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Jau pakėlė anglių kainą
1,000 žuvo potvinyje

Teis komunistus už kriminalinį 
sindikalizmą

Pakėlė Illinois anglių kainą
Kaina pakelta po $1.25 

tono.
ant

CHICAGO. — Illinois anglių 
pelnagaudos jaiu pakėlė anglių 
kainą. Gautomis Springfieldo 
žiniomis, anglių kaina prie ka
syklų tariK) pakelta po $1.25 
už toną. Bet Chicagoje gau
tomis žiniomis, nieku rie kasy
klų savininkai pakelė anglių 
kainą net po Š2.50 ant tono.

Jeigu tiek anglių kainą pa
kėlė prie kasyklų, tai pirkė
jams bus pakelta dar daugiau, 
nes ir įvairus perkupč ai ir an
glių pardavėjai irgi rengiasi 
gerai pasipelnyti.

Iš VVashingtono gauta žinia, 
kad prekybos sekretorius Ho- 
over atsikreipęs prie Illinois ir 
Indiana gubernatorių, prašy
damas jų kuoveikiausia nusta
tyti “teisingą“ kainą už ang
lis jųjų valstijose. Tai esą bū
tinai reikalinga, kad apsaugo
jus suvartotojus. Illinois kuro 
komitetas šiandie daikys susi
rinkimą ir svarstys, kaip “kor 
voti“ su pelnagaudcmiš, kurie

kuriuos
Barrien

dės Union Educational Lea- 
gue, kuris buk buvęs komuni
stų konvencijoje Michigan val
stijoje, 12 m. nuo Benton Har- 
bor, bet pasprukęs, tapo suim
tas Chicagoje, savo Lygos raš
tinėje ir laikomas kalėjime, 
kad išdavus jį Michigan valsti
jai.

Kiti 17 komunistų, 
suimta “konvencijoje’ 
IMiįvicte, Michigane,
Joseph kalėjime. Juos mano
ma teisti sulig Michigano val
stijos kriminalinio sindikaliz- 
mo įstatymais, kuriuos pra
vesta 1919 m.

J ieško m a ir kitų pabėgusių 
komunistų, kurių sąrašas ta
pęs rastas tarp pagriebtųjų po- 
pierų. Tarp pabėgusiųjų yra 
ir turtinga new yorkietė Bose 
Pastor Stokes.

Kaip pasakoja federaliniai 
agentai, komunistai buvo susi
rinkę metinei) konvencijon 
viename miškelyj. Agentai
jau per trejetą dienų juos se
kioję, Ix?t neturėję įsakymo 
juos suimti. Tai daugelis pa-

suimti lik dar pasilikusius de
legatus. Viso “konvencijoj“ 
buvę apie 50 žmonių, tarp jų 
d'u Lenino ir Trockio atstovai.

Tarp suimtųjų yra Normai) 
E. Tallentine, Anglijos komu- 

S. Buth-

šaukia angliakasių konvenciją
Illinois angliakasių prezi

dentas Frank Farrington pas
kelbė, kad valstijos angliaka- nistų delegatas 
šių kopveneija įvyks rugsėjo 7 enberg iš Clevelando, naciona-
dieną, Peorijjoj, kad išklausyti linis sekretorius Darbininkų 

partijos; Wni. F. Dunne, re
daktorius “The \Vorker” (Bū
tie, Mont.); Calbe Harrison, 
kalbėtojas* ir kiti, iš visų šalies- 
vietų.

Kartu tapę suimta daug ra
šomųjų mašinėlių, mimeogra- 
fų, daug literatūros ir sąrašas 
dalyvaujančiųjų, kuriuo pasi
remdama valdžia ir j ieškanti 
pabėgusiųjų.

Du suimtųjų, būtent Tu 1 len
tine ir Alex Bali, rusą, busią 
bandoma deportuoti.

raportus apie Clevelando 7 ir 
Chicaigos tarybas.

Farrington jau paskelbė sa
vo 'kandidatūrą j unijos distri- 
kto prezidentus — perrinki
mui. Manoma, kad prieš jį stos 
Springfieldo subdistrikto pre
zidentas F. Thompson ir sena
torius W. J. Sneed iš Herrino.

1,000 žmonių žuvo potvi 
nyje.

TOKIO, rugp. 24. — Gauto
mis šiandie žiniomis, Korėjoje 
siaučia dideli potviniai, ku
riuose žuvę apie 1,000 žmonių. 
Nuostoliai yra milžiniški.

Foster paliuosuotas
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Reikalauja paskelbti gene 
ratinį streiką.

Kaltina kuro administra 
Giją.

Rusija pašalins 230 mok 
slininkų.
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Lietuvos žinios

Teis suimtuosius komunis 
lūs už kriminalinį sindika 

lizmą.
Wm.Chicagoje suimtas ir 

Z. Foster. 17 sėdi St. Joseph 
kalėjime.

CHICAGO. — Wm. Z. 
ter, galva komunistinės

F os-
T ra

CHICAGO. — Vėliausiomis 
žiniomis, suimtasis dėl dalyva
vimo komunistų “konvencijon” 

Michigano miškuose, Wm. Z. 
Foster, tapo paliuosuotas, užsi 
stačius $5,000 kaucijos, kurią 
užstatė, jo draugai. Jis priešin
sis jo išgabenimui Michigan 
valštijon. '

Kiti suimtieji miške dar te
besėdi kalėjime. Iš jų visų rei
kalaujama užstatyti po 10,000 
kaucijos už kiekvieną.

Iš \Vashingtono atėjo žinių, 
kad generalinis prokuroras 
Daughenty rengiasi pradėti da
ryti plačius puolimus ant L 
W. W. raštinių, kad “apvalius” 
šalį nuo IWW. narių, kurie 

pasidarę labai veiklus lai- 
geležinkeliečių ir angiliaka- 
streiko.

esą
ke
šių

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

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:07 v., leidžiasi 
7:37 vai. Mėnuo laidžiasi 8:45 
vai. vakare.

Tariasi tarp savęs.
PHBLiADELPHIA, Pa., rugp. 

24. — Kietųjų anglių kasyklų 
savininkai tariasi dabar tarp 
savęs apie atnaujinipą tary
bų su angliakasiais, kurias jie 
pertraukė pereitą utarniruką. 
Skomą, kad ir valdžia juos 
spiria atnaujinti tarybas.

LANSING, Mich., rugp. 24.
- Valstijos kuro administra

torius Potter sako, kad artimos 
fedcralinei kuro administraci
jai p.mglių kompanijos atsiima 
savo ir atsiima užtektinai. Tai 
pareiškė jis sugrįžęs iiš Wash- 
ingtono, kur jis bandė gauti 
anglių Michigan valstijai. Jis 
sdko, kad publika ne kontro
liuoja anglių išdalinimo ir 
kail anglįs yra ir dabar par
davinėjami už augštas kainas. 
Michigan negali tikėtis todėl 
gauti anglių į laiką, kad išven
gus didelių nesmagumų ir gal 
mirčių. Patarėjai foderalinei 
kuro administracijai yra kasy
klų savininkai, kurie gelbsti 
savuosius ir todėl Michiganas 

kiama, kad darbininkai atsidu- negali gauti anglių už kontrak- 
rė veik vergų padėtyj ir todėl tinęs kainas, 
reikalaujama, 
Darbo 
taryba 
streiką 
laiku.”

Tos

SIUOX CITY Iowa, rugp. 
24. Pasak John Shank, sek
retoriaus vietos darbininkų uni 
jų tarybos, visos šalies darbi
ninkai pradeda reikalauti pas
kelbti visoje šalyje organizuo
tų darbininkų streiką. Visos 
šalies unijos reikalauja, kad 
Amerikos Darbo Federacija 
paskelbtų tokį streiką. Jei jis 
butų paskelbtas, jis apimtų 
daigiau kaip 5,009,000 darbi-

MAiSiKVA, rugp. 24. — Ma
skvos žinia paskelbia, kad Ma
skvoje tapo areštuota 200 mok 
slininkų, o Petrograde 30. Jie 
yra kalbinami tame, kad jie 
yra neprielankus komunistų 
valdžiai ir bus pašalinti iš Ru
sijos.

Susitaikė su dalimi gale 
žinkeliy?

f

Klaipėdos kraštas.
Prieš “didlietuvių agitacijų”

Kaunas

ha irgi priėmė tekį reikalavi- 
ma vienbalsiai ir be svarsty-
mo.

Judėjimas už gefteralinį 
streiką Įjrasidėjęs Omahoj. Ten 
unijų taryba liepos 24 d. priė
mė rezoliuciją, kurioj pareiš
kiama, 1____________  _____

E. KLAIPĖDA, šiandie lie-
1 įjos men. 24 d. tapo pagarsin
tas liepos men. 12 d. Klaipėdos 
Staatsrato:

‘APadavadiinas’‘.
“ Apsaugoj i m ui gjven toj ų

nuo agitacijos susipratus su 
Krašto “Direktorių m u”, nuta
rus Staalsratii'i įsakoma”, kad

1) “Laikraščiai ir visokios 
rūšies spausdintBN^kštai, ku
rie talpina užgaunančias ir ne-

Taip . teisingas žinias apie Okupaci- 
Direktoįriumo ir

Tremtiniai. VII. 25 parva
žiavo (tremtinių ešalonas 
Vitebsko Jame lietuvių 
žydų 35, rusų 4, 
vių 2, vokiečių 1. 
pasienio grąžinta 
nūs.

iš 
70, 

lenkų 7, lat- 
Iš Lietuvos 

atgal 7 žmo-

d. iš Mask-

Federacijos 
paskelbiu 

“greičiausiai

rezoliucijos kopijos ta
po pasiųstos visos šalies uni
joms, kartu su laišku, raginan
čiu ccntraiinės tarybos parem
ti rezoliuciją ir siųsti tai t įlo
jau s nacionaliniam ofisui.

Pasak Shank, tas reikalau
jančias generalinio streiko re
zoliucijas parėmė ccntraiinės 
unijų tarybos Denver, Detroit, 
San ‘ F ra n Cisco ir kituose dide
liuose miestuose.

kad Amerikos | “Kada saujalė žmonių gali 
Įjiildoinoji smaugti Amerikos publiką ir 
generalinį reikalauti dvigubos kainos už 

galimu ' ^T(> - M Š »
anglis, laikas yra tai Amerikos 
publikai griebtis veikimo, kad 
permainius sąstatą ar veikimą 
federalinės valdžios,” pareiškė 
Potter.

Pradeda kov? su fascisti.
RYMAS, rugp. 24.( — Delei 

nuolatinių fassisti grūmojimų 
pulti Rymą, valdžia pagalios 
rado tiek drąsos, kad pradėti 
su tais fascisti kovą. Vienas 
puiDkiininkas, di Lai iš Ancona, 
;apo suimtas ir nuteistas karo 
eismo trims mėnesiams kalė

jimai) tvirtovėje už suteikimą 
ascisti bombų ir kitokių gink

lų laike jų puolimo ant Anco- 
nos.

Valdžia mananti su laiku 
numalšinti fascisti ramiu bu- 
dlu. Ret jeigu jie puls valdžią, 
tai ji panaudosianti prieš juos 
visas jai prieinamas 
nes.
m i ja yra jai 
fascisti ir per ilgą kliką vedė 
armijoje agitaciją. Įsigalėję 
fascisti pastaruoju laiku buvo 
pradėję grūmoti valdžiai jos 
nuvertimu ir pasiėmimu vald
žios į savo rankas.

įieško pagelbos Austrijai.
VIENNA, rugp. 24. - - Aus

trijos kancleris Seipel lankėsi 
Bcrline ir, manoma, gavo 
užtikriniimą, kad Vokietijos 
valdžia pagelbės Austrijai da
bartinėje jos bėdoje. Jis taip
jau priėmė Italijos užsienio 
reikalų ministerio Sehanzer pa 
sitarti su ju pėtnyčioj Vero
noj. Kartu su kancleriu yra 
ir finansų ministeris Sengaur, 
Jie, tikimąsi, sugrįš į Vienną 
pėtnyčioj. Jis buk gavęs pa
kvietimą ir Franci jos valdžios

priemo-
Valdžia mano, kad ar- 

ištikima, nors

NEW YORK, rugĮ). 24. — 
“Dabar viskas priklausys nuo 
dirbtu v i ų <’Jairbi n ink ų.” 
pareiškė penkių geležinkelio- J nes Valdžios DIivkio*iiumv ii 
čių brolijų vinšiniųkai po pasi-' Staalsrato valdininkus, gali bu 
tarimo su grupe geležinkelių , ti pastatyti po cenzūra ū.Ll 
kompanijų, 
apie 20 geležinkelių, apie pa
darymą atskiros sutarties tarp ir ne kas*dien leidžiami spausi 
tų geležinkelių ir streikuojan-! diniai, kurie visai yra dalinami 
čių geležinkeliečių. | be apmokė j i po, reikalauja lei-

Iš to sprendžiama, kad bro- (Dimo (juos išleisti) ir privalo 
lijos, kurios veda tarybas už būt cenzuruojmni... ” 
streikuojančius 
čius, 
panijomis, kurios, imant pagal tuvių piudymo 
mylias, valdo ketvirtadalį visų * (Grossli.tauiischo 
geležinkelių. ganda). Metinas

geležinkelių į ti pastatyti po cenžura arba 
kurios atstovauja tuilami talkui visiškai užginti“.

2) “Visi lakštai (laikraščiai)

geležinkelie-Į Šis “padavimas” yra 
susitaikė su tomis kop-

Dabar brolijos tariasi 
s t reik i oriai s. •

Atnaujino tarybas su gėlo 
žinkeliečiais.

aiškiai 
r viešai išleistas prieš “didlie- 

propagandą”
x____________ Hetzpropa-

Iganda). Metanas (Įjunktas
su 1) yra išleistas apskritai prieš 

lietuvių periodišką spaudą, ir 
(punktas 2) ypatingai prieš 
“Landeszeitungą” ir “Nachri- 
chten der Wirtšhafspartei”.

Mažosios Lietuvos lietuviai 
nutarė tverti iš yisų partijų ir

NiEW YOlRK, rugp. 24. — 
Penkių geležinkeliečių brolijų 
viršininkai šiandie vakare pra
dėjo tarybas su 54 geležinke
liais apie naujus taikos pasiū
lymus, kuriuos padavė patįs 
geležinkeliečiai.

Traukiniai nevaigšto.

Liepos men. 30 
vos išvažiavo Lietuvon trauki
nys su tremtiniais ir optantais 
— iš viso 350 Lietuvos pilie
čių.

Pabaltija.
Generaliniu štabų konferencija

E. RYGA. —> Liepos pėn. 31 
d. Taline prasidėjo Latvijos, 
Suomijos, Estijos ir Lenkijos 
.generalinių štabų atstovų pasi
tarimas Rusijos pasiūlyto nu
siginklavimo klausimu. Latvi
jos delegacijos priešaky stovi 
vyriausio štabo viršininkas 
gen. Penikis.

Pridarė daug nuostolių.

CHICAGO. — Vakar vakare, 
grįstai) t darbininkams iš dar
bo, siautusi lietaus audra, su 
perkūnija ir su dideliais ledais, 
kokių Chicago nematė jau per 
keletą metų, pridarė Chicagoje

atvykti į Paryžių ir pasitarti 
apie dabartinę labai keblią Au
strijos finansinę padėtį. Fran- 
cija ypač prisibijo Austrijos 
susivienijimo su Vokietija.

Nesenai Seipel tarėsi ir če- 
cho Slovakijos premjeru 
nes apie gavimą Austrijai 
gclbos iš kitų šalių.

Neramumas gi Vien
tarp biedPuomen.es didėja ir po susirėmimo su tų geležin- 
valdžia bijosi naujų bedarbių kelių mušeikomis. Herringto- 

monstracijų. Vakar keti !• ne mušeikos pašovė vieną grį- 
tukslančiai bedarbių padarė štantį iš darbo geležinkelietį, 
demonstraciją, įsilaužė į par- | o Grand Island prigrūmojo nu- 
lamentą ir apardė parlamento šauti vieną inžinierių už ap- 
vidų. 50 žmonių liko sužeis-.
ta pirm negu policija įstengi 
iš' aryti bedarbius iš parlamen
to.

Komitetą,” ketina kreiptis į 
Ambasadorių Konferenciją ir 
ir apsikritai į Santarvę, kad 
prieš pat sprendimą Klaipėdos 
Krašto likimo, jiems nėra lei
sta 
tis, 
kad 
kas

itei organizuotis, nei gin- 
nei aiškintis, tuo tarpu, 
vc&iėčiams yra leista visu 
(visiškai kaip Vilniuje).

lių. Vietomis vanduo užliejo 
rusis, o kaikur ir gatvekarius 
sustabdė. Žaibas užgavo kelis 
namus ir juos padegė. Audra 
užėjo labai urnai, karščiausioj 
šiemet dienoj.

Be
na-

OMAHA, rugp. 24. — Visų 
traukinių vargšėj o j imas ant 
Rocik Island geležinkelio ties 
Herrington, Kas., ir Union Pa
cific ties Grand Island, Neb., 
apsistojo, sustreikavus visiems 
geležinkeliečių brolijų nariams

šmirkštimą mušeikų karštu 
vandeniu. Ištisinių nuo pajū
rio iki Chicaigos pasažieninių 
traukinių vaigščiojimas irgi 
apsistojo, nes traukiniai negali 
praeiti pro streiko vielą.

PROFESORIUS MIKITA .... Kas jis yra?

\r \ aš torių
(Lieteli 

narsavo

plv'oną n*

Pennsylvanijos angliaka 
šiai grįžta į darbą.

Anglių beieškant.
TILŽE. — “Tilzit Allg. 

Ztg. žiniomis Kalniškiuose, Gol 
dlapes apskr. (netoli nuo Lie
tuvos sienos) Hamburgo topo
grafijos draugija greitu laiku

mus, akmeninių anglių suradi
mo tikslu, nes sulig visais pai- 
žymiais, toj srity turėtų būti 
augliu. i . , i Į . f'<

PINIGU KURSAS
Vakar, rugpiučio 24 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne pTažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais- šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.48
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ................... $7.40
Danijos 100 frankų ...................  $21.50
Finų 100 markių ........................ $2.18
Franci jok 100 frankų ........... $7.77
Italijos 100 lirų .... .............. $4.45
Lietuvos 100 auksinų ............... 6c
Lenkti 100 markių ............... l^c
Norvegijos 100 kronų ..........   $1’7.20
Olandų 100 guldenų ........... $39.01
Švedų 100 guldenų ............... $26.63
Šveicarų 100 maikių ........... $19.07
Vokietijos 100 markių ............... 6c

PINIGAI

yic nuo
’ut “te

/ ya. vr Viskam.

ma-Ao ČAtbų \ ž

ALTON, Pa., rugĮ). 24. — 
Unijos vadovai pranešė 45,000 
angliakasių Centralinėj Penn- 
sylvanijoj, kad jie grįšiu tuo- 
jaus į darbą. Tas įsakymas iš
leistas po to, kaip vakar kasy
klų savininkai pasirašė sutartį 
su unija. Tie kasyklų savi
ninkų sakėsi, kad jie nesilai
kiusią sti angliakasiais, bet pa
matę, kad visi kiti taikosi, 
tuojaus pradėjo tarybas ir nu
silenkė unijai.
Keturiose valstijose grįsta į 

darbą.
KA-NISAS CITY, Mo., rugp. 

24. — Missouri, Kansas, Ar- 
kansas ir Okl^honia valstijų 
kasyklos rengiasi prie skubaus 
atsidarymo, tų kasyklų savi
ninkams susitaikius su anglia
kasiais. Sakoma, kad nuo 
rūgs. 1 d. tos kasyklos pradės 
jau normaliai dirbti.

AMERIKOS

LIETUVON

PER

NAUJIENAS
_____________________________________________________

biedPuomen.es


Iš Mokslo Srities
PROF. J. VAGNER.

Pasakojimai apie vandenį. 
> ........................ ■ ■■■—

Verte K. Baronas.

(Pabaiga)

jurų išimai. Juroje arti kranto 
padaro užtvaras, ilgas žemės 
dambas. Tomis užtvaromis at
skiria dalį jurų ir tuo badu pa
sidaro iš visų pilkių uždarytas 
tvenkinys. Jame vanduo išga
ruoja, o dideli krisltalai drus
kos nusjėda. Druską išima iš 
vandens ir sudeda į d kieles 
krūvas. Paskui nugabena ją į 
dirbtuves išvalyti.
XXII. Apie jurų darbą ir apie 
tai, kodėl vanduo yra reikalin

gas visiems gyviams.
Mes dabar žinome kaip triū

sas! bėgantis ant žemės ir po 
žeme vanduo. Jo darbas neap- 
sistoja ir juroje. Upės triusa- 
si apie pa mainymą sausumos 
paviršiu, o jura apie permai
nymą krantų. Ji plauna juos 
savo vilnimis. Jos vilnis išplau
na žemę vienoje vietoje, bet 
suneša ją kitoje. Čia vandeniui 
pagelbsti .vėjas. Jis pakelia ju
rų vilnis, o tos vilnįs bėga ant 
kranto. Pagalios, jei Vilnių ir 
nebūna, jura vistiek nebūna 
rami. Jurų vanduo taipjau ju
da, kaip juda ir upės. Kaip 
oras, taip ir jurų vanduo teka 
:š šiltų (kraštų į šaltus, o iš 
šaltų grįžta į šiltus.

Jeigu jus šildysite vandenį 
stikliniame inde ir žiūrėsite 
per indo sienas į šviesą, tai pa
matysite srioves šiltesnio ir 
šaltesnio vandens. Jeigu van
denyj yra drumzlių, tai drum
zlės suksis kartu su vandeniu; 
jos tui kils į viršų, tai vėl lei
sis žemyn. Taip ir jurose vi
sados būna srioves šalto ir šil
to vandens. Jas vadina jurų 
tekėjimais. Tie tekėjimai turi 
didelę svarbą dėl pajūrio šalių 
gyventojų. Pavyzdžiui, šiauri
nėj Europoj yra daug šilčiau, 
negu Sibcrijoj, ačiū plaunan
čiam Europos krantus tekėji
mui. Kiekvienas jurų tekėji
mas, kaip ir kiekviena upė, 
turi savo vardą. Ta's šiltas te
kėjimas, kuris supa Europą, 
pavardytas švediškai “Golfštro- 
mas”*).

Jura taipjau svarbi dėl žmo
gaus, kaip ir upių vanduo. Di
džiosios valstybės visuomet iš
augdavo prie jurų krantų. Ju
ra duoda šaliai turtu. Beveik 
visa stambioji prekyba eina 
juromis, kadangi gabenti įvai- 
:’ias prekes juromis yra leng
viau ir pigiau, negu sausuma.

Be juros, vienok, žmonės 
galėtų aj/sieiti, bet be van
dens apsieiti negali. Tyruose, 
kur nėra nė upių, nė ežerų, nė 
lietaus, negali gyventi nė žmo
nės, nė gyvuliai, nė augmenįs. 
Ir suprantama: gyvulių kūnas 
daugiau kai]) per pusę susideda 
:š. vandens. 'Pas vanduo nuola
tos išeina iš musų kimo. Pa
vyzdžiui, kvėpuojant jis išeina 
pavidale gaso, ir per odos sky
lutes, pavidale prakaito. Mes 
turime nuo laiko papil
dyti mumis nužudytą vande
nį. Štai kodėl žmogus gali de
šimt kartų ilgiau išbūti be 
maisto, negu be vandens. Ne
būtų ant žemės vandens — ne
būtų ant jos nė gyvūnų, nė 
augmenų.
XXIII. Ką mes pa tyrėm apie 

vandenį.
Aš manau, kad dabar jus 

žinote apie vandenį daugiau, 
negu žinojote pirma.

Jus patyrėt apie tai, kaip 
vanduo dirba ant ženi^s, kaip 
jis plauna kalnus, kaip užneša 
savo suonašomis klonius. Jus 
patyrėt iš kur prasideda upe
liai ir šaltiniai, kaip jie pavirs
ta upėmis ir kadį) visos upės, 
pagalios, subėga į juras.

<!) Golfštromas veikiausia nėra šve
diškas žodis, bet pasidaręs iš anglų 
Glilf Stream (Įlankos sriovė), kadan
gi Golfštromo tekėjimas prasideda 
Meksikos įlankoje ir paskui skersai 
Atluntika eina prie Europos krantų. 
— Vert.

XX. Apie šaltinių nuosėdas ir 
apie bėgančias į jurą upes.
Viską, iko šaltiniai nesuspė

ja palikti po žeme, jie išneša 
ant žemes. Apie tą vietą, kur 
prasimuša srioves požeminio 
vandens, tankiai Susirenka di
delės krūvos vandens atneštu 
medžiagų. Yra karšto vandens 
šaltiniai ir apie juos ypač grei
tai auga tos suonašos.

Jeigu tokie šaltiniai muša iš 
žemes fontanu ne nuolatos, o 
peijtraukomis, juos vadina 
“geizeriais.” Jų stulpas Van
dens, apsuptas vandeninių ga
rų, išsimuša iš po žemės su 
didėliu . trenksmu. Vanduo 
kartais skrenda į didelį augš- 
iį. Bet praeina <lvi-»tris minu
tės ir karštas fontanas urnai 
išnyksta.

Jus dabar žinote, kad nėra 
upių, kurių vanduo butų visai 
tyras. Visos jos ką nors neša 
savo vilnyse. Didžiuma upių 
įpuola į juras; į jas jos neša 
savo naštą. Jos kaipir renka 
nuo žemės duoklę juroms, ku
rios iš visų pusių apsupa sau
sumą.

Jeigu užsaldžius visą vande
nį, kurį visos žemės upės kar
tu kas sekundą įlieja į juras, 
tai iš to ledo galima butų pa
daryti milžinišką kubą, kurio 
kiekvienas šonas butų apie 55 
sieksnius ilgio. Tas kubas bu
tų keliais sieksniais augštesnis 
už augščiausią bažnyčią Rusi
joj. Jus galite todėl įsivaiz
dinti kiek tokiu vandeniu upės 
suneša į jurą kietų priemaišų.

Aš jau kalbėjau jums apie 
upių šuo našus. Iš tokių suona- 
šų upių ištakuose išauga salos. 
Upės pasidalina į keletą ma
žesnių griovių, arba “ranko
vių,” tekančių tarp tų salų. 
Pavyzdžiui, ištaikoj Neves upės 
yra dešimt didelių tokių salų. 
Ant jų pasibtidayojęs yra Pet
rogradas. Visos tos salos, kar
tu su skiriančiomis jas ^ranko
vėn lis,” vadinasi upės “delta.” 
Upės delta nuolatos auga. Ži
nant kaip greit ji auga, galima 
aijskaitliuati į kiek laiko ji iš
augo. Pavyzdžiui, Novos upės 
deltai ėmė nemažiau 900 me
tų išaugti. Kad ta delta galėtų 
prieiti prie Kronštadto,, reikia 
virš trijų tūkstančių metų.

XXI. Apie vandens keitimosi 
ratą ir apie sūrų jurų

vandenį.
Kaip nė daug vandens atne

ša upės į juras, jurose vanduo 
nesidaugina. Jis nesidaugina 

todėl, kad visas upių atneštas 
vanduo vėl išgaruoja iš juros. 
Jis pasikelia į orą pavidale ga
rų. Kitaip ir negali būti, nes 
visas vanduo, (kuris teka po 
žeme iir virš žemės, pasidaro 
iš lietaus, sniego ir krušų (le
dų), it. y. iš esančių ore van
dens garų. Taip darosi ant že
mės amžinas vandens keitimo
si ratas, iš jurų vanduo išga
ruoja ir paskui vėl būna atne
šamas į jurą. Kuo .mažiau bū
na lietaus ir sniego, tuo ma
žiau būna upėse vandens. Sau
sose šalyse dagi visai nėra 
upių.

\ iskas, kas negali išgaruoti 
kartu su vandeniu, pasilieka 
jurose. Taip jurose pamaži su
sirinko įvairios tirpstančios 
vandenyje kietos medžiagos, 
larp jų daugiausia yra mums 
pažįstamos paprastos verda
mosios druskos. Todėl jurose 
vanduo visuomet būna suims, 
o upėse “prėskas.” Druska yra 
sunkesne už lyrą vandenį, to
dėl ir jurų vanduo yra sunkes
nis, negu upių. Ant 100 svarų 
jurų vandens paprastai būna 
apie trįs ir puse svarų kietų 
nesutarpiumnų medžiagų. Trįs 
kctvirldaliai jų susideda iš ver
damosios druskos.

Dagclyj vietų tą druską iš
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peržiūrėkime atsiradimą, išeivy- 
stymą ir g-alfrną. ateitį didžiųjų 
tinstu ir monopolių.

Trustai ir monopoliai.
Truisitai ir monopoliai nėra 

visai produktas žmogaus gob- 
štunio ir nedorumo. Jų atsira
dimas buvo lig nuolankus ir 
be pretenzijų. Kuomet kapita
lizmas buvo jaunas, kompeti- 
cija buvo kaipo itaisyklė ir 
“gyvata vaizbos.” Vienok kom- 
|xdicija buivo pragaištinga 
abiem- sugniaužusiems ir sėk
mingiems biznio vyrams. Sėk
mingieji buvo dikeiai užgauti 
mažų ineigų nuo mažų inde
lių.

Kas nors turėjo būti daro
ma. Jie susibūrė į bendrijas ir 
kompanijas, kad išsigelbėjus 
nuo bankruto. Vienok tai jiems 
nedaug ką padėjo,. Ko jiems 
reikėjo buvo pigesnė gamy
ba ir platesnis biznis dėl per- 
svėrimo greitai puolančios pel
nų ra tos.

Tuomet musų jauni ir en- 
tuziiastiški kapitalistai pradė
jo ką tokio, kurio Vikąpitalislų 
klasė niekados neužbaigs. Tai 
pribaigs juos. Savo pasta ilgo
mis nupiginti gamybą ir padi
dinti biznio apėmį, jie sutvėrė 
padėtį, kuri greitai išsprukto iš 
jų kontrolės.

Ankstyvesnis išdirbėjus ne
turėjo savo žinioj mašinerijos. 
Jis prasidėjo įvesdamas indus- 
trijon darbo Padalinimą. Grei
tai jis sužinojo, kad lai buvo 
begalo pigiau paimti skaičių 
nelavintų darbininkų ir duoti 
jiems atlikti paprastą operaci
ją \ pavieniai, negu paimti ge
rai lavintus ir brangius darbi
ninkus ir leisti jų kiekvienam 
atlikti labai painų darbą. Tuo 
budu, ilgas amato nnokinima- 
si darbais ir inistrų mechani
kų aristokratija subirėjo į dul
kes istorijos eigoj.

Vienok, nežiūrint to, darbo 
padalinimas ir specializacija 
nebuvo ganėtinai didelis pelno 
šaltinis. Visais galais buvo 
perdaug darbininkų, apsunki
nančių dirbyklą ir laukiančių 
užmokesčio. Pasiliuosuoli nuo 
dalies arba visos tos minios 
buvo sekanti ambicija musų 
“taupios, ambitingos ir darbš
čios” jaunos kapitalistų klasės.

Jie padrąsino/ išradimą spė

Jus patyrėt, kaip vanduo 
nuolatos džiūsta, iš skysčio pa
vilgta į gaisą, kaip tas gasais 
pa'kįl-a į aukštumą, pavirsta 
ten į debesis, ir kaip iš debesų 
vanduo vėl nukrinta ant že
mės pavidale lietaus ir sniego. 
Jus patyrėt kiek apie kietąjį 
vandenį arba ledą ir apie le
dų upes augštuose kalnuose. 
Jus patyrėt kaip vanduo gali 
susisipaius'ti ir išsiplėsti, kada 
jis atšąla ar siušįla.

Jus patyrėt apie tai, kaip 
tirpsta vandenyj įvairios kie
tos medžiagos ir įvairus ga
nai; apie tai, kaip galima gau
ti visai tyrą vandenį, ir apie 
tai, kai]) iš mineralinio van
dens galima išgauti jame esan
tys mineralai. Jus patyrėt, kad 
vanduo turi savo ypatingą 
spalvą; jus patyrėt apie van
dens darbą po žeme; apie tai 
kaip jis išrausia olas ir pas
kui jas pagražina stalaktitais ir 
kolų urnomis.

Jus, pagalios, .dabar žinote 
kodėl vanduo reikalingas yra 
dėl kiekvieno gyvio ant žemės.

(GALAS)

Ar socializmas yra 
f neišvengiamas?

August Glaessens.

(Tęsinys)
Soeialčs evoliucijos pajiogos 

yra dviejų rųšių. Jos apima 
siižinius ir nesužinius fakto
rius. Sekantuose skyriuose 
mes smulkmeniškai, išaiškin
sime tuos faktorius.

V.
Nesužinųs Faktoriai Socialėj 

Evoliucijoj.
“žmogus”, rašo Karolis Mark

sas savo “Eighteenth Brumaire” 
Liudviko Bonaparto, “tveria sa
vo locną istoriją, bet jis nepa
daro jos iš čielo audeklo; jis ne
padaro jos iš kondicijų, jo pa
ties parinktų, bet iš tokių, ko
kias jis randa po ranka.”

Tai yra aiškus atsakymas daž 
nai debatuojamų klausimų kas 
dėl, ar žmogus tveria isto
riją, ar istorija tveria žmogų? 
Ar žmogus permaino ir daro 
įtakos į savo gyvenimo apysto- 
vas, arba ar gyveninio apystovos 
daro įtakos į žmogų ir keičia jį? 
Marksas atsako, kad abi tų įta
kų yra pajiegos soeialčs eigos.

Nesužinųs faktoriai socialėj 
evoliucijoj yra gyvenimo apys- 
tovų įtaką, vystymasis ekono
minių ir socialių kondicijų link 
anktešnių ir painesnių draugijos 
formų.

Sužinųs faktoriai yra žmo
gaus valia ant gyvenimo apysto- 
vų, jo pastangos pritaikyti gam
tos elementus tarnauti jo reika
lavimams ir jo spėka pagreitinti 
ekonomines ir sociales permai
nas. 1

Sužinųs faktoriai yra pagrin
dinės jietfos socialėj evoliucijoj 
ir, toli gražu, jos nėra dominuo
jančios. Priešingai populiariai 
priimtai nuomonei, žmogus dar 
yra didelis vergas savo apysto- 
vų. Ekonominės kondicijos, so
cialus ir politinės įstaigos yra iš 
didesnės dalies daviniai nesuži- 
nių faktorių socialėj evoliucijoj. 
Didelės sociales permainos įvyk
sta- nežiūrint žmogaus pastangų 
pašalinti jas. Jos yra neišven
giamos. Labai dažnai jų įvyki
mas ir jų karakteris gali būti iš
pranašauta su tokiu veik teisin
gumu kaip spėjimai apie kome
tas ir užtemimus. Pavyzdžiui, 
Marksas išpranašavo ir išaiškino 
įvykimą ir ypatybę trustų ir mo
nopolių, kuomet dar kapitaliz
mas tebebuvo besivystymo laip
sny. Ir dargi, socialistų viltis 
pasisekime jų programos ir ide
alų, nors reakcijos spėkos, žiau
rumas kapitalistų mažumos ir 
abejotiškumas darbo klasės did
žiumos rodo tokių nepergalimų 
klinčių. ’

Paimkime keletą pavyzdžių, 
parėmimui tų tvirtinimų ir iliu
stravimui nesužinių pajiegų so- 
cialės evoliucijos. Pradėdami,.

ka varomų ir darbą pavedo- 
jamių įrankių. Jiie įsigijo jas 
su didžiausiu gvollu, kurs blo
gino juos. Kiekviena mašina 
tapo labiau painesnė ir išlai- 
desnė negu pirmosios ir gamy
bos įrankiai greitai siekė mil
žiniškų proporcijų ir reikala
vo didelių kombinuočių kapi
talo.

Daugiau biznio vyrų turėjo 
dėtis daiktai). Įvairios korpora
cijos tapo sutvertos. Kai maši
nerijos išlaidos priėjo nepasie
kiamų aukštybių ir komerci
jos plėtotė pasisavino milži
niškas sumas kapitalo, kompe- 
ticija mirė ir trustai užgimė.

Tada pradėjo atsipeikėti vi
durinė klasė, tarakoniški kar 
pitalistai. Su pasibaisėtinu įnir
timu jie užpuolė tas “bedu- 
šias” kombinuotes didelio tur
to. Jų šauksmai pritraukė po
li tikieriuis. Asilų partija pa
siūlė rėksniams savo kojas. 
Suskambėjo kampanijų obal- 
siai, — “Laužykime Irusius!” 
“'Grįžkime prie senų gerų die
nų kam pet i ei jos. ’ ’

Nutildymui rėkaujančios 
smulkių kapitalistų klasės, 
Sberman’o Ppcštrustinis Įsta
tymas tapo įvestas. Aukščiau
sia teismas davė trustams ke
lis stiprius smūgius. Jis sut
rempė arogantiškus “piktada
rius didelio turto,” Standard 
aliejaus ir Amerikos tabakus 
i rustus. Mėsos pekeriai, kurie 
pakavo veik kiekvieną pakiuo 
liną daiktą, taipgi papuolė ant 
to paties priekalo. Kai kurie 
kiti trustai ingi buvo .sulaužy
ti.

Net ir aklas galėjo pamaty
ti, kad trustai bu javo dėkai jų 
laužymui. Nors kombimiote 
buvo sutrupinta į šimtą dalių, 
bet, nežiūrint to, ji krutėjo ir 
palaikė įdvasinę (ir finansinę) 
esmę.

Tuomet tapo apeliuota į rc- 
publikonų partiją iir šlapis nu
svyravo pagejbon. “Trustus 
reikia reguliuoti,” paskelbė
nmsų valstybes v^rai. Ir jįę 
buvo reguliuojami komisijų 
gausa.

O, du mano, gerojau,! Trus
tai išaugo milžinais dėkai re
guliacijų. Jie išsiplėtojo į mo
nopolius. Ir monopoliai grei
tai pradėjo reguliuoti valdžią.

(Bus daugiau)
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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 nė vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo;, . . 1

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

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

M ..........................

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE
. > F--------- ---------- -

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

T()WN OF LAKE SKYRIŪS
1614 West 46th Street, Tel. Bodlevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. ^afayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman D16f

ROSELANDO SKYRIUS
238 East 115-th St., Tel. Pnllman 8659

________ 2-2—i—_________ __________ —/

Naujas laikraštis

TELEGRAMAS
TELEGRAMAS yra mė
nesinis ir ne perijodiškas, 
bepartyvis laikraštis, su
sidedantis iš 8 iki 32 pusi. 
Išeina pirmoj subatoj mė
nesio ir ne perijodiškai 
kelis kartus per mėnesį, 
taip tankiai, kaip kada 
prisieina reikalas.
Kaina yra 1 centas už ko
piją; 25 centai per metus 
už visus numerius. Užsi
rašyk tuojau, prisiųsda- 
nias paprastame laiške 25 
cent., ar 25c vertės markių

Telegramas
666 W. 18th St., 

Chicago, 111. v

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENlflUSlfl

AflonturA
VIENYBE

r -■ , ■

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

ją, Karaliaučių ir kii 
tus portus į Eįdkū- 
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.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

„VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juoką skyrią 
„TARKA”

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

Pirkite ^Vienybės” Ben
drovės žėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokią knygą.
vi-

fo

rą- 
rei-

(Reikriaūkite platcsnią 
formaciją apie viską, 
Sykito mums laiškus, 
kalaukito musu piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITtiUfiNIflN
VIENYBE PUBL 60

193 Grand St.
Brooklun, N. Y.

Kur vienybė,
Ten galybe.

Pėtnyčia, Hugpiučio 25,1922

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

V _______________

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt SL 
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 aiba parduodant Lo
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.: įlydė Park 3395 
.j....--------- -- ---------------------------- -----------------------------

f V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53t 
f Tel.: Central 6390

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

V 1. T- -tt- ■ ----------------------• -  ----------------------------------------------------

------------ ■jiLtf'.L.j..! j,*"

Tel. Haymarketf 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare. I

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

c- 
g 1 ......  > ■■■■■..

'Tel. Lafdyette 4223
• i Rlumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

v——... ___ _____ __ -Z

Dr. M. T. Strikol’is '
Lietuvis

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

A. MASALSKIS 
Graborius

(•
I

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139............... .................. . ■/

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ii’ kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitemykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams i?, vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbines ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėto
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi jeigos: 1401 uS. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.
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:<nai Si’HNiii NiiiJis j
b) Vakare bus vakarienė EI- bežy. Taipgi išrinkta komisi- 

ton viešbutyje, tani pačiani 
tikslui.

buvo, tai nei vienas nei antras tai tas vyras sumušė, ją, ir pa

WATERBURY, CONN.

Kodėl Waterbury*io Lietuvių 
Progresyvių Draugijų Sąryšis 
atsisakė dalyvauti parodoje, 

rugpiučio 6, 1922 m?

Vist atsimena gana gerai, 
kad laidoje Walerbury “S»un- 
day Republican,” rugp. 6, 
1922, buvo pranešta, jog Wa- 
teibnry’io L. P. Dr-jų Sąry
šis atsisakė dalyvauti parodoj. 
Vieni žinojo gana gerai delko, 
kiti skleidė visokias provoka- 
tuoriškla-s žinias, vėl kiti sklei
dė raštu amerikoniškuose laik
raščiuose (pvz. kun. Bakšio 
laiškas Watcrbury Republican, 
rugp. 10, 1922 ir tt.) Komisija, 
kuri yra prie rengimo šio ma
sinio mitingo, matydama rei
kalą prirengė šį pareiškimą 
šiam susirinkimui.

1) W. L. P. Dr-jų Sąryšis 
atsisakė dalyvauti todėl, kad 
buvo paniekinti katalikų srio- 
ves žmonių — jų ■dvasiškų ir 
svietiškų vadovų.

2) Atmetimas reikalavimų 
Šviesos ir Lietuvos Simų Drau
gijos (Žiūrėk protokole, pėtny- 
čioje, rugį). 4, 1922).

3) Apšaukta melagiais (kai 
kurias y patas) kada buvo pa
keltas klausimas pelnyčio® su
sirinkime, ( (rugp 4, 1922) kas 
link buletino “Waterbury Eve
ning Demoerat,” kad subatoje, 
rugp. 5, 1922, bus aprašymas, 
,|6>g Waterbury,io Lietuvai turės 
dvilypę parodą.

Tą klausimą pakėlus, vika
ras Bakšys, šaukdamas mela
giai, užginčijo, kad “Water- 
bury Evening Democrat” ne
išleidęs tokio pagarsinimo, bū
tent: “Lithuanians ceJebrate 
Freedom of Nation and 30th 
Church Anniversairy,” ir davė 
savo garbės žodį, kad to ne
bus.

4) Mes nenorėjo maišyti du 
dalyku sykiu, tai yra religijos 
su politika, lx?t jie (žiūrėk 
“VVaiterbury Evening Democ
rat,” rugp. 5, 1922- sumaišė.

5) Rugpjūčio 5, 1922 turėjo 
mes, W. L. P. Dr-jų Sąryšis, 
susirinkimą, kame ir katalikų 
srioyė — demonstracijos ren
gimo Komisijos nariai — atsi
lankė. čia mes dėjome visas 
pastangas, kad demonstracija 
butų ir nereikėtų skilti į dvi 
dali. Mes padavėme rezoliuci
jos tekstą, ant kokių išlygų su
tinkame. Jų atstovai, pp. B. 
B tiškus, V. Janušaitis, Totu- 
raitis ir kiti priėmė, bet kada 
rezoliucija likosi parašyta, vi
si, išskyrus Totoraitį, atsisakė 
pasirašyti, apleisdami su triuk
šmu svetainę, nežiūrint to, 
kad rezoliucijioje dalykas ki
tas likosi pareikštas jųjų svei
katai.

6) Kad atsisakė išklausyti ir 
priimti šviesos ir Lietuvos Sū
nų Draugijų reikalavimus ir 
atmetė reikalavimus 103 
Green St. Kliubo, D. L. K. Ge- 
demino Draugijos ir Lietuvos 
Brolių Draugijos.

7) Todėl progresyviai, prisik
lausę visokių netikėtų ik'olio- 
nių, išsisukinėjimų, net ir 
peržengimo garbės duoto žo
džio, nesiskaitymo ir tt., liko
si priversti atsisakyti nuo da
lyvavimo demonstracijoje ir 
rengti šį masinį susirinkimą, 
kad reikšti lojališkuimą ir pa
garbą S. V. už pripažinimą 
Lietuves de jure ir tuomi pat 
sykiu i>aremti Aukso-Siidabro 
vajų Amerikoje dpi išleidimo 
Lietuvos valiuto.

8) Mes kviečiame visus sy
kiu su mumis. Pagalios mes 
kviečiame visą Waterbury’io 
lietuvių visuomenę, musų dar
bo ir valstijos daibo pritarė
jus remti šį masinį mitingą 
žodžiu, darbu, aukomis, — vie
nu žodžiu sakant, kas tiki kaip 
iAį^a.Li, nes musų tltiTljo >p£iselc.- 
mė — tai paigelba Lietuvai. 
Baigdami pareiškiame.

a) Parodos nebus, bet bus 
masinis mitingas 
Theatre (Auditorium).

c) Taipgi reikšti padėką S. 
V. už pripažinimą musų šalies 
Lietuvos de jure. Mes nėjome 
ir neisime sykiu su tais, kurie 
maišo ar maišys ateityje reli
giją su tautoH reikalais; mes 
sakėme ir sakysime, kad reli
gija ir politika negali būti pa
sekmingas dalbas maišyti sy
kiu.

W. L. P. Dr-jų Sąryšis.

10 <1. rug- 
drau gijos 

veikli. De- 
pažangioji

Foti’s

nenorėjo ja rūpintis. Ma lydit- Įleistas norėjo areštuoti vyrą.

Detroito žinios
18 dieną rugpjūčio Naujie

nų ofise atsibuvo nepaprastas 
LSS. 116 kuopos susirinkimas 
Perskaičius nuo LTS. laišką, 
kuriame kviečiama dalyvauti 
visas progresyves visuome
nės draugijas rengime protesto 
prieš Lietuvos valdžios patvar- 

kiekvienam 
gyvenan- 

po $10.00 
priešingom 

i jo turto

ma tai Mauni” Uetuvos pane
lė davė ženklą “Good bye.” 
Abiem kavalieriam paliko 
kaindidlatuoiti' į kerdžius ožlkų 
ganyti. Dabar galingasis juo
kias, nes jo finansai sveiki, bet 
turtingasis verkia, kad k išė
mus tuščiais, o panelė nei kal
bėti nenori apie gražinimą 
turtų.

Taigi, “hikaut,” vaikinai!
«—P. Jukšietis.

Bet vyro butą smarkaus, ir 
taip policistą sudaužė, kad pri
siėjo nuvežti ligoninėn, o ne
žinomas vyras pabėgo.

Lietuvių 
konven- 
kaip jie 
of Lith-

kymą: uždėjimą' . 
Lietuvos piliečiui, 
čiam Amerikoje, 
metinės duoklės, 
atsitikime atėmimą

visapusi- 
neatbuti- 
ir išnešti

Draugai, apkalbėję 
škai dalykus, atrado 
nq reikalą dalyvauti 
kuogriežčiausį protestą priešais
juodąjį klerikalizmo internacio 
nalą. Tam tikslui paskyrė 3 
delegatus atstovauti progresy- 

kad su- 
• arti-

vių draugijų sąryšį, 
ruošti masinį miti 
miausioj ateitžj.

Protesto mitingas.
20 d. rugpjūčio, Lietuvių 

svetainės name, įvyko pakvies^ 
tų progresyvių draugijų komi
tetų susirinkimas, reikale išne
šimo protesto ’prieš Lietuvos 
valdžios, patvarkymą: uždėti 
Lietuvos piliečiams tam tikrą 
mokestį arba kėsinimąsi atim
ti iš Amerikoj gyvenančių lie
tuvių turtus, esančius Lietuvo
je- ‘ ■ .

Kol kas tame reikale užsi
registravo sekančios draugijos: 
L. T. Sandaros, T. Mylėtojų 
Draugijai, LSS. liti ikiuopa, S. 
L. A. kuopa, Gedimino Kliu- 
bas, Pilietinimo Kliubas. Pa
starasis no.Es faktiškai pilnai 
nesutiko, bet mainoma, kad 
prisidės, nes tai yra ir parei
ga, kaipo Amerikos lietuvių 
piliečių užstoti už skriaudžia
mus Lietuvos piliečius.

Diskusuojant bėgančius rei
kalus Lietuvos valstybės ir 
Lietuvos piliečių šioj šaly keb
lų padėjimą dėl priėmimo virš 
minėto įstatymo, visi delega
tai karatai pritarė rengti, kuo- 
plačiausį piasinį mitingą, kad 
išreikšti savo nepasigančdini- 

mą tuo įstatymu.
Išrinkta nuo visų draugijų 

po vieną komitetą surengimui 
masinio mitingo ir nutarta 
rengti su prakalbom, kad nuo
dugniai išgvildenti tą (kenks
mingą. įstatymą, norimą Lie
tuvos valdžios pravesti užni-

ja parengi mu i rezoliucijos,
kuri bus perskaityta susirin
kusiems masiniame mitinge ir 
po priėmimui pasiųsta Washin- 
gtoimn Lietuvos atstovybei ir 
į Kauną Lietuvos valdlžai. Ma
sinis mitingas įvyks 
sėjo. Taigi visos 
skubotai subruzdo 
troi liečia i ir visa
visuomenė lai neužmiršta los 
istoriško įvykio dienos, nes bus 
kuoplačiausiaii išaiškinti visus 
mus užimanti klausimai, 

>!<*>!<
Rugpiučio 21 d. 

svet. name prasidėjo 
cija L. Vyčių, arba 
save Vadina Knights
uania. Yra suvažiavę suvirs 30 
delegatų, tarpe jų trys ar 4 ku
nigai, taipgi kelios moterys 
ar merginos. Konvencija tęsis 
bene kelias dienas. Konvenci
joje dalyvausiąs česa i t is, Čar
neckis ir Kemėšis. Kaip tik su
važiavo, delegatai turėjo išva
žiavimą ant salos Bell Island, 
kur atsibuvo “baise bąli” lenk
tynės. Mat kals kuo riq»nasi. 

$ * *
Blogos valios žmogus, ar i>a- 

miišęs fanatikas, iš subatos į 
nedėlios naktį sudarkė Naujie
nų pagarsinimą, kurs buvo nu
tepliotas prtie kampo Cardoni 
ir We‘stminster gatvių ant 
St. Ambrazo namo. Plamišu- 
siems fanatikams mat ir ap
garsinimas užkenkia, ir jie ne

sunkiai 
sveti- 

valdžia 
UŽ

paiso, kad gali 
atsakyti už gadinimą 
mos savasties. Vietine 
sugautą sunkiai nubarsiu 
tokį darbą.

Pirmiaus nelabai 'kas ir tė- 
mijo, bet dabar būriai žmonių 
sustoję sikaito ir stebisi iš fa
natiko diarbo. Detroitiečiai nei 
nemanė, kad randasi tokių did
vyrių, kurie ir “sainos” bai
siai skandinasi, kaip buliai 
raudonos skaros. —Z. Y.

Abudu apgauti.

Du vietiniu lietuvių vaikinu 
sutar;ė, pa<faryti “bargain.” 
Buvo taip: vienas iš jų turtin
gas, o antras galingas; turtin
gasis davė pinigų dėl laivakor
tės, kad atvažiuotų jo panelė 
iš Lietuvos, o galingasis uždė
jo paranką, kad butų įleista į 
šią palaimintą šglį. Na ir ma
nė iškirsią šposą.

Kada laukiamoji panelė piri-

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL COM
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

Puikiausia visokių rūbų siuvėjas, 
ant užsakymo pasiuva pagal mitjrą 
ir vSliausiĄ madą, kaip vyrams, 

taip ir moterims.
Valau ir prosinu

Simon Jaškevičius
9243 Russell ir WeBtminster Str. 

DETROIT, MICH.

Policistas Jacob Ylkanen,. 
' saugojąs streikuojančią dirbtu

vę Pere Marąuette, staigu išgir
do moteries baisa, šaukiantį 
pagalbos. Nusiskubinęs į tų 
vietą, atrado baisiai sumuštą 
moterį ir šalę jos stovintį vy
rą. Moteris nusiskundė, kad

Subatos vai.: 8:30 ryto, iki 6 vai. vak. 
Cigaretai Lucky 

Strike
Aprubežiuota 2 kartu 
nai vienam kostume- 
riui. Paštu, nei tele
fonu užsakymų nepri
imam. Kartūnas $1.22, 
Universal Toilet Paper, 1,000 lapelių rytoj; 
aprubežiuota 12 rolių kostum^riui, rolis 51/jc 
Forhan’o dantims Vatos rojiai ,reguliariai 

ver- ligonbučio rūšies, 1 sva- 
39c ro rolis, specialiai Š5c

L. Klein, pirmos lubos

Prima Brand, apitibe- 
žiuota 3 kenai. Nei pa 
štu, nei telefonu už
sakymų nepriimam. 
2 Vi svarų kenas 39c

koselė, 6(k 
tės už ......

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119

Baigus!
Akušeri

jos koleg* 
ią; ilga 
praktika- 

Tisi Penw 
silvanijos 
hospitalė- 
ie. Pases- 
ningai pa
tarnauja 

nrie giin- 
lymo. Du« 
la rodą 
mokiose 
?ose ir 
okiuose 
caluose 
erims 
merginoms.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Pritaikau akinius, sudužusius sti
klus ir sulaužytus rėmus sutaisau 
į trumpą laiką, 
užtikrinu visi
ems, kad gausi
te kuonogeriau
šią patarnavimą ir užganėdinimą. 
Vienintelis lietuvis (Optometrist) 
akių daktaras ant Bridgeporto.

DR. SERNER, (SERNAS) 
3315 S'o. Halsted St., Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

sų

Panele ar Poni TAMSTOS
Kiekvieną kartą, kuomet tik prausi- 

tės arba maudysitės su Lifebuoy, tam
stos pabudinsite savo odą.

Jis yra stebėtinu dalyku kuomet sau
gosite ėjimą į sveikatą ir grožį kas
dieną.

Jis padaro priimnų augimą, kuomi 
gėrisi jūsų draugės.

Jis yra paprastas, lengvas vartoji
mui.

Kodėl nesuteikti pačiai tokią laimę ir 
užsiganėdinimą?

SVEIKATOS MUILAS
Pabudink savo odą!

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349
Vai. 10'—12 lyte ir 7 iki 9 vakare.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

u

vi- 
ii- 
ki- 
rei 
mo 

ir

iiEilZMAN^K
H RUSIJOS

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

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

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

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

t ^ Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 959 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą 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. Nedeliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir lenp 
viausių arme 
nikų, pianų i) 
kitų instru 
mentų. Mu 

armonikos yn 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas i' 
darome naujas.

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

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 I 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vai.

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

Moterims silkinės pančiakos $1.10
Everwear Brand — Kiekviena pora puiki; j 
dubeltavi pirštai, padai ir aukšti kulnai, j 
Cordovan, pilkos, baltos ir juodos. Miera 
8’/z iki 10.

Moterims Šilkines pančiakos
Pusiau madingos, plačia siutą užpakalyj 
siūle. Juodos ir baltos. Miera C 4 CK 
8^ iki 10, pora I
Moterų “Wayne Knit” šilkinės pančiakos. 
Puikios vertybės, merkarizuoto šilko, pla
tus viršus. Juodos ir cordovan. $1.95

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

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietutis Dentistas 

4712 South Ashland Are., 
arti 47-tos gaivia

Sveiko kareterio ir autentiškos rušifes šis rakandu išpardavimas už žemas kainas

5432Tei. Pullman

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

„Chicago, III.
nei

už

3 šmotai — Davenport, kėdė ir

3"""« $98.50

no

Itališkas atgimties dining setas
Amerikoniško walnut, naujo ir populiario dezainini- 
mo, padaryta, kad laikys per metus, už didelio su
taupyto kainą.
Stalas — stambus, 42x 
54 viršus, platus kraštas, 
6 pėdas išskečiamas, ko
jos ir skėstuvas puikiai 
nutekinta, specialiai ap- 
kainuota

$36.50
$3 į mėnesį

1

Paštu 
telefonu 
akymo
pildome ant 
šio dalyko.

Walnut Dreseriai
Su dideliais 4 sta
lčiais, tvirtą apačia, 
franeuziškas veidro 
dis; specialiai

$39.75
$3 į mėnesį

Velouro apmušta seklyčios 
setas

Šis parankus 3 šmotų setas 
— padarytas pagabumui ir 
pailsiui — Queen Anne ma-

hogany baigimo rėmai — springsinė sėdynė — pasi
rinkimas velouro viršais — puikiausios vertės, kuo
met kada nors buvo siūloma Čhicagos $98.50 
šeimyninkems — visas setas

Galiniai Stalai •
baigimo — tvirto iš
dirbinio — gražiai 
tekintos kojos ir ske 
stuvai. Specialiai po

$3.95

5

$46.85
Kėdės — aukštu 
užpakaliu, plačia 
slip sėdyne, Literos: 
odos apiTiuširrvas, 
specialiai viena

$4.85
L. Klein, trečioj 

lubos

Dresenai

Geros mieros apačia 
jęilųst su fra-
neuziško stiklo veid- 
rodžiu — royal qu- 
arter aržuolo baigi
mo

$14.85

Amerikoniško Walnut Dining Setas 
šmotai, — specialiai 
tiktai
Stalas — Queen
Anne stailo — pa- 

apvalainas vi r
ŠUS, 42x54 ----  6 pfe-
das išskečiamas, 6 
kojos — tvirto pa
darymo, specialiai

$27.45

colių stulpeliais misin
gines lovos

Dideliais antgaliais ekstra 
stambiais virbalais — En- 
erlish jyvarantuoto lakerio
— satin ir polet baigimo

— aprube- $23.75 
ziuota

$2 i mėnesį

Englander dubeltava Da-Lova

Sustumiamos mados — tvirti plie
no rėmai—pilkos — nuo rudos ap
saugoto baigimo — višas vatos 
matrasas   margui y s crctonne ir 

šiaip aiškus $19.85 
tiktai

$2 į ntvėnesį

Bridge Lempos
Padarytos dikto ka- 
stingo — gražiai ap- 
trimuotos — plati 
apačia — prideda
mi ir atimami rei
kalingi daiktai. Juo- 

' dos ir polychrome 
baigimo.

$3.95

Kėdės — tikrai tinkan
čios prie stalo pilnas box 
sėdynės išdirbimas, nuo- 
laidais kraštais, mėlyno 
tapestry, specialiai viena 

$8.50 
$3 į mėnesį

MRS. M. WAITKIEWICtf 
(Banienė)

Akuierka
3113 S.Halsted vt.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak- 

itikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

lIKju prie gimdymo.
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimui 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
trižiu- 
Lcodu

mergi-

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

Optometrlat
Tel. BOU levard 6487 
4649 8. Ashland Av». 
Kampas 47-tos gat. 

2-roe lubos

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Sptnduliai

Ofisai 2201 W. 22nd St., kampai & 
Leavitt st. Tel. Canal S222.

Raridencija 8114 W. 42ai 84, 
Tel. I>afayett« MftL
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Žiaurus laikai.
Visur politinėje kovoje 

šiandie yra vartojama tero
ras. Rusijoje komunistinė 
valdžia teroru ‘naikina savo 
priešus. Vokietijoje monar- 
chistai pasaloms užpuldinė
ja ir žudo atskirus socialisti
nių partijų ir valdžios na
rius. Airijoje dabar teroris
to kulka nudėjo Laisvosios 
Valstybės vadą, Collins’ą.

Tie žiaurus darbai niekam 
neatneša naudos. Jie tiktai 
sėja neapykantą žmonyse ir 
daro tarpusavinę jų kovą aš
tresne. Teroras vienoje pu
sėje iššaukia kerštą antroje 
pusėje.

Žiaurumas yra tiesioginė 
pasaulio karo pasekmė. Per 
keletą metų didžiosios sker
dynės žmonės paprato matyt 
kraujo liejimą ir nebevertin
ti kits kito gyvybės. Bet 
žmogaus gyvybės šventu
mas yra šių dienų civilizaci
jos pamatas; kas tą pamatą 
griauja, tas traukia žmoniją 
į barbarizmo gadynę — ne
žiūrint, kokiais kilniais tik
slais jisai vadovautųsi.

Mes labai pasipiktinome, 
kuomet išgirdome, kad Lie

tuvos St. Seimas atsisakė 
įdėti į Respublikos konstitu
ciją paragrafą, panaikinantį 
mirties bausmę. Visos Eu
ropos socialistinis proletari
atas pakėlė griežtą protestą 
prieš bolševikus, kuomet jie 
pasikėsino nudaigot keletą 
dešimčių Rusijos revoliucio
nierių. Ir mes esame įsitiki
nę, kad šitas žmoniškumo 
balsas ankščiau ar vėliaus 
paims viršų ant barbarizmo, 
kurį pagimdė karas.

Naujieji teroro apaštalai, 
komunistai, mėgina pasi
remti didžiųjų socializmo 
mokytojų, Markso ir Engel
so, autoritetu; bet tai yra 
begėdiškiausia apgavystė. 
Marksas ir Engelsas kaip 
tik labiausia pasižymėjo tuo, 
kad juodu pastatė kaipo už
davinį darbininkų klasės ju
dėjimui visos žmonijos pro
greso kėlimą. Juodu išgyrė 
Paryžiaus Komunos huma- 
ningumą ir pasmerkė žvė
riškus jos priešų keršto dar
bus; jų dviejų vadovaujama- 
sai Pirmasis Darbininkų 
Internacionalas sveikino 
Amerikos respubliką, kuo
met ji panaikino vergiją; ir 
tas pats Internacionalas šau 
kė pasaulio demokratiją ko
vot su žiauriuoju Rusijos 
carizmu.

Žmogus neturi būt paver
giamas, neturi būt išnaudo
jamas, neturi būt kankina
mas, neturi būt niekinamas 
ir neturi būt žudomas! Štai 
ką skelbė ir už ką kovojo 
tuodu didieji darbininkų mo 
kytojai. Ir šita gili žmoniš
kumo mintis, kurią juodu be 
paliovos skelbė per visą sa
vo gyvenimą, šiandie la- 
biaus, negu kada nors, yra 
reikalinga, kaipo keliarodis, 
proletariato judėjimui. Tik 
su jos pagelba bus galima 
pergalėti tą baisųjį pasaulio 
karo palikimą.

Apžvalga
RAGINA KOVOT SU KLERI

KALIZMU.

Išėjo 7-as šių metų“Kardo” 
numeris. Jame telpa sekantys 
straipsniai: Klerikalų Naguose, 
Krikščionybė ir Dora, Keli Klau
simai dėl Biblijos, Ką Reiškia 
“Darvinybė Yra Mirus”, žemė 
ir žmogus, Pasaka apie Kainą, 
Krikščionybė ir Moteris, Bažny
čios Manta, Redakcijos straips
nių skyriuje kalbama apie L. 
Šerno mirtį, apie Lietuvos kon

stitucijos priėmimą, Lietuvos 
pripažinimą ir Lietuvos piliečių 
registraciją. Įdėta, be to, kelios 
gražios apysakaitės.

“Kardas” nurodo, kad kleri
kalai stengiasi pavergti Lietuvą, 
ir sako:

“Kiekvieno amerikiečio 
priedermė dabai* yra stoti 
griežton kovon su klerikalais 
kaip čia, taip ir Lietuvoje, ir 
visomis jiegomis remti kiek
vieną pažangųjį judėjimą Lie
tuvoje...

“Artinasi nauji rinkimai, 
kurie nulems kas Lietuvą to
liau valdys. Pažangieji ame
rikiečiai negali leisti, kad ii 
šiuose rinkimuose laimėtų 
klerikalai. Tiesa, kleri
kalai įvairiais žulikiš-
kais budais prisiubagavo 
Amerikoje nemažai pinigų 
Lietuvos klerikalams paremti 
ir išvystyti ten plačią rinki
mų kampaniją. Bet delei to 
nereikia nusiminti. Reikia 
tik paremti tas partijas, ku
rios kovoja su klerikalais, rei
kia duoti joms galimybės irgi 
išvystyti plačią rinkimų kam
paniją, ir jos laimės, nes Lie
tuvos liaudis klerikalų val
džia yra labai įsibodusi ir jos 
veikiai atsikratys, jei tik tu
rės progos užgirsti kiek lais
vesnį žodį.”

KOMUNISTŲ GARMUS 
FILOZOFUOJA.

“Laisvės” Dėdėle mėgina pa
rodyt savo gilią išmintį dūmo
jimais apie nabašninką Dėdę 
šerną. Girdi, Šernas buvęs li
beralas ir tarnavęs buržuazijai, 
todėl “Naujienos” sakančios ne
tiesą, kad' jisai tarnavęs “vi
siems lietuviams”. Bet baigda
mas savo straipsnį, Dėdelė pa
stebi :

“Kaslink jo knygų iš gam
tos srities, tai jas labiau skai
tys darbo žmonės, negu ta bur 
žuazinė (! N. Red.) publika., 
kuri jį lydėjo į kapus.”
Šitie Dūdelės žodžiai sumuša 

visą “filosofiją”, išdėstytą jo 
straipsnyje. Bet jisai, matyt, 

to nejaučia ir prieš pastatysiant 
tašką su pasitenkinimu iškolio- 
ja “Naujienas”.

Kųkotis jisai moka, tą mes 
žiflome; bet kam jisai mėgina 
rašyti apie rimtus dalykus, kuo
met jo mintyse yra tikras Babe
lio bokštas? Laikytųsi gerinus 
savo speciališkumo ribose.'

SOCIALISTŲ KANKINIMAS 
RUSIJOJE.

Visi atsimena, kaip gale per
eitųjų metų daugelis politinių 
kalinių Maskvos Butyrkų kalėji
me paskelbė bado streiką, ka
dangi jiems grėsė deportavimas 
į Turkestano tyrus. Energin
giems Europos socialistų pro
testams pasisekė atremti tą pa
vojų. Dalis Butyrkų kalinių, 
tarp jų keletas Rusijos socialde-

Chicagc, A
mokratų partijos vadų, buvo iš
tremti į užsienius; kiti tapo iš
siųsti į tolimas europinės Rusi
jos sritis.

Bet praėjus kuriam laikui, 
kuomet visuomenės sujudimas 
aprimo, sovietų valdžia sugrįžo 
prie savo barbariškojo plano iš
grūsti į bjauriausias Turkestano 
vietas savo politinius priešus, 
visų pirma socialdemokratinius 
darbininkus. Turkestanas sovie
tų valdžiai pasidarė tokia pat 
politinių priešų trėmimų vietl, 
kaip caro valdžiai buvo Sibiras.

Rusijos Socialdemokratų^Dar
bininkų Partijos centralinis ko
mitetas pasiuntė bolševikų pil
domajam centrui sekantį pro
testą dėl nuolatos vis besidaugi
nančių ištrėmimų į Turkestaną:

“Musų draugai yra gabena
mi administracijos paliepimu 
(reiškia, be teismo nuospren
džio. N. Red.) į Turkestaną, į 
šalį, menkai paliestą kultūros, 
kur siaučia šiltinė (tyfus) ir 
kitokios ligos, naikinančios 
kasdien šimtus žmonių. Nete
kę elementarinių medžiaginio 
ir dvasinio gyvenimo sąlygų, 
atsidūrę svetimų padermių 
apgyventuose , tyrlaukiuose, 
atskirti nuo savo giminių ir 
draugų, nuo proletariato ir 
socialistinio judėjimo ir netu
rėdami progos nė uždarbio su
sirasti, nė knygų gaut, nė gy^ 
dytoją pasišaukti, musų drau
gai yra pasmerkti fizikinei ir 
dvasinei mirčiai.

“Bet dar aršesnis yra iš
trėmimo į Turkestaną klausi
mas šioje valandoje, kuomet 
tenai dedasi gerai žinomi cen- 
traliniam pildomajam komite
tui dalykai (mahometonų suki 
limas, apėmęs didesniąją da
lį Turkestano. “N.” Red.) Mu
sų draugų ištrėmimas į Tur
kestaną šiuo momentu gali tu

rėti tktai tą prasmę, kad val
džia yra sugalvojusi planą ty
čia parinkti tokias ištrėmimo 
vietas Rusijos Socialdmemo- 

' kratų Darbininkų Partijos 
nariams, kur jie bus greičau- 
siu ir tikriausiu bud u išnai
kinti”.
Antram proteste socialdemo

kratų centras išreiškia savo pa
sipiktinimą, kad į Turkestaną 
yra gabenamas Ježov-židerbaum, 
Rusijos Socialdemokratų Darbi
ninkų Partijos centralinio komi
teto narys (tikras Maitovo bro
lis). Šitas deportavimas yra tuo 
labiaus nepateisinamas, kad Je- 
žov buvo paskirtas nariu į Ko
misiją Devynių, kurią buvo su
tvėrusi visų trijų internacionalų 
konferencija Berline. Socialde
mokratų centralinis komitetas 
teisingai sako, kad tai yra begė
diškiausias žodžio sulaužymas, 
kokį galima sau įsivaizduoti.

Ištiesųf bolševikų valdžia savo 
begėdiškumu ir žiaurumu yra 
šimtą kaitų pralenkusi net patį 
carizmą.

BOLŠEVIKU RAUDONASIS
. * . .. -X - či .

Iš CEKOS DARBUOTĖS.
■ l ( .-i- * i

. .............................. -

K. Sėjikas.

TERORAS.

I.
Seniati ir dabar.

“Kurijoj nėra įstatymo: joj 
jlra tik stulpas, o ant stulpo 
kabo karima.” Apie šimtas me
tų atgal tokiu posakiu apibudi
no euristinės valdžios tvarką 
paskubęs rusų poetas, Puški
nas. Nuo to laiko daug van- 
dens nuplaukė. Šiandien Jlusi- 
joj neM’ira “stulpo,” ant kurio 
kabo “karūna“: jis sutrūnėjo 
ir krisdamas į žemę nutraukė 
su savim karūną. Užstojo kiti jau pradėta maistui naudoti.., 
laikai, kurie pagimdė ir nau
jas dainas. Tačiau naujosios 
dainos skiriasi tik savo for
ma, bet ne esme. Pirma Puš
ie in’o eilordščio posakio dalis 
ir šiandien tebėra 'teisinga. Pa
kitėjo tik antroji dalis. Nūdie
niai Rusijos tvarkai atatiktų 
maž-daug teiks posakis: “Ru
sijoj nėra įstatymo: joj yra 
tik visagalinga čeką.”

Kad tokiam tvirtinimui yra 
rimto pagrindo, skaitytojai 
pamatys iš' žemiau talpinamų 
faktų. Visi taktai šiam raši
niui paimti iš knygos 'antraš
te “Če ką,” kurią nesenai iš
leido Socialistų. Revoliucionie
rių Centralinis Biuras Berline.

Knygoj “če-ka” telpa tryli
ka! atskirų rašinių. Jų autoriai 
visi yra socialistai, kuriems sa
vo akimis, o lankiai neit savo 
kailiu, teko patirti čekos baise
nybes. Del labai gerai perma
nomų priežasčių autoriai pasi
rašė pseudonimais. Mat “lais
voj” Rusijoj dalykai yra taip 
sutvarkyti, kad šiandien laibiau 
negu kada nors tinka dainuo
ti:

r u ■

“A dlia bolševo progresą 
Nužno štob byla pod pres-

soim pressa.”
(O didesniam progresui rei- 

kalifiga, kad spauda butų po 
slogučiu). Taip dalykams 
esant, žinoma, opozicijos spau
da turėjo susisukti sau lizdą 
Vakarinės Europos šalyse. Taip 
buvo Gercencf* Layrovo ir ki
tų revoliucionierių laikais, taip 
yra ir dabair.

Bet eikime prie paties daly
ko: prie knygos turinio ii'r prie 
paduodamųjų joje faktų.

Rusijoj viskas galima.
“Deja! Bolševikų režimu gy

venant Rusija virto tokia ša
lim, kurioj nieko nebėra nega
limo. Čia tai ir gludi jos padė
ties baisumas. Nėra ir negali 
būti sugalvota apie ją tokios 
niekingos įpasakos, kurią toli
mesnė Įvykių eiga nepaverstų 
į niekingą tikrybę,” taip rašo 
Vilk to r Čcrnov'as knygos įžan
goj.

Vos porą mietų atgal buvo 

Skleidžiama netikėtinų gandų, 
buk Rusijoj žmogaus mėsa 
pradėta maistui naudoti.1 Ta^ 
tai, pats savaime suprantama, 
bolševikų spaudos buvo pava
dinta isteriniu prasimanymu 
lengvatikių galvoms sukti. Bet 
kas dedasi dabar? Da visai ne
senai pačių bolševikų laikraš
čiai išspausdino žymaus ko
munistų komisaro, Antonovo 
Ovsenko, pasakojimą apie tau 
kas dedasi bado apimtose gu
bernijose. “žmonių lavonai

Badu numirusių giminės yra 
verčiami pirmomis dienomis 
prie (kapų statyti sargybą.. . 
Numirusį Vaiką kapojama j 
šmočiutkus ir dedama į katilą.” 
Tokį raportą patiekė sovietų 
suvažiavimui paslkiibusio Kry- 
lenkos sandraugas. Raportas 
buvo spausdinama oficialiniuo- 
še bolševikų organuose. Be to, 
tuose organuose itilpo nema- 
žiai ir kitų aprašymų, kur už
registruota kanibalizmas...

Černov’as sako:
“Bolševikų režimu gyve

nant Rusija pavirto neapribo
tų galimybių šalimi. Jeigu kas 
netiki pasakojimams apie kan
kinimus tik lodei, kad jie pa
eina iš viešpataujančios parti
jos politinių (priešininkų, tai 
mes paduosime bolševikų ad
vokatų prisipažinimus.

“Užsieniuose ir Rusijoj pa
sireiškia ytin siti prus judėji
mas, kurio obalsiu JTa ‘naujo 
kelio pasirinkimas’. To judėji
mo šalininkus galima įtarti 
bile kuo, tik ne bolševistinio 
veikimo juodųjų pusių perdė
jimu. Priešingai, jie yra pasi
rengę įteisinti ir labiausia krau- 
jageringus Kremlių o valdžios 
darbus, remdamiesi istoriniais 
precedentais — Sullu, Joannu 
Baisiuoju, Petru Didžiuoju, 
Gromwe ll’u, Rebespicrre’u. 
‘Kiekvienas jų žinojo, del'ko 
jis lieja kraują, ir jeigu tai, 
ką jis budavojo, buvo protin
ga ir naudinga, — tai istorija 
jam kruviną nuodėmę atleis
davo, maža to, pripažindavo, 
kad kitokiu budu nieko nebū
tų buvę galima ir pabudavoti.’ 
Ne tame dalykas, kad tie, ku
rie privalo būti šiurkštus ir ne
gailestingi, yra perdaug šiurkš
tus, perdaug negailestingi. 
Nūn tas blogumas rusų val
džiai — kokybė... Energin
gas valdytojas yra žiaurus. Jis 
savo valia sulaužo žmonių va
lią, savo darbuotėj tankiai jis 
nepaiso kiltų, o kantais net ir 
šventų žodžių. Jo sunkus, juo
das darbas neleidžia jam do
ros žvilgsniu būti tyram’. ”

Tie žodžiui priklauso “nau
jo plauko” bolševikų valdžios 
sekėjams, prisiplakusiems iš

Pėtnyžia, HugpfaČio 25,1922

dešiniųjų visuotnenės sluoks
nių. Jų raštų rinkinį antrašte 
“Smiena Viech” bolševikai pa
laimino, pavesdami valstybės 
spaustuvei išleisti tą rinkinį 
Rusijoj. Rinkinyj randasi toks 
nekaltas pasakojimas: ‘Tero
ras siaučia visur; jis veikia į 
žemus, nenormalinius jausmus. 
Charkoviečiai pasakoja, kad 
paskubusio Saenkos mažiukas 
sūnūs prašė: ‘tėvuk, leisk man 
šaudyti buržujus’ — ir tėvas 
duodavo mylimam sunui šau
tuvą. Nesinori tuo įtikėti, bet į 
tylintį dangų šaukia nesuskai- 
totfni baisus faktai, jau tikrai 
įrodyti nuo moterų nuplėštais 
skalpais, lavonais, kurie buvo 
rasta tokiame stovyj, jog pa
tys daktarai negalėjo pasaky
ti, kas su nužudytaisiais buvo 
daroma”...

Yra ir kitų stačiog netikėti
nų dalykų, kuriuos čekistai 
nuolat praktikuoja. Tai žadi
nimas moterų. Jei kokiam če
kistui pasidaboija moteris, taį 
jis areštuoja tos moteries arti
mą giminaiftį ir grąsina jį su
šaudyti. Moteriai statoma toki 
sąlyga: atsiditok man, tai aš 
paliuosuosiu tavo giminaitį, o 
jeigu priešinsis — tai jis bus 
sušaudytas. Labai tankiai areš- 
tuojaus nelaimingos moteries 
tęvas arba brolis. Kas lieka jai 
daryti: gelbėti mylimo žmo
gaus gyvybę ar savo garbę? 
Žinoma, pasirenkama pirma- 
sai kelias...

Tai ne “buržujų” išmistas. 
Pačių bolševikų oficialiniai do
kumentai kalba apie , tai. “Pir
mame visos Kurijos • pasitari
me kai dej partijinės darbuo
tės sodžiuj,” Vitebsko guiierni- 
jos <lelegalas papasakojo tokį 
dalyką:

“Polocko apskrities partijos 
komitete atsirado toks žmo
gus, kuris — jus atleisite man, 
jeigu aš tai pasakysiu čia, bet 
aiš pasakysiu liesą — išžagino 
apie dešimtį moterų. Ir labai 
apgailėtinas daiktas, kad tas 
‘komunistas’ iki pat paskutinio 
laiko randasi partijos komite
te.-Tasai niekšas, priklausantis 
partijai ir vaidinąs joj svarbų 
vaidmenį, palys galite supras
ti, baisiausiai erzina kaimie
čius” (Komunistų Partijos sle- 
nografinė atskaita, p. 41).

Sunku tuo tikėti. Tačiau tai 
faktas. Pačių bolševikų ste- 
netgrafinėj atskaitoj tatai už
rašyta. Įdoimu pažymėti ir tą, 
kad komunistų suvažiavimas į 
Polocko įvykį neatkreipė jo
kios domės. Nebuvo pasirūpin
ta net sužinoti to “herojaus” 
vardas! Yra skaudžių vietų, 
kurių nemėgiama užgauti: 
daug ramiau -— praeiti pro ša
lį jų. O kai dėl aukų, tai imant 
galvon “pasaulines” bolševiz
mo problemas, — ką reiškia 
išniekinimas kokio desėlko 
moterų! Pseudo-komunistinis 
farsas jokių asmeninių trage
dijų nepripažįsta.

(Daugiau bus)

PADAGĖLIS KASMATĖ

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialinio korespondento)

(Tęsinys)
Alle seien gegruesst, vvelęhe die Liebe hier
Um den Heiland verent, trauernd ihm nach- 

zugeh’n
Auf dem Wege dės Leidens
Bis zur Staette der Grabesndi.
Die von nahe und feme heute gekorpmen sin, 
Alle fuehlen sich hier Eines in Brudersinn, 
Als die Jeunger dės Einen,

Der fuer alle gelitten hat!

Bette, betet mis uns, da sich die Stund, 
erfuellt,

Dass dės heil’gen Gehiebdes
Schuld wir zahlen dęm Evvigųn.

(Bukit pasveikinti visit kūrins čia jungia Išgany- 
tojaus meilė, budint jį pasekti kančios keliu iki 
grabo vietovei! Kurie iš arti ir toli šiandie at
ėję yra, visi jaučia brolingumo dvasioj Vieną, 
kaip mokiniai Vieno, kuris dėl visų kentėjo. Mel
skitės, melskitės su mumis, kad įsikūnytų valan
da, nes mes švento įžado kaltę sumokame Amži

najam). Paskui vėl koras, muzikos palydimas 
gieda, vėl eina gyvas paveikslas — Kryžiaus pa
garbinimas — paskui vėl koras. Ir tik po tokios 
įžangos koras pamažėl i ritmingai pasišalina nuo 
scenos ir prasideda vaidinimas.

Vaidinimas prasideda Kristaus įžengimu į 
Jeruzalę ir pirklių iš bažnyčios išvarymu ir toliau 
eina tokioj tvarkoj, kaip bažnyčia ' mokina iki 
Kristaus iš numirusių prisikėlimo — turinys vi
siems žinomas. Ta visa medžiaga padalinta į 
penkiolika dalių, prieš kiekvieną dalį pradėsiant 
išeina koras, eina gyvas paveikslas, eina kormeis- 
terio prakalba, vėl koras ir tik tuomet prasideda 
vaidinimas toliau (koro operacijų metu keičia
ma dekoracijos ir prirengama scena tolimesniems 
žygiams). Del tos priežasties ir vaidinimas pa
sidaro ypatingas. Koras, su savo simetrija, rit
mingais judėjimais, savo margaspalviais drabu
žiais, yra jau aiškiai išreikštas stilizacijos elemen
tas ir labai primena antikinį teatrą. Gyvieji pa
veikslai labai primena bažnytinės dramos užuo
mazgą, kada ji visa susidėdavo iš gyvų paveikslų 
ir buvo atliekama bažnyčioj. Prologų struktūra 
rodo aiškų iezuitų teatro intakos antspalvį.1 Pa
galiau, vaidinime eina greta Kristaus žygių ir 
darbo, greta jo kančių šiokiadienio gyvenimo sce
nos su savo reikalais ir uždaviniais. Tokiu budu 
vaidinimas pasidaro labai komplikuotas veiksmas, 
susidedantis mažiausia iš penkių’atskirų elemen
tų.

Bet kormeisteris žilas senukas pačioj pra
džioj virpančiu balsu šaukė: Melskitės, melski
tės su mumis! Senasai Georg Lang intikinėjo 
ir įtikino karalių, kad oberaummergauiečių vai
dinimas yra prakilni Dievo malda. Senasai Dev- 
rient savo puikioj knygoj apie tą teatrą irgi ti
kino, kad tai yra Gottesdienst — Dievo malda, 
bet aš visu griežtumu įsitikinau, kad tai tėra tik
tai teatras, ir kad į tą vaidinimą galima žiūrėti, 
tiktai kaipo į meno reiškinį. Ir štai kodėl.
VII DIEVO MALDA AR TEATRAS

Kas tai yra Gottesdienst, kas tai yra mal
da?

Aš ja neatsimenu, kaip kadaisia mokiaus iš 
mandragalvių katekizmų maldos apsprendimą, 
tiktai berods ten buvo ir “Tėve musų”, ir “Svei
ka Marija” ir dar kaž kas tenai priskaityta prie 
maldų leksikono. Taip pat, berods, tenai figū
ravo ir maldos rytmetines, ir maldos vakarinės ir 
dar kokios tai. Tiktai dabar aš manau, kad nei 
“Tėve musų”, nei “Sveika Marija”, nei jiems pa
našios -i—-nėra maldos. Tuo labiau nėra malda — v .1 r . ■' \ ■ l ,

našios — nėra 'maldos. Tuo labiau nėra malda — 
sena nesąmone — Dievo garbė, Dievo gerbinimas, 
liudijantis tiktai musų šiokiadienės ideologijos 
tuštumą. Ištiktųjų, einant krikščionybės mokslu, 
jeigu Dievas žmogų ir pasaulį įkūrė, jeigu Die
vas visur yra ir visa gali, tai ką jam reiškia, kam 
jam reikalinga ta garbė, kurią jam galėtų šiokia

dienis žemės drėgnas kirminas žmogus — suteik
ti ! Ir jeigu Dievui garbė reikalinga — ar jis jau 
jos ne galėtų pasidaryti kokiu kitu tikresniu, iš
kilmingesnių budu?.. Negu lankti kol koks grieš- 
ninkas užsimanys jį kiek pagarbinti?! žinau, 
kad teologai Dievo garbės reikalą labai gražiai 
aiškina, bet tam jie ir yra teologai, tamsius daik
tus gražiai aiškinti, o aš esu paprastas pilietis, 
kurio daliai tenka ir pateliai kalbėti, ir bažnyčiai 
dešimtinę atnašauti...

Ir mano pilietines sąžinės išmanymu, malda 
nėra nei Dievo garbinimas, nei išanksto nustaty
tų tam tikrų tekstų barbaliojimas. Pirmas, kas 
kalbėjo dabar nustatytą maldos tekstą, — gal ji 
jam tuomet ir buvo malda, bet dabar jau ji ne
bėra tųkia. Malda — tai tam tikras žmogaus 
pergyvenimas, kuris pas kiekvieną žmogų būna 
kitoks, žiūrint kaip kas dievybės idėją jaučia ir 
kokioj dvasios padėty kalbamąją valandą jisai 
randas. Pavyzdžiui, panteistinės dvasios struk
tūros žmogui malda bus tokia dvasios padėtis, 
kada jis jaučia, tarytum jo siela vienu gyvenimu 
su dievybe gyvena. Nuskriaustam prislėgtam žmo
gui maldos moihentaš bus visų ryškiausias, kada 
js tikis, kad ateis tokia galybė, kuri gera yra, ku
ri, nors nematoma, bet ji globoja, kuri jį iš ne
laimės išgelbės. Ir taip toliau. Ne vieta čionai 
nustatinėti maldos apsprendimą — tai net ne 
teologijos, tai greičiausia vien tik psichologijos 
reikalas. (Bus daugiau)
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Vladas Undaras.

Kaip jau buvo rašyta vakar 
“Naujienose/* Dailės Institute 
ties skulptūra “SįMi nurotoji 
Pergalė“ nusišovė jaunas lie
tuvis dailininkas (skulptorius) 
Vladas Undaras.

Velionis Undaras iš pat jau
nystės dienų turėjo didelį pa
traukimą prie dailės. Bet žiau
rios gyvenimo aplinkybės ne
leido jam savo talento išvysty
ti. Tatai galima numanyti iš 
jo paties nusiskundlirno, kuris 
tiliio šių metų “Naujienų’* nr. 
10. Jo šitą nusiskundimą čion 
ištisai paduodame:

“'Kad ir mažai, kam įdomu, 
bet visgi trumpai parašysiu/ 
Man buvo dvylika metų kai j 
statė Šilalės bažnyčią. Aš la
bai indomavau to darbo proce
su, kaip arkitektura, ornamen
tika, škulptura, stovylom ir ta
pyba.

Tais darbais indėmaudamas 
net įkyrėdavau tiems darbi
ninkams. Vieną kartą net ir 
mušt gavau. Namie parėjęs 
mėgindavau diitbti kaip ma
čiau, nežiūrint, kad ir pirmiau 
lipdydavau iš molio ir iš med
žio išdrošdavau vaizdus, tan
kiausiai kur pasislėpęs, nes na
miškiai mano darbus sulaužy
davo. Ant kiek man smagu 
būdavo matyti tuos darbus 
statymo bažnyčios, tai ant tiek 
nesmagumo man suteikdavo 
įspūdžiai, kad visi amutnin- 
kai tai buvo svetimtaučiai: 
rusai, vokiečiai ir lenkai, o 
lietuviai tik plytas ant nugaros 
nešė ir molį minkė. Tai nuo to 
laiko aš ir užsibrėžiau sau tik
slą — mokintis skulptūros, 
manydamas, kad ir lietuviai 
gal išmokti tokių darbų.

Pabaigęs Šilalės liaudies 
mokykla išvažiava.11 į I*etra»pilį 
ir ten mok i na us savo uždirb
tomis lėšomis; paskiau užsie
niuose — Francijoj, Belgijoj ir 
Vokietijoj. Praleidęs aštriausi 
karo krizį belaisvėje Vokieti
joj, i>o karo atvažiavau ir 
Amerikon pasimokinti, entu
ziastiškai tikėdamas, kad busiu 
kada... lietirviams reikalingas 
ir man atjaus. Bet patyrimas 
parodė kitaip: kad • lietuviams 
skulptūros daile dar nereika
linga (jei bent palaukus 50 
motų ivikcs). Man taipgi ne
reikalinga ji, nes su savim nie
ko nenusinešiu. Tai kam ir gy 
venti, be naudos sau ir ki
tiems?

Aš esu pasirengęs kas valan
dą atsisveikinti su šiuo veid
mainingu pasauliu!... Ta va
landa jau arti, nes jau gana 
įgriso jausmų skundos per 20 
metų. Visvien, aš nieko nenu
stosiu, išskiriant amžiną skur
dą. žinoma... smerks mane 
už tokį pasielgimą, net pripa
žins netobulu, ne energingu, 
bepročiu, ir taip toliau... Pa
gal tokių išvadų, tai mulai yra 
protingesni pasaulyje, nes jie 
niekuomet saužudystės nepa
pildo..

Iš šito nusiskundimo matyti, 
kad vėlionis jau nuo senai 
prie saužudystės rengėsi.

Pas velionį rasta du laiškai: 
vienas policijai, kivriainie pra- 
šonna jo lavoną sudeginti, o 
antras rašytas lietuviškai, ku-

. 1 < 
name jis nusiskundžia, kad 
jeigu negalima progresuoti dai
lėje, tai betikslis gyvenimas... 
Jo lavonas yra nuvežtas Wes- 
tern Casket Co. lavoninen, 177 
N. Michigan avė.

Žodis apie V. Undurą

Undaras gi, man rodosi, 
ją už idėją, bet gyvenimas 
neleido pasiekti savo tik

Nesmagu girdėti panaši ži
nia: “nusižudė/’ bet gyvenime 
pasitaiko matyti lošiant viso
kias gyvenimo dramas. Vieni 
jų lošia už pinigus, kiti už idė
jų- 
lošė 
jam 
slo.

Kiek iman teko matyti V. 
Undaro skulptūros kūrinėliai, 
geriau sakant biusteliai, kurie 
yra kopijuoti iš senų spaus
dintų paveikslų, neparodo di
delės dailės, o tik visų pirma 
metasi į akis saumoksliška 
teknika. Aš mačiau porą 
ar daugiau tokių jo biustelių 
kaip ve: Marksas, V. Kudirka, 
Maironis ir Žemaitė. Kum Mai
ronis kiek geriau padarytai ir 
supratau, kad žmogus turi di
delį gabumą savo darbe ir tu
ri patraukimą dirbti, bet 
dla daug truko mokslo jo 
bu i.

Apie viduržiemį S. m. 
teko ypatiškai susipažinti 
Vladu Undaru, kuomet 
esant Dailės Institute atėjo pas 
mane iš kitos Liesos mokyto
jas, Elmer Forsbeig, kuris 
mane gerai paižino iš pasikal
bėjimų apie lietuvių socialistų 
politiką, ir sykiu atsivedė U'n- 
darą. Jis man perstatė jį ir 
pasakė, «kad čia esąs lietuvis, o 
aš jo nė nepažįstąs. Ir jisai 
mane paprašė, kad perkalbė
čiau angliškai, nes velionis ne
mokėjo anglų kalbos. Tada'•ve
lionis papasakojo, kad jis atė-

i Dailės Institutą mokintis 
Forsbergui paklausus, ar 
kur mokinosi skulptūros ar 

pats tiek jos išmoko,

jam 
dar-

man 
su

man

tr
jis
lik
1/ndaras pasakė, kad prieš ka-

eiti mo- 
prigelibū- 

Mokyklo- 
porą mė-

kokion ten dailės mokyklon, 
}>et karui prasidėjus jis tapęs 
paimtas^lcariuomenėn ir neil
gai trukus patekęs vokiečių 
nelaisvėn, kur ir skurdęs ]M‘r 
keletą metų. Vėliau jam pasi
sekę ištrukti iš vokiečių ir at
vykęs Belgijon, kur susipaži
nęs su tulu muziku ir skutpto- 
•imn, kuris apžiūrėjęs jo skul
ptūros darbą, patarė 
kyklon ir sykiu jam 
jęs įstoti mckyklon. 
'e buvęs liktai apie 
nėšių, ir atvykęs į šią šalį.

Tada velionis nusiskundė 
man ir Forsbergui, kad jis 
turįs pridirbęs daug skulptūros 
lietuvių tautos žymesnių žnio- 
nių biustų, bet lietuviai esą 
negana (apsišvietę ir neįvertiną 
jo (laibo ir neperką skulptū
ros. Forsbei^as vėl jį užklau
sė: kodėl gi nepardulodi ang
lams savo darbo? Tai velionis 
atsake, kad nemanąs, jog ang
lai pirksią lietuvių dvasios biu
stus. Forsbergas pastebėjo: O 
yes! Jei tiktai jie butų geri!..

Velionis paprašė mane su
teikti jam informacijų kaip įs
toti mokyklon ir kas bus, kad 
jis negalįs užmokėti už moks
lą. Forsbengas sutiko surasti 
jam tinkamą darbą mokyklo
je padirbėti rytais porą valan
dų, už ką bus suteikia jam pil
na proga mokintis. Aš taip
gi apsiėmiau surasti jam dar
bą 'mieste valgykloje (Cafete- 
ria), kur už 1 vai. darbo (nu
rankioti indus nuo stalų), gau
tų visą dienos valgį. Jam Fors- 
bergas paliepė ateiti už poros 
dienų (tai buvo subatoje), kad' 
panedėily pradėjus mokslą, bet . 
jis neatėjo paskirtu laiku.

mane klausia kodėl jis neatėjo. 
Jis sakosi gavęs iš ofiso jam 
darbą. j

Sąvailė po to atėjo vėlionis 
vėl pas mane, bet nieko neuž
simena apie savo prižadą mo
kintis. Man užklausus, kodėl 
jis taip atmainė, savo nuomo
nę, jis išsireiškė, buk nesą 
reikalo mokintis, kuomet lie
tuviams nereikia skulptūros ir

davę suprasti, kad jisai neno
ri stoti Institutan, išmoti neda
rnas, kad gana karo metu ken
tėjo daug skurdo, o ir čia pa
našiai reikia gyventi...

Da nuėjus su juo yalgyklon, 
prisiėjo su juo plačiaus pakial- 
bėti, bet nieko negalėjau pa
tirti, nes jis buvo labai susirū
pinęs ir nervu o tas, 
daugelis dail i n i nk ų 
kalbami, kurie savo 
temperamentu 
siekia prie kokio nors

Tai tiek aš patyriau 
velionį Undarą.—M. J.

kaip ir 
esti nesti- 

ikarštu 
ir užsidegimu 

tikslo.
apie

Šileikis.

MERGINA MĖGINO NUSI
ŽUDYTI.

Užpereitą naktį, 18 metų 
mergina mėgino nusižudyti 
Douglas ]>ark,o plaukykloj. Po
licija tai patęmijus, ji buvo iš
gelbėta. Jos vardas esąs Mary 
Broxn iš Detroito*. Sako, kad 
ji tat dariusi dėl negalėjimo 
sususirasti darbo. Nugabenta 
Pavieto ligoninėn.

AUTOMOBILIUS UŽMUŠĖ 
MERGAITŲ.

Lillian 'Walinsky, 8 metų 
mergaitė, 2410 W. Walton st. 
tapo mirtinai sužeista prie 
kampo Iloyne ir VValton gat
vių. Ji pasimirė kely į šv, 
rijos ligoninę. Šoferis, 
Lorisli, 5638 So. Michigan 
areštuotas.

. Miv-
Roy

. avė.

MOTINA PALIKO MERGAITĘ
(iottage Grove Stoties polici

ja ieško jaunos motinos, kuri 
pereitą seredą paliko savo 
dviejų mėnesių senumo mer
gaitę vienoj State gatvės krau
tuvėje. Mergaitė nugabenta šv. 
Vincento našlaičių prieglau
dom Sako, ji esanti turtingos 
Šeimynos.

GAVO $5 ATLYGINIMO.
Leo Natonsiki, 15 metų vai

kinas, Western Union pasiun
tinys, yra labai teisingas. Pe
reitą seredą jis, ant Monroe ir 
La Šalie gal., rado $35,475 
vertės čekį. Vakar jis įteikė ■ 
tą čekį savininkui, už ką gavo j 
$5. alyginimo. ’

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMBINO
Vaisbaženklls Rog. S. V. Pat. Biuro

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunėiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

RALTIJOSAMERIKOC ■J LINIJA 9Broadw, Nev'l5rk.N.Y.USėILIETUV^ _.
A . per. Hamburgą,piltąją,z/.: ARbAUEPOJų. . j

."Važiuokit visi parankiu ir nešiu keliu 
rjf Lietuviai važiuoja i Piliavą 
r aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

V USA TREČIA KLASSA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ii* 8-nių LOVŲ
S. L1TUANIA ............................  Rūgs. 6
8‘. POLONIA ............................  Rūgs. 20

TREČIO.S KLASOS KAINOS Į:

S,
S.

$103.50 ~ PIUIAV4 $106.50 

E
—LIEPOJŲ Ui MEMELĮ $107.00.

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

IŠPARDAVIMAS
$40 Siutai dabar $18
$50 Siutai dabar $24
$65 Siutai dabar $35

200 porų unijos darbo kelinių ant rankų, turi 
būt išparduota po (
ir aiigščiau
Vaikų siutai su dviem porom* keli- V K 
nių saizo nuo 6 iki 18 metų I v
Strytkarių vyrams kelinės unijos darbo.
Vaikams į mokykla eiti tvirtos kelinės.

' I
Mes gvarantuojam gerumą drapanų, kur su
taupysit 50%.

95c.
Ateik anksti, nes vėliaus atėjęs gali jau negalit

PAUL LEASES
3616 South Halsted Str<S$t

Tel. Boulevard 1566

MIRS ŽYMUS DARBININKŲ
, DARBUOTOJAS.
Pereitą antradienį, rugpjū

čio 22 d., Midlothian Golf 
Club kambariuose mirė įžy
mus darbininkų darbuotojas 
Arthur A. Ldwis, 50 m. am
žiaus, 54 W. Burton place.

Dvidešimt devyni metai at
gal jis atvažiavo Iš Anglijos i 
Suvienytas Valstijas. Čion jis 
buvo paskilbęš kalbėtojas ir 
per daug metų buvo preziden
tu Workers University Socie- 
ty.

Spėjama, kad jis mirė nuo 
karščio.

Jis per ilgus metus 
sė Socialistų partijai 
vienas žymiausių jos 
jų, lektorių ir rašytojų 
iš paprastų darbininkų, nepa
siekęs jokio mokslo, vien tik 
savo paties pastangomis prasi
mušė į viršų ir patapo vienu 
žymiausių darbininkų švietėju, 
kuriam darbui jis atdavė visas 
savo spėkas. Jis skaitydavo 
lekcijas Garrick teatre.

priklau- 
ir buvo 
kalbčto- 
. Kįlęs

Lietuviu bateliuose
LSS. VIII RAJONO KOMITE

TO SUSIRINKIMAS.

Rugpjūčio 21 id. Naujienų 
name įvyko LSS. VIII rajono 
/centro Įkolmilteto susiriūkimas.

Iš komisijų raportų paaiškė
jo, kad LSS. VIII rajonas ne
tiktai gerai laikosi pinigiškai, 
bet taipgi jis ididleja ir nariais

Svarbesnių nutarimų buvo 
šie: kaip tiktai oras atvės, nu
tarta įsteigti LSS. VIII rajono 
vakarinę mokyklą. Nutarta su
rengti prakalbų maršrutą. Nu
tarta laikyti LSS. VIII, rajono 
konferenciją rugsėjo 24 d.

rinkti knygasPasižadėta
Lietuvos 
partijai, kur liktai bus galima. 
Knygos buis perduodamos LSS. 
Sdkretoriui A.‘ Zybontili.

Susirinkusieji buvo* pilname 
pitsdrįžimc pradėti veikti LS.- 

l Sąjungoje ir socializmo labui.
— A. Grabelis, sėk r.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, (Olark 
Ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
lobėj nuo Adams gatves, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nub paskelbimo.

4237 Spindis J.
4238 Stathis Paul
8 Ba j ne raitė i Pet'rusei
12 Bil-iavicus Stanislovas
32 Daviotas Antanas
47 Galiminaite Miss Besi
4, Gavetilis J. T. and Son
55 Gosunas Kaziiinėros
67 Jacuis Paul

Jakaitis Pilnas 
Joroisiiuis Povilas 
Jvvzajtis Juozapas 
Kosinskas Napaliaiias 

Lekauskas Zigmantas 
Matulionis S 
Mateliunas Ignac

08
70

83
87

. 94
96 Mazenis Jonui 
112 Petikus Wlad

, 115 Pocvic ILudvikas 
Širvaitis George 
Stankus Viktoria 
Sukis Bzonis 
Vickute Kašte 
Yonaitis A

157 Zojaipaitis F. A.

137
142
152

KLHNBROC11 HALSTED. 2OI* ST S 
* 1 CANALPORT AV E UFCANALPOR-T .

$25,000 Bostono Ceveryku Pirkinis!
Išpardavimas, kokio niekad nebuvo! New Yorko ir Bostono marke- 
tai visiškai tapo “iššukuoti” šia nepaprasta verte. Todėl, musų pir
kėjų pasekmes, galit nuspręsti, kuomet pamatysit tavorą! Vaišės 
Bargenais! Darbymetis avalų visai šeimynai.

_ ....m. ... .    ■   n ■.■<■! i     .■■■■■.■■■i. — — — ..i-.... - — -      . ..     , ...... . ._ ...■ „■...  ‘ ■■■ • —

MERGAITĖMS IR VAIKAMS 
MOKYKLOS ČEVERYKAI

Minkštos juodos kid ir gun me
talo veršio odos, šniūrais suriša
mų stailo, kojos foroinos kurpalis, 
miklios odos .padai, miera 8% iki 
11 ir 11% iki 2. Labai J 
specialiai '

a CQ padai, gumo užkulniais, 98c H* I visokio dydžio po
VAIKAMS MOKYKLOS 

ČEVERYKAI
Gun nvetalo veršio odos ir mahogany 
rudi English arba Blucher mados, iš 
vieno šmoto odos, prisiūtais padais, 
gumo užkulniais, miera C O CC 
iki 5% po

VYRIŠKI DARBINIAI 
ČEVERYKAI

Dirbtuvės ar gatves darbui, rudos el
nio odos, pilni dubeltavi aržuoliniai 
padai—žemais liežuviais; K K
miera iki 11, po

MERGAIČIŲ VAIKŲ MARY 
JANE PUMPS

Mary Jane Pumps dirželių stailo, gražiai 
pasiūti, miklios odos padai, kojos formos 
kurpalis, miera 81/j iki 11 ir d* 4 KO 
llJ/2 iki 2 po MJI.UU

VAIKAMS’ MOKYKLOS ČEVERYKAI
Mahotfany rudi veršio odos, Blucher stailo, 
vieno šmoto odos padai ir fi* CfŽ 
kulnys, miera iki .13% 4* ■

KŪDIKIŲ ČEVERYKAI
Minkštos juodos ir rudoj; kid odos, guzikais 
ar šniūrais, rankoms siūti padai, pavasa
riniai užkulniai, miera 3 iki 8, 
specialiai siūloma už vwv

MOTERIMS PAGAb’.S ČEVERYKAI
Minkštos kid odos, šniūrelių mados, smai
lais ar vidutiniškais galais-, rankomis pri
siūti padai, gumo užkulniai, A A
visokio dydžio po _

KŪDIKIAMS ŠLIPERIAI
Puikios kokybės balto Sea Island 
audeklo, su dirželiu, dviems guzi
kais, balto enemelio padai ir kul
nai miera 8^ iki 11 fl* 4 A 7 

p ll^j iki 2 po •
VYRAMS PASIPUOŠIMUI 

ČEVERYKAI
Mahogany arba gun metai veršio

• odos Blucher mados, Goodyear 
veltais prisiūtais odos padais, gu
mo užkulniais, visokio dydžio; šia
me išpardavime $3.44

A

Į Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys 
i Užtikimas pardavimas, $7.50 ir ankščiau. Namuose dratus iš- 
I vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

| Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

TeL Kedde »»M

I814<16 Rooeeveli Rd. 
Arti St. Lo«h Ar«n 

DUCA0O. ILK

Amerikos
Dolerius

IŠMOKAME VISUOSE 
LIETUVOS MIESTUOSE

Musų pačių korespondentai ir 30 
metų pasekmingas pinigų siuntimo 
biznis yra jūsų garantija kas link 
greito dastatymo jūsų pinigų trum
pinusiame laike.
Pinigai siunčiami per paštą ir kab- 
legramomis už žemiausią kainą.
Pasimatykit su mumis pirm negu 
siųsi pinigus savo giminėms ir 
draugams Europon.'

SCHIFF & CO. 
STATE BANK .

728 W. Roosevelt Road 
Arti Halsted

Atdaras ligi 6 p. p. Antradieny 
ligi 8 p. p., šeštadieny nuo 6 ligi 
8 p. p. Sekmadieny liki 12 dieną.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.

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

_________  .___________________1/

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

Atdara su 
iatoj nuo 
8:30 ryto 
iki 6 vai. 

vak.

MOTERIMS SPORTIŠKI 
OXFORDS

Puikios kokybės, balto audeklo, 
juodu kid trimingų, rankoms siu-

MOTERIŠKI NAUJAUSI 
ČEVERYKAI

Gražiausios ir labjau patraukian
čios mados, padryti iš puikiausios 
kokybės Skinneno satino, žiban
čios kumeluko odos, mahogany 
rudos kid ar veršio odos, juodos 
kid odos, baby French arba Louis 
odos užkuniai, taipgi oxfords ar
ba juodos ir rudos kid, guminiai 
užkulniai, aukštos rūšies išdirbi
nio, visokio dydžio; vertės iki 
$5.00, specialiai, $1.97

C ŠIANDIE PINIGŲ J 

KURSAS
Siunčiant Lietuvon per mus: 

10c. už 100 auks. 
arba

1,000 auks. už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatymas užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 VVest 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
...J

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

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

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 
Valapdoš: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8’ vak. Nedeliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

DR, P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South< Halsted St. 
Tel.: .Bodlevard 7179

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

Chicago.

r— i —... ....................

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Td. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

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 1
Isted St., 
Halsted St. 
-----  4

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisaa yra 

x uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Cbicaco, Ilk 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0267

Telephone Yards 5834

DR. P. G, tflEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12 

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 

6 iki Q vakare 
3259 So. Halsted St., Chicago.



Pėtnyčia, Rugpiučio 25,1922

Pranešimai

R. J. Bischofto kre
ditoriams

Šiuomi pranešame, kad teis
mas, kuris, turėjo įvykti pereitą 
pėtnyčią, yra tidėtas iki spalio 
Oct. 16, 1922. Tie, kurie dar ne
apmainė savo notų, o to nori ,tac 
prailginome laiką per 15 dienų. 
Turime iš daikto dirbti su savo 
locna kompanija ir stengtis at
gauti savo nustotus pinigus. Tie 
kurie dar nėra apmainę savo no
tų, gauk 5c. ar tam panašiai nuo 
dolerio nuo trustisų, kaip kad 
jau esate laikraščiuose skaitę.

Direktoriais bus renkami iš 
tų, kurie išsimainys savo notos 
ir iš tų, kurie jau turi teisę rink
ti direktorius, tie, kurie mainys 
savo notas. 1

Kreditorių Komiteto ofisas 
randasi 4922 So. Ashland Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9 kasdieną.

R. J. Bischoff’o Kreditorių 
Komitetas.

S. L. A. H Apskr. rengia koncertą 
su dovanomis — automobiliu, rugsėjo 
24 d., Meldažio svet. Visas pelnas 
skiriamas S. L. A. Prieglaudos Na
mui. Meldžiame kitų draugijų ir 
kliubų tą dieną iokių pramogų ne
rengti. — Rengimo Komisija.

Roseland. — L. S. M. Ratelis ren
gia išvažiavimą i Beverly Hill miškus 
nedėlioj, rugp.'27 d. Visi ratelie- 
Čiai kviečiami dalyvauti.

— Valdyba.

North Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia išvažiavimą į Jefferson miškus 
nedėlioj, rugp. 27 d., toj pačioj vie
toj. šis išvažiavimas bus paskutinis 
šį sezoną. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuviška Teatrališka Draugystė 
šv. Martino laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, rugp. 27 d., 1 vai. 
po pietų, šv. Jurgio parapijos svetai
nėj. Visi nariai malonėkite atsilanky
ti. —•• M. P. Ramanauckas, sekr.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpiučio 27 d., 
10 vai. ryto, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. Visi direk
toriai malonėkite laiku atsilankyti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

— Jonas Tamašauskas, sekr.

Lietuvoj Laisvės Vyrų ir Moterų P. 
ir P. Kliubas laikys savo susirinkimą 
ru"piu«Ho 27 <1. McKinlev Park svet. 
(39 ir WesteiT» Avė.L 1:30 vai. no pie
tų. Visi nariai malonėkite laiku su
sirinkti, nes bus daug svarbių reika- 
ų apsvarstymui. — Vadyba.

Illinois l ietuvių Pašelpos Kliubas 
renvia milžiniška pikniką rugpiučio 
27 d. P. Bnulio darge (National Gro- 
ve). Pradžia 9 vai. iš rvto. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvos Diikteru Draugybe rengia 
dideli išvažinvima i Beveriv Hills rug
pjūčio 27 d. Publika kviečiame gau- 
šiai ats’lankvti. Pradžia 10 vai. iš 
rvfn. Bu« lietuvišku žaislu ir šokių. 
Gal ims važiuoti So. Ashland Avė. ka
rais iki pat galui lainės.

— Komitetas.

JIESKO PARTNERIU
JIEŠKAU PARTNERIO NORS SU 

$300 suprantančio rakandųz taisymo 
biznį. Geriausia proga tapti bosu, to
dėl pasiskubinkit ateiti ar patelefo
nuoti.

1844 Canalport Avė., 
Tel. Canal 3514

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Autonrobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
linkėj. {steigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagojj Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba.
Dunne, Roofing Co., 3411-3418 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

J. J.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite, stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas (lai
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

PRANEŠU
kad aš dabar užsidėjau savo bizn|: 
perk raustau rakandus, dastatau ang
lis ir malkas. Turiu troką ir arklj su 
vežimu. Patarnausiu visiems tinka
mai ir pigiai.

JUSTINAS STRAUKAS, 
4524 S. Keeler Av., 3229 Aubum 

Phone Yards 5636
Av.

OLSICKIS savo motor troku 
perveža bile ką ir bile kur už la
bai Žemą kainą. 3255 So. Union 
Avė., 3725 So. Halsted St., Te
lefoną Yards 4305*

ISRENŪAVOJIMUI REIKIA DARBININKįl PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
OFISUI GERA VIETA

M. J. Kiro naujame name gra
žiausia 6 ruimų fintas ant Brid- 
geporto po num.

3335 So. Halsted St.

VYRŲ

VYRŲ
REIKIA

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui barber ’shop, lietuvių apgyventoj 
kolonijoje. Parduosiu už “cash” ar
ba mainysiu ant loto, namo, saliuno, 
grosemės arba kitokio biznio. Kreip
kitės: Naujienų Town of Lake Sky
rius, No. 57, 1614 VVest 46 St. Phone 
Boulevard 0672.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kampų ir visokių tautų apgy
ventoj, bet lietuvių daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, neša metams pelno $924.00. 
Už $8200.00. Atsišaukite tuo
jau.

4619 So. Ilermitage Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS KAMBARIS 2 

vaikinams. Su valgiu, elektrikos 
šviesa ir maudynę. Prie šeimynos 
be mažų vaikų, ant Bridgeporto. 
(Halsted ir 33-čios apielinkėje). Mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu:

J. JUREVIČIUS, 
3251 S. Halsted St. Tel. Yards 1234

SCRAP YARD
GERA ALGA —
NUOLATINIS
DARBAS.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PRICE IRON & STEEL 

CO., 
67th & 48th AVĖ.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VIE- 
ta apgyventa svetimtaučiais, gera 
vieta bizniui, parduosiu pigiai, nes tu
riu kitą biznį.

8049 Vincennes Avė. 
Savininką galima matyti po num.

3308 So. Wallace St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
4 kambariai dėl pagyvenimo ir krau
tuvė iš priekio; geras dėl kriaučiaus 
ar kitokio biznio, — užpakalyj randa
si garadžius. Atsišaukite:

3966 S. Rockwell St. 
Brighton, Park.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 k am b. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iS- 
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

KAMBARIS rendai, vaikinui 
arba merginai, su visais paran- 
kumais. 'Puiki vieta dėl laisvo 
žmogaus. J. B. Doveika, 3000 
Pershing Rd. Tel.Lafayette 1271

JIESKO DARBO

REIKALINGAS jenitorius, tu 
ri būti patyręs kūrenti boilerį ir 
suprantantis pataisymų, namo. 
Išlygas ir alga patirsite ant vie
tos. J. P. Evaldas 840 W. 33 St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė, taipgi sykiu parsiduoda na
mas ir tuščias lotas. Kas nori pirkti 
tam labai geras bargenas. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. F. 
Cicon, 4939 So. Paulina St. Phone 
Prospect 1695.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, PAR- 
duosiu “pigiai, kiek įmokant, likusius 
ant lengvo išmokėjimo. Galėtumėt 
su m-anim būti ir partneriuose. Par
davimo priežastis, turiu du biznius, 
negaliu vienas apsidirbti.

1217 W. 31st St.

FEDERAL ELECTRIC SHOE 
Sign, 28 pėdų aržuolinės čeverykams 
lentynos, 4 aržuoliniai benčiai, 1 
show case su stand, 1 mažas counteris 
2 kojų kedukės. Parduosiu pigiai 
greit perkant.

Kreipkitės:
2936 Union Avė., užpakalyj

PARDAVIMUI medinis 4 fla 
tų po 4 kambarius namas, 
gasas, vanos ir kiti paranku- 
mai. Kreipkitės prie savininko. 
Jacob Tomsa 1619 S.Union av.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS 
su 4riais gyvenamais kambariais. Par
duodu visai pigiai, apleidžiu miestą. 
Pasinaudokite proga, biznio gatvė, 
puiki ir pelninga vieta, bile kokiai 
krautvei, arba amatui. Reikia įmo
kėti $2.000, likusius ant nrorgičio. 
Kreipkitės ypatiškai artia laišku. An- 
ton Stonis, 1611 So. Main Street, 
Rockford, III.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
semė, didelė krautuvė ir geras 
biznis, gera vieta ir gerai biznis 
eina. Svarbi pardavimo priežas
tis. Pašaukit. Lafayette 6177. 2

---------------------------------------—--------- REIKALINGI 2 GERI VYRAI, 
JIEŠKAU darbo pusę dienos arP?,rie, PMdavMM. visokį, aį>-
ikl pietų fir po pietų arba ir Vtt-Įga lietuviams šioj šakoj įsidlrbti į ge- 
karais, lankau amatų mokyklą. 
Atsišaukite: 3210 Naujienų ofi
sas No. 20.

ra agentą, kuris gali pasidaryti gra
žų pagyvenimą. Atsišaukite:

6255 So. Ashland Avė., Room* 5 
Klauskit Mr. Flax

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA SALESMANŲ KALBAN
ČIU lietuviškai ir lenkiškai pardavot 
Ford ir Lincoln automobilius. Gali
ma lengvai padaryt, abelnai $200 į 
mėnesi.

EVANS — SCHUSTER CO., 
3583 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6136

REIKIA patyrusių vyrų į junk 
šapę darbui.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj; ren- 
dos tik $50 į mėnesį šeši kam
bariai dėl gyvenimo, turiu par
duoti greitai 2444 W. 46th Place.

PARDAVIMUI smulkių daik
tų groserio ir delikatesen krau
tuvė; gera apielinkė. Pardavi
mo priežastis liga. 5135 S. Hals
ted St. Tel. Boulevard 1524.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyventoj vietoj—* 
kaina gana prieinama. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju į ki
tą miestą. John Ilulah, 4125 So. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas, bo- 
hemenų ir vokiečių kolonijoj biz
nis geras ir 2 metų lysas. Sy
kiu 6 kambariai gyvenimui.

3934 W. 16 St.

TURIU PARDUOTI PUIKIA 
akerių vištų farmą, netoli Riverside 
ir netoli 3 didžiausiu bulvarų, South 
West Side. Tik kelios ėjimo minutes 
iki gatvekarių linijos ir 35 min. nuo 
vidurmiesčio, prie C. B. & O. geležin
kelio. Priimsiu $250 cash ir likusius 
po $10.00 į mėnesį. Gali čia gyvent 
ant tyro oro, arti Forest Preserve ir 
mieste dirbti. Jei bus reikalas, išda
lysime pagal norą. Atsiliepkite grei
tai. kadangi šis reiškia atsikreipima 
rodyklės į visa tavo gyvenimą ir šis 
pagarsinimas atneš šimtus dolerių.

Kreipkitės į
Naujienas No. 103.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2 aukštu su bizniu, 2 lotai, namas ge
ram padėjime, geroj biznio vietoj, pa
čiame lietuvių centre ant Town of 
Lake. Kaina tik $10,800.00. Kreipki
tės j Naujienų Skyrių ant Town of 
Lake, 1614 W. 4Gth St. No. 55.

GERA proga norintiems pirk
ti stubą vienos šeimynos, 6 kam
barių viršuj ir kukne apačioj. Ga 
radžius 2 automobiliams ir eks
tra lotas. 2535 W. 45th St.

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 
įtaisyta pagal naujausios mados, par
duosiu puriai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosemės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuo jaus. F. 
J. Szcmet, 4217 Archer Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st Street.

REIKALINGAS geras barbe
ns pėtnyčių vakarais ir suba- 
toms nuo pietų. Atsišaukite tuo- 
jaus. Brighton Parke Shop, 
4222 Archer Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS; BIZ- 
nis per 15 metų; lystas ant 2-jų me
tų, renda $35.00 į mėnesį; ruimai dėl 
pragyvenimo, gera proga. Parduosiu 
pigiai, nes einu į savo namą su biz
niu.

PARDAVIMUI grosemė, ice 
cream, saldainių ir visokių smul
kių daiktų krautuvė. Parduosiu 
pigiai — svarbi priežastis.

3656 S. Union Avė.

PARDUODU ARBA MAINAU

1458 W. 15th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS — PU- 
sė ar visas, arba mainysiu ant auto- 
rr’obilio. Apielinkė apgyventa lietu
viu, rusų, lenku ir kitų svetimtaučių. 
Biznis senas išdirbtas.

4328 So. HermitageAve.

REIKIA kostumieriško kriau
čiaus ; darbas ant visados.'

G. A. LUKAS, 
2660 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI RESTORANAS, 
lietuvių ir rusų kolonijoj. Biznis per 
15 metų. Parduodu tuojau ir pigiai, 
nes važiuoju Lietuvon. Sykių 5 kam
bariai gyvenimui. Ir daugiau biznių 
turiu pardavimui.

821 W. 14th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR Ki
tu smulkiu daiktų krautuvė. 5 kam
bariai pagyvenimui. Rendą pigi, lv- 
sas ilgas. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

3233 So. Halsted St.

REIKALINGA 8 MERGINŲ Mo
kintis ant norsės . Knygos, uniforma, 
ruimas, valgis ir primokėjimas. Kur
sas ant dvieju metų, gera proga mer
ginoms. Atsišaukite tuo jaus.

ST. PAULS HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKALINGAS virėjas(cook) 
dirbti naktimis lietuviškoje val
gykloje. Darbas ant mažų orde
rių. Turi būti patyręs tame dar
be. New City ReŠtaurant, 4630 
So. Ashland Avė.

.......... ■■ .. •
DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, visokių tautiį apgyventoj die
toj. Biznis geras j/r cash. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos. At
sišaukite į Brighton Park Naujienų 
Skyrių, 4138 Archer Avė. Telefonas 
Lafayette 7674.

NAMAI-ŽEME

125 akrų puikią farmą, 65 mylios nuo 
Chicagos, % mylios nuo gražaus mie
sto, bulvaras eina pro farmą, 1 blo
kas iki streekarių linijos prie gražaus 
ežero, lygus laukai, žemė prie molio, 
su žvyru maišyta, gražus 13 ruimų 
namas ir kiti budinkai geri; labai pui
kus sodas, daugybė fruktų, 16 karvių 
30 kiaulių, anie 200 vištų, daug ančių 
4 geri arkliai, naujas traktorius ir vi
sos naujos mašinos, nauja sailo, geros 
tvoros, prikulta 700 bušelių kviečių. 
500 bušeliu avižų, daug kornų ir bul
vių ant lauko. 20' akrų gražaus miš
ko, su ganvkla, miesto vanduo bėga, 
stuboj pražios sinkos, toiletaj ir va
nos. Kas turite gerą narna ir norite 
gražios farmos. galim sutikti. Namas 
a-al būti nuo $25,000 iki $50,000. Atsi
šaukite :

ANTON BRUŽAS.
3342 So. Halsted St.

REIKTA merginų virš 16 me
tų amžiaus prie punch press ir 
assembling darbo; nuo šmotų. 
Galime panaudot keletą ir ne
patyrusių. 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA porterio nuo 11 ryto 
iki 7:30 vai. vak. $15 į savaitę. 
Turi kalbėti angliškai.

Sea Food Restaurant 
3272 W. Madison St.

BEVEIK DYKAI
Auksine proga,-'parduodu bučernę 

ir grosernę arba saliunas. Savininkas 
turi du bizniu per 4 metus. Per 4 
blokus yra tik viena bučernė, iš 6 
kampų tik vienas saliunas. Kreip
kitės. 2559 W. Pershing Road, arba 
39th St.

PROGA ĮSlGYTUNAMĄ VERTĖS 
$12,000 už $9*700, namas 5 metų se
nas 2 pagyvenimai po 5 kambarius, 
skiepas, antaukštis, elektros šviesa, 
maudynės ir viskas pagal naujos ma
dos. Savininkas nori parduoti grei
tai, nes važiuoja i Lietuvą. Namas 
yra prie44-tos ir Fairfield Avė. Ideal 
Real Estate Co., 3214 S. Halsted St

REIKTA PATYRUSIŲ KARU TAI- 
sytojų freight karių: kontraktine ša- 

nuona, nuolatinis darbas, geras 
šm-^tu užmokestis.

Kreipkitės nanedėlio ryte.
STREET CO.,

W. 48 & So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, PUSĖ 
ar visas, lietuvių ii’ žydi} apgyventoj 
kolonijoj. Biznis senas ir gerai iš
dirbtas. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.

3631 So. Union Avė.

MAINYSIU ANT FARMOS NA- 
mą, arba parduosiu, mūrinis bizniavas 
namas ir prie bizniškos gatvės; ren
tos neša $86.00 į mėnesį už $9,500.

Atsišaukit tuoj.
L. JARUSH, 

1858 W. 47th St.

REIKIA stenographės; 
valandos ir geni alga.

J. KUČINSKAS,
2201 W. 22nd St.

geros
REIKTA GFNTS FURNTSHINGS 

ir apatinių drabužių pardavėju. Sve
timšaliu kalbas kalbančiam ir patyru
siam, nuolatinė vieta.

J. OPPFNHEIMER & CO., 
4700 S. Aashland Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne su fixturiais, viskas nauji, biz
nis geras, pigi renda, ilgas lysas, par
duosiu arba mainysiu ant bile ko. 
Priežastis pardavimo viena moteris, 
neapsidirba.

5744 So. Union Avė., 
Tel. Wentworth 5218

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui patyrusi prie skal
biamos mašinos, nėra mažų vai
kų, namon eit naktį $15.00 į sa
vaitę. Tel Austin 1459.

REIKIA patyrusių viena ada
ta operatorių, $12.00 į savaitę ir 
bonusai:

LAMODE GARMENT CO., 
1733 Irwing Park Blvd.

PARDUOSIU “Dry Good Šta
rą” arba mainysiu ant loto ar au 
tomobilio, parduosiu pigiai, nes 
greit turiu išvažiuoti ant farmos 

4061 Archer Avė.

PARDAVIMUI 6 RUIMŲ MEDI- 
nis namas su karštu vandeniu šildo
mas, elėktros šviesa ir 6 lotai žemes 
ir vaisiniai medžiai, 8 obelys, 9 vyš
nios, 2 grušios. 4 pyčės, 2 slyvos, grėp- 
sų išauginama apie 15 bušelių; par
duosiu su visoms apsėtoms daržovėms 
ir rožarnė su gerais įtaisymais. 4 
šantės už $4,200. Priežastis pardtvi- 
mo — liga.

Atsišaukite tuoj:
12132 So. Union Avė., 

West Pullman, III.

Baigiame budavoti keletą mū
rinių namų po 5 kambarius ir po 
2 flatu, frontas, valgomas kam- 
baris, kambariai ir skadai, aržuo 
1q baigimas, visi kambariai iš
skiriant virtuvę aržuolinės grin- 
dys, taip viskas {taisyta pagal 
naujausios mados. Parduosim 
labai pigiai. Už tai, kad mes 
pradėsim budavoti daugiau nau
jų namų, už tai mums yra reika
lingi pinigai. Nepraleiskit pro
gos, nes tie namai bus greitai 
parduoti. Dėlto kad tuos na
mus galima pigiau nupirkti 
$1,000, negu kur kitur, nes mes 
patys būdavo j ame ir parduoda
me be agentų pagelbos.

JOKANTAS BROS. 
General Contractor and

■ Real Estate.
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI 3639 Lowe Avenue, 
mūrinė cottage; maudynė, gasas, 
elektra, garadžius. Priimsiu 
$750 cash, ir mėnesiniais išmokes- 
Čiais likusius. Savininkas 
vietos.

PARDAVIMUI 3601 Wallace St., 
rinė krautuvė, kambariai ir 
radžius; rendos $30 į mėnesį; par
duosiu ant išmokesčio — $750 
cash. likusius po $30 į mėnesi. 
Kroirkitės nrie savininko 2603 
S. Halsted St. (ofisas).

PARDAVIMUI 5 akeriai su namais 
ir si.ak u nrie pilto kelio, karūnas 
128’ri ir 90th Avė. Kaina $9,500. 
Puikiausia vieta vištų farmai. 
Priimsiu cash $4,000. likusius mė- 
nasiniois išmokesčiais. Matvkit 
savininką ant vietos arba kreinki- 
tės į ofisą, 2603 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI!
2 pagyvenimu mūrinis namas, ga- 

rage, su visais įtaisymais. Parsiduo
da pigiai, arba išsimaino ant didesnio 
namo. Namas randasi ant 35th ir 
Emerald Avė. Rendos $55. Kaina 
tik $3,900.

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

ant

mu- 
ga-

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
90 akerių fauna: 70 akeriu dirbamos, 
20 akerių ganvkles, su budinkais. gv- 
vuliais. visomis farmos mašinomis ir 
apsėtais laukais; farma randasi Illi
nois valst.

Kreinkites:
718 W. 120th St. Tel. Pullman 6344

PARDAVIMUI NAMAS, IX)TAS, 
bučernė ir grosemė; biznis varomas 
per 10 metu: gera proga norintiems 
turėti gerą biznį.

Atsišaukit:
5129 Archer Av., kampas Kildare Av. 

Tel. Lafayette 0392

BARGENAS; TURIME KEIKTĄ 
bargenu ant 2 flatų mūrinių namų, 
netoli 79th St. ir Racine Avė. Gera 
kaina ir išlygos.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

Atdara nedėliomis nuo 10 iki 12 ir 
nuo 2 iki 4

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį. 1

BAKER FOOD PRODUCTS
CO.,

4856 So. Halsted St.

REIKIA moterų nešimui į 
s tolus valgio ir abelnam namų 
darbui nuo 8 vak.'iki 4 vai. ryto. 
$14 į savaitę. Turi kalbėt ang
liškai. Sea Food Restaurants 

•3272 W. Madison St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKTA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi- 
gina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 j savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA PRIE MEDŽIO DARBUI 
vyrų, patvrusiu dirbti auto truck ir 
bus — bodies, taipgi taisytojų pleasu- 
re karų bodies. Nuolatinis ‘ darbas, 
gera mokestis.

KASTORY MFG. CO., 
La Grange, III.

Phone 647

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

Appearson Jack Rabbit gerame 
stovyj — $275. Stanley Plarpa, 
4015 W. Van Buran St. Tel. Ke- 
dzie 3810. Tel. po 6 vai. vakaro. 
Oak Park 7300.

PARDAVIMUI barzdaskuty- 
kla — barber shop su visais įran 
kiais. Vieta išdirbta per 18 met. 
pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 5907 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI mūrinis biznia 
vas namas ant 3-jų pagyvenimų 
ir biznis, namas randasi geroj 
vietoj, parduosiu už prieinamą 
kainą, 3253 Normai Avė.

DIDELIS BARGENAS
Dviejų augštų mūrinis namas su 

bizniu groseris ir ice cream, geroj 
lietuvių apielinkėj, iš priežasties va
žiavimo Lietuvon parduosiu už pir
mutinį teisinga pasiūlymą.

3232 So. Ix>we Avė. *

PARDAVIMUI 2 FI^TŲ MEDI- 
nis namas, po 4 kambarius ir kitas 
namas, 6 kambariai ir saliunas, šalę 
to namo yra tuSčias lotas. Parduo
siu už pusę kainos, nes važiuoju Lie
tuvon.

A. SALTANAVTČTA 
5009-11 Tad Avė., E. Chicago, Ind.

PARDAVIMUI 1921 metų au
tomobilius geram stovyj, arba 
mainau ant namo, biznio, ar loto. 
Galima atsišaukti bile kokią va
landą. P. P. K. Boulevard 1346.

PARDAVIMUI arba mainy
mui saliunas—įvairių tautų užgy 
ventoj vetoj. Mainysiu į namų, 
lotą, grosernę arba ir į kitokį 
biznį. 4503 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI, 
įplaukų $14,600 į metus. Parduosiu 
už $25,000. • Pirkėjas gaus 3 namus 8 
šeimynų ir saliuną su visais įtaisy
mais, barais ir pianas, registeris, Stole 
ir didelės sėdynės pirmos klesos ir ge
ras biznis, pardavimo priežastis liga, 
turiu važiuot į šiltus vandenis; mor- 
gičių aš duosiu, priimsiu automobilių 
ar lotą ar mažą namuką, 

1957 Canalport Avė.
Tel. Canal 7845

PARDAVIMUI DU NAMAI, VIE- 
nas mūrinis 3 pagyvenimai po pen
kis kambarius, viskas up-to-date, 3352 
So. Lowe Avė. Antras namas du 
flatai po penkis kambarius ir lotas 
tinkamas, bile kokiam bizniui kampo 
frontas 3714x150 pėdu. Parduosiu už 
labai mažą kainą. Priežastis parda
vime labai svarbi. Atsišaukite po nu
merio.

3258 So. Emerald Avė.

STOCKAI-SEROS
REIKIA pilnai išmokėtų Co- 

operative Society of America Še
rų. Mokėsiu po $12 už šėrą, L. J. 
Mather, 6807 Union Avė., Tel. 
Englewood 0187.

MOKYKLOS

KAS NORI MAINYTI AUTOMO- 
bilių ant naujos mados armonikos su 
140 basų, arba parduosiu labai pigiai; 
kornetu sidabruota i’’ mašinėlė paveik 
slams imti 5x7. Kas nemokės var
toti, pamokinsiu dykai ir įrankius su
teiksiu.
3223 S. Aubum Avė. 3 lubos užpakaly

PARDUODU mažą “Lunch 
Room” ir kepyklą, biznio vieta 
gera, parduosiu už $1,600 arba 
mainysiu ant loto ar bile ko kito. 

918 W. 63rd St.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ, ATEI- 
ties puikioj vietoj; daro gerą biznį, 
lotas 25x125 — krautuvė ir pusė na
mo 4 kambariu: krautuvė, garadžius, 
vištininkas, puikiausia vieta geram 
bučeriui, $5,000l cash, morgečiaus 
$1,000.
3147 — 64th Av. Comer Belmont Av.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 

kandai: parduosiu pigiai, jei visus ant 
svk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambariu setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
pbas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai. 1211 West Garfield 
Boulevard. Phone Wentworth 1017*

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj tik vienas saliunas ant 
tos kryžkelės; bizns geras, mai-’pagyvenimu, didelis mūrinis ga- 
šytų tautų apgyventa kolonija.! radžų s, apielinkė apgyventa lie- 
1 1 1 ZV.-1 ri n J X- - - ' J__ * _ • 1 _ • : _ *Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
Chicagij, 2551 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų saliuna-s.

6556 So. State St.
N. W. Comer 66th

ir State St.

j

PARDAVIMUI bizniavas mū
rinis namas gera biznio vieta, du

tuviais. Parduosiu pigiai. 2607 
W. 47th St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA 
mas su saliuno barais. Tai 
bizniavas- namas.

Atsišaukite: ,
3253 Normai Avė.

yra

KAM REIKIA NAMO NEPRA- 
leiskit progos, Brighton Parke, mūri
nis, 3-jų aukštų, po 5kis kambarius, 
elektriką, gasas, maudynės, drūtme
džio visa dailydė. Renda $105 į mė
nesį. Pats namas statytas ant 2-jų 
lotų. 2jų metų senas, pardavimo prie
žastis savininkas sužeistas, yra pui
kus barmenas. Atsišaukit tuojaus. 
3305 S. Halsted St. į dry goods Storą.

FARMA — FARMA

Parduosiu arba mainysiu ant mies
to namo, 34 akeriai, visa dirbama že
mė; 5 kambarių stuba, labai gražus 
sodas, visokių vaisiniu medžių, graži 
bamė. visos fnrmcriškos mašinos, 2 
arkliai, 5 melžiamos karvės. 3 kiau
lės, 60 vištų, 300 viščiukų, 26 mylios 
nuo Chicagos. pagal cimentnota vieš
keli, turi būti parduota arba išmai
nyta greitu laiku.

W. CHRISTION.
3234 So. Halsted St., 

Tel. Boulevard 8663

---------------------------------------------- ------
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinis klesos blz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininki.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytąją, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Divtoion St.




