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Gatvekarių darbininkai nubalsavo 
’ streikuoti

<1

Vokietija gaus palengvinimų

Talkininkai tvarkys Vokietijos 
finansus

Satvekarių darbininkai nu 
balsavo streikuoti.

Streikuos kartu su 
darbininkais. Biznio 
jos jau rengiasi prie

elevatorių 
kompani- 
streiko.

Cl 11CA GO. — Ga t vok ariu
darbininkai panedelyj vfcuoti- 
nu balsavimu 12,149 balsais 
nutarė, i>aske’bti streikų, jei 
gatvekarių kompanija nesu
tiks atnaujinti algų kontrakto 
dar vieniems metams, ' palie
kant senąsias algas. Prieš 
streikų balsavo tik 
ninkai, o du įmetė 
tus balsus.

Ketverge balsuos 
ko paskelbimų ir 
darbininkai. Elevatorių kom
panija jau atmetė darbininkų 
reikalavimų atnaujinti kontra
ktų senosiomis algomis ir dar
bininkams todėl nieko kito ne
liko, kaip paskelbti streiką. 
Kompanija teisinasi, kad ji ne
galinti atnaujinti kontrakto to
dėl, kad kada nors gali 
nupigintos ir elevatorių 
mos kainos.

G a t vekari ų darbin inkai 
kelbė, kad jie jokių derybų su 
kompanija nebeveš ir nieko 
neatsakys į jos siūlymų arbit- 
racijos. Kompanijai bus tik 
pranešta darbininkų balsavi
mo pasekmės. Tarybų su kom
panija bent nebus iki nebus ži
noma pasekmių elevatorių dar
bininkų balsavimo, kurį 
jau iškalno galima numatyti, 
būtent —• streikas. Del gatve
karių kompanijos kvietimo 
darbininkus paduoti komprd- 
miso pasiūlymų, unijos prezi
dentas Quinlan pasakė:

“Jei Blair (kompanijos prezi 
(lentas) turi kokį nors kom
promisinį algos pasiūlymų, jis 
gali pasišaukti mus ir tų pasiū
lymų įteikti. Mes gi nesame 
autorizuoti daryti kokius nors 
pasiūlymus, apart reikalavimo 
vieniems metams dabartinę al
gų sutartį atnaujinti”.

Gatvekarių ir elevatorių dar
bininkų streikui darant ies 
neišvengtinam, įvairios biznio 
kompanijos jau pradėjo prie 
jo rengtis. Kiekviena didesnė 
kompanija samdosi omnibu
sus, ar savo automobilius ir 
t rokus taiso į tokius omnibu
sus, kad galėjus atsigabenti į 
darbų savo darbininkus. Tele
fonų kompanija yra prisiren
gusi atsigabenti apie 10,000

daugelis privatinių trokų ir 
automobilių bus panaudota 
žmonių vežiojimui, kaip tai 
būdavo laike pirmesnių gatve
karių darbininkų streikų. 
Vien 4,000 taksikabų operuos 
laike streiko. Taip kad mieste, 
gyvenantįs gyventojai didelių 
nepatogumų nejausiu. Busiu 
nepatogumų tik gyvenantiems 
priemiesčiuose, bet tie galės 
naudotis traukiniais.

Streikui laikas dar nėra nu
statytas. Jis veikiausia gali 
prasidėti apie nedėldienį, ar 
pradžioj ateinančios savaitės.
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algas.
37 darbi- 

nepažymė-

apie strei- 
elevatorių

būti
važ-

pas-

giasi padaryti ir didžiosios vi- 
dunniesčio sankrovos. Be )to

O R H
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orų Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiain:

šiandie — apsiniaukę ir ne
pastovus; nedidelė

Siūlo arbitracijų.
CHICAGO. —r Gatvekarių 

darbininkų streikas, sako uni
jos prezidentas Quinlan, jei 
jis įvyks, neprasidės anksčiau 
sekamos savaitės.

Valstijos darbo departamen
to direktorius George B. Ar- 
nold, atsakydamas į inayoro 
Thompson© pakvietimų, pasiū
lė savo tarpininkystę sutaiki- 
me darbininkų su kompanija. 
Jo pasiūlymas arbitracijos ta
po gautas paskelbus, kad dar
bininkai nutarė streikuoti.

Jo pasiūlymas veikiausia 
bus atmestas kaip darbininkų, 
taip ir kompanijos.

Vokietija gausianti mota 
toriumy.

vals-Francija dar priešinasi 
tybių svarstymui kontribuci

jos klausimo.

PARYŽIUS, liepos 11. — 
Francijos valdžia priešinasi 
greitam sušaukimui talkiifi^ikų 
valstybių konferencijos a^- 
varstymui visos kontribucijos 
padėties ir sutiks- laikyti tokį 
susirinkimų tik kaipo paskuti
nę priemon. .^Tai paaiškėjo po 
Francijos nario kontnbuciiog 
komisijoje, Dubois, pasikalbė
jimo su premieru Poincare.

Bet artimi kontribucijos ko
misijai žmonės manė, kad Vo
kietijai bus suteiktas morato
riumas ir ji bus paliuosuota 
nuo mokėjimo kontribucijos 
pinigais iki šių metų pabai
gos.

Amerikos .atstovas komisi
joje, Boyden, irgi dalyvauja 
komisijos posėdžiuose.

Vokietijos atstovas Fiscber 
pasakė komisijai, kad jis for
maliniai prašys moratoriumo 
rytdienos komisijos susirinki
me. Komisija gi tų reikalavi
mų tuojaus svarstys, nelaukda
ma talkininkų saldžių nuos
prendžio.

Komisijos narių didžiuma ne 
mato kitokios išeities iš dabar
tinės keblios Vokietijos padė
ties, kaip suteikiant jai laiki
nį moratoriumų. Todėl ir ma
noma, kad bus nutartas laiki
nis moratoriumas, ypač kad 
greitos paskolos Vokietija ne
gali tikėtis, o pagelba jai turipermaina buti suteikta ūmai.

šauks Poincare Londonan.
| IjONIX>NiAS, liepos 11. —

Saulė teka 5:24 v., leidžiasi 
8:26 vai. Mėnuo teka 9:51 v.
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Oficialiniuose (rateliuose kal
bama, kad Francijos ■preipie- 
ras Poincare neužilgo bus pa
kviestas Londonan apsvarstyti 
su Lloyd George kontribuci
jos klausimus.

Anglijos kabinetas svarstė 
internacionalinę finansinę pa
dėtį ir ypač nupuolimų Vokie
tijos markės.

Vokietija pavesianti finan
sų tvarkymą talkininkams

Vokietijos nepriklausomieji 
socialistai įstojo valdžios 

koalicijon?

Iš geležinkeliu dirbtuvių 
darbininkų streiko.

CHICAGO. — Bloomington, 
III., įvyko nemažas persišaudy- 
mas. Nežinia kas iš griovio 
paleido du Širvius į milicijų. 
Niekas nebuvo sužeistas, bet 
milicija per visų naktį šaudė į 
tų vietų ir paleido virš 300 šu- 

Kada ryte nuėjo pažiu- 
vieton, — nieko 

Milicininkams 
iškrėsti visus

kad priimta 
eksporto 
paskolos, 
lik pas
ali ją

BERLINAS, liepos 11.—Vo
kietijos valdžia, kuri veda ta
rybas su kontribucijos komisi
jos gvarantijų komitetu, pri
ėmė visus talkininkų reikala
vimus kontrolės ant šalies fi
nansų. Manoma,
yra taipjau priežiūra 
ir internacionalinės 
Vokietija mano, kad 
kola ir moratoriumas 
išgelbėti.

Pirmosios žinios iš 
žiaits apie kontribucijos komi
sijos veikimų, duodančios pa
matų optimizmui, ypač kad 
Francijos delegatai be Jokio 
protesto sutiko svarstyti Vo
kietijos reikalavimų morato
riumo.

Tcčiaus visgi padėtis pasilie
ka labai kritiška. Du elementai 
politiniai ir industriniai, veikia 
didinimui pesimizmo. Ruhr 
klonyj nedidelės grupės ang
liakasių jau sustreikavo, ne
laukdamos rugpiučio 1 dienos, 
kada pasibaigs sutartis ir ofi- 
cialiniai prasidės algų streikas.

CJ

Tuo pačiu laiku monarchis- 
tų ir reakcionierių priešinima
sis visokioms priemonėms ap
saugojimui respublikos nuola
tos darosi griežtesnis.

Kancleris Wirth pasireiškė 
vakar prieš paleidimų reichsta
go ir paskelbimų naujų visuo
tinų rinkimų. Jis sako, kad 
tuo butų pakenkta santikiams 
su kitomis šalimis. Respubli
konai, kurie reikalauja rinki
mų, tikisi, kad rinkiniuose 
laimės respublikonai, bet 
Wirth ir visas kabinetas pri
sibijo, kad Amerika ir kitos 
šalįs gali paskaityti padėtį pa^ 
vojingesne, jei hutų paskelbti 
visuotini rinkimai.

Tcčiaus kabinetas ir reich
stago nariai užginčija Ameri
koj ir kitose šalyse skleidžia
moms žinioms,, kad Vokietijai 
gręsia netik monarchistų, bet 
ir komunistų sukilimas. Jie 
sako, kad dabar nėra pavojaus 
komunistų sukilimo. Nepri
klausomųjų socialistų įėjimas 
koalicijon su administracija 
sustiprina valdžių.

Tečiaus monarchistų sukili
mo pavojus tebėra. Su tuo 
pavojum lengviau butų galima 
kovoti, jei koalicijon įeitų 
daugiau socialistų partijų, kas 
leistų valdžiai išvalyti monar- 
chistus iš armijos, policijos, 
milicijos ir teismų ir taipjau 
išnaikinti slaptas žudymo (te
roristines) organizacijas.

Viena dabartinės padėties 
ypatybių yra, kad respubliko
nai nariai reichstago lanko po
sėdžius apsiginklavę revolve
riais. Visi matė monarclųstų 
sąrašų laikomų nužudyti 
žnionių ir jų vardai sekė po 
užsienio ministerio Rathenau 
vardo.

BURRTON, Kas., liepos 9.— 
žmonės liko sunkiai sužeis- 
pasažieriniani traukiniui už

trauk in i o,
ti 
bėgus ant aliejaus 
kuris paskui užsidegė.

Prancūzai pasiliks Haagoj. Lietuvos žinios

ten 
ten 

streik-
kad nė vienas neturė-

vių.
rėti ton

o nerado.
įsakyta
laužius,
tų ginklų ir munšaįno. Girdi, 
jei reikės muštis, tai mušis jie 
palįs milicininkai.

Signalistai dar nestreikuos. 
Taip paskelbė unijos viršinin-

iPARYžIUS, liepos 11. - 
Francija nutarė palikti savo 
ekspertus Haagos konferenci
joje iki toji konferencija pilnai 
neužsibaigs. Tas nuosprendis 
vistiek nepermainųs valdžios 
nusistatymo, kuri vistiek ma
no, kad iš tos konferencijos 
nieko gera neišeis,, delei Rusi
jos užimtosios pozicijos.
Konferencija dar

I JA AG A, liepos 
lų pastangomis, 
line 'konferencija
kalais eina normaliai. Dar yra 
sunku pasakyti kas iš jos išeis, 
bet yra aišku, kad nė rusai, 
nė kitos šalis nenori jos paįri- 
mo.

Rusai kartais pakelia triukš
mų pakartodami savo “princi
pus”, bet paskui vėl pasisku
bina pridurti, kad jie nemano 
nė pusės to, kų jie sako 
kad jie sutinka nusileisti 
daryti sutartis.

Naujas didelis lenkt] gaujų
v. ■

nepairsianti.
11. —• Ang- 
internaciona- 
Rusijos rei-

kclių darbi taryba. Jie tarsis 
su geležinkeliais atskirai ir kur 
negalės susitaikinti, kreipsis 
vėl prie darbo tarybos.

Norfolk anę| Western gele
žinkelio klerkai, stočių darbi
ninkai ir vagonų krovėjai gavo 
leidimą streikuoti.

Teismai vis dar veikia prieš 
strei'kierius ir visoje šalyje iš
duota daugybė injunetionų, 
kuriais draudžiama darbinin

kams pikietuoti geležinkelių 
dirbtuves. Į daugelį
įvairiose valstijose tapo pasių
sta milicija, nors niekur jokių 
sumišimų dar nebuvo.

Nojs geležinkeliai sakosi, 
kad jie gauna užtektinai strei
klaužių ir pradeda dirbtuves 
operuoti, bet vis daugiau ir 
daugiau geležinkelių turi stab
dyti traukinių vaikščiojimų, o 
kiti mažina vaikščiojančių 
traukinių skaičių, nes nėra 
kam pataisyti sugendančių va
gonų ir garvežių.

ir 
ir

Mažina traukinių skaičių.

E. KAUNAS (Elta) — Š. m. 
birž. 13 d. apie 3:30 vai. ryto 
kelios dešimtys lenkų kariuo
menės ulanų visa uniforma su 
civiliai apvilktais lenkų karei
viais, veikusiais pėstininkais 
kaip partizanai, viso skaičiu
mi apie 100 žmonių, nuo senai 
neitralėje zonoje žinomo Len
kų Vyriausybės palaikomo 
bandito Virbalio, dirbančio 
d-ro Sartono slapyvardžiu ve
dami, užpuolė Širvintų mieste
lį. Jie buvo apsiginklavę 4 
k u Įkas v ydžiais, ra i ilki n ėm i s
granatomis ir šautuvais.

Širvintų milicija, užklupta iš 
netyčių, tekios didelės gaujos, 
atsišaudydama priversta buvo 
pasitraukti, šioji gauja, paga
vusi miestely netoli bažnyčios 
neutralūs zonos milicininkų 
Aleksandrų Molį, nuginklavo jį 
ir vėliau pavedėjusi jį į kitų 
miestelio dalį nukovė. N u vil
kusi nuo jo drabužius ir įsiti-

į 4) Noselio Goldfeino namuo
se šautuvų drūtgaliais išdaužy
ta visi langai.

Vadinaimasai D-ras Sarto
mis viešai gyrės, kad be palio
vos darysiąs tokius užpuldinė
jimus, jei Širvintų miestelis 
nepasiduosiųs Lenkijai.

Lenkijos ir Klaipėdos sutartis.

E. VARŠUVA. — Vokiečių 
radio pranešimu, Lenkų Minis- 
terių taryba nutarė ratifikuoti 
prekybos ir laivų susisiekimo 
sutartį tarp Lenkijos ir Klai
pėdos.

Partizanų kovos Širvintų 
rajone.

Birželio m. 13 d. lenkų par
tizanai, priešaky su vadu Vir
balis — Sartonu, mėgino už-

vietų

Pridarė ttliy nuostolių.
CHICAGO. — Vakar ryte iš

tikusi lietaus audra pridarė 
gana didelių nuostolių. Nors 
lietaus papliaupa tęsėsi trum
pų laikų, bet ji beveik visame 
mieste užliejo rusis, kad rei
kėjo net šauktis ugniagesių 
vandenį iš rusių išpumpuoti ir 
sustabdė kelias gatvekarių li
nijas. Vietomis po tiltais bu
vo prilyta iki 4 pėdų vandens.

Tokia audra siautė netik 
Chicagoje, bet ir šešiese kito
se pietvakarinėse ir vakarinė
se valstijose. Ten buvo ir kru
ša, lietus ii* vėtra. Buvo ir de
besių p ra trūkimui; Yra ir žmo
nių žuvusių. Vien Nebraskos 
valstijoje nuostoliai siekia 
$3,000,000.

Monarchistams nepavyko.
PARYŽIUS, liepos 11.

Gautosios žinios sako, kad pie
nai monarchistų sukilimui 
Portugalijoje, kuris turėjo 
prasidėti, nedėlioj, liko suardy
ti valdžios atsargumo priemo
nėmis. Apie 100 žmonių liko 
areštuota, jų tarpe buvęs pre- 
mieras Aivaro De Castro, ko
mendantas Souza ir daug ofi- 
cierių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 11 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 .....*. $4.44 
Austrijos 100 kronų .... 
Belgijos 100 frankų.....
Danijos 100 frankų ....
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 auksinų ... 
Lenkų 100 markių .....
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guldenų ....
Švedų 100 guldenų .........
Šveicarų 100 markių ... 
Vokietios 100 markių ..

DANVILLE, III, liepos 11.
— Wabash geležinkelis ] 
kelbė, kad jis sumažina 54-ais ’ apnuogintų gatvėj.

pas-Įkinusi, kad jis negyvas, paliko

skaičių vaigščiojančių trauki
nių. Tai jis darąs ne dėl gele
žinkeliečių streiko, bet dėlei kulka bemiegąs 
stokos anglių, kuri pasidarė 
dėlei angliakasių streiko.

Svarsto apie streikus.
WASHINGTON, liepos 11.— 

Kabinetas šiandie svarstė in
dustrinę šalies padėtį ir ypač 
angliakasių ir geležinkelių d ir-’ 
>tuvių darbininkų streikus.1 
Kas nutarta, dar neskelbiama. I

Bombininkas mayoras.
RYMAS, liepos 11. — Len

tini, Sicilijoj, mayoras Castro, 
areštuotas dėl išdirbinėjimo 
bombų, išsprogdino miesto sa
lę ir užmušė visus žmones, 
kurie tuo laiku salėj buvo. 
Daug bombų rasta buvo ma
yoro namuose. Jis tomis boin 
bomis taikė išžudyti miesto 
tarybos socialistus narius.

RESPUBLIKONAI ATSIĖMĖ 
DU MIESTELIUS.

‘ (LONDONAS, liepos 11. — 
Gautomis žiniomis, Airijos res
publikonai atsiėmė du mieste
lius Donegal paviete., Res
publikonai ardo geležinkelius, 
kad savyvaldybininkai negalė
tų pasiųsti prieš juos kariuo
menę.

'ResipubĮliko na i tvirti naši 
pietinėj Airijoj, kur jie išar
dė geležinkelius ir padėjo mi
nas po keliais. Manoma, kad 
galutinas mušis su jais turės 
įvykti ar Cork ar Limerick.

KONSTANTINOTOLIS, lie
pos 11. — Čia sustreikavo ha
remų eunuchai ir kiti darbiniu 
kai, reikalaudami didesnės al
gos ir trumpesnių darbo va
landų. Turkų pačios liko be 
sargybos. Rusų oficieriai pir
mieji pasisiūlė streiklaužiais, 
bet turkai jų nepriėmė, bijo
damies, kad jie neteks netik 
savo sargų, bet ir savo pačių.

Landis vietai skiria teisėju 
Wilkerson.

Ghicagietis... ¥20 CHICAGO. — Ghicagietis 
$2162 * James H. Wilkerson tapo pre- 
$2.20 zidento Hardingo paskirtas fc- 
$4*50 ^era^n’11' teisėju užimti vietų 

”... 21c rezignavusiojo teisėjo Landis. 
«i*RdH ^ominacija jau pasiųsta šena- 
$38*85 tni ir Wilkerson užims vietą 
$25.85 kada jo nominaciją senatas 
$1921c kus patvirtinęs.

Be to, šaudymosi metu sa
vo namuose buvo užmuštas

> Širvintų gy
ventojas' žydas Jankelis Tepe- 
ras. šio lenkų užpuolimo me
tu ramiesiems Širvintų mies
to gyventojams padaryta daug 
nuostolių, namai sušaudyti. 
Tarp kita ko paminėsiu, kad

1) buvo apiplėštas Jankelis 
atimta 
lenkų

Černiakov&B, 
1800 auksinų 
maikių; .

2) Vilk toru i 
tas arklys;

3) Chanai 
peršauta karvė;

iŠ kurio
ir 3600

Drozdui užmuš-

ventojai pasipriešino, iš ko ki
lo smarki kova. Užmušti 3 
lenkų partizanai, o vienas iš 
pasipriešinusiųjų patekęs len
kų nelaisvėn tapo sušaudytas 
V Jrbalio—Sad'ono įsakymu. 

Visgi Širvintų užimti lenkai 
neįstengė.

Š. m. birželio 15 d. mėgino 
antrų syk imti Širvintos, bet 
tapo vėl atremti. Lenkų parti
zanų dauguma — tai persiren
gę lenkų kareiviai. Gyvento
jai bijodami lenkų teroro, nak- 
mis nemiega ir budriai sergs
ti savo namus ir turtų, kad va
giliai —- lenkų partizanei nc-

Berenšteinienei
Virbalis yra pabėgęs iš mus 

valdininkas, pavogęs valdžios 
Pinigų

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 ;

4) kad Naujienų čekiai Jr 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 numerį.

. 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, III.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

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 Are., Tel. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS 
233 East 115-th St., Tel. Pullman *659



NAUJIENOS, Chicago, III.
. .-^    --_- ——-...■■ -..r - ..■-. 

Dar apie angliakasiu kovą 
Herrine.

George Williams.

tyt, kad tai yra užbaigtas daly
kas ir tik reikia kiek laiko per
eiti, kad jis butų pažymėtas, 
gal, kaipo nemalonus atsitiki
mas.

Visa to priežastis.

Užmuštieji tapo palaidoti — 
visi tie užmušti, kurie galima 
buvo surasti — du unijistai su 
pagarba ir didele marguojan
čių minia ir devyniolika streik
laužių ir mušeikų tik nume
riais pažymėtuose kapuose. Ki
belio pradžioj pidtų lllinojaus 
Anglių kasyklos superintenden
tas C. K. MeDowell nušovė 
streikininkų Geo. Hendersoną 
ir koronieriaus teisyba nušovi
mų pripažino žmogžudybe.

McDovvcll gyrės, kad jis, su
laužęs kitus streikus, sulaužy
siąs ir šitų. Bet gabaus MeDo- 
well žuvo ir žuvo streiklaužiai 
ir mušeikos; visoj AVilliainsono 
kauntėj nerastum nei vieno 
žmogaus, kuris gailėtųs McDo- 
wello, ar mušeikų. Bet yra 
apgailaujama kitų, kurie žuvo; 
jie buvo nekalti, nes tikėjo, kad 
jie eina teisėtų darbų dirbti.

Kas pagimdė šitų angliakasių 
sukilimų? Kaikurie dalykai 
buvo aprašyti spaudoje, bet ne 
visi.

Mušis iškilo dėlto, kad Pietų 
Kompanija atkakliai užsispyrė 
kasti anglis tvirtai susiorgani
zavusio] streikuojančių anglia
kasių bendruomenėj. Didžiuma 
l>ietų lllinojaus anglinės apy
gardos gyventojų yra angliaka
siai gyvenantieji miesteliuose ir 
smulkus ūkininkai, kartais dir
bantieji prie kokio nors darbo 
anglių pramonėj. Pietinė/ llli
nojaus dalis yra apsėta kasyk
lomis, mažomis ir didelėmis, 
atidengtomis ir šulininėmis.

Smulkioji buržuazija ir pro
fesinės klasės, kurios kitur ap
skritai esti kapitalistinės visuo
menės augštesniųjų sluogsnių 
rėmėjomis, pietinio lllinojaus 
anglinėj apygardoj savo politi
niais ir medžiaginiais reikalais 
yra surištos su angliakasių rei
kalais. Jų skaitmuo mažas ir 
jos visame priklauso nuo tos 
bendruomenės, kurioje jos gy
vena. ; ' ‘ '

Gyventojai čiagimiai.

Pietų lllinojaus Anglies kom
panija yra korporacija plačiai 
užsiimanti “nudengiamuoju ka 
simu”; ji suranda vietų, kur 
anglys randas arti paviršio, ga
riniu kastuvu nugrayndo žemes 
nuo jos ir supila jas šone į vie
nų didelį kalnų. Šitaip nugran- 
dę anglis kitu gariniu kastuvu 
pila jas į vagonus. Kada ang
lys tampa išimtos, žemės supi
lama atgal ten, kur jos buvo. 
Kitaip sunkant “nudengiamasis 
kasimas” yra kasimas anglių 
gariniu kastuvu; tai yra spar
tus kasimas teikiąs didelių pel
nų, ypatingai dabar, kada ka
syklos stovi dykos ir anglių pa
reikalavimas yra didelis.

Toj kasykloj, kur mušis iš
kilo, kariniai kastuvai pripil
davo geležinį vagonų nuo 50 
tonų talpos į šešias mi
liutas. Kitas didesnis 
kastuvas nukąsdavo že
mes po 12 jardų į valandų. 
Daugybė anglies jau buvo nu
dengta ir padaryta didelis pri
siruošimas prie supylimo ang
lių į vagonus išsiuntimui.

Bet iš visa to, kas buvo di
džiausiu ir brangiausiu įtaisy
mu, kokis kada buvo nuden
giamo] kasykloj, dabar tik ne
pataisomi griuvėsiai niukso; 
sunaikinimas tapo padarytas, 
kasyklai patekus į angliakasių 
rankas. Iš vagonų, kur darbi
ninkai su sargais valgė ir mie
gojo, liko tik geležų krūva. 
Vagonai pripilti anglių dega 
šalę griovio pilno vandens, bet 
nematyti, kad nors vienas iš 
šimtų nedirbančiųjų bandytų 
juos gesinti. Keturi mažieji 
garvežiai nepataisomai suga
dinti ir tik nuodėguliai stovi 
toj vietoj, kur pirmiau stovėjo 
įvairios trobos.

Visų išvaizdą to, kas pasili
ko nuo pietų lllinojaus anglies 
kompanijos nudengtinės kasyk
los geriausiai apibrėžė vienas 
angliakasys, pasakydamas: 
“Vienintelis likusia daiktas tai 
anglys”.

dienų vėliau iš Chicagos ir kitų 
vietų atvyko streiklaužių, ku
rie pradėjo pilti anglis į, vago
nus. Pietų lllinojaus anglių 
kompanijos prezidentas W. J. 
Lester pareiškė, kad jo kompa
nija jau nepripažįsta sutarties 
su angliakasių unija kas dėl 
nudengtinių kasyklų kasimo.

Kada tapo atgabenti streik
laužiai, unijistai kiek galėdami 
stengėsi prikalbėti kompanijų 
ir darbininkus, kad jie nekastų 
anglių streiklaužinėmis išlygo
mis. K

Verte iv ių dclgatai iš aplinki
nių miestelių nurodinėjo super
intendentui, kad tai yra bergž
džias darbas kėsintis kasti ang
lis tokios priešingos bendruo
menės akyvaizdoj. f tokį pra- 
sergėjimų supęritendentas Mc- 
I)owcll atsakęs: “Mes darysim 
savo: Aš sulaužiau kitus strei
kus ir galiu sulaužyti šitų.”

Pastačius kasyklų streikų 
laužančiais pamatais nuosavy
bė teko apstatyti sargais. Šitie 
sargai, parūpinti Chicagos 
streiklaužių agentūros ir stip
riai apsiginklavę, apstojo visus 
artimesniuosius kelius, uždarė 
juos net ūkininkams, gyvenan
tiems arti kasyklos ir jiems 
teko naudotis blogais aplinki
niais keliais. Be to jie užkabi
nėjo moteris ir tokiu būdu su
sidarė labai nepakenčiama pa
dėtis, kuriai pasipriešino visi 
iki vienam. i

Kompanija laiko skebus 
spąstuose.

vargas yra tam, kas atsisako 
dirbti.

Pirmiausia nušovė du 
angliakasius.

Gyventojai didžiumoj yra čia 
gimusieji Kentucky’nės pader
mės žmonės, kuri pasižymi sa
vo narsumu. Po jų savo skait
mens didumu eina italai ir ga
na daug negrų, šiek tiek veng
rų, mažuma slavų ir suomių.

Apie čiagymį elementų ir 
negrus negalima pasakyti, kad 
jie butų bent nudažyti revoliu
ciniais principais. Bet unijiniu 
žvilgsniu jie stiprus ir visi kaip 
vienas stoja už tokių unijų, ko
kių jie supranta. Pažangesnių
jų programų principai jiems 
yra svetimi.
Jų kaimietinė psichologija yra 

stipri. Jie nemato atginęs si
stemos neteisingumo. Tatai j 
kovų, buvusių atidengto] kasyk
loj netoli nuo Herrino, jie žiu-' 
ri ne kaipo į klasinės kovos 
dalį, o kaipo į atmonijimą pa
vieniams nusidėj tįsiems prieš 
bendruomenės dorų. Nelem
tai kasyklos sargų pasielgimas 
ir dviejų angliakasių užmuši
mas sukėlė didesnį pasipiktini
mų negu kas kitas.

Antra vertus italai ir kiti 
ateiviniai elementai yra revo- 
liucingesni. Jie į kovų žiuri 
klasinės kovos žvilgsniu.

Prie to visa prisideda dajr tas, 
kad atidengtoji kasykla su sa
vo keliais sargais buvo toli nuo 
kurios nors vietos, iš kur pagel- 
ba galėtų greitai juos pasiekti; 
todėl bandymas kasti anglis 
VVilliamsono kauntėj buvo ne
apgalvotas žingsnis. Bendruo
menė, gerai žinodama savo stip
ruma, visai nesibijo jokio gali
mo bandymo patraukti atsako
mybėn žudymo kaltininkus.

Lauko pusėj esantiems, pra
tusioms matyti darbininkus tik 
sumuštus ir sutrintus praeities 
darbininkų kovose, šitų uniji
nių angliakasių pasielgimas ga

į Ii atrodyti nuotikiu galinčiu 
! suteikti greitų ir smarkų nu

baudimų. Bet iš visa ko ma-

Korporacija sulaužė sutartį.
Nudengtinių kasyklų padėtis 

streikui iškilus bal. 1 d. buvo 
kitokia negu šulninių kasyklų. 
Žiniomis gautomis iš ištikimų 
šaltinių nudengtiems kasyk
loms streiko metu unijos leido 
nukasti žemes nuo anglių klo
do. Bet išskyrus tam tikrų 
apštį anglių vietos vartonei, 
joms nebuvo leidžiama piltis 
anglis į vagonus pramonės tiks
lams. Leidimas nukasti že
mes nuo anglių klodo buvo 
duotas Inoj u tikslu, kad strei
kui pasibaigus kompanija ne
būtų blogesnėj padėty anglis 
pristatyti rinkai už kompanijas 
šulninėmis kasyklomis. Su vi
somis kompanijomis kasančio
mis nudengtines kasyklas buvo 
padaryta sutartis šitomis išly
gomis.

Pietų kompanija priėmė ši
tas išlygas ir nuo streiko prad
žios iki kelių savaičių prieš ko
vų kompanija samdė unijistus 
žemėms nuo anglių nukas
ti. Staiga iš unijistų ang
liakasių buvo pareikalau
ta* kad jie imtų kas
ti anglis ir pilti jas į gelžkeli- 
nius vagonus išsiuntimui. Jie 
atsisakė tai daryti.

Jie tapo atstatyti ir už kelių

Anot dviejų išlikusių gyvais 
nuo gaujos rūstumo vyrų pa
sakojimo padėtis mušeikų bū
ry buvo dar prastesnė. Ten vy
rai, kurių daugumas nežinojo 
tikros padėties, pakliuvo tie
siog į spąstus. Kada jie sužinojo 
kaip tikrai yra, tai jiems nebu
vo leidžiama išeiti, o jei jie ir 
butų galėję išeiti, tai aplinkui 
Jaukė, jų apmaudingų žmonių 
ratas. Išėjus iš kasyklos jiems 
buvo taip pat pavojinga kaip 
ir kasykloj. Kaip pasakojo 
vienas vyrų dirbusių*vkneykloj. 
kuris sunkiai sužeistas dabar 
guli Herrino ligoninėj, super
intendentas MoDovvell užmušė 
kelis vyrus, dirbusius kasykloj 
už jų atsisakymų dirbti ir vie
nu gariniu kastuvu pakasė juos 
po žemėmis. Šituo pareiškimu 
jis sutikęs parodyti net vietų, 
kur jie pakasti. Ar tas yra tie
sa, ar ne, lieka pamatyti. Kiti 
du vyrai, laimingi tiek, kad 
stebuklingu budu ištruko, iš
buvę visų naktį užsiglaudę'ge
ležiniame angliniame vagone, 
tvirtino, kad sykį pakliuvus 
ten, negalima iš ten išeiti ir

, Daugelis žmonių atsitikimo 
vietoje pasakoja, kad kibelis 
nebūtų atsitikęs, jei diena prieš 
tai nebūtų nušauta du unijis
tai angliakasiai.

Tie du angliakasiai trečia
dienį po pietų su keliais šim
tais kitų angliakasių buvo nu
ėję pas nudengtinę kasyklų 
prašyti streiklaužių, kad jie pa
dėtų įrankius ir paliautų dirbę. 
Jie ėjo vieškeliu einančiu vaka
rinėj kasyklos pusėj ir kada jie 
priėjo per pusę mylios nuo 
sargų, tie ėmė šaudyti ir du 
unijistai angliakasiai krito mir
tinai sužeisti.

Nušovimas šitų darbininkų 
sukėlė didelį sujudimų. Žinia 
kaip telegrafu pasklido visur ir 
tų pačių dienų žmonės iš įvai
rių aplinkinių miestų ir kaimų 
pradėjo važiuoti kas troku, 
kas busti, kas kitu kuo.

Visi ginklai ir šoviniai, kokie 
buvo krautuvėse apielinkes 
miesteliuose, tapo sugabenti ki
belių vieton. Daugiau kaip 1,- 
500 žmonių apsupo kasyklų ir 
apsuptiems pabėgti buvo ne
galima.

Ant rytojaus, kada kasykla 
tapo paimta, visi apylinkės 
žmonės susirinko. Net moters 
su vaikais atėjo. Artimesniuo
se miesteliuose neliko beveik 
nei vieno žmogaus. Visi jie 
buvo įpykę už unijistų nušovi
mų ir lodei nenuostabu, kad 
jie nežiūrėjo, kas yra daugiau 
kaltas, o kas mažiaus.
Streikininkai laukia laimėjimo.

Streikininkai, kaip ir visur, 
yra įsitikinę, kad jie greitai 
laimės. Nesenai buvo sako
ma, kad kibeliui prasidėjus 
daugelyje kasyklų pumpos la
po apleistos ir 1 jei jos nebus 
prižiūrimos kad ir trumpų lai
kų, kasyklos taps užsenitos 
vandens. Kiek lame yra tie
sos sunku pasakyti.
___ _ I'.“!. ..-■■.■■■T—____________ _____-

Antra vertus daugelis anglia
kasių pradeda jausti trukumų. 
Streikinė pašalpa yra maža ir 
daugumui pareina prašyti bar- 
go krautuvėse. Kaikuriems 
bargas gauti nesunku, bet kai
kuriems yra sunkiau. Vienok 
yra įsitikinimo, kad padidėju
sia skurdas nenuvarys čia strei
kininkų prie darbo, beit daugu
mas gali išvažiuoti kitur. Pietų 
lllinojaus valstijoj yra didelė 
vienybė tarp angliakasių.

šeštadienį buvo palaidojimas 
vieno unijistų. Kūnų nulydėjo 
į kapus su muzika tūkstančiai 
angliakasių pęsčių ir šimtai au
tomobilių iš aplinkinių mieste
lių. Krautuves buvo uždary
tos tris valandas.

DR. VAITUSH, O. D
Lietvrli AMą Specialistai

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, Ortegas t imi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas įkiš, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. • Visuose at
sitikimuos# egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Valsbaženklis Rog. S. V. Pat. Biurą

Kūdikiai mėgsta jį 1
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RICHTER & CO, 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLES 
(Geras tonikas) 

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

Roseland PeoplesTailor
Didžiausis nupiginimas

Padarome vyriškas drapanas ant orderio iš geriausių 
į materijų, darbą gvarantuojame. Kainos yra pigios nuo 

$35.00 ir aukščiau. Ateikite ir persitikrinkite, šita vie- 
, ta perėjo į naujų savininkų rankas: S. Juraškos ir F.

Navakauskio, čia mokiname kirpimo ir siuvimo, kas nori 
išmokti kriaučystę atsišaukite pas mus, mes išmokinsime 
už prieinamą mokestį.

ROSELAND PEOPLE’S TAILOR
10715 Michigan Avė., Roseland, III.

Gyveninę vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

------------- =---- ------ ‘
Tel. Randolph 4758 <

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
------- ,--- -----L—„■.. . .. -J/

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

‘ __

r V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaųkee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
Ik.........——

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jai ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aklą,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akiaią.

John J. Smetana
Akinią specialistas 

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

Ant trečio augito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nediliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.
n i, in»» ........ . .

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedrie 8903

1*14-16 Roosereli Rd.
Arti St. Loaia A v*,

CHICAOO, UJU i I >■ į?
ianiumiii«mw ■■■ km—■■■■■■■■■■■■>«—»

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:150. Ned. 9:30-12:00' dici»ą 

4601 South Ashland Avenue,
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. I <afayette 263____

.<■’ :|l I 
ii'; u-

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus Išve
džiojame pilnai su 
fixturos

Darbą g vara n tuo j ame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard Į jįjį

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčią, jei pagei

daujama.

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

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

* * Atdara vakarais iki 9 vai.

i
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

jos kontribucijos ir budžetų ba- Europoje, nežiūrint į streikus

Vokietijos griuvimas. — Vo
kietijos pinigai pereitą savaitę 
nupuolė ifci 18 cento už šimtą 
markių. Kada tarptautinė ban- 
kierių komisija su Morganu 
priešakyje pereitą mėnesį nera
do galimu sukelti Vokietijai 
tarptautinę paskolą, Vokietijos 
padėjimas pasidarė bent laikinai 
beviltis, ir Vokietijos markių 
puolimo galima buvo laukti kai-

lansas kartu su popierinių pini
gų spauzdinimo sumažinimu ar 
pertrauka.

Jeigu sąryšyje su Vokietijos 
finansiniu griuvimu visoj Euro
poj įvyktų audra, tai ji galėtų 
apvalyti troškų Europos orą, ir 
po to priėmimas Amerikos sąly
gų Europoje pasidarytų galimas.

* 
A *

Lietuvos nelaimė. — Į porą 
savaičių laiko visų Lietuvos žmo
nių piniginis turtas sumažėjo 
lygiai perpus. Tai todėl, kad

namie, Amerikos biznis paleng- 
vėlia taisosi su kiekviena savai
te. Vasaros 'laiku, suprantama, 
gerinus eina “vasariniai” dar
bai, o apskritai biznio stovis lai
kosi ant lygmalės. Su rudens 

i atėjimu yra laukiama žymaus 
pasitaisymo visose biznio srity
se. Kiti net pranašauja rudenį 
labai gerus laikus, ypač farme- 
rių distriktuose ir tose pramo
nėse, kurios aptarnauja farme- 
rius. Farmeriai, mat, šiais me
tais gaus daugiaus pinigų už sa
vo vaisius negu pereitais metais,

po neišvengtinos pasekmės. Ne
įvykus paskolai, Vokietija turė
jo grįžti prie Londono sutarties 
karinės kontribucijos mokėji
me. Neturėdama kitų greit pri
einamų šaltinių, Vokietija tęsė 
pagreitintą popierinių markių 
spauzdinimą ir leido naujų pini
gų kone po miliardą į savaitę. 
Dabar markės pasidarė beveik 
bevertės. Prie taip nupuolusių 
markių labai abejotina ar Vokie
tija begales tęsti kontribucijos 
mokėjimą. Vokietijos valdžia 
jau yra padavusi užreiškimą, 
kad jai busią negalima įnešti se
kamą mokestį, kurs pripuola šiai 
subatai. Tuo budu Vokietija 
pasidarys nebeišsimokančiu ban
krotu.

Kada Vokietija nustos mokėti 
kontribuciją, Francijos finansi
nis padėjimas irgi pasidarys ka
tastrofišku. Francijos valdžia 
jau iškalno yra išleidusi neapsa
komai dideles pinigų sumas, pa
sitikinti jas gauti iš Vokietijos 
kontribucijomis. Pasiremiant 
ant dar negautų iš Vokietijos 
kontribucijų, Francijos valdžia 
yra užtraukusi paskolų 80,000,- 
000,000 frankų, ir tuos pinigus 
yra išleidusi taip vadinamai re
konstrukcijai. Vienų metinių 
nuošimčių už tą sumą Francijos 
valdžia turi mokėti suviršum 
4,000,000,000 frankų. Kada 
Vokietija nustos mokėjusi kont
ribuciją, kas yra neišvengiama, 
Francija taip-jau neišvengiamai 
nebegalės atmokėti tų 80,000,- 
000,000 frankų. Francijos val
džia tada griebsis tos pačios 
britvos, kurios griebiasi Vokie
tija, tai yra nesaikuoto popieri
nių pinigų spauzdinimo. Tas-gi 
prives Francija prie to pačio 
galo, kurio priėjo Vokietija.

Finansinis Vokietijos sugriu
vimas dabar gal nepaliks be 
svarbių politinių pasekmių. Vo
kietijos valdžia gali atsimainyti. 
Vietoj dabartinės koalicijos, ša
lies vairą gali paimti arba “kai
rieji” arba '“dešinieji”, ir šalyj 
gali įvykti arba savotiškas bol
ševizmas arba monarchijos at- 
gaivinimas. Didysis Vokietijos 
kapitalistas Stinnes nori monar
chijos. Nauju Vokietijos kara
lium yra siūlomas princas Hen
rikas iš Battenburgo. Anglijos 
kapitalistai ir ponai rods tam nė
ra priešingi. Vargiai vienok 
toks ar kitoks politiškas pervers
mas Vokietijoj galės ją išgelbėti 
nuo finansinio griuvimo, kurs 
savu keliu prives prie finansinės 
suirutės Francija ir sujudins vi
są svietą.

Europos akįs, žinoma, yra at
kreiptos į Ameriką, kur yra tiek 
aukso. Tai visai teisingai, nes 
Amerika tikrai gali pagelbėti 
Europai. Vienok Amerikos val
džia ir Amerikos finansistai iki 
šiol atsisakė duoti Europai bent 
kokią didesnę pagelbą, išskyrus 
labdarybės. Tai irgi rods visai 
teisingai, nes Europa iki šiol nei 
nesirengia išpildyti Amerikos 
sąlygų, be kurių išpildymo pa- 
gelba visai nebūtų pagelba. Ame
rikos svarbiausiomis sąlygomis 
yra: sumažinimas kariuomenių 
ir ginklų, sumažinimas Vokieti-

Tel. Lafayette 2814 
Vai: 9:30 A. M. iki 9 P. M.

J. Bolton D. M. Ex.
Elektrų gydymo Institutas Mechano 
therapy ir elektrų g>aymai. Paralyžiaus 
ir reumatiemo ligos.

Nervų ir nugarkaulio specialistas 
4622 S. Winchester Avė., Chicago. 

--------------- - ■ —-.............- ---------------------

Vokietijos rparkė nupuolė nuo ir todėl daugiau jų išleis, pirk- 
40 centų iki 18 V2 centų už šim- darni sau reikmenų, kurių pirki- 
tą. To be abejo nebūtų įvykę, mą vis atidėliojo. — Darbinin- 
jeigu Lietuvos valdžia butų tu- kai taip jau bus geresniame pa
rėjusi įvestą vartojiman savo dėjime, kadangi darbai bus vi- 
valiutą. Kodėl ji iki šiol jos ne- sur pasigerinę ir mokesčių
įvedė, ji niekam to nėra išaiški- mušimas arba nebebus arba jei 

bus tai bus numušta daug ma
žiau negu pereitais metais. Kai
nų puolimas taip-jau bus apsi-

nu-

nusi. Jau dvejetas metų atgal 
šiose skiltyse mes nurodinėjome, 
kaip svarbu yra Lietuvai įvesti 
savo pinigaus. Mes klausėme ir 
Lietuvos atstovybes, kokie žinjr- 
sniai yra daromi valiutos įvedi
mui. Atsakymą gavome tik to
kį, kad tas klausimas esąs svar
stomas. Matyt, jis “tebesvars- 
tomas” iki šiol. Kokios rųšies 
tie “svarstymai” yra matyt iš 
sumanyto tuose svarstymuose” 
juokingo “aukso ir sidabro” va
jaus, kurį skelbia Lietuvos at
stovybės iš Washingtono.

Ta baisi nelaimė, kuri išpuolė 
Lietuvai su Vokietijos markių 
kurso puolimu po karės nuo 
$6.00 iki 18l/2 centų už šimtą, 
yra įvykusi dėl milžiniško Lie
tuvos valdininkų nesugebėjimo 
ir didelio apsileidimo. Berods, 
juose viešpatauja Rusijos činov- 
ninkų ir Lenkijos ponų dvasia, 
kurios jie negali ir nenori atsi- 
bodėti. Su tokia dvasia negali
mas šalies biznio vedimas.

* 
* A

Amerikos biznio besigerini- 
mas. — Nežiūrint į blogą padėtį |

stojęs. Su biznio pasi gerinimu 
dar labiau pabrangs Šerai ir bo- 
nai, ir tie kurie laiko savo pini
gus gerose “popierose” turės 
daugiau pelno ir galės daugiaus 
išleisti.

Kl. Jurgelionis.

ladles 29 ir 30c., pakeliuose 26 ir 
27c., kaina rataileriams sta- 
tinukės 37 c., spaustas 39l/2C.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 22 ir 221/zC., paprastai pir
mutiniai 20c. ir 2OV2C., maišyti 
lotuose 21c. ir 2IV2C., ekstra su
dėti balto medžio dėžėse 27c. ir 
28c., margiukai 18c., purvino
kai 23 ir 231/>c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 25c., vištos 25c., gfiidžįu 
15c., antys 20c., pavasariniai an- 
tukai 21c., žąsys 12c., pavasari
niai žąsiukai 21c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 34c. ir 35c., vištos 24 ir 
25c., gaidžiai 16 ir 17c., antys 27 
ir 28c., žąsys 19 ir 20c.

BULVĖS — Virginia $4.75 ir 
$4.85 už 100 svarų maišą; sald
žiosios $1.00 ir $1.50 hamperis.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$1.50 ir $2.00 bušelis; rūgščios 
vyšnios $2.00 ir $2.50; grėpsai 
$6.00 ir $7.00 kreitas; orančiai 
$10.00 ir $11.00 dėžė; lemonai 
$5.50 ir $6.00 dėžė; pyčės $2.50 
ir $3.50; grušios $2.50 ir $3.25; 
slyvos $1.25 ir $1.50 24 kvortos.

UOGOS — Juodieji serbentai 
$1.00 ir $1.25 už 12 kvortų, mė
lynės $2.00 ir $2.50 už 16 kvor
tų, agrastai $2.00 ir $2.50 už 16

kvortų, avietės juodosios $2.00 
ir $2.25 už- 12 kvortų, raudono
sios $2.75 ir $3.00 už 12 kvortų.

ŽALIOS DARŽOVĖS — 
Batviniai $2.50 ir $3.00 už 100 
pundelių, salieriai $1.50 ir $1.75 
kreitas; morkos $1.75 ir $2.00 
už statinę; kopūstai $1,00 ir 
$1.50. žyduoliai kopūstai $3.00 
ir $3.00 kreitas; agurkai $1.00 
hamperis; salotos galvose $4.00 
ir $4.25 kreitas; grybai 80c. 
ir $1 už 40 svarų dėžę; cibuliai 
$1.50 ir $1.75 už 10 svarų mai
šelį; pipirai 3.50 ir $4.00 krei
tas; ridikai $2.50 ir $3.00 100 
pundelių; tamėtos $2.50 ir $3.00 
kreitas.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manęte važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. VViiHhington St., Chicago.
325 Second Avė., So. Minneapolis.

RALTIJO8AMER1KOC
U LINIJA 9Broachzay, Nev^rk.NYU

Markele Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi- 

cagos inarketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 34V&C., centralizuotas 35V2C.,

&-.............-.............................— ----------- -----

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

^ULIETUVk , 
1 r PĘR HAMUURGĄPrUA\Ą 

/• ARBA. LIEPOJU. 
J y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą ‘ 
aplenkia Lenkų juostų (karietorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

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

LITUANIA .... ................................ Liepos 26
POLONI A .............................................. Rugp. 9

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

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

z1" 11 1 ■' . ................... ...................................... .n ■ n ................................ i.

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeiiams teikia. 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostunveriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
■H

I VIENINTELIS BANKAS I 
| ŠIOJ APIELINKEJ I 
m B

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.

B Už visus padėtus pinigus iki liepos g 
20-tai, mokėsime nuošimtį nuo liepos ,J| 
1-mos. *

j Depositors State Bank b

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina C3o. aptiokoso, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.

N

Tel. Humboldt 5849

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

1MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kaupas SI fat.
Telefonas Yards 1119-

i
Baigusi Aku* 
Serijos kolete- 
ją; ilgai prak 
tikavusi Penn- 
silvanijos hoe- 
pitalžse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Dus 
da rodą viso
kiose ligose D 
atokiuose rei
kaluose n,'*' 
terims ir me^

uH.iiERZMAN^a
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 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

Telefonai:

3313 So. Halsted S't.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8---- 9 vai. vaJt.' <

vau kambariuose.
KLESOS

iki Memelio

Liepos

Liepos

Liepos
Liepos,

NEI PAVKLUOSIT, NEI 
VIEŠBUČIŲ IŠLAIDOS.

uždarytuose
TREČIOS KAINOS

$135.71
136.21
i ne..1’i
$5.00

kreipki-

Nuo
Nuo
Nuo

Karės taksų reikia pridėti
Laivakorčių ir kitais reikalais, 

_ . bile laivakorčių agento, _
prie R. S. ELWORTHY, 40 N. Dearborn 

St.
CHICAGO ILLINOIS

SEKANTI IŠPLAUKIMAI

5,

14,

CANADIAN PACIFIC
I PILIAVĄ — LIBAVĄ — MEMELI

VISAS KELIAS VANDENIU PER SOUTHAMPTONA
Keleiviai turi šahnj susijungimą prie Southamptono be suvė

lavimo bei nepagabumų.

Liepos
MINNEDOSA į Antverpa

5, EMPKESS of INDIA j Liverpoo.i
11, EMPRESS of FRENCE j

Cherbourgų ir Hamburgą,
M'ANTROSE j Liverpool|

18, EMPRES3 of BRITAIN j Liv’li
Keleiviai gali apleisti Chicago pora dienų 

[ irma laivo išplaukimo.
Keleiviai plaukianti iš QUEBEC, pribūva 

iš ryto ir plaukia tiesiai prie 
šaliai stovinčio.

laivo nuo-

Visi trečios klesos keliauninkai turi lo-

Chicagos
Chicagos 
Chlcagos

tės prie

į

iki Piliavai

iki Libavo

arba

Pasiskubinki!!
■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIM
Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt.

Tiems ‘ klausimams nušviestį Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”; 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:

SANDARA
327 E Street, So. Boston. Mass.

SENIAUSIA
AgenlurA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

vi-

Kur vienybė, 
Ten galybė.

m- 
ra- 

rei-

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikc/aukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Pirkite „Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
1 J ; Air? ■ IUP

„VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............  4.50

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE BUBI. 60 
193 Grand St. B 

Brooklun, N. Y.

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

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 2880v
DIB■■■■■■■■■■■vj 

j Telefonas: Boulevard 7042 

: DR. C. Z. VE2ELIS Ė
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
H arti 47-tos gatvts S

_ 
« ■ R W ■ II

Tel. Pullman 5432

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

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)

AkuSerka
3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką t rižiu- 
rėjimą. Ccodu 
patarimui 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 lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

■ ■■ ..............—

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1-^4 ir 7—9 Ned. 10—18 pbtą
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Nepriklausomieji 
stoja Koalicijon?

Vokietija gyvena didelį 
krizį ne tik finansų srityje, 
bet ir politikoje. Pasikėsini
mai ant Scheidemanno ir 
Hardeno gyvybės ir ministe- 
rio Rathenau nužudymas pa
rodė visai šaliai, jogei mo- 
narchininkai nesustos prieš 
nieką, kad nuvertus respub
liką ir sugrąžinussenąjątvar 
ką. Tie teroro aktai, be to, 
parodė, kaip pavojinga yra 
laikyti monarchijos šalinin
kus svarbiose kariuomenės, 
policijos ir administracijos 
vietose.

Delei darbininkų susiskal
dymo Vokietijos respublika 
buvo iki šiol persilpna apsi
valyti nuo tų gaivalų. Bet 
dabar prieš ją atsistojo di- 
lemma: imti už pakarpos 
Hindenburgo - Ludendorfo 
saiką ir išdrėbti ją lauk iš 
valstybinių vietų — arba 
laukti, kol ta šaika pasitvers 
už gerklės respubliką.

Vokietija, matyt, pasirin
ko pirmąjį kelią. Nors tele
gramų agentūros, nežinia 
delko, labai šykščiai aprašo 
vykstančias šioje valandoje 
atmainas Vokietijoje, bet iš 
kai kurių pranešimų galima 
numanyt, kad reichstagas 
jau priėmė tam tikrą įstaty
mą “respublikos gynimui” ir 
valdžia daro 
triuškinti 
judėjimą.

Vyksta, matyt, stambių 
atmainų ir pačioje valdžioje. 
Kelios dienos atgal buvo ži
nių, kad esąs svarstomas 
klausimas nepriklausomųjų 
socialdemokratų įstojimo į 
koalicinę valdžią. Bet dabar 
jau išrodo, kad tas klausi
mas yra išspręstas teigia
moje prasmėje. Vieno Chi- 
cagos ‘“Tribūne” korespon
dento telegramoje skaito
me: ii.

žingsnių su- 
monarchininkų

“Bet pavojus iš monar- 
chininkų pusės dar tebėra. 
Su juo butų lengviaus ko
vot, jeigu daugiaus socia-
listinių partijų įstotų į j ja”; vietoje “Konferencija” tu- 
koaliciją ir sustiprintų jų, rėjo būt Konfederacija.

nes tuomet valdžia galėtų 
iššluoti monarchininkus iš 
kariuomenes, policijos, mi
licijos ir teismų ir taip pat 
išnaikinti slaptąsias žmog
žudžių organizacijas.”

Apžvalgų
“RUSIJOS DARBININKAI 

APGAUTI”.

Kitoje vietoje toje pačioje 
telegramoje nurodoma, kad 
valdžia nebijanti sukilimo nė 
monarchininkų, nė komunis
tų, kadangi

i
“Nepriklausomųjų So

cialdemokratų įstojimas j 
koalicijų su administraci
ja stiprina valdžią.”

Iš to dar nėra aišku, ar ne
priklausomieji jau įstojo : 
valdžią, ar ne; bet apie jų į- 
stojimą jau kalbama, kaipo 
apie nutartą dalyką.

“Susivienijo su Scheide- 
mannu! Susibičiuliavo su 
buržuazija!” — šauks mūsiš
kiai ir kitų tautų bolševikė- 
liai, išgirdę tą žinią. Bet ne
priklausomieji Vokietijos so
cialdemokratai žino, kokiu 
tikslu jie daro tą žingsnį, ir 
į tuščius šukavimus neat
kreips domės. Jie nori išgel
bėt respubliką ir sutverti jo
je tokias sąlygas, kuriose 
darbininkų klasei butų leng
viausia kovot dėl galutino 
savo pasiliuosavimo.

Nepriklausomieji social- 
I demokratai žino, kad ta koa
licija su buržuaziniais respu
blikonais yra laikina, kad ji 
gali tverti tiktai tol, kol yra 
monarchijos pavojus. Kaip 
tik bus apsidirbta su šituo 
pavojum, ir Vokietijos dar
bininkai turės galimybės 
žengti toliaus, tai koalicija 
bus likviduota.

Ji galėtų būt likviduota la
bai greit, jeigu Vokietijos 
darbininkai susivienytų ir 
paliautų kovoję tarp savęs. 
Mes manome tečiaus, kad 
nepriklausomųjų socialde
mokratų įstojimas į koalici
ją pagreitins patį Vokietijos 
darbininkų susivienymą. Be
veik vienintelė kliūtis, dėl 
kurios iki šiol nesusivienijo 
dvi stambiausiosios Vokieti
jos darbininkų partijos—so
cialdemokratai didžiumie- 
čiai ir nepriklausomieji so
cialdemokratai, — buvo ta, 
kad viena jų dalyvavo val
džioje, o antra buvo opozi
cijoje. Dabar ta kliūtis yra 
prašalinta, jeigu nepriklau
somieji socialdemokratai iš- 
tiesų nutarė įstot į koaliciją.

Didžiumiečiai ir nepri
klausomieji tečiaus apima 
tokią žymią Vokietijos du
bininkų judėjimo dalį, kad 
likusios srovės neturi beveik 
jokios reikšmės. Vien orga
nizuotų narių tose dviejose 
partijose yra apie pusantro 
miliono; jiedvi, be to, kon
troliuoja profesinių sąjungų 
Federaciją, kuri turi 8 ar 9 
milionus narių. Jom dviem 
susiliejus į daiktą, komunis
tų partija turėtų arba sekti 
paskui, arba paliktų be mi
nių.

KLAIDOS PATAISYMAS.

' > , 1 '
Straipsnyje “Italijos darbinin

kai remia socialistus”, vakarykš
čiame “Naujienų” numeryje, 
pirmutinėje eilutėje išspausdin
ta: “Italijos Darbo Konferenci-

■

tekusieji streikų ir organiza
cijų laisvės, perspėjame jus, 
draugai, vakaruose .ir atsišau
kiame į jus.

“Štai ką mes skaitome do
ro darbininko komunisto pa
reiga paskelbti šioje .valando
je dėl musų pareiškimo Ko- 
minternui vasario 22 d. šių 
metų.

“Tegul šitas atsišaukimas 
*bus kaipo pamatas plačiai iš
tirti jo teisingumą ir darbi
ninkų padėtį Rusijoje.

“Mes manome, kad, pradur- 
dami ‘pūvančią revoliucijos 
votį, mes pildome pareigą do
ro proletaro, kuris kovoje ne
bijo pasakyti viską. Mums 
trūksta žodžių aprašyt visa, 
ką iškentėjo sąmoningas Ru
sijos darbininkas..

“Grupės draugų, R. K. P. 
narių, įgalioti:

“Miasnikov, Baturin.
“Maskva, kovo 4 d., 1922 

m.”

Industrialistų laikraštis, “Go
tos Truženika”, paskelbė dviejų 
įžymių Rusijos komunistų, Mias
nikovo ir Baturino, laišką Euro
pos draugams, kur jie'sako, kai 
bolševikai apgavo Rusijos pro
letariatą.

. Asmuo, kuris pridavė tą laiš
ką “Gotos Truženika” redakcijai, 
pastebi, kad Miasnikov ir Batu
rin yra seni bolševikų-komunis- 
tų partijos nariai. '

“Po spalių revoliucijos”, 
rašo jisai “juodu užėmė gar
bingas ir gerai apmokamas 
vietas tarpe sovietinių valdi
ninkų. Juodu geriau, negu 
kuris iš mus, pažįsta užkulisi
nę valdančiosios partijos po
litiką. Nelegaliai skelbdami 
savo atsišaukimą, juodu žino, 
kokios bausmės pasipils ant 
jų dviejų galvų. Bet, matyt, 
net ilgas buvimas politinėje 
partijoje negalėjo juose už
mušti dorą kovotojo-revoliu- 
cionierio jausmą. Rizikuoda.- 
mi savo laisve, o gal ir savo 
gyvybėmis, juodu prabilo.”
Kiek mes žinome, Miasnikov 

ir Baturin jau yra “ekskomu
nikuoti” iš bolševikiškos bažny
čios, bet valdžia visgi nedrįso 
juodu nužudyti, kadangi tai bu
tų sukėlę prieš valdžią daugelį 
darbininkų.

Jų dviejų atsišaukimas yra 
;oks:

“Rusijos darbininkai —Eu
ropos draugams.

“Draugai: Rusijos darbi
ninkas suprato, savo masėje, 
kad jisai yra apgautas, ir jisai 
nori perspėt jus, tenai vakaruo 
se, kad jus nesiduotumėte ap
gaut. Netikėkite gražiais atsi
lankančių pas jus lakštingalių 
žodeliais. Laikykitės arčiau 
prie kits kito ir tverkite savo 
bendrą frontą taip, kaip jums 
sako jūsų dora darbininkiška 
siela, o ne taip, kaip jums dik
tuoja gudrus, patyrę, bet niek
šais pavirtę ir parsimelavę de
magogai, kurių geležinė kumš- 
čia prispaudė prie žemės visa, 
kas yra žmoguje protingo, 
kas siekia tikros laisvės čio
nai, sovietinėje Rusijoje.

“Mes, laisvų , darbininkų, 
buvusių Rusijos Komunistų 
Partijos narių grupė, paverg
tųjų Rusijos darbo masių var
du, perspėjame jus, draugai 
kultūringųjų vakarų darbi
ninkai, kad nedarytumėte tų 
klaidų, dėl kurių mes dabar 
kenčiame; mes nenorime, kad 
po pirmųjų revoliucijos mene
sių, kai jus busite našlavę se
nąją buržuaziją, jus vėl pa
vergtų taip, kaip mus, naujoji 
buržuazija. Mes nenorime, 
kad jus taip pat tremptų ir 
niekintų, kaip niekina mus 
Sov. valdžios organai.

“Veskite revoliucijos darbą 
naujais pamatais, nekeldami 
peraugštai revoliucijos gene
rolų, kurie iš liaudies vadų pa
virsta Azijos satrapais, o mus 
padaro savo vergais.

“Mes atvirai ir dorai kalti
name Rusijos Komunistų Par
tijos vedėjus, kurie yra kartu 
ir Darbininkų-Valstiečių So
vietinės valdžios vedėjai — 
kad jie sąmoningai pardavė 
pasaulio revoliuciją. Mes kal
tiname juos, kad jie, ačiū sa
vo sielos ypatybėms, neparodė 
reikiamo atsispyrimo (troški
mui valdyti ir už savo galią 
pardavė visos darbininkų kla
sės ir pasaulio proletariato rei
kalus. Mes kaltiname juos, kad 
jie yra vadai naujosios bur
žuazijos, dar godesnes ir žiau
resnės, negu senoji; daugiaus 
nes, mes kaltiname juos, kad 
jie yra kaltininkai nuožmiau
sių ir kruviniausių priemonių, 
pagelba kurių darbininkai yralbudu susistiprinti savo visuo- 
be pasigailėjimo išnaudojami? menės tarpe. Nes esant tauti- 
Mes, Rusijos darbininkai, ne- nei žydų ministerijai, * jon su-

Miasnikovo ir Baturino žo
džiai skamba labai aštriai, bet 
ar jie yra neteisingi ? Ar Rusi
jos darbininkai turi teisę stref- 
kuot ir organizuotis? Ar jie tu
ri teisę spaudoje ir susirinki
muose laisvai kalbėti apie savo 
reikalus? Ar Rusijos bolševi
kai patys atvirai neprisipažįsta, 
kad jų tikslas yra atgaivinti kar 
pitaiizmą? Ar jie nėra užėmę 
vietas fabrikų direktorių, trustų 
vedėjų, pirklių, bankų viršinin
kų ir t. t.? Ar jie neveda dery- 
jas su užsienių kapitalistais ir 
capitalistinėmis valdžiomis ?

Gaila tiktai, kad industrialis- 
lai, kurių organas išspausdino 
tą atsišaukimą, taip ilgai rėmė 
jolševikus ir tuo budu padėjo 
iems apgauti darbininkus.

Delko protestuoja 
“Žydų liaudis”?

St. Kairys.

Lietuvos apsnūdusiam * gyve
nime pastaruoju laiku pasiigii- 

ė žydų visuomene, ‘ žydų liau
dis.” Iš įvairių (Lietuvos mies
tų ir miestelių pasipylė! gana 
skaitlingi protcstai-parciškimai 
Seimo frakcijoms, kad St. Sei
mas norįs nuskausti tautines 
žydų teises." Protestus rašė 
am tyčia sukviesti 4 žydų 

liaudies” mitingai ir susirinki
mai.

Žydų visuomenes pakeltasai 
triukšmas nesitenkino vien 
Lietuva. Žydų 'tautinės organi
zacijos pasirūpino ir suskubo 
sužadinti naciją saviems sie
kimams paremti ne tik Euro
poj, bet ir Amerikoj. Berte žy
dų tautinis kongresas Ameri
kos Suvienytose Valstijose ir
gi spėjo užgirti, s kad Lietuvos 
žydams ruošiamasi padaryti 
skriaudą ii', nemaloniai nuste
bęs, skaitė reikalinga perspėti

riau neliestų.
Rame dalykas? Kas ir ku

riuo budu nori skriausti Lie
tuvos žydus?

Patys faktai taip atro'do. 
Kuomet S't. Seime buvo skai
tomas antruoju kartu konsti
tucijos projektas, įvyko susirė
mimas ir su žydų frakcija dėl 
tautinių mažumų teisių. Iškilo 
ginčas visų pirma dėl atski
ro žydų reikalams ministerio. 
Kaip jau pirma esu rašęs, besi
kuriančioj Lietuvos respubli
koj žydų tautinė grupe gavo 
galimybes palyginus liuosai 
rūpintis savo kulturiniai-tauti- 
niais reikalais, gavo sudaryti 
tautinę, savo atstovybę, — Žy
dų Tautos Tarybą, — sukurė 
atskirą Žydų Reikalams Minis
teriją ir tos ministerijos vedė
jas iš pat pradžių įėjo Ministe- 
rių Kabinetan, kaipo nuolatinis 
ir pilnateisis jo narys.' Žydų 
buržuazija ir smulkiai buržu
azines grupės gavo tuo budu 
galimybes ne tik. ginti savo rei
kalus valdžioje, bet ypatingu 

paliete Seimas, 
konstitucijos

bjejga ne tik tautiniai-ikulturi- 
niai žydų reikalai, bet ir gry
nai ekonominiai, gi jų spaudė- 
jais vykdytojais yra beveik iš
imtinai pasiturintieji sluogs- 
niai. Išnaudodama tautinio so
lidarumo jausmą, žydų buržu
azija sugebėjo daugely atsiti
kimų patraukti savos politikos 
vagon ir žydų biecjiuiomcnę. 
Tas jai pasisekė tuo lengviau 
padaryti, kad 1919 ir 1920 me
tais žydų klasiniai susipratę 
darbininkai parode aiškaus pa
lankumo komunistų pusėn ir 
jokiuose rinkimuose nedalyva
vo.

Tą pusiau įsigyven-dinusj 
faktą dabar 
svarstydamas
projektą. Nors musų krikščio
nys širdies gilumoj laibai ne
mėgsta “nedaviarkų” ir butų 
greiti parodyti jiems kelią Pa
lestinon, (bet vis gi jie neiš
drįso “kibti į žydelį.” Klausi
mą iškūlė ir pastate platesniam 
svarlstymui socialdemokratai. 
Jie pirmieji aiškiai pasisakė už 
plačią tautiniai-kulturinę auto
nomiją visoms tautinėms Lie
tuvos mažumoms, bet tiek
pat aiškiai pasisakė prieš at
skirus tautinius ministerius, 
kartu ir prieš ministrą žydų 
reikalams. Motyvai, trumpai 
suėmus, buvo tame. Dabartinė
mis sąlygomis tik tautinė bur
žuazija turi galimybės daryli 
savąją politiką per tautines 
organizacijas. Tuo pasinaudo
dama, ji stengiasi savaimi pa
dengti savosios liaudies sieki
mus, įtraukti savo tautos dar
bininkus savon įtakon, tuo 
skaldyti ir silpninti bendrą kla
sinę darbininkų kovą. Paėmus 
administratyvį aparatą atski
ros ministerijos pavidale į sa
vo rankas, tautine buržuazija 
tuo pačiu gauna palengvintų 
sąlygų ginti savo reikalams 
savo tautybes darbininkų ne
naudai.

Be to žydų frakcija Seime 
reikalavo žydams privilegijos.

nisterį tik toms (Lietuvos tauti
nių mažumų, kurių skaičius 
yra nemažesnis kaip 10% visų 
krašto gyventojų. Tokį nuošim- 

dinasi, visos kitos tautines gru
pės, kaip lenkai, rusai, vokie
čiai ir kiti, savo atstovo val-

Įima pateisinti tas teisių nevie
nodumas? Gi įvedus Kabine
tan tautinius minis torius nuo 
visų tautinių grupių ir patie
kus jiems teises lygiomis su 
kitais minislcriais spręsti visus 
valdžios reikalus, 
valdžia, kuri visai 
nei Seimo, nei viso 
daliai sudėčiai.

susidarytų

krašto so- 
Tautinūms 

grupėms butų sudaryta dirb
tina dauguma.

Tat SočiaIdemokratai pasiū
lė: jokių atskirų tautinių mi- 
nisterių, bet Tautinių Tarybų 
pirmininkai gauna teises daly
vauti Kabineto posėdžiuose 
sprendžiamuoju balsu tuomet, 
kai valdžioje bus svarstomi 
tautiniai-kulturiniai reikalai.

Krikščionys apsidžiaugė, už
girdo neigiamąją pasiūlymo da- 
lį, nedagirdo teigiamosios ir 
nutarė išbraukti iš konstituci
jos projekto tautinius ministe
rius, nieko jų vieton nepasta- 
tydami. Tas gyvai sujudino žy
dų visuomenę.

Svarstant klausimą, kuriais 
reikalais tautines organizaci

jos turės rūpintis, vėl iškilo 
nesutikimų. Reikia pastebėti, 
kad žydų tautinėj organizacija 
Lietuvoje, ypač savo veikimo 
pradžioje, stengėsi užimti gy
venime kiek tik galima pla
čiau vietos. Ji tenkino ne tik 
kulturinius žydų reikalus, bet 
rūme prekybą ir prapionę, ėjo 
pagalbon organizuojant ama
tus, darė nemažų pastangų 
gauti žydams žemės, kad joje 
pradėtų kurtis naujas žydų vi
suomenėj si uOgsnisįi,—smulkių 
ir vidutinių žemdirbių. Žemės 
ūky buvo bandoma pritaikinti 
koperacijos pagrindai. Be to 
imtasi plačiu mastu organizuo
ti kredito įstaigas ir šiandien 
pasiekta jau žymių

Sereda, Liepos 12 d., 1922
4Tai jau buvo ekonomines poli

tikos sritis.
Žydų atstovai ir konstituci

jos komisijoj ir Seimo visu
mos posėdžiuose bandė socia
lūs apsaugos reikalus taip pat 
pavesti tautinėms organizaci
joms, o prie kultūrinių reika
lų pridėti <la ir tikybinius. Žy
dų “k rikščionys”/-orto<loiksai 
norėjo tuo budu įsitvirtinti sa
vos visuomenės tarpe ir vieš
patauti mūsiškių pavyzdžiu 
ant tikinčių ir netikinčių.

Prieš tą reikalavimą balsavo 
ne tik s.-d. ir liaudininkai, bet 

ir neapsižiurėjęs krikščionių 
blokas. Vadinasi, savųjų nepa
žino.

Įsismaginę musų klerikalai 
drąsiai ėjo ir toliau. Kai priėjo 
punkto, kuriuo nustatoma ma
žumų kalbos teises viešajame 
gyvenime, jie ir tą paragrafą 
nubalsavo išbraukti, nors so
cialdemokratai griežtai jį gynė.

Po to žydų atstovai išėjo iš 
Seimo posėdžių ir sujudino vi
są savąją visuomenę. Ir nega
lima pasakyti, kad be pasek
mių. Musų krikščionys —slap
tų galybių garbintojai — bijosi 
ne tik Dievo, bet žydų “kaha- 
lo” maces. Kai jiems liko pa
grūmota, kad nepatenkinti žy
dų reikalavimai skaudžiai atsi
lieps į Lietuvos ateitį, krikš
čionys susidūmojo ir suminkš- 
tjūjo. Prasidėjo derybos. Besi
derėdami, žydų atstovai pasta
tė reikalavimą, be atskiro mi
nisterio žydams, kad tikybi
niai žydų reikalai priklausytų 
jų tautinei autonomijai, dar 
reikalavimą teisių tautinių ma
žumų kalboms. To paskutinio 
reikalavimo turinys toks: Lie
tuvos tautinėms mažumoms 
turi būt leidžiama liuosai nau
dotis savąja kalba Seime, savi
valdybėse, susirinkimuose, mo
kykloj, teismuose, teatre, juri
diniuose aktuose. Tose vietose, 
kur gyvena žymus tautinių ma
žumų skaičius, valdžios ir sa
vivaldybių skelbimai turi būt 
daromi ir jų kalbomis.

Kaip minėjau, socialdemok
ratai pilnai palaiko tą paskuti
nį reikalavimą ir yra priešingi 
dviem pirmiesiems.

Musų krikščionys, pabaugin
ti žydų 
rėdami 
sti turi jai 
tinkamoj
pradėjo svyruoti ir rodo noro 
trauktis atgal. Musų klerika
lai ne kartą norėjo susitarti su 
žydų atstovais ir buržuazija, 
vieni kitiems patarnaudami. 
Visai galimas daiktas, kad su
sipras bent dalinai ir dabar, 
ypač, kad ir žydų atstovai yra 
pastatę tokią kainą, iš kurios 
pasiderėjus jie žada kai ką dar 
išleisti.

(Kaip musų skaitytojai jau 
žino, katalikiški ir žydiški 
“krikščionys” susilaikė. Žydų 
reikalavimas atskiro ministe
rio pažadėta išpildyti, išlei
džiant tam tikrą įstatymą. — 
Red.)

agitacijos 
gauti bendrų 

pi’a vesti

ir no- 
kon- 

jiems 
aiškiai

Pirmas užsikabinimas.
Eidama New Yorko sutar

timi tarp senioro I)e La 1 Įner
tos ir tarptautinių bankininkų, 
Meksika pasižada vėl pradėti 
1923 m. mokėti palakius nuo 
savo užsieninės skolos $500,- 
000,000. Sukilimai Meksikoje 
pertraukė niokojimą palukių 
1911 m.

Šitas pirmas tarptautinių fi
nansų užsikabinimas padarė 
Obregono Meksiką be maža ko 
pagerbiama ir WalLgatvio re- 
daklorine, orkestrą tuojaus už
traukė garbinimo himną.

Šitie patys redaktoriai tylėjo 
ar koliojosi, kada naujoji Mek
sikos konstitucija padare tai, 
ko Amerikos konstitucija lig 
šiol nėra padariusi — apsaugo
jo darbininkus ir smulkiuosius, 
ūkininkus nuo nežmoniškų ir 
nepasotinamų žemininkų, ban
kininkų i|r pramonės kapito
nų.

šitiems redaktoriams, mena
miems žmonių, .teisybės, augš- 

’tesnes doros ir žmonijos pir- 
rezultatų. myneigos draugams pradėjus

staugti ir urgzti, Wilsonas pa
siuntė Amerikos kariuomenę 
skersai Rio Grande upę, įsakęs • 
“banditą” Vilią suimti gyvą, ar 
negyvą. Amerikos jūreivių ir 
jurininkų būriai puolė Vera 
Gružą ir Tampicą už menamą 
įžeidimą Amerikos vėliavos.

Tas buvo padaryta be karo 
paskelbt ies, pasiteisinant tuo- 
mi, kad Meksikos valdžia ne
buvo pripažinta. Niekus neat
lygino Meksikai už nuostolius 
■dėl Amerikos įsiveržimų. Tikra’.- 
sis tikslas, žinotina, buvo žiūrėti, 
kad žibalo ir kasyklų gaminiai 
eitų į eiropinių talkininkų 
uostus, nes jie buvo per daug 
užimti Eiropoje ir negalėjo aM 
ginti savo reikalų Meksikoje

Nežiūrint vidinių sukilimų ir 
laukutinių priešų Meksikos 
žmones sukurė Obregono val
džią ir priėmė šalies konstitu
ciją, kuri demokratingumu ir 
žmoniškumo įstatymais toli 
praneša priimtąją Jungtinėse 
Valstijose po 76 m. dienų

Redaktoriai, kurie tokie kal
bus apie musų Liepos Ketvir
tą, ne tik širdingai nepasveiki
no šito didžiojo istorinio įvy
kio, bet dar išniekino jį kaipo 
pražangą prieš civilizaciją. Pra 
našas skclbusis naują laisvę ir 
karą padarymui pasaulio svei
ku demokratijai pasiskubino 
triuškinti Meksikos demokrati
ją ir kiekvienas Wall-gatvio 
laiknaštinis prostitutas liejo sa
vo piktumo tulžį ant Meksikos 
patriotų.

Karštąs Wasbingtono val
džios protestas eina ypatingai 
prieš Meksikos konstitucijos 
straipsnius 27 ir 123. Straips
nis 27 sako, kad tik Meksikos 
žmonės gali gauti viešas žemes 
iš Meksikos valdžios. Svetim
šaliai gali tureli tai, ką jie ga
vo prieš šitos konstitucijos pri
ėmimą, bet jų naudojimas ši
tų nuosavybių ateity turi pri
klausyti nuo naujos taisyklės 
ir jie turi elgtis taip, kaip Mek
sikos piliečiai. Kitaip sakant, 
pašalinės teritorinės svetimša-

Meksikos konstitutijos 123 
straipsnis apsaugoja darbinin
kus tokiais įstatymais, kurie 
turėtų būti kiekvienoj civili
zuotoj šaly, bet kol kas Imi Me
ksikos jie yra tik keliose ei- 
ropinėse šalyse, būtent Olandi
joj ir Vokietijoj, kurių valdžios 
jau pripažino Obregoną.

Washingtono valdžia nuo 
Wilsono iki Haadingo, nuo 
Lansingo iki Hughes’o, 'reika
lavo išimtie^ iš šitų straipsnių 
Amerikos, Anglijos ir Franci- 
jos naudotojams. Obregonas 
mandagiai, bet griežtai atsisa
kė tą padaryti. Ir taip daly
kai stovi lig šiol, bet užsieniniai 
žmonijos geradejai nepaliauja 
siundę savo politinių šunų ant 
Obregono valdžios ir yra pasi- 
rįžę gerai įsikibti.

Kadangi Meksika yra nužen
gusi toliau už Amerikos ir tal
kininkų dolerinę dorą, tai mu
sų valstybės sekretorius pučia 
per savo usus ir bėgioja duo
damas pamokslą Obregonui 
apie Wall-gatviui nuolankumo 
doros augštenybę.

Ir visa tai daroma Jefferso- 
no demokratijos ir Lincolno 
mspublikonybės vardu, ypač 
musų Liepos Ketvirtą.

—Mihvaukce Leader.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Serėdom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimu 
3261 So. Halsted St., Chlcago, III.
—....................    rj

DETROIT, M1CHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
♦ GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526
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Už kalėjimo sieny
Eugene V. Debs

(Tęsinys)

Bet kalėjime žmoniškumo 
elementais yra paniekinamas. 
Kalėjimo režimas, kuris pasi
reiškia žiauriais ir beprasmin
gais patvarkymais, sukuria to
kias aplinkybes, kuriose labiau
sia tarpsta kriminalinės kon
cepcijos.

Kalėjimas pirm visko turėtų 
būti viena žmoniškiausių įstai
gų. Didelė kalinių dauguma 
atsiduria už kalėjimo sienų dėl 
savo neturto ir tiesioginių ar
ba netiesioginių neturto pada
rinių. Del savo nelaimingo 
gyvenimo jie yra baudžiami, ir 
turi nešiotis prasikaltimo dė
mę visų savo gyvenimų.

Jeigu butų nežalingai išstu
dijuota l'ederalinių ir valstijų 
kalėjimų kaliniai ir teisingi 
daviniai paskelbti žmonėms, 
tai visuomenė pasibaisėtų ta 
žiauria neteisybe kai <iel kali
nių. Dauguma kalėjimo netei
sybės aukų neturi jokių drau
gų, kurie užsistotų už juos. Gi 
visuomenė) visai nesirūpina 
jais.

Eilinis kalėjimas randasi po
litikierių kontrolėj, kurie be
veik nieko nežino ir da ma
žiau tenori žinoti apie tai, kas 
dedasi už kalėjimo sienų. 
atsakom ingos kalėjimo virši
ninkų vietas skiriama tokie 
žmonės, kurių charakteris ir 
kvalifikacijos mažiausia ata- 
tinka tokioms vietoms. Jie 
gauna tas vietas, kaipo atlygi
nimą, už pasidarbavimą ko
kiai nors politinei partijai. Ka
lėjimo perdėtinis ir jo asisten
tas turi turėti nepaprastų pri
valumų, kad galėjus tinkamai 
pildyti savo pareigas. Vyriau
sia tų viršininkų prievolė turė
tų būti žmoniškumas.

IV.
Pirmas dalykas, kurį aš pa: 

stebėjau Atlantos kalėjime, 
buvo ne)Ktprastai blogas ir blo
gai pagamintas maistas. Jis 
buvo labai neįvairus ir visai 
nustelbdavo apetitų. Delei to

MARIJONA STAšAIčIUKfi- 
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 to
nais į šv. Kazimiero Kapines. Gimi
nes ir pažįstami bukite malonus daly
vauti laidotuvėse. Lai būna lengva 
tau musų motinėlę šios šalies že
melė.

Pasiliekame didžiausiame nuliudime'
Vyras Jonas, sunai, dukteris seseris 

______ ir brolis.

Katalogas
Visų musų geriausių Kompoztorių 

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

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

Chicago, 111.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tai. Kedzie 7715 . r i

Phone Monroe 4680
North American 

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

šti armonikos yru 
gvarantųotos.

Mes mainomo senas armonikas ir 
darome naujas.

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

kaliniai kas dienų buvo nepa
sitenkinę ir skundėsi.

Greit po to, kai likau paso
dintais į kalėjimų, mano galvoj 
gimė klausimas: kodėl kali
niams, kurie dirba, neduodama 
jokio atlyginimo? Jie tapo pa
sodinti, gali būti, už kelių do
lerių pavogimų. Bet kaip tik 
valdžia įkalina juos, tai ji si
stemai ingai pradeda juos plėš
ti: jie yra verčiami dirbti die
nų iš dienos be jokio atlygini
mo. JCaliniui valstybė turėti] 
mokėti tokių pat algų, kokių 
gauna darbininkas. Tas uždar
bis butų galima pavesti jo ar
ba jo šeimos naudai. Tokiame 
atveju j kaliniui, kalėjimų ap
leidžiant, nereikėtų eiti į ne
draugingų pasaulį ir pradėti 
gyvenimų išnaujo, turint apdė
vėtų drabužių eilę ir penkis 
dolerius kišenėj.

Lazdos ir šautuvai sargų 
rankose perstato teisingų kalė
jimo charakterį. Lengva sau 
įsivaizduoti tos institucijos 
“žmoniškumų” ir išganingu
mų.

Kaipo taisyklė, kalėjimas 
yra ti'k visuomenės papildytų 
nuodėmių atspindrs. Aš diena 
iš dienos nuodugniai studija
vau tuos tūkstančius kalinių, 
su kuriais aš nuolat sueidavau 
į kontaktų. Tas studijavimas 
įtikino mane, kad, apskritai 
imant, kaliniai niekuo nesiski
ria nuo šiaip eilinių žmonių. 
Aš negalėjau surasti krimina
linį tipų arba kriminalinį ele

mentų, apie kurį aš tiek daur 
buvau skaitęs pirm negu pasi
taikė proga pačiam tų dalykų 
ištirti. Kad kalėjime pasitaiko 
moralinių ir protinių paliegė
lių, to neigti negalima. Bet 
proporcingai imant, jų skai
čius nėra kalėjime didesnis, 
kaip toj draugijoj, iš kurios 
jie paeina.

Bet delka kalėjime viešpa
taujančiai dvasiai ir jo geleži
niams patvarkymams, reika
linga nelaimingus kalinius 
skaityti pavojingais žmonėmis, 
kad tuo budu pateisinus ta bru- 
talingų ir sugedusių sistemų, 
kuri po pretekstu taisymo, 
tikrybėj, tik plėšia į kalėjimų 
patekusias aukas. Dabarties 
kalėjimų režimui yra daroma 
daug apkaltinimų. To režimo 
blogybės vyriausia priežastis 
pareina nuo to, kad kalėjimai 
pavedama politikierių kontro
lei, kurie tunka iš nelaimingų 
aukų darbo. Dangyj valstijų 
kaliniai pavedama kontrakto
rių naudojimui. Tie kontrakto
riai ne tik apiplėšia kalinius 
kai dej jų uždarbio, bet taip
gi naikina jų sveikatų ir jų 
gyvastį. Kalėjimo darbininkų 
kontrak toriai yra aršiausios 
rųšies vergų palaiky tojai.

Aš pakankamai mačiau to 
žiaurumo, kad ant visados pa
smerkus tų institucijų, kurioj 
leidžiama tokiu begėdingu bu
du naudoti nelaiminguosius.

(Bus daugiau)

Jonesi 
Kreditoriams
(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 Šerus. Kas iš Jonesio 
kreditorių dabar norėtų už 
tuos Šerus gauti pinigų, te
gu! kreipiasi į musų ofisą. 
Mes pirksime Cleveland
Standard Parts kompanijų 
rr Am. Rd. Mach. Šerus pa
gal marketo kainos. Galite 
ateiti kasdien nuo 9 iki 5 
vai. į ofisą Lane Richards & 
Co., 611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St. Atsi
neškite kartu ir šėrus.

Lane, Richards & Co.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
SVARBI PARODA ART 

INSTITUTE.
Nuo liepos 1 atsidarė dailės 

paroda Art Institute, kuri su
sideda iš Instituto senųjų pa
veikslų rinkinio ir prie to yra 
vienas atskiras ruimas Rusi
jos žymaus dailininko lalkov- 
levo paroda.

lakovlevo paveikslai yra 
visai savotiški. Jie labai toli 
nuo kitų paveikslų skiriasi. 
Visų pirma žmogus pamatęs jo 
paveikslus galbūt nelabai at
kreips atydos, nes jam nesu
prantamai piešti ir jo tas neuž 
interesuos. Jis vaizduoja Gili
ni jos ir Rytų Rusijos gyveni
mų. Kad ir miestas Vladivos
tokas, lyg bangose ar kokioj 
audroj pastatytas ir aplink jį 
pilki šalti ir misteringi debe
siai apsupę ant bangų linguoja, 
lakovlevo paveikslai yra pieš
ti ne realizmo tikslu, o dailės 
nes realizmas anot jo paties 
mums yra ne dailė, nes labaii 
paprastas daiktas. Taigi jis 
jau labai gerai išstudijavęs re
alizmų piešia paveikslų įdeda
mas jau savo jausmus, filozo- 
fijų ir misterijoj visa tai pa
slepia, tik palieka žmogui jau
sti matyti kokių tai misterija.

Toliau keliatas ruimų tai 
senųjų maestrų ir vėlesniųjų 
dailių paveikslai, kurie taipgi 
nepaprastai dideles svarbos tu
ri žmogui juos pamatyti ir 
pasigėrėti dailininko nepapras
tai gabiu darbu. Š.

APKRATĖ STUDENTĄ.
Paned'ėlio popietį ’M. Šileikis 

moksleivis nuėjo^s. poežerin 
prie Chicago avė. maudytis 
ir palikus drabužius ant kran
to atėję du vaikėzai apie 17-20 
metų ir apsidairę kad arti nė
ra žmonių pradėjo kratyti ki- 
šenius. Šileikis pamatęs už
klausė ko jie ten j ieško, jie 
pareiškė kų rasių tai jų ir lie
pė nesipriešinti. Ret jie nieko 
nerado kaip lik kelis centus 
smulkių pinigų, kuriuos ir ne
paėmę nuėjo sau.

Einantieji maudytis ir palie
kanti savo drabužius pakrašty, 
turi būti atsargesni. t—M

4 ŽMOGŽUDŽIAI PRITEISTI 
KALĖJIMAN.

Teisėjas J. J. Sullivan pritei
sė T. Rochc, kuris prisipažino 
užmušęs Mrs. A. Cowell, iki 
gyvos galvos kalėjiman. W.. J. 
Gammell, kuris užmušė savo 
žmonų su ja dėl vaiko susiba
ręs, gavo 20 metų kalėjime. 
Eihvards Rachordk, kuris už
mušė savo brolį dėl 250 dole
rių, tapo priteistas nuo vienų 
metų iki gyvos galvos kalėji
mo. Jį priteisė teisėjas J.
Eitlic. T. J. Crowley gavo nuo 
vienų metų iki gyvos galvos 
kalėjimo už užmušimų J. Se- 
waldo, jiems smuklėj susivai
dijus. Jį priteisė teisėjas J. R. 
Covcrly.

NUSIPIRKO ŽMONĄ Už $135
Frederick Burgher, 3911 N. 

Sacramento avė., buvo nusipir
kęs sau žmonų už 135 dolerius, 
tik ant nelaimės po kiek laiko
jo žmona pabėgo. Jo “drau
gas” sutiko surasti jam mergi
nų ir pripiršti jų už 135 dole
rius “kamišino”. Kas suderė
ta, tas buvo išpildyta ir už tai 
atlyginta, Tečiaus po kiek lai
ko jo žmona pabėgo, kai pa
matė, kad ji negalėsianti gauti 
jo nejudinamojo turto 10,000 
dolerių vertės.

Vokiškai kalbant, sako, jau
nikiui buvo nevisi namie...

LARKIN CHICAGOJ.
“Jim” Lai’kin, Airių Respub

likos armijos organizatorius ir 
Airiu Darbo Partijos įkūrė
jas, užvakar atvyko Cliicagon. 
Jis apsilankė pas Jack Carney, 
darbininkų laikraščio redakto
rių.

_________________. . ■ ________ _ ______

SMILTYS IŠGELBĖJO $5.
Naujas būdas pasiteisinti dėl 

greito važiavimo automobiliu 
išgelbėjo W. C. Walters’ui 5 
dolerius. Jis pasisakęs teisėjui, 
kad jis važiavęs greit dėlto, 
kad ^norėjęs išvengti dulkių. 
Teisėjas priteisė jį užsimokėti 
15 dolerių pabaudos ir teismo 
lėšas. Paskui teisėjas dar pri
dūrė, kad jeigu jįs butų bandęs 
pasiteisinti sakydamas, kad 
jis “‘važiavęs aplankyti savo 
sergantį draugų, tai būt gavęts 
20 dolerių pabaudos.”

GELBĖJO BROLĮ ABUDU 
NUSKENDO.

J. Richards, 7 m. amžiaus, 
ir jo broliukas Eugene, 5 m. 
amžiaus, 231 W. Ohio gat., su 
kitais vaikais nubėgo ailt upės 
kranto prie Austin avė. žaisli. 
Eugene, kuris negalėjo nei 
kiek plaukti, bebėginėdamas 
įpuolė upėn. Joseph, kuris 
galėjo biskį plaukti, tatai pa
lom i j ęs tuoj aus šoko į upę sa
vo broliuko gelbėti. Tečiaus 
abudu susikabinę nuskendo ir 
prigėrė.

M------------------------------——

NUSIPIRKO AUTOMOBILIŲ 
VOS NEPRIGIRDĖ ŽMONOS.

George Olson, 802 George g., 
nusipirkęs auto mobilių su sa
vo žmona nuvažiavo į munici- 
pal picr. Jis nuvažiavo gerai, 
bet kai reikėjo jam grįžti, tai 
jis jau nebegalėjo jo suvaldy
ti: jis pasuko jį gatvėn, bet 
Šis užsimanė, ežere išsimaudy
ti. Mat paimate ten daug “Re
perių”... Jo žmona ir jis pats 
vos paspėjo iš savo naujojo au
tomobilio iššokti, kuris bema
tant įšoko ežeran.
GELBĖDAMA SUNŲ PAVO

JINGAI SUSIDEGINO.
Mrs. Esthcr K'lcinnienės, 

3441 N. Harding avė., penkių 
metų amžiaus sūnūs pasiėmęs 
dėžutę degtukų nubėgo kama
rai ten, kur buvo sukabinti dra
bužiai. Po kiek laiko pasigirdo 
vaiko klyksmas. Ji nubėgus 
kamaraitėn bandė užgesinti 
ugnį su savo ž ursi u, ir begesin- 
dama pavojingai susidegino. 
Vaikų išgelbėjo.

NORTHVVESTERN UNIVER
SITETO STUDENTĖMS 

PRASTI PYRAGAI.
Nioirthwestern Universiteto 

vyriausybe išleido įsakymų, 
kuriuo draudžiama studentėms 
maudytis ežere po 10 valandos 
vakarais. Be to, universitetas 
nusisamdę tam tikrų sargybų, 
kad šitas įsakymas .butų pilnai 
pildomas.

DEL “HOLDUPO” NETEKO 
ŽMONOS.

Kovo 27 dienų John E. Mo- 
orc laiku “hoklupo” neteko ne
tik 99 dolerių, bet taipgi ir sa
vo žmonos. Mat jo žmona po 
tai tragedijai pareikalavo “di- 
vorso”. Ir jo žmona dabar ga
vo “divoršų”. Mat kaip kada 
žmogTis netikėtai ^papuola bė
don.

PLĖŠIKAMS TEKO $35,000
Penki apsiginklavę plėšikai 

susprogdino Automatic Elec
tric kompanijos saugiųjų šepr 
ir išnešė platinom ir aukso 
dratų vertės 30,000 dolerių, ir 
cash 3,000 dolerių.

Daroma tirinėjimti, nes spė
jama, ar tik nebūt su žinia ke
lio nors tatai padaryta.

SYRŲ KOVA SU PERSIJA.
Užpereitų naktį Clark ir 

Huron gatvėse įvyko skerdy
nes syrų su persais. Kovoje 
dalyvavo suvirs 150 asmenų. 
Muštasi skustuvais, peiliais, 
pagaliais ir a-k menais. Polici
ja atvykus vos įstengė įnirtu
sius numalšinti, areštuodama 
penkis žmones.

POLICISTAS NUŠOVĖ . 
NEGRĄ.

Patrolinis policistas Patrick 
Doyie nužiūrėjęs negrų Henry 
Austin, 1-447 So. State gat., 
bandė jį areštuoti. Negras pa
sipriešino ir pagalios susikibo 
su policistu. Tada policistas jį 
ant vietos nušovė.

Simonaitis

Pinigą! IšmolteHietufflie
Naujienų Pinigą 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 paėmėjų parašais. Į

Pinigus gavo:
13447—V. Dijokas 
13450—A. J. Augis 
13451—E. Skipitėnė 
13455—D. Pasilaitč 
13460—S. Petraitis 
13465—C. Katinas 
13474—s. Kunsevičia 
13487—J. Jaras 
13496—J. Petrulionis 
13501—A. Mončiene 
13502—K. Mockus 

. 13503—J. Mockienė 
13542—A. Šalis 
13544—S. Karušaitis' 
13558—M Stulienė 
13569—J. Striška 
50262—T. Cesnalevičienė 
50340—I. Šūkis 
50359—A. Tautvidienč 
50397—A. Čekanauskas 
50407—J. Banis 
50411—M. Rimkienė- 
50417—M. Vismonticnū 
50422—M. Valskienė t
50425—M. Lietuvninkaitė 
50448—J. Budrienė 
50453—1. Babilius 
50453—Kun. V. Staškus 
50455—F. Lainokis 
50464—J. Šeputis 
50466—J.
50468—I. Šarkinas 
50472—U. Petrulienė 
50474—A. Marcinkevičius 
50478—S. Goštautas 
50479—E. liukašiunienė 
50481—A. Laugminas 
50490—T. Petreikyte 
50402—K. Lunsbergas 
50509—N. Jakaitienė 
50547—K. Kasiulis 
75005—P. Šalčius 
75042—M. Juškienė 
75067—Z. Malcevičienė 
75068—F. Malcevičius 
75070—K. Truskauskas 
75074—O. Dobrovolskaitė 
75075—L. Kazlauskia 
75081—J. Žilinskas 
85042—E. Druktonaitė 
85048—J. Stepokienė 
85053—B. Kelpšus 
85054—J. Andriulis 1
85062—M. Zapeliutė 
85068—M. Maziliauskutė 
85069—V. Račkas 
85071—O. Juškaitė 
85075—K. Barauskienė 
85077—U. Tumiene 
85078—S. Develis 
85079—B. Calutka 
85088—A. Merkienė 
90034—A. Normuntienė 
90037—M. Vizbarienė 
95001—B. Tupikienė 
95002—M. Tupikaitė 
95003—U. Baranauskienė 
95009—J. Mitkus 
95011—P. Ručinskienė 
90012:—V. Zelepugtfs 
95015—M. A. Vaičiulis 
95017—M. Attienė

Čekiai:
2782—P. Wazgausk 
3374—O. Černauckienė 
3741—E. Kaulavičienė 
3808—K. Baublienė 
3813—P. Rakštis 
3829—J. Tugaudis 
3880—Liet. Prekybos ir Pr 

Bankas
3890—M. Steponas 
3904—J. Jankauskis 
3922—P. Sutkaitienė 
3954—T. Stankuviene 
3964—J. Skurkis
3971— K. Stiklius
3972— St. Kairys
3973— A. Purenąs 
4003—P. Dailydė 
10085—A. Grimis 
10127—B. Linkevičienė 
10131—J. Traškevičia 
10132—B. Linkevičienė 
10138-r-T. Almanauskas 
10149^-J. Gangas 
14019—P. Šimkus

Čekiai: 
3761—Žakui 
3889—L. Sakis

Bobinienė'

Palilonis
Petrokienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

3869—A. Pantikas 
3882—J. Kajutis 
3918—J. Orintukė 
3966—Lietuvos Ūkininkas 
3968—A. Pocius
3981— K. Kačinskas
3982— J. Bažinskas

12007—J. Jagelavičius 
12017—J. Samoška 
12020—Socialdemokratas 
14012—J. Kasminskas 

Perlaidos:
Tel. 153—J. Samoška 
11652—O. Didžga'lvienė 
12166—P. šuščiuvienė 
12381—A. Šileika 
12569—I. Paškienė 
12642—A. Straksas 
12655—B. Rutkauskaitė 
12715—I. Pamarauskas 
12911—S. Panvilaitė 
19924—P. Venglikas 
12925—S. Venglikas 
12942—J. Deveikis 
12983—P. Lukauskas 
13017—1. Abakas 
13073—A. Raštikas 
13079—A. Bernotas 
13172—Bartkus Kaz. 
13210—J. Grigaitis 
13220—A. Plonis 
13232—A. Vanagas 
13233—E. Ragauskienė 
13237—K. Vasilicnė 
13241—Šileikienė Žuz. ' 
13249—P. Gabalas 
13284—A. .Sandargienė 
13288—J. Zaveckas 
13289—M. Jecikas 
13291—J. Bragas 
13292—M. Dapkevičius 
13293—J. Glabuckis 
13295—P. Tabašiunas '
13296—0. Sedeis 
13304—A. Pikturnas 
13308—I. Šimkevičienė 
13311—V. Staugaitis 
13318—L. Skrickaitė 
13321—A. Juckaitė 
13327—O. Gailienė 
13331—K. Butkus 
13332—O. Vaičienė 
13336—A. Kleinauskis 
13338—B. Graivienė 
13344—E. Žukauskas 
13350—M. Merkienė 
13351—Danielis Puronis 
13355—J. Mickuvienė 
13362—O. žemaitaitis 
13368—J. Duoba 
13369—O. Lukauskaitė 
13372—A. Jasaitis 
13373—L.
13374—A. Viktoravičienė 
13377—J. Marijauckas 
13378—K. Tumosa 
13379—V. Kalėdžiutė 
13380—K. Tumosa 
13381—J. Tumosa 
13382—V. Kalėda 
13383—D. Kavaskaitė 
13388—U. 
13392—V.
13393—M. Cukuriene

• 13396—J. Wilgockiutė 
13398—J. Mozeris 
13401—O. Barzdaitė 
13408—J. Kaušis 
13412—Ivanauskui Ambrazui 
13414—J. Pocienė 
13417—0. Butienė 
13418—V.
13422—O. Driklerienė 
13430—P. Daugentaitė 
13431—L. Dubauskienė 
13433—Rauga Norba 
13435—J. Dragūnas 
13436—M. Šimkienė 
13438—E. Savickienė 
13439—T. Drevinskienė 
13440—A. Guoka 
13442—E. Naučauskienė 
13446—F. Liutikienė 
13453—D. Vaičiuliuniene 
13456—M. Bartušis 
13457—M.. Rusienė 
13468—P. Mickimienė 
13469—A. Andi'aitis 
13478—M. Dielinikaičiule 
13479—1. Bakičius

ŠIANDIE PINIGŲ | 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
24c. už 100 auks.

arba
400 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

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

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 
D0WIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofigo valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Butas

i " ...........
Tlephęnas Yards 5032

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

CHICAGO, 111. 
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. Halsted St., Chicago, Ui.

Dr; A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuviu Rateliuose ASMENŲ JIESKOJIMAI J1ESKO DARBO REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

iš sakyklos: 
tuos penkis 

Mes tau ant
Datrgu-

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

JIEŠKAU. darbo bekernėje, 
esu patyręs tame* darbe.

Atsišaukite:
C. C.,

3227 Auburn Avė.

VYRŲ
CICERO.

Musų “didvyris” klebonas 
per kokis tris nedėldienius baž 
nyčioj šaukę 
“Ateik, atnešk 
šimtus dolerių,
klausinių atsakysime, 
mas negalėjo suprasti ką tai 
reiškia. Pagalios paaiškėjo. 
Mat biblistai bandė surengti 
prakalbas liepos 9 dieną. Lino 
sybės svetainėje. Jie savo skel
bimuose statė 5 klausimus, už 
kuriuos siūlė 500 dol.

Riblistų prakalbos neįvyko, 
nes policija neleido. Turbut ir 
vėl klebonas užduos poteriaut 
savo parapijonams už tokią ge-

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIŲ. Vi
to ir Kazio Matkevičių; Juozo ir Kaje
tono Zabalevičių, — visi Vilniaus 
rčd., švenšionų apskr. Nuo senai gy
vena Chicago. Malonės patys atsi
liepti, arba juos žinantis teiksis pra
nešti, už ką busiu dėkingas.

K. LASAUSKAS,
10 pėstininkų pulkas, Lithuania

Dabar eina dideli ginčai tar
pe vietos žmonių. Parapijo- 
nys pasidalinę į dvi grupi: vie
ni guldo savo galvas už klebo
ną, sakydami, kad pasaulyj nė
ra galingesnio žmogaus kaip 
jų klebonas; o kiti sako, kad 
klebonas nieko daugiaus nega- 

jeigu nepadėtų 
Dar kiti sako, 
toks galingas, 

debatus 
tada ir 
ir dar 

Turbūt
bažnyčioj

JIEŠKAU SAVO VYRO JONO 
Braso 1913 m*. gyveno po no. 65 Sel- 
linger St., Rochester, N. Y., o dabar 
nežinau kur randasi. Jis malonės at
sišaukti, arba jį žinanti teiksis pra
nešti antrašu.

JOHANNA BRASIENĖ, 
Betigalos miestelis, Raseinių apskr. 

Lithuania.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojinro 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.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, apgyvento] svetimtau
čiais. Nėra daugiau saliunų per 
4-ris blokus.

3301 So. Paulina St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS LIUDVI- 
ko Kazlausko, kuris gyvena Pittsbur- 
ghe, Pa. Esu sunkioj padėtyj ir no
rėčiau su juo susirašyti. Jis pats ar 
kas kitas teiksitės pranešti man jo 
adresą. Liudvikas Banis. H £801, 
1900 Collins St., Joliet, III.

merginų 
amžiaus 
Nuolati-

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

Kreiptis į superintendento 
ofisą: 
OPPENHEIMER CASING 

1016 W. 36th St.

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

Kreipkitės:
1338 W. 22nd St.

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

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

!! REIKIA !!
DARBININKŲ

Operuotoji^ į cimento dirbyklą.
Nuolatinis darbas ir geru alga.

Kreipkitės: a

SANDUSKY CEMENT CO.,
Dixon, jlll.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventa. Prie didelių 
dirbtuvių. Galima pirkti visą arba 
pusę. Priežastį pardavimo, patirsit 
ant vietos.

18G4 So. Seward 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. Renda $50, 4 kambariai 
pagyvenimui, apie kitus reikalus 
patirsite ant vietos.

3404 S. Morgan St.

PARDUODU PIGIAI SALIU- 
NĄ.

JIEŠKAU SAVO GIMINIŲ ANE- 
lės Auron ir Juozapo Macevičio. paei
nančio iš Seinų valsčiaus, Radžuskių 
Kaimo. prieš karą gyveno Pitts- 
burgh, Pa. Meldžiu atsišaukti, ar kas 
juos žinote praneškite. Antanas Šnip- 
kus, Žvirų kaimo, paštas šylinė, Ra
seinių apskr. Lithuania.

co.
REIKALINGAS DARBININKAS 

dirbti ant farmos, geros darbo sąly
gos, mokesnis nuo $30.00 iki $40.00 
ant mėnesio.

Atsišaukite:
BEN. SAW0KIU, 

Idebetewel, III. 
Tel. 272 J. a.

MRS. ADOMAITIS 
5438 So. State St., 

Chicago.

jam policija, 
kad jeigu jau 
tai kodėl nestoja į 
su biblistais. Sako, jis 
savo galybę pasirodytų 
net 500 (tol. laimėtų, 
galingas tik savo
davatkų akyse. Re reikalo jis 
mokina kitus, kad reikia būti 
drąsiems, ir reikale nelįsti į 
žabus, kaip kad žvirbliai daro 
vanagą pamatę.

Taip tai taip. Musų klebonas 
galingas, kol jam visos davat
kos gelbsti...

— Drąsus Parapijonas.

500 “SKAUTŲ” APLEIDO 
CHICAGĄ.

Penki šimtai “skautų” išva
žiavo į Crystal Lake, Mich., į 
vasarines “kempes”. Jie išva
žiavo pereitą pirmadienį.

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų Ofise.

Aleksandraviče K.
Andruška J.
Bartusevičius A.
Gutausskas A.
Herman F.
Juška J.
Juozaitis Wm.
Jutauskas J.
Kuša J.
Kerškutis Joseph
Linksinanavicius J.
Miller Magdalena
Misiūnas Frank
Palšis M.
Prančiskus R.
Pilkievicz Marciona
Radikiewicz J.
Reginis K.
Riekašius W.
Rudžius Vin.
Savieckus S.
Turskis J.
Washkis L.
Washkis W.
Wenckus G.
Witcai, Petras, Mikolas ir

Stanislovas
Zibolis A.
Miką Leon

Pranešimai
t

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

Extra. — L. L. P. Chicagos ir Apy
linkės Apskričio Stočių valdybų ir vi
su Lietuvos darbuotojų extra svarbus 
pasirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 
12 dieną, 7:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų parap. svet., 29 PL ir Oalcley 
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 
Tuometinis susirinkimas įvyks seredoj, 
liepos 12 d., 8 v. v., F. Shedvell svet., 
841 Kensington Avė. Visi šėrinin- 
kai malonėkite susirinkti, nes bus iš
duotas raportas apie bendrovės stovį.

— Direkcija.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus ketverge, lieoos 13 d., 7:30 v. v., 
Meldažio svetainėj. Visi nariai bu
kite laiku, nes yra svarbus reikalas.

— Sekretorius.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APS1VEDIMUI 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.

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

828 W. 35th PI.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos ar našlės, kad ir su vienu vaiku, 
apie 30 metų amžiaus, kuri ukvatytų 
ant ūkės gyventi. Turiu savo farmą, 
esu 45 metų amžiaus, našlys, vaikų 
neturiu. Mylinti tokį gyvenimą, atsi
šaukit.

KAROL GAGIS, 
Wenona, IH'.

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. Ilalsted St.

JIESKO PARTNERIU
JIEŠKAU partnerio į valgyk

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

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

Tel. Armitage 0547.

moterų

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

P. LABAN, 
10707 Michigan Avė., Roselande.

Tel. Pullman 4228

REIKIA patyrusių 
sprtavimui popierinių atmatų. 
Gera alga. Kreipkitės: 
VVaste Paper Co., 1039 
gress St., near Morgan.

Republic 
W. Con-

ISRENDAVOJIMUI

!!! REIKIA !!!
Mezgėjų moterų prie wildm*an cir- 

cular mašinos, dirbti šilkinius ir vil
nonius sveterius.

MARINETTE KNITTING CO., 
2650 Coyne St.

RENDAI 6 kambarių flatas, 
su šiluma ir kitais patogumais. 
Tinkamas daktaro ofisui ar ki
tam bizniui. V. J. Stankūnas, 
3315 So. Ilalsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS dviems vaiki

nams arba vienam, su valgiu, ar 
be valgio.

, 1616 S. Ilalsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
iinkėj. 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. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

sytojas visokių naminių rakandų 
(fumiture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

LIETUVIAMS Pra
nešimas

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

Taipgi turime visokių auto
mobilių dėl mainymo arba pir
kimo.

JONILONIS & GLANZO, 
First Class Auto Repairing 

3758 Emerald Avė.,
Tel. Yards 7495

1NZOLIUOTOJŲ

Jaunų moterų dienų ar naktų 
darbui prie mašinų, vyniojimui 
švarių popierų ant varinių 
tų.

Turi kalbėti angliškai

dra-

Gvarantuojame nuo valandų 
darbą koliai mokinasi, o kuomet 
jau gali padaryt nuo šmotų, ga
li uždirbti gerą algą.

WESTERN ELECTRIC CO. 
Ine.,

48th Avė. & 24th St.

RĖKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA bučerių ir abelnam 
dirbtuves darbui į dešr-ų 

tuvę.
1215 S. Halsted St.

REIKIA 20 patyrusių šokolado 
diperių. Nuolatinis darbas 
skritą metą.

A. G. MORSE CO., 
210 N. Halsted St.

ap-

REIKIA punch press operuo
to] ų apie 35 metų senumo. Gera 
alga, puikios darbo aplinkybės.

Cassady Fairbank Mfg. Co., 
6126 S. La Šalie St.

REIKIA Sheet Metai patyru
sių darbininkų, prie toiletonių 
pertvarų pageidaujama, bet nė
ra būtinai reikalinga. Flap Metai 
Mfg. Co., 1207 Rockwell Sts.

PARDAVIMUI saliunas, su vi 
sais įtaisais (fixtures) leasas ant 
3 metų. Parduodame nebrangiai 
ir greitai. Priežastis—partnerių 
nesutikimas. 602 W. 14th St.

PARDAVIMUI “Bridge Res- 
taurant”, vieta išdirbta nuo se
nai, renda. nebrangi.

2308 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
tube rolling mašinų darbui. Nuo
latinis darbas, gera alga.

FLAP METAL MFG. CO., 
1207 Rockvvell St.

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

2058 W. 21st St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI PIGIAI 6 KAM- 

barių rakandai: walnitt miegkamba- 
rio, walnut valgomoj kambario, velou- 
ro ir odos gyvenarreo kambario setai; 
grojiklis pianas, geras phonographas, 
kaurai ir ant grindų pastatoma 

Parduosime atskirai.
4643 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyvento] vietoj. No
rinti neblogą biznį turėti, kreip
kitės 723th W. 120 St. priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

pa.
lem

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Galima paimti ir tą pa
tį flatą. Nepraleiskite progęs. 
Kas pirmesnis, tas laimės 2908 
W. 38th PI., 2-ų’h'ibų.

PARDUODU BUČERNŲ IR GRO- 
sernę; geri fixturei ir geras biznis, 
visokių tautų apgyventa. Parduosiu 
pigiai, arba mainysiu ant automobilio 
iš priežasties turiu du,bizniu, negaliu 
abudu varyti. Jioškanti biznio, atsi
šaukite dienoms į štorą 2136 S. Hals
ted St., vakarais nuo 7:30 iki 10 
landai j ofisą.

3342 So. Halsted St.,
Klauskite Antano Bružo.

va-

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 cylinderio) $400.

5342 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI VISAI NAUJAS 
Maxwell karas 1921 metų model. Tik 
6 mėnesiai vartotas. Turiu greitai 
parduoti. Kam reikalingas, atsišau- 
kit nuo 6 vai. vakare.

CHAS. YAKUBAUSKIS, 
3215 So. Wallace St.

KRIAUČIAI, TĖMYKIT
Norintieji būti biznieriai ir uždirbti 

daug pinigų, galima tai gauti už pus
dykį. Men’s furnishing krautuve ir 
kriaučių šapa su visais įrengimais, tik 
už $2,600.

Lystas geras, renda pigi, stako vy
riškų smulkus aprėdai, (gent’s furni
shing) $2,000 vertes; kriaučių šapoje: 
3 siuvamos, elektra varomos tnaŠinos, 
didelė stiklinė drabužiams šėpa, kriau- 
čiškas stalas bu stalčiais, veidrodis, 
stalai ,prosai ir kiti kriaučių įrankiai, 
viskas pirmos klesos, fixtures verti 
daugiau $2,500. Todėl, galima aiš
kiai suprasti, kad tas yra negirdėtas 
bargenas. Viskas išmokėta cash. 
Pardavimo priežastis — labai svarbi.

Norinti išnaudoti gerą progą atsi
šaukite greitai. Pirmutinis, laimes.

808 W. 33rd Place, 
Arti Halsted Street

Matyt galima nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Biznis randasi South Side, 
prie didelės, bizniavos gatvės.

TĖMYKIT!

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas. Biz

nis senas ir išdirbtas. Vieta ap
gyventa airišių inkilų tautų. 
Parduosiu pigiai.

3758 So. Normai Avė.

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

PARSIDUODA Restauracija geroj 
vietoj Englewood, geri 
slrvlai. 
ant 
tuo

Didžiausis bargenas, kuris dar 
nėra buvęs Chicagoj. Pardavi
mui bučernė ir grosernė už 'labai 
pigią kainą. Biznis vertas apie 
$2,800, bet parduosiu už $1,800, 
todėl, kad esu priverstas par
duoti. Biznis .cash, nėra kredi
tų. Kas nori padaryti lengvą 
gyvenimą ir padaryti pinigų, tai 
nepraleiskit šitos progos, 
pirmesnis, tas laimės.

> Atsišaukit:
JOSEPH BRUŽAS 
3214 S. Halsted St., 

ant antrų lubų.

Kas

fixturei ir
Priežmstiss pardavinvo patirsit 

vietos. TVTa-tykit savininką po Si- 
adresu:

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

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didele Studio la

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

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
lietuviu ir lenkų apielinkėj, prie di
delių dirbtuvių. Biznis daroma gevas. 
Kas pirmesnis, tas laimės. Turi 
parduota greitai.

1803 W. North Avė.,
TeL; Armitage 6171.

but

NAMAI-ŽEME
PARDUODU ARBA MAINAU 

gražiu farmą, netoli nuo Milwaukee, 
153 akeriu; i00 ak. dirbamos, 53 ak. 
ganykla, žemė pirmos klesos, dvarski 
budinkai, ant krašto gražaus ežero 
kur randasi dideli summer resortai: 
gražus miškas, vertas $4,000'; 4 geri 
jauni arkliai, 12 melžiamų karvių, 3 
telyčios, 200 vištų ir daugybės, vištu- 
ku; daug žasu ir ančių, visokios ma
šinos ir užsėti laukai. Ant greito 
pardavimo, parduosiu pigiai už $17,- 
000 arba mainysiu ant Chicagos pro- 
pertės.

Turinti gera namą, atsišaukite nuo 
7:30' iki 10 valandai vakarais, nedėlio- 
mis nuo 11 iki 4 po pietų j ofisą.

3342 S. Halsted St.
Klauskit Antano Bružo.

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

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

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielin- 

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

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

PARDAVIMUI B1ZNIAVA PRA- 
pertė. krautuvė ir 2 flatai (po 4 kam
barius), mūrinis budinkas; furnaso 
Šiluma. Geriausis pasiūlymas nupirks.

Kreipkitės:
3527 So. Halsted St.

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

šitas yra didžiausis bargenas ant 
South Sidės.

Mes pabudavosime namą, jeigu Jus 
užmokėsite cash.

Likusius galėsite mokėti kaip renda
J. HOCHSTADTER CO., 

Room 1128, 
127 N. Dearborn St.

Central 6693

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų mūrinis 

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

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

WISCONSIN FĄRMOS
Turiu puikių farmų ant pardavimo 

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

J. P. JOVAIŠAS, 
McNaughton, Wis.

PARDAVIMUI medinis na 
mas, 4 kambarių, 2 lotai, 2 bar- 
nes, aptverta; daug- vištų ir an
čių. Parduosiu viską sykiu. Pi
giai. 3633 W. 55th PI.

REIKALINGA BUČERNĖ!
3 flatų po 6 kambarius mūrinis na

mas su visais įtaisymais aukštas efe 
mentuotas basemantas; parduodu la 
bai pigiai, arba mainau ant bile ko
kio biznio. Priimsim* lotus už pirma 
į mokėjimą.

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

TNRI BŪT PARDUOTA TUOJAU, 
150 akrų farma. .3 mylios nuo Blue 
rsland, III. ir 2 mylios nuo Harvey, 
III. Gera transportacija. Yra 9 mel
žiamos karves, 6 priaugančios, 2 ver
kiai 5 mėn. senumo. 7 arkliai, 400 viš- 
'ų, 30 žąsų, 60' ančių . Reikalingi pa
dargai, vežimai, pakinktai. 50 akių 
kornų ,20 akrų rugių, 25 akrai avižų, 
t kambarių namas su sodnu. Bames 
:r vištų gardas. Kaina pigi. Paim
kime dalį pinigu* Kitus ilgam išmo- 
kėjimyi. Turi būt parduota tuojau.

‘NATE FISHER,
157 St. & Kedzie Avė. .

P1ET-RYTINIS KAMPAS 36-os ir 
Wallace gatvių. Vieno aukšto su 
krautuve namas ir bamė užpakalyj 
Priimsiu $500 cash likusius mėnesi 
niais išmokėjimais. Kreipkitės prie 
savininko 2603 S. Halsted St. pirm 8 
vai. vak.

3713 Emerald Avė. 4 ir 4 kambarių 
cottage, abiejuose elektio šviesa ir tt 
Priimsiu $500 cash, likusius mėnesi
niais išmokėjimais. Kaina $2,000 
Kreipkitės prie savininko 2603 So. 
Halsted St., pirm 8 vai. vak.

3642 Union Avė., 2 aukštų muro 
namas 6 ir 7 kambarių, toiletai ir ga- 
sas. Priimsiu $1,000 cash, likusiu' 
mėnesiniais išmokesčiais. Kaina 
$4,500. Kreipkitės prie savininko, 
2603 S. Halsted St., pirm 6 vai. vak.

3644 Union Avė., 2 aukštu medinis 
namas po 5 ii' 6 kambarius, gerame 
padėjime. Priimsiu $800 cash, liku
sius mėnesiniais išmokėjimais. Kai
na $3,000. Kreipkitės prie savininko, 
2603 S. Halsted St.

3652 Union Avė., 2 aukštų medinis 
namas po 4 ir 4 kambarius, gera pru- 
pertė 
mėnesiniais išmokėjimais.
$2,500. Kreipkitės prie 
2603, S. Halsted Street.

368 E. 69th St., 3 aukštų 
mūrinė krautuvė ir 2 flatai. 
$2,500 jmakėjimo, likusius mėnesiniais 
išmokesčiais. Kaina $12,500. Kreip
kitės prie savininko, 2603 S. Halsted 
Street.

2712 Emerald Avė., 3 aukštų mūri
nis namas, 3 flatu po 6 kambarius. 
Puikių plytų budinkas, gerame padė
jime, $1,500 cash. likusius Jšmokes- 
ėiais . Kreinkites ir matykit savinin
ką, 2603 S. Halsted Street.

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

1065 W. 14th PI.

PARDAVIMUI ABBA MAINYMUI 
6 flatų mūras; pečium apšildomas, vi
si po 4 kambarius, A. 1 padėjime. 
2615 Emerald Avė. šis yra bargenas, 
matvkit mane šiandien C. Kibort. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 6775

STOCKAI-ŠEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiauria dienos 
L. KAUFMAN & 

State Bank 
114 No. La Šalie 

Chicago, III.

kaina 
CO.,

St.,

Priimsiu $700 cash, likusius 
Kaina 

savininko, MOKYKLOS
su skiepu 
Priimsiu

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
lotas, randasi prie Van Buren St., tar
pe 25tos ir 26tos Avė., Gary, Ind. Dai
li vieta gyvenimui ar bizniui. Įtaisy- 
m’ai, cimentiniai šalvgatviai, plytom 
grįstos gatvės, vanduo, suros ir ga
sas. Reikalingam gera proga, par
duosiu už prieinamą kainą, ar mainy
siu ant automobilio. Atsišaukit tuo- 
iaus. nes trumpu laiku turiu parduoti. 
S. Venckus, 272 — 157 st. Harvey, III.

Extra Bargenai
Turiu parduoti greitu laiku kelis 
lotus prie bizniavo stryto ir rezi
dencijos vietų. Vieta randasi prie 
3 didžiausių bulvarų su vandeniu 
suroms, cimentiniais saidevokais 
gasas, elektra ir telefono patar
navimas įvesta ir užmokėta. Du 
blokai nuo gelžkelio stoties. Trys 
blokai iki gatvekarių, 20 minutų 
nuo miesto ir 60 greitų trukių į 
dieną. Parduosiu su {mokėjimu 
15% pinigais ir $10 į mėnesį. At
sišaukite tuojaus, nes. kas pir- 
mesnis bus Resnis.

Rašykite Naujienos Box 65,1739 
So .Halsted St.

DIDŽIAUSIA proga chicagie- 
čiams, mainau bučernę ir groser- 
nę ant loto, arba automobilio, 
esu priverstas trumpame laike 
parduoti, arba išmainyti, kadan
gi daugiaus biznio negaliu varyti 
yra labai svarbus reikalas — 
ateikit ir sužinosit ant vietos.

IDEAL REAL ESTATE CO

3214 S. Halsted St., ant 2 lubų

1 Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiSkai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: rtuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Grammar School, Higfh School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRIVATfiS’ AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijom $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.




