraštis, kuris ragina jaunimą 'lavin
tis, dorai gyventi ir tt. >,
24 num. “Savivaldybė ir Koperacija”.
6 num. “Sveikata” žmonių sveikatos laikraštis daktarų vedamas.

Didelis “Dietuvos Ūkininko”.
Leidžia “Varpo” Bendrovė.
“Lietuvos Ūkininko” kaina: metams — 80 auks., pusei metų — 42 auks., 3 men. 23 
auks. Atskiras num. 2 auks.
Amerikoje: metams’ — 2 dolerių, pusei metų 1 dol.
ADRESAS: “Lietuvos Ūkininkas” Laisvės Alėja Nr. 60, KAUNAS, Telefonas 223.
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
So. Boston, Mass., “Sandaroj”, 327 E. St.,’
New Yorke, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St., ,
Chicagojc: “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., “Aušros Knygynas”, 3210 S. Halsted St., 
E. St. Louis, III., Jonas žičkus, 539 Collinsvillė Avė.,
Rockford, TU., Petras Kutra, 1012 Main St., ir A. L. T. Sandaros kuopose

NEGAIŠYK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR KITIEMS ŠIANDIEN.
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f DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt® 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

Dr. Maume Kaitri
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tol.: 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.

Phone Ąlonroe 4680
North American 

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

armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas ir

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halstcd St., 

Kampas 18 ir Halstcd St.

1M.H AMERjm:

mmmį l
sų

Mes mainome i 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St 
Chicago, III.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ia retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas)
GRABORIUS

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

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan A t. 

DETROIT, MICH.
Ofk;o valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Markei 4526

*

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedelioms 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. Halstcd St., Chicago, III.

...... .........................   r. ■

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 aaietų, 
6 iki 9 vakaul 

3259 So. Halsted St., Chicago.
t



NAUJIENOS, Chicago, III. Utarninkas, Liepos 11, 1922

Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

duoti, o parduodant aiškinti 
žmonėms jų gerumą, tai yra 
platinti bolševizmą, kas, be 
abejo, butų 'kenksminga susi
vienijimo organizacijai. Be to, 
dar butų klausimas ar kas 
nors pirktų tokias knygas. Juk 
drg. Lenino raštų visur pilna, 
tik gaila, kad jų nieks nenori 
skaityti. Nes mat Lenino raštų 
turinis mainosi sykiu su oru...

Tolinus, galima Į>astebėti, 
kad ar tik ne patys bolševikai 

Sočiai demokra- 
Tat žmonės gal 

sužinoti *k(xlel
tus žlugime? 
labiau mylėtų 
bolševikai žlugo, o ne Social
demokratai.

Del antro laiško nebuvo ko 
ginčytis, nes buvo kviečiama 
prisidėti prie išnešimo protes
to prieš senatoriaus bilių, ku
riuo norima suvaržyti ateivius. 
Teeiaus buvo vedama ginčai 
kaslink siuntimo delegatų į 
rengiamą protestui konferen
ciją.

šiame klausime veik visi na
riai sutiko, kad reikia bendrai 
protestuoti prieš tą bilių, ku
ris jau yra įneštas kongrese. 
Tik klausimas ar bus galima 
kas nors padaryti, nes mat kur 
komunistai eina, ten tvarkos 
nėra:'jie dažniausia taip elgia
si, kaip klerikalai; vienaip kal
ba, o visai kitaip daro. Rot vis
gi reikia kas nors daryti, kad 
parodžius, jog daug žmonių 
yra priešingų tokiam biliui.

I bendrą protestui surengti 
konferenciją tapo išrinkti 3 de-

salę pas policijos viršininką 
reikalauti “perinito”. Jie sy
kiu su savim buvo nusivožę ir 
“spešel” Chicagos detektyvą. 
Policijos viršininkas paaiški
nęs jiems, kad, girdi, tokioms 
prakalboms “permito” nerei
kia. Tečiaus kada biblistai 
pradėjo rinktis svetainėn, tai 
tada iš miesto atvyko keli po
liesiai ir pareikalavo parodyti 
jiems “ipermilą”. Supranta
ma, “permito” neparodžius, 
biblistai buvo paprašyti svetai
nę apleisti.

Po lai tragedijai, biblistai 
kreipėsi į savo vyriausią “dva
siškų” valdžią, klausdami kas 
daryti, kati jiems valdžia drau
džia Cicero j “šventą Dievo žo
dį” slkelbti.

Ant pareikalavimo biblistų 
“dvasiškoji vyriausybė” atpiš- 
kėjo. Ji su savim buvo dar 
atsivožus net ir advokatą, tikė
dama, kad gal nors jo pagalba 
bus galima apsidirbti su “ne
gerom dvasiam...” Re to, sa
ko, biblistai buvo pasišaukę sa
vo valdžią dar ir tam, kad ji 
ištirtų dalykus ant vielos, nes 
gal bus vėliau tatai reikalinga 
žinoti jeigu priseis kreiptis į 
teismą.

Dalykus ištyrę ant vietos, 
“dvasiška valdžia” su advoka
tu buvo nuvažiavę pas polici
jos viršininką, bet ant nelaimės 
nerado jo namie. Tat už 
laiko jie visi vėl sugrįžo 
svetainės durų pranešti 

rinkusiems žmonėms, kad 
listų prakalbos neįvyks.

Žmonių buvo susirinkę vidu
tiniškai. Taipgi buvd atėję ir 
kelios vietos davatkos, kurios 
bandė parodyti savo “mačią.”

Tokiu būdu biblistai 
negavo progos laikyti 
prakalbų Ciceroje.

Tečiaus jie dar netrotijo sa
vo “nudiejaus”, ir pilnai tiki
si, kad neužilgo ateis ta valan- 

kada jie galės liuesai skel- 
“Dievo žodį” Ciceroj...

— Cicerietis.

kiek 
prie 
susi- 
bib-

daroma New Yorkc, 
geidaujamų pasekmių 
buvo. SLA. 36 k p.

panašiai 
bet pa- 

iš to nė- 
Narys.

ir vėl 
savo

CICERO.
Ir vėl išvaikė Biblistų pra

kalbas.
Pereitą sekmadienį, liepos 9 

dieną, Liuosybės svetainėje 
turėjo įvykti biblistų prakal
bos, bet dėl neturėjimo leidinio 
jos neįvyko. Saiko, kad bibli- 
stai buvo nuvažiavę į Ciceros

bti

NORTH SIDE.
Mizerniškas” išvažiavimas 

Jeffcrson miškus.

585
592

'594

Musteikai Benediktui
Piasilis Kazimeras 
Petraitis A.

598 Paulauskies Jahn
602 Ragauskis Pani
608 Sultonas Antanas
610 Sabaliauskis Mrs Antanas
611 Sangailo B.
613 Siusi Kazimieras
618 Sidabras Bladislovas
634
638
642
645

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIAMS PRA

NEŠIMAS

REIKIA DARBININKŲ I PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
VYRŲ

Urba Ludvik
Zajedova Barbora
Zilvvitis John
Zukauskis Antanas

Pranešimai
Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 

Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedeldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellovvship 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.

Extra. — L. L. P. Chicagos ir Apy
linkės Apskričio Stočių valdybų ir vi
sų Lietuvos darbuotojų extra svarbus 
susirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 
lt! dieną, 7:30 vai. vakare, Aūšros 
Vprtų parap. svet., 23 PI. ir Oakley 
Avė. Susirinkimas turi aptarti daug 
svarbių reikalų. Visi kaip Chicagos 
taip ir apylinkių kolonijų darbuotojai 
malonėkite būtinai dalyvauti šiame 
apskričio susirinkime.

— J. A. Mickeliunas, pirm.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
pusmetinis susirinkimas įvyks seredoj, 
liepos 12 d., 8 v. v., F. Shedvell svet., 
341 Kensington Avė. Visi šėrinin- 
kai malonėkite susirinkti, nes bus iš
duotas raportas apie bendrovės stovį.

— Direkcija.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
J IEŠKAU Antano Andrikaičio 

malonėkit atsišaukti. Jei kas ži
note, malonėkit pranešti, nes yra 
svarbus reikalas iš Lietuvos. J. 
Laurinaitis, 3252 S. Ilalsted St., 
Chicago ,111.

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
mobiliu dėl mainymo arba pir
kimo.

JONILCĮNIS & GLANZO, 
First Class Auto Repairing

3758 Emerald Avė., 
Tel. Yards 7495

REIKIA DARBININKU
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 DARBININKO
MOTERŲ

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

Kreiptis į superintendento 
ofisą: 
OPPENHEIMER CASING

1016 W. 36th St.
co.

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

, : 828 W. 35th PI.

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

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

REIKIA bučerio; darbas ant 
Visados. Atsišaukit:

P. LABAN, = 
10707 Miehigan Avė., Roseland 

Tel. Pullman 4228

RAKANDAI
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 lem
pa. Parduosime atskirai.

4643 S. Miehigan Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Galima paimti ir tą pa
tį flatą. Nepraleiskite progos. 
Kas pirmesnis, tas laimės 2908 
W. 38th PI., 2-ų lubų.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI (Jeffry) au

tomobilius 18 metų gerame sto- 
vyj. Parduosiu pigiai. Priežastis 
— pardavimo neturiu kur laiky
ti. 3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBI- 
lius (King, 8 cy'linderio) $400.

5342 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernė kam
pas 21-os gatvės ir Iloyne Avė. 
Biznis geras. Negaliu vienas 
apsidirbti.

2058 W. 21st St.

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

J. JANČAUSKAS, 
5650 So. Nashville Avė., 

arti Summito.
PARDAVIMUI čeverykų tai

symo šapa (Shoe repairing) vi
sos mašinos ir stakas ir lystas 
ant čielų metų. Priežastis parda
vimo einu į kitą biznį. 3433 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI 3 flatų namas, mū
rinis, po 4 kambarius. Labai geroj 
apielinkėj. 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 saliunas gero, 
vietoj, apgy ventoj svetimtau
čiais. Nėra daugiau saliunų per 
4-ris blokus.

3301 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bizniavus mūrinis 
namas 3600 Lowe Avė. Storas 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 SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventa. Prie didelių 
dirbtuvių. Galima pirkti visą arba 
pusę. Priežastį pardavimo, patirsit 
ant vietos.

1864 So. Seward St.

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

Kreipkitės:
3527 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- 
dainių, mokyklos įrankių, cigarų, ta
bako ir kitokių visokių mažmožių, o 
taipgi pieno ir rūkytos mėsos krautu
vė. Vieta ant Bridgeporto priešais 
mokyklą. Priežastį patirsite ant 
vietos.

3518 So. Wallace St., 
Phone Yards 4956

EXTRA VIENA Iš DVIEJŲ
Pardavimui grosernė, ice cream ir 

kendžių krautuvė; taipgi bučernė ku
rioj randasi visi įrankiai laikyti švie
žią mėsą. Biznis senas, gerai išdirb
ta . Vieta apgyventa lietuvių. Taip
gi parduodu 5 akrų vietą farmą prie 
Chicagos. Savininkas A. Raugelis, 
3537 So. Wallace St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų mūrinis 

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

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

NAMAI-ZEME

WISCONSIN FARMOS
Turiu puikių farmų ant pardavimo 

ir mainymo ant miesto namų. Jeigu 
turi mažą kapitalą ir nori pirkti ūkę,. 
tai per laišką ant paprašymo gausi 
visą patarimą.

J. P. JOVAIŠAS, 
McNaughton, Wis.

MA RI JONĄ STAŠA Ičl UKĖ- 
BRIAUNIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 
(July) 10 dieną, 1:15 naktyj, sulau
kus 41 metus amžiaus. Paėjo Šim
kaičių kaimo. Raseinių apskričio. 
Išgyveno šioj šalyj 21 metus.

Paliko nuliudime savo vyrą Joną 
Briauną, sūnūs Antaną, Joną ir Sta
nislovą ir dukterį Petronėlę, seseris: 
Oną, Varoniką ir brolį Joną gyvenan
čius Amerikoj ir vieną seserį Petronė
lę Lietuvoj.

Laidotuvės įvyks seredoj liepos 12 
d., 9 valandoj ryte iš namų 3156. So. 
Canal St. į Šv. Jurgio bažnyčią iš fe
nais į šv. Kazimiero Kapines. Gimi
nės ir pažįstami bukite malonus daly
vauti laidotuvėse. Lai būna lengva 
tau musų motinėlę šios šalies že
melė.

Pasiliekame didžiausiame nuliudime
V yrąs Jonas, sunai, dukteris seseris 

________________ ir brolis.

dieną, ALTIS. 23 kuopa buvo 
surengus draugišką išvažiavi
mą j Jeffcrson miškus.

Žmonių buvo suvažiavę vi
sai nedaug. Bet ir tie patys 
atrodė lyg butų savo žemes 
pardavę... Re to, ir vieta bu
vo visai prasta. Kalnelis, kur 
sandariečiai turėjo savo išva
žiavimą, taipgi atrodė lyg butų 
ožkų numintas...

Rodos buvo skelbta, kad bus 
šioks toks programas, tečiaus 
neteko jo pastebėti, nors išlau
kiau visą dieną.

Apylinkėse kai kur matėsi

JIEŠKAU MOTERIES AR MERGI- 
nos kuri norėtų pridaboti vaikus va
karais; darbo jokio nereikės dirbti, 
gyvenimą duosiu dykai. Dienomis 
galės sau dirbti, tegul kreipiasi šiuo 
*1 M f 1**1 e 11 •

MRS. ONA BUIVIDIŲNĖ, 
724 W. Barbei- St., Chicago, III. 

’ JIEŠKAU SAVO PUSBROLIŲ. VI- 
to ir Kazio Matkevičių; Juozo ir Kaje
tono Zabalevičių, - 
rėd., švenšionų apskr 
vena Chicago. ] 

Uienti, arba<juos žinantis teiksis pra-. 
pešti, už ka busiu dėkingas.

I K. LA SAUSRAS,
10 pėstininkų pulkas, Lithuania

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

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

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

1730 S. Halsted St.
visi Vilniaus 
Nuo senai gy- 

Malonės patys atsi-

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUl PATY- 

rusios merginos ar našlės be vaikų, 
apie 25 metų senumo. Supirmu laiš
ku ir paveikslą malonėkit prisiųst.

Z. L. LAURINAITIS, 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Jonesi

sielius tepliojo. Jie vaikščio
dami netoliese žiurėjo ii- stebė
josi kcdel toks mažas žmonių 
būrelis ant nugeltusio kalnelio 
tūpčioja...

Sandariečiai šį sykį, rodos,
jokio biznio negalėjo padaryti.

— Northsidietis.

JIEŠKAU APSIVEDIMUl MERGI- 
nos ar našlės, kad ir su vienu vaiku, 
apie 80 metų amžiaus, kuri ukvatytų 
ant ūkės gyventi. Turiu savo farmą, 
esu 45 metų amžiaus, našlys, vaikų 
neturiu, 
šaukit.

Mylinti tokį gyvenimą, atši

lt A ROL GAGIS,
Wenona, III.

JIESKO PARTNERIŲ

Kreditoriams Atsiimkit laiškus iš Pašto

(Cleveland Standard Parts 
kompanijos šėrininkams)

Taipjau American Road 
Machinery Co.

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts, o taipgi American 
Road Machinery Co. kompa
nijos serus. Kas iš Jonesio 
kreditorių dabar norėtų už 
tuos Šerus gauti pinigų, te
gul kreipiasi į musų ofisų. 
Mes pirksime Cleveland 
Stand^afd Parts kompanijų 
rr Am. Ėd. Mach. šėrus pa
gal marketo kainos. Galite 
ateiti kasdien nuo 9 iki 5 
vai. į ofisų Lane Richardą & 
Co., 611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St. Atsi-

* neikite kartu ir šėrus.
Lane, Richards & Co.

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advęrtised Window” 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

3672 Barku'lis Christ
3683 Katsolis Tom
3692 Politis Jam
3694 Sinonis Anastasio
504 Bacnis Malt
507 Bathaitis Antanas
546 Panevauekis Tamaesus
549 Kaminskis Tony
550 Kaminskas Jurges
552 Karunauskas K.
553 Kasiulitei Adeliai
557 Krupelis Pavilas 
570 Marcinkus Jaliei 
580 Mikelaitis Jonas 
58Ž Misius Kazimieras

JIEŠKAU partnerio į valgyk
los biznį. Geistina, kad butų vi
rėjas—kukorius, arba veiteris, 
arba taip biznio žmogus. Meld
žiame atsiliepti tuojaus. 3343 
Broadvvay, Chicago.

JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 
nės ir grosernės biznį. Labai puikus 
biznis, tik vienam perisunku apsidirb
ti. Jei norės, galės visą nupirkti.

P. LABAN, 
10707 Miehigan Avė., Roselande.

Tel. Pullman 4228

ISRENDAVOJIMUI
RENI)AI 6 kambarių fialas, 

su šiluma ir kitais patogumais. 
Tinkamas daktaro ofisui ar ki
tam bizniui. V. J. Stankūnas, 
3315 So. Ilalsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

REIKALINGA MOTERIS AR 
mergina prižiūrėt 4 metų vaiką, tik
tai dienos laike, vakare galėsite eit 
namo. Northsidęje,
2161 Stave St. prie California Avė. 

Tel. Armitage 0547.

REIKIA merginos prie namų 
darbo. Turi mokėt kalbėt angliš
kai..

5481 Greenwood Avė. 1 apt.
Phone įlydė Park 2843

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

gero žmogaus į sa’liuną dirbti ir 
kad mokėtų nors kiek angliškai. 
Atsišaukite :v

REIKIA tvirtų vyrų į pipe 
shop prie gvintų pjaunamos ma
šinos. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės: * ’
1338 W. 22nd St.

REIKIA tvirtų vyrų nuolati
niam darbui į pipe shop. 
kit prisirengę dirbti.

1338 W. 22nd St.

Atei-

REIKIA BARBERIO VAKA- 
rais ir subatomis.

PAUL KILDA,
2209 W. 23rd Place

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

3758 So. Normai Avė.

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

, PARDUODU PIGIAI SALIU- 
NĄ. >

MRS. ADOMAITIS, 
4538 S. State St., 

Chicago.

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

TNRI BŪT PARDUOTA TUOJAU, 
150 akrų farma. 3 mylios nuo Blue 
Island, III. ir 2 mylios nuo Harvey, 
III. Gera transportacija. Yra 9 mel
žiamos karvės, 6 priaugančios, 2 ver
šiai 5 mėn. senumo. 7 arkliai, 400 viš
tų, 30 žąsų, 60 ančių . Reikalingi pa
dargai, vežimai, pakinktai. 50 akių 
kornų ,20 akrų rugių, 25 akrai avižų, 
4 kambarių namas su sodnu. Barnes 
ir vištų gardas. Kaina pigi. Paim
sime dalį pinigu. Kitus ilgam išmo
kėjimui. Turi būt parduota tuojau.

NATE FISHER,
157 St. & Kedzie Avė.

BIBNIERIAI, TĖMYKIT!
Parduodu bučernę ir grosernę, ver

ta $2,800, tik už $1,800. Priežastis 
svarbi, lystas ilgas, renda pigi.

Atsišaukite:
160 Kensington Avė., 

Kensington, III.

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

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 flatų puikus, naujas mūrinis na

mas ,su visais įtaisymais. Parduosiu 
labai pigiai arba mainysiu ant dideho 
ar mažo namo Chicago. Namas randa
si gržioj vietoi prie Archer Avė. ne
toli Sumnrit, III.

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

PARDAVIMUI diktas žemės plo
tas geriausioj North Wcst side vietoj, 
piet-rytinis kampas Pierce ir Hoyne 
Avė., 1 blokas nuo Milwaukee ir 
North Avė., prie Metropolitan “L.” 
Robey stoties. 300x134 pėdų su 15 
kambarių palocium. šią žemę galima 
panaudot bile mieriui. Kaina $55,000. 
E. Bccker, agentas, 1958 Cortland St. 
Tel. Armitage 4913.

NEGIRDĖTA IR LABAI GERA 
-| proga, parduodu arba nvainau ant di- 

c? namo 10 Infri 11* 0 1’111

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
flatų, 6—5 kambarių. Taipgi cottage, 
barnė ir garadžius dėl 2 automobilių. 
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. Kas turi $700.00 gali 
pirkti.

1065 W. 14th PI.

PARSIDUODA Restauracija geroj 
vietoj Englewood, geri fixturei ir 
stalai. T 
ant 
tuo

dėsnio namo 10 lotų ir 6 kambarių 
stuba, 200 vištų. 1 karvė, geros bar- 
nės ir nuikus vištininkas; visokioms 
daržovėms ansodyta. Atsišaukit 

160 Kensington Avė., 
Kensington, III.

STOCKAI-SEROS
-J- geri . .
Priežastis pardavimo patirsit 

vietos. Matykit savininką po ši- 
adresu:

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

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

Calumet & Sheffield Avė., 
Hommond, Ind.

PARD A VIM UI ba rbern es 
“fikčeriai” ir viskas kas tik 
reikalinga prie barbernės. Par
duosiu labai pigiai. Atsišaukit 
greit. 3357 S. Ilalsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui saliunas visokių tautų 

apgyvento vietoj. Biznis daromas ge
ras. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3564 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, labai 
pigiai. Įlenda $50, 4 kambariai 
pagyvenimui, apie kitus reikalus 
patirsite ant vietos.

3404 S. Morgan St.

PARDUODU PIGIAI SALIU- 
NĄ.

MRS. ADOMAITIS, 
5438 So. State St., 

Chicago.

PARDAVIMUI automobilių 
taisymo šapa. Geroj apielinkėj. 
Viskas įrengta pagal naujausią 
madą.

Phone Canal 2112

PARDAVIMUI saliunas, su vi 
sais įtaisais (fixtures) leasas ant

PARDAVIMUI namas su hardver- 
stnre. Paintas, Aliejus ir visoki pa- 
lišiai. Namas ant d^deju pragyveni
mu. apnčioj biznis, 50 pėdų ilgio, o 
viršui 6 kambariai. Parduosiu pigiai 
nrba mainvsiu ant kito namo. Atsi
šaukite prie savininko:

PETFR GRYBAS.
4429 S. Fairfield Avė., Chicago, TU.

Mes superkamo 
LIETUVOS BONUS 

augščiausia dienos kaina 
L. KAUFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

MOKYKLOS
ANT MAINYMO .

Turiu gerą namą, nuikioi anielin- 
kej ir pigiai. Mainysiu ant bučemčs, 
grosernės a" kito kokio biznio, arba 
ant mažesnio namo, nepaisant kokioj 
api^Hnk^i.

808 W. 33 Place arti Halsted St.
Phone Boulevard 1550.

PARDAVIMUI moderniškas 18 fia
lų apartmentinis namas, courto sty- 
liaus, 4. 5 ir 5 kambarių apartmentai. 
Gera vieta, 1 blokas nuo Lincoln par
ko. Kaina $105,000. $20.000 cash 
reikalau i am a. Metinės rendos $20,000.

E. BECKER, agentas, 
1958 Cortland St., Chicago.

PARDAVIMUI KAMPINIS LOTAS 
60x125 pėdu. N. E. 84th Place ir 
Blackstone Avė. Parduosiu už $1,500 
cash.

šitas vra didžiausis bargenas ant 
South Sidės.

Mes pabudavosime namą, jeigu Jus 
užmokėsite cash.

Likusius galėsite mokėti kaip renda.
J. HOCHSTADTER CO., 

Room 1128, A 
127 N. Dearborn St.

Central 6693 »■

PARDAVIMUI 5 kambarių 
moderniška cottage: aržuolo tri- 
mingai ir grindys, furnaso šilu
ma, taip kaip nauja — barge
nas. 7419 — 58 St. Suinmit, III.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 4 kambarių, 2 lotai, 2 bar-REIKIA bučerių ir abelnam

dirbtuves darbui į dešrų dirb- 3 metų. Parduodame nebrangiai nes, aptverta; daug vištų ir an

1215 S. Hajsted St.
ir greitai. Priežastis—partnerių čių. Parduosiu viską sykiu. Pi- 
nesutikimas. 602 W. 14th St. giai. 3633 W. 55th PI.

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.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewjng School
Principais*

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.




