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Lietuvos žinios

7 streiklaužia sudegė

Visi rems geležinkeliečius
Antracito angliakasiu 
streikas užsibaigė.

Valdžia mobilizuoja spėkas
Bet unijos rems streikuojan

čius geležinkeliečius.
Senosios algos bus mokamos 

iki rugp. 31, 1923. Išgavusi in- 
streikuojan-

CHICAGO. — Valdžiai ga
vus injunetioną prieš streikuo
jančius geležinkeliečius, fede
raliniai agentai pradėjo med
žioti streikierius ir ties Illinois 
Central geležinkelio Burnside 
dirbtuvėmis tapo areštuoti trįs 
Streikieriai.
vien už tai, kad jie stovėjo ar
ti dirbtuvės, arba kad jie ėjo 
geležinkeliu. Juos visus kaltina 
peržengime išduotojo iiijunc- 
tiono ir 'bus teisiami teisėjo 
VVilkorson, kuris tą injunetio
ną išdavė.

Juos areštuota

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
4. —į, Pagalios antrarito kasyk
lų savininkai pasidavė anglia
kasiams ir priėmė jų siūlomas 
taikinius sąlygas.

Sutartis tarp kasyklų savi
ninkų ir angliakasių jau tapo 
pasirašyta. Vakar tą sutartį pa
tvirtinu ir po ilgų ginčų antra
cito angliakasių skalės komite
tas. Niekurie to komiteto na
riai norėjo atmesti sutartį, ka
dangi ji nieko nemini apie 8 
vai. darbo dieną ir apie “check 
off” sistemą, bet galios ir juos 
prikalbinta priimti sutartį. 'Pe
čiaus tą sutartį dar turės pat
virtinti ir trijų antracito dist- 
riktų konvencija, kuri įvyks 
Wilkesbarre ateinančią seredą.

OHICAGO. — 
junetioną prieš 
čius geležinkelių dirbtuvių dar
bininkus, valdžia dabar pradė
jo mobilizuoti savo spėkas ir 
rengtis griežton kovon su strei- 
kieriais. Ji samdosi savo mu
šeikas — maršalų pagelbinin- 
kus ir skelbia, kad ji tokių 
maršalų yra reikalinga 40,(MM). 
Jų pareiga bus saugoti geležin
kelių dirbtuves ir visur kur 
lik galima pulti streikierius.

Bet visi organizuoti darbi
ninkai stovi su geležinkelie
čiais ir žada jiems finansinę ir 
moralinę paramą jų kovoje su 
geležinkelių kompanijomis ir 
joms tarnaujančia federaline 
valdžia.

Federaliniai agentai dabar 
yra užimti įteikinėjimu strei
kierių unijų viršininkams tei
sėjo Wilkerson išduoto injunc- 
tiono. Bet jie jokiu budu ne
gali rasti vyriausiojo streikie
rių vadovo Jewell, kuris neži
nia kur “dingo” ir visai nesi
rodo agentams, kurie ir jam 
norėtų įduoti to injunctioiio 
kopiją.

Centralinės unijos įvairiuo
se miestuose jau prisižadėjo 
remti streikierius. Boston Cen
tral Union prisižadėjo remti 
streikierius finansiniai ir mo
raliniai ir kartu pasiuntė pre
zidentui Hardingui reikalavi-

Nekliudys streikieriy susi 
rinkimams.

4. —WASHINGTON, nigs. 
District of Columbia maršalas 
Snyder paskelbė, kad streikuo- 
jantįs geležinkeliečiai galės ir 
toliau laikyti “tvarkius susirin
kimus”, kuriuose “nebus svar
stoma geležinkelių naikini
mas“. Esą šalies konstitucija, 
turi laiduoja laisvę susirinki
mų, yra aiigštesnė ir už teis
mus, todėl federaliniai 
s t re i k i eri ų s u s i ri n k i m ų 
(lys. Bet tai viename 
te. Ar sutiks su tokia
mone kitų distriktų maršalai?

nekliu- 
distrik- 

nuo-

Grūmoja savo kritikams.
šių konvencija, tai tada visi 
antracito angliakasųii tuojaus 
sugrįš į darbą. Manomą, kad 
konferencija sutartį patvirtins, 
nors betgi tik po ilgų ir aštrių 
ginčų, nes sutartis visgi nėra 
tokia, kokios angliakasiai galė
tų pageidauti.

Sulig sutarties, senosios al
gos bus mokamos . iki rugp
jūčio .31 M., 192.3 m. Tuogi tar
pu abi pusės atsikreips prie 
kongreso, kad tasis paskirtų 
komisiją, kuri ištirtų padėtį 
antracito laukuose ir raportuo
tų apie tai bendrai komisijai. kad jis paimtų geležinke- 
Tada komisija, pasiremdama 
tuo raportu ir patarimais, ban
dys taikintis ir daryli sutartį 
sekamiems metams, t. 
rugsėjo 1 dienos.

‘ NEW YORK, rūgs. 4. — Ge
neralinis prokuroras Daugher- 
ty paskelbė, kad jis neatsaki- 
siąs “į palaidas kalbas” dėl jo 
išgauto prieš geležinkeliečius 
injuctiono, nes tiems “palaidai 
kalbantiems” apie tą injunetio- 
ną galbūt teksią pasiaiškinti 
apie tai teisme.

y- p°

7 streiklaužiai sudegė
•PITTSBUIRGH, Pa., rūgs. 4. 

— 7 streiklaužiai sudegė, ir 10 
liko sužeista sudegus Pennsyl- 
vania geležinkelio namui, ku
riame tas geležinkelis laikė sa
vo streiklaužius. Namas yra 
tarj) dirbtuvių, o dirbtuvės yra 
aptvertos ir apie jas pastatyta 
daug mušeikų; gaisras kįlo na
mo Viliuje iš apatinio -augšto, 
kur laikomos yra greit degan
čios medžiagos.

Kįlus gaisrui pirmiausia me
sta bėdą ant streikierių, kad 
kad tai buk jie padegę namą. 
Bet pasirodžius viso to kaltini
mo paikumui, pradėta daryti 
“tyrinėjimus”, kad kaip nors 
radus kad ir mažiausią prieža
stį prisikabinti prie streikierių. 
Vieną streikierį jau areštavo, 
kurį policija nutvėrė dirbtuvės 
apielinkėse, ir laiko jį kalėji
me, nors pati prisipažįsta, kad 
mažiausių įrodymų prieš jį 
turi.

liūs ir sugrąžintų streikierius į 
darbą. Rezoliucija taipjau pa
smerkia generalinį prokurorą 
Daugherty už jo išgautąjį in- 
junotioną. '•

Chicagos Darbo Federacija 
irgi nutarė visomis jiegomis 
remti geležinkeliečius ir pra
dės rinkti pinigus parėmimui 
streikierių. Susirinkime kalbė
jo Win. Z. Foster, kuris peikė 
geležinkeliečių unijas už tai, 
kad jos nepaskelbia generali
nio streiko, ir buvęs senatorius 
Pettigrew • iš South Dakota. 
Jis* sakė, kad darbininkai nega
li pasitikėti susidedančiu . iš 
advokatų kongresu, nes advo
katai paprastus kyšius yra pa
pratę skaityti kaipo mokestį 
“už patarnavimą” ir savo išsila 
vinimu negali atstovauti žmo
nių. “Iki žmonės, kurie paga
mina turtą ir atlieka visą dar
bą nesusivienys, kad paėmus 
valdžią, jus ir toliau pulsite 
moraliai ir fiziniai,’” sakė ex- 
senatorius.

Rezignavo teisėjas.
WASHINGTON, rugsėjo 4. 

— Prezidentas Haitdingas ap- 
laikiį rezignaciją augščtiausio 
teismo teisėjo Clarke. Jis rezi
gnuoja dėl senatvės. Hardingas 
sako, kad jo vieton jis paskir
siąs buvusį senatorių George 
A. Sutherlland iš Utah.

he-

Nuplake kunigą.

rūgs.
4. — 10 žmonių išvilko katali
kų kunigą Joseph Meiser iš 
klebonijos ir jį nuplakė delei 
jo priešini mos viešosioms mo
kykloms. *

FORT WQRTH, Tex

Graikija nori taikintis.
LONDONAS, rugsėjo 4. —- 

Gautomis žiniomis, Graikijos 
komisionierius Smyrnoje buk 
pranešęs talkininkų konsulams, 
kad Graikija yra .pasirengus 
daryti mūšių paliaubą ir taikiu 
budu apleisti Mažąją Aziją.

Graikai jau evakavo Ušak ir 
traukiasi linkui Smyrnos.*

Kitos žinios sako, kad talki
ninkai yra nusisprendę priver
sti Graikiją apleisti* Mažąją 
Aziją.

BERiLINAS, rūgs. 4. ■— Ki
lusios Berline dvejos, maisto 
riaušės vien tik parodo ko Vo
kietija gali tikėtis ateityje, 
puolant markei ir kįlant pra
gyvenimui. Pas darbininkus 
auga vis didesnis pasirįžimas 
kovoti su pejnagaudpmis ir 
pasirengimas geriau žūti, kad 
privertus pelnagaudas nupigin
ti kainas, negu kad per naktis 
mąstyti kur gauti pinigų seka
mos dienos pragyvenimui.

Vokiečiai ^daugumoj nešioja 
tuos pačius drabužius, kuriuos 
nešiojo 4-5 metai atgal ir todėl 
yra dabar dar labiau nuplyšę, 
negu pirnąiąu. Pereitą mėnesį 
algos pakįlo 60 nuoš., b et už
tai pragyvenimas pašoko nuo 
140 iki 200 nuoš., taip kad 
darbininkų padėtis žymiai pa
blogėjo.

Valdžia deda pastangų nelei-’ 
s-t’i pragyvenimu j kilti nepro
porcionaliai kįlimui algų, bet 
kol abi didžiosios socialistų pai* 
tijos (didžiumos socialistų ir 
nepriklausomųjų socialistų) 
nesusivienys, darbininkams 
mažai bus progų pagerinti sa
vo būvį. Manoma, kad tos dvi 
partijos susivienys dar šį

šaukia darbo ministeris dėl nu- 
šokinijno traukinio ties Gary. Kauno kronika.

me-

4. — 
spaustu- 

tesiasi

Pritruko pinigų.
BERiLINAS ,rugsėjo 

Delei streiko pinigų 
Vės darbininkų, kuris 
jau ilgoką laiką, Berline pri
truko popierinių markių. Vald
žia negali išmokėti algų, w o 
bankai negali išmainyti užsie
nio pinigus į; markes ir ameri
kiečiai laiko bankus apgulę, 
laukdami kada jie^ galės 
mainyti savo dolerius

iš- 
ant

Vokietija trūksta pinigų.
BERLINAS,. rūgs. 4. — Nors 

Vokietijos pinigų presai dirba 
dieną ir naktį ir kasdie išspau
sdina ]X) 3,000,000,000 markių, 
šalyj jaučiamas didelis pinigų 
trukumas ir bankieriai gauna 

pinigus tik porcijomis ir ban
kai labai atsargiai tuos pinigus 
dalina.

PROFESORIUS MIKITA - Svetimos plunksnos

MOOSiEHlEA'RT, III., rugsėjo 
4. —■ Darbo sekretorius Davis, 
kuris turėtų ginti darbininkų 
reikalus, vakar Darbo Dienos 
laikė prakalbą, kurioj jis pra
našavo, kad neužilgo ateis ge
resni laikai ir darbininkai pd~- 
laikysią savo algas ir dabartinį 
“gerą” gyvenimą. Jis sakė, 
kad darbininkai pažengė labai 
daug pereitais metais ir nežiū
rint bedarbės, jie kovojo su 
kiekvienomis pastangomis nu
kapoti algas.

Bet čia pat Davis tuojaus 
pradėjo smerkti darbininkus 
ir raginti, kad butų pakarti tie 
žmonės, kurie neva nuvertė ta- 
vorinį traukinį ties Gary ir dėl 
kurios *7ielaimės dabar kalėji
me yra kankinami 4 žmonės, 
nors betgi nėra aiškių įrody
mų, kad tai butų buvus tyčio- 
mis surengta katastrofa, apart ir ]enkams prislatyti.

Tada ponelis pasisakė esąs len- 
>r ta! tokio provokatoriaus, ku- kų Snipas ir šni,pin5jas neu(ra. 
ris, kaip jis pats prisipažino, Įin5s jllos|os iieluvills. (;U(Irus 
liudija tik todėl, kad nori gau-(lenkai> ,1)et |ielllviai <lar fiudre. 
ti $5,000 atlyginimo. “Negali1 gnj 
būti pabudavotos peraugštos
kartuvės tokiems žmonėms,“
šaukė darbo sekretorius Davis. 
Jis taipjau pasmerkė, žinoma, 
ir Herrino skerdynes*

šeštadienį rugiųučio 19 d.
žvalgybos skyrius rado ir' iška
sė Vilijampolės Slabadoj (Kau
ne) 6 bačkas sprogstamosios 
medžiagos piroksilino, piroksi
lino kardelių, patronų 
vams

pusėje, vietos klebonas minis- 
teriui surengė pietus. Laike 
pietų buvo kalbama apie Lie- 
tuvos-I^atvijos susiartinimą.

provokatoriaus liudijimų,

ris, kaip jis pats

Jauty Sąjungos susirinki 
mas.

GENFVA, rūgs. 4. šian
die prasidėjo visuotinas tautų 
sąjungos susirinkimas, kuria
me dalyvauja 44 šalių atstovai. 
Susirinkimą atidarė Brazilijos 
delegatas de Gama. Pirminin
ku Ūpo išrinktas Čili delegatas

šautu 
ir revolveriams ir tt.

Neitralė juosta .
Trenku šnipui nepavyko. Ci- 

jonai, ILinltmenų parap. Musų 
kaimas yra neutralinėje juos
toje. Apsilanko pas mus viso
kio plauko svečių. Velykose 
I>as ūkininką K. G. užėjo nepa
žįstamas ponelis. Pasisakė esąs 
iš Kauno. Ūkininkas pareika
lavo dokumentų, bet ponelis 
atsakė neturįs jokių dokumen
tų. Tada ūkininkas K. G. ėmė 
kalbėti lenkiškai ir pagrąsė are 

i ir lenkams pristatyti.

( Garsas)

Steigiamasis Seimas.
24,2-ras posėdis rugpjūčio 

mėn. 17 d.

Svarstyta ir priimta 
skaitymu “Steigiamoje) Seimo 
Statuto pakeitimo 
mo sumanymas” 
Seimas ituri teisės 
vienu trečdaliu i o 
kus. Be to šiame

IlI-iu

SuSirinkimas turės apsvars
tyti daug klausimų. Jame gal
būt bus paliestas ir Vilniaus 
klausimas. Bus svarstomi priė
mimas tautų sąjungon Vengri- 
jon, priėmimas ilgainiui Vo
kietijos, gelbėjimas Austrijos, 
Rytų Galicijos klausimas, tau
tinių mažumų klausimas, ap- 
rubežiavimas ginklavimos, su
stabdymas opiumo ir baltųjų 
vergių prekybos, Rusijos šel
pimas, Turkijos deportavimai, 
kova su epidemija įr tt.

ir papilęjy- 
Einant jup 
posėdžiu ui 

narių atvy- 
posė.dy pri

imama IHl-ju skaitymu “Karo 
stovio nuėmimo įstatymo su
manymas“ ir dviem skaitymais 
“Amnestijos’ įstatymas.”

Pakeičiama sudėtis Finansų 
ir Biudžeto Komisijos, sumaži
nus jos narių skaičių.

Toliau Seimas pasileidžia iki 
5-tą rugsėjo.'

Po atostogų bus svarstoma 
Biudžetas.

Lietuvos ir Latvių pasieny.
E. Ryga. Rugpjųčio 14 d. 

Latvijos Vidaus reikalų mini
steris apžiurėjo. Latvijos-Lie
tuvos sieną. Žagarėj, Lietuvos

Žmogžudystė dėl munšaino
Pasvaigęs nuo munšaino lie

tuvis užmušė kitą lietuvį.

INDIANA HAJUkfR, Ind. 
Pasvaigęs ir neteikęs proto nuo 
munšaino, lietuvis Anufras 
Gudlauskis, 3823 Carey St. 
kirviu nukirto galvą savo mie
gančiam draugui Antanui 
Briskiui, su kuriuo kartu jis 
gyveno. Galva beveik visai til
po nukirsta gerai pataikytu 
kirčiu didelio kirvio. Tuo laiku 
nieko namie nebuvo, nes vieni 
dirbo, o kiti šiaip buvo išėję 
miestan.

žmogžudys vėliau tapo su
imtas American Steel €o. lie- 
jik'loje, kur (jį rasta pusnuogį 
bėgiojant. Jis tuojaus prisi
pažino prie žmogžudystės, nors 
policija apie ją dar nežinojo ir 
išpradžių nenorėjo girto pa
kvaišėlio ''klausyti. Dabar Gud
lauskis sėdi kalėjime.

Velionio Antano Briskio kū
nas yra nuvežtas pas graborių 
Julių Prusickį, 3831 Cedar St. 
Velionis Briskis buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, priklaupė prie 
SLA. 18JLkp.; buvo vedęs, jo 
moteris yra (Lietuvoj.

Domisi Palangos uostu
Žinios kad musu valdžia 

mano statyti šventosios žioty
se ties Palanga uostą, pasiekė 
užsienį ir gana suinteresavo 
stambias užsienių statybos fir
mas ir įtekmingus užsienių in
žinierius. Teko girdėti, kad 
Susisiekimo m-joje gauti už
klausimai tuo reikalu iš žymios 
vokiečių statybos firmos “Sie
mens — Bau — Union”.

Taip pat į musų atstovą 
Skandinavuose kreipėsi keli 
skandinavų inžinieriai, jų skai
čiuje Monbergas, kuris gyvai 
susidomėjęs Lietuva ir norėtų 
prisidėti jos atstatyme, dėlto 
jis noriai imtųsi to darbo.

Monbergas esąs labai įtek
mingas Danuose žmogus.

Jo patarimais bei sumany
mais domisi net didžiosios vai 
stybės. Jisai uniu laiku va
žiuosiąs į Kauną ir kreipsiąsis 
tuo reikalu į atatinkamas val
džios įstaigas. *

Lietuvos visuomenes sferose 
yra nuomonių kad jeigu pati 
yaklžia greitu laiku nesiimtų 
Palangos uosto statymo, tai tą 
darbą reiktų pavesti draugin
giems Lietuvai danams.

Žynius Čeko-slovakų inžinie
rius Božinovas (artimas Masa- 
riko draugas) taip pat kreipėsi 
į iii ūsų valdžios atstovą, klaus
damas, ar yra pasisiūliusios ko 
kios Čeko-Slovakų statybos fir
mos uostui statyti.

Žodžiu, Palangos uosto sta
tymu gyvai susidomavęs užsie
nis.

Švenčionys. Pas mus dabar 
vargas su lietuvių prieglauda, 
švenčioniškiai Lietuviai turėjo 
neatsargumo paimti iš lenkų 
praeitais mokslo metais šiek 
tiek piniginės pašalpos, dabar 
lenkų vyriausybes visai ima 
savo globon lietuvių vaikų' 
prieglaudą ir ketina išvežti 
vaikus kitur. Artimesnių žinių 
tuo talpu neturim, ar švenčio- 
niškiams lietuviams pasiseks 
apginti savo prieglaudą. ,

DABAR
Reikalingiausia

Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai. Siųskit

PER

NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon.

To prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria 
Lietuvos bankai.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Istorija apie žmogų ir 
darbą

Bet šekmeje nėra nesąmonė. 
Tai tik socialistų tikietas sąra
še 100,000 balsuoti.

Ir tas baisus darbas yra pa
dalytas visose kauntėse ir mie-

Feigenbaum. | stuose ir miesteliuose ir kvar- 
istorija apie 
ir taipgi apie

vienintele pa-

VVilliam Morris
Čia yra maža 

darbų ir žmogų; 
priežastį.

Priežastis yra
šauly verta darbo; tai socialis
tų judėjimas ir kova už žmonių 
pas|Huosavimų. Kiekvienoj pa
saulio daly vyrai ir moters pa
švenčia savo laikų ir savo ener
gijų ir visų savo sielų jo labui.

Kiekvienoj pasaulio daly vy
rai ir moters kovojo visais ga
limais budais už darbininkų la
bų ir laisvę.

Jungtinėse ^Valstijose geriau
sias to reikalo stūmimas tai 
kuriant politinę stiprybę, kad 
visi galėtų žinoti, kaip toli yra 
nuėjęs sentimentas už darbi
ninkų klasės išliuosavimų ir 
kiek galima be baimės nepai
syti jo. Todėl yra būtina eiti 
į rinkimus, j politikos vajus, 
nes vienas milionas balsų pa
žymėtų ir užregistruotų ir su
dėtų į statistikos lenteles turi 
daugiau galybės negu du mi- 
lionai išsiblaškiusių šalininkų 
ir nebalsuojančių ir nieko su 
tuo* nedarančių.

It tas taip yra.
New Yorke buvo vyrų ir mo

terų dirbančių socializmo la
jui! per pusę šimtmečio. Pa
žanga buvo palengva —- per

jautė. Bet jio nekuriam laikui 
pažanga rados ne tokia paleng- 
vo ir dabar yra suvirš 100,000 
vyrą ir moterų, kurie balsuoja 
už socialistus visuose atsiliki
muose. Kaikuriose miesto da
lyse sunku butų surasti neso- 
cialistą balsuotoją lygiai taip, 
kaip Diogenui jieškant teisin
go žmogaus.

Ir šitas galingas socialistų 
stiprumas šį-tą reiškia. Jis 
daug jau nuveikė. Jis įkvėpė 
vietos darbininkų judėjimą 
tiek, kad kuomet kitur darbi
ninkų batalionai prakiša ko
vas, tai socialistų vedamos 
unijos laimūja jas Nevv Yorke. 
Šitas stiprumas yra persergėji
mu, kad yra 100,000 suaugusių 
piliečių, kurių skaičius tolydžio 
auga—.'kurie nesiduos apgauti 
ir kurie neapsistos iki sulauks 
geresnės dienos.

Bet yra šiek tiek kibelio.
Šitie 100,000 neina į mokyk 

lą kasdien, kad juos vardošau- 
kiu suskaičius. Jie stiskaito-

diena yra svarbi kaipo įmonė 
- suradimui 1° kas kuo yra.

Ir šitie 400,000 užsiregistruo
ja, jie pasako “esu”, padedami 
kryželius ant popieros šmote 
lių. Kiekvieną kartą, kada yra 
parašoma kryžius ties Ranka 
su Kuju, naujas vyras ir mo
teris pasako pasauliui — ir 
ypatingai išnaudojams — kad 
yra kovotojas už socializmą. į- 
sirašantis karo laikui.

Bet pirma negu šitie kovoto
jai galės parašyti kryželį, rei
kalingas mažas formališkumas. 
Tai yra, reikia padėti Edvardo 
F. Cassidy, ar Eugenijaus Dėb
so, ar Jamcs’o, Oneal’s ar Har- 
riato Stantono Blalch’o vardas 
sąraše ties Ranka su Kuju, 
kad vis augančiam 100,000 da-

O tas yra sunkus darbas. Jis 
yra sunkesnis negu daugumas 
žmonių mano. Bet Julius Ger- 
ber žino. Julius Gerber, kuris 
dėjo sąrašą urnon New Yorke 
l'ier daugiau metų, negu jam 
rupi atminti. Ir jis pasakys 
jums, kad tas reiškia vardų 
sąrašų darymą, ir žiūrėjimą į 
mieste, kauntčs ir kaimo že
mėlapius ir į Seimo apskričio 
žemėlapius ir kongresinio ap
skričio žemėlapius, ir teisminio 
bei aldcrųianinio apskričio že
mėlapius kol akys apmarksta. 
Paskui tenka žiūrėti valdę są
rašų ir apskaitliuoti nuošim
čius ir surengti komitetus tuš
čioms vietoms ir gautų notarų 
aiitspaudžius ir paskui para
šus ir vėl antspadžius — kad 
galų gak< manytum tik nesą- 
nione išeis.

taluose Jungtinėse Valstijose. 
Nes yra keturiasdešimt aštuo- 
nios valstijos su keturiasde
šimt astuoniais rinkimų įsta
tymais, kurių kiekvienas vis 
kvailesnis ir painesnis, kiek
vienas reikalaujantis gero atsi-

Tai ve, kaip mes sudarome 
sąrašą balsavimui.

Julius Gerber darė šitą dar
bą per daugelį nietų, sėdėda
mas iki vidurnakčio ir iki 1, 
2 ir 4 valandos ryto, kad 
surengus balsuotojams, 
jam reikalinga pagalba 
kaip ir visiems Juliusams 
berams kiekviename šalies 
mieste ir miestely. Apie Julin- 
są mes sakome tik kaipo pa
vyzdį to, kas yra daroma so
cialistų kas metai. Kiekviena
me šalies krašte yrą > Bilai 
Brandtai, Edmundai Molinai, 
Andy įLafinai, ir Harry Krit- 
zerai, kurie tą darbą atlieka. Ir 
jei ne jie tai partija turėtų 
naudotis apmokamais darbinin
kais parašams gauti po tiek ir 
tiek už parašą, taip kaip ir se
nosios partijos — arba turėtu
me paliauti verstis. Ir tąsyk 
nebūtų 1(M),(KM) socialistų bal- 
suųtojų New Yorke ir žiūrint 
to kiek jie turi svarbos, nebu- 
tų jokio protesto prieš kapita-

visa
Bet

Julius GeTber daro darbų 
dėlto, kad jis reikia daryti. Už 
jo yra organizacija, bet ji nėra 
gana didele ir jam pareina at
likti darbas už dešimtį, nes nė
ra gana darbininkų.

Jei jis turėtų organizacijų 
dešimtį kartų eiklesnę, sąrašo 
su taisymo darbas galima bu
tų atlikti su minuta ir parti
jos raštine galėtų dirbti tikrą
jį švietimo ir organizavimo 
darbą. Kiekvienas naujas par
tijos narys yra pagclba dar
bui. Kiekviena energijos 
sija pašvęsta organizacijos 
rimo darbui yra energija 
švęsta darbui padarančiam 
limu jums užregistruoti 
protestą prieš kapitalizmą.

Ar priklausai partijai? Jei 
ne, prisirašyk tuojaus.

Jei priklausai, pradek daugiau, 
darbuotis irprisidžk prie di
džiojo rinkimo 50,000 narių 
lapkrčio 7 d. Geresnio darbo 
už laisvę negali būt.

1111- 
ktt- 
pa- 
ga- 

savo

įeit. pulk. Nelson Morris
Joliete, 111. kilo suirutė ir tam 

siųsta ten. Kas vedė tuos ka- 
tikros milicijos kuopos tapo pa- 
reivius siunčiamus baidyti, gąz- 
dinti, ir, jei reikalas butų, šau
dyti streikuojančius gelžkelie- 
čius? Leitenentas pulkininkas 
Nęlson Morris.

■1j

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

'DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

West 1894 J Heml. 6678
WM. J. STOtL CO., 

J. Balduunas pagelbininka^ 
(arba asistentas) 

GRABOlUUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

NAUJ.iblNOŠ, Cl.lcfigd’, III, Utarninkas, Rugsėjis 5, 1922

Kas yra Leit. pulk. Nelson 
Morris ? Jis yra jautienos trus- 
to vienos “penkių didžiųjų” mė
sos pakavimo firmų Morris ir 
kamp. vršininikas. Jautienos 
trustas sudaro, išskiriant gal 
plieno trustą, vieną aršiausių, 
pikčiausių ir atkakliausių unijų 
ardytojų gaujų pasauly Ir ve 
vienas šitų viršininkų vedė yal- 
stijos kareivius streiko vieton, 
kur teoretinė milicijos pareiga 
turėtų būti bešališka. Kiek p. 
Morriso milicijos kuopos gali 
būti bešališkos?

Pasižiūrėkime į jo narsumą; 
jo karinius pasižymėjimus;- jo 
norą šokti pavojun, kur kulkos 
tirštai laksto. Jis nesijautė tu
rįs noro tarnauti buvusiame pa
sauliniame kare. Kuomet jį pa
ėmė kaipo eilinį kareivį, tai ar 
jis giedodamas nuėjo mušin? 
Ne. Jis saugiai ir šaltai pasili
ko šitoj vandenyno pusėj kaipo 
šaldyklų ihspektorius, pasinau
dodamas kokia galėdamas pro
tekcija Washingtone.

Bet dabar jis narsus. Mat čia 
nėra jokio pavojaus jo asmeniui 
vedant miliciją einančią ant be
ginklių streikinikų. 
Majority.

*.■

New

Pavargdavo Pakol
- Valgį Išvirdavo.

i Vartojo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
— Skaitykit kas atsitiko.

Cincinnati, Ohio. — “Metus laiko 
aš kentėjau, nervų nesmagumus ir 

nereguliariškumo 
iki aš pradėjau 
vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Comiiound. 
Man visados skau
dėdavo pečius ir 
tokia buvau suiru
si, kad negalėda
vau namų darba 
atlikti. Aš pavarg
davau pakol išvir- 
'davąu valgį, nega

lėdavau nei indų išplauti. Mano 
draugės ir sesuo man sakydąyo, kad
imčia jūsų Vegetabld Compound ir
Liver Pilės tai man pagelbėtų. Ka
da aš išgėriau vieną bonkelę, pradė
jau jaustis geridu ir palioviau varto
jus, bet visgi jaučiausi, kad aš ne esif 
ganėtinai drūta, kad galėčia darbą 
dirbti. Tai aš ir vėl pradėjau vartoti 
Vegetable Compound ir dabar jau esu 
motina sunaus 19 mėnesių senumo, 
kuris yra'riebus ir sveikas, aš tikrai 
žinau kad niekaip nebučia jo išaugi
nusi, jeigu ne jūsų Vegetable Com
pound.

Aš patariau kiek vienai moteriai jū
sų gyduoles, norint aŠ esu jauna, pa
tariu senesnėms”. — Mrs. CHR1ST 
PETRČFF, 318 W. Liberty St., Cin
cinnati, Ohio.

Lydia E. Pinkham-’s Vegetable 
Compound, sutaisyta iš ne kenksmin
gų vaistų ir be jokios baimes gali var
toti kiekviena moteris.

.A che?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėj imą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milcs Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stops 

Contain no habit-forming druga 
Have you tried Dr. Milos’ Nervine?

Ask vour Druaaiat

DETROIT, MICHIGAN

Generliškas Kontraktorius ir 
Buda voto jas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Maih 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

An|hony Nelson '
Advokatas ir Notary Public 

1.001’ First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panedė- 
liais, ir pėtnyČioms iki 8 vai. vak, 

Ofiso tel. Main 9512 
Residįence Walnut 1880 W.

DETROIT, MICH.

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 utaminką ir 
ketvergę. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

Praleidusi Trisdešimts Metų --
Daugelis moterų mano, kad jų oda naturališkai- graži ir 

tokia bus iki keturiasdešimties metų.
Kaip tai juokinga ir neteisinga! Tūkstančiai moterų, 

kurias močiutės mokino užlaikyt gavo odą, švelnią ir naują. 
Tamsta gali tą patį padaryti. Paslaptis tame “Pabudink 
savo odą”. Lifebuoy kaip tik taip ir padaro. Jokis kitas 
muilas, to nępadaro. »

Mėgink Lifebuoy. Jausiesi kaip lengvai; priimnai, ste
bėtinai nuvalo odą ir išvalo odos skylutes, paakstina celes, 
priduoda naturališką sveiką cirkuiiadiją.

Tada tėmyk odos pasigerinimą diefia iš dienos, metas 
iš meto.

Tai yra paties kalte, kad gražumas odos nyksta. Pa
budink savo odą!

LIFEBUOY
SVEIKATOS MUILAS

«■*— III "■■■■; i ih

PasidarJ&ite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių arzuolo išgrindimui po ......................  12c.
Parinkto aižuolo išgrindimui .............................. 10c.
Švariu klevo išgrindimui .....................     10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

' MORGAN PARK LUMBER CO., 
Tel.: Beverly 127.9, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Telefonas Franklin 3110

Jk /i

Aštrios Tiesos

— padengia prižiūrėjimą
— švarumas užlaikomas
— nuo karvėms, pas .tave, 
visai keli išpildymai Bor- 
deno Pieno

BOHDENS
Farm Products Co, Ine.

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

3) kad kiekvienų pinigų siuntinį (perlaidų)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; 1 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 
pranešimų, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į bankų, paduodamas Nujienų kvito numeri.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitu^svieto kraštus.

naujienos,
. 1739 Sol Halsted St., Chicago, III.

i -
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

h ■ ■
BRIDGEPORTO skyrius ~ 4

3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663
TOWN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer A ve., . Tel. Lafayette 7674
WEST FULtMANO SKYRIUS

523 Wcst 120th St., Tel. Puliman 0169
ROSELANDO SKYRIUS

. 283 East 115-th St., Tel. Ptollman 9659

J. B. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn SU 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais! 10736 S. Wabash Avė. 

Tėl.: Puliman 6377.

DAVID RUTTER & CO., 
Alnglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.
17,o '

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Boulevard 5052
DR, A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandoj: nuo 9 Iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto Iki 12. Va
karais 6—9. NedJl. pagal sutarimą 
m ‘0983^3 “1S p9?«IBfi *08 I9ZC

LIETUVIS
Akių Specialistas

Ant Bridgeporto
DR. S'ERNER, (ŠERNAS) 

Optometrist
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. G iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tol. Boulcvald 7179
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimų
T

....................................-.....................
Dr. A. J. Tananevičius

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
....

I’“
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I)r. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS
3261 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 3 po pietų
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard 5052
Canal 2118
Naktinis

Pinigai 
• ' j . iš 

Bridgeporto

IMTUVĄ
per

. Naujienas
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

' I

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
- ■11 ■ ~  ...........................‘ ■■ 1 —

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tel.: Central 6390

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

j/

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicafo.
Phone Central 2560

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

Jos, C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 Šo. La Šalie St.
Room 706

Telephone Harrison 0421
_______________ >

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaųsiai.

M. Ytiška,
3228 W. 38th St, Chlcato. III.

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

—.....   1 H“
A. MASALSKIS

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139
k

K. SiREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. VVYAND’S, 2055 W. 22nd St.

Bankruto
Išpardavimas

I

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein,,kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir .dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir-dydžio, apie už 
4.0% ant dblerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams in vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedčlic- 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.

i



KORESPONDENCIJOS

LIETUVA
PER. HAMBURGĄ,P1I

apie

mo

Telefonai

Telefonas: Boulevard 7042

egzaminuo

5432Tel. Pullman

EvanoratedMilk

nutarėm pa- 
Pinnininkui 

pasveikinimą 
ir nuo Omą-

TIESI 
KELIONĖ

teikiu 
trižiu* 
Duodu 

rno- 
mergi-

čią kainą, kokią mokate už 
paprastą pieną. Prašykite

pieną, kuri liko

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

it HAMBURGĄ $103.50 -
—LIEPOJU IR ME

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

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. Nedėliomis nuo 10 ~z 

2 po piet.
Telephone Yards 687

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
LACONIA ...................  Rūgs. 7
CAMERONIA ................... Rūgs. 9
CARMANIA ................... Rūgs. 14

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

landas, 
norinčiu 
j iešką i* 
Ir kada 
raudonasis vėlukas 
viršum 
vakarinės

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York 

Chicago ofisas: 
510 No. Dearborn St. 

Telefonas Dearborn 3105

Anglai jam pasakė: “Pirmas 
žingsnis anapus Reino, kurį tu 
padarysi be musų sutikimo, 
sunaikins versalinę sutartį.' Po 
to dabartinis Europos žemėla
pis nebus paremtas jokia tarp
tautine sutartimi. Pasižiūrėk, 
ar tu su savo mažąja santarve 
galėsite išlaikyti dabartinį sto-

DR. S. BIEŽIS------
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavltt St TeL Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42M St

Tel. Lafayette

'Ii s Važiuokit visi parankiu ir tiuaiu keliu
Lietuviai važiuoja i Piliayą

+ aplenkia Lenkų juostų (karidorių)
VISA TREČIA KLASSA PADALIN-

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

S. S. LITUANIA ............................  Rūgs. 6
S. S’. POLONI A ............................ Rūgs. 20

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
PILIAVĄ $106.50
ELI $107.00.

, Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIS, išplaukia 

Rūgs. 13 ir Spalio 4.
Puikiausis sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbemė, atdaras pa-, 
dengtas viršus, puikiausis prancu-j 
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, francuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

k,Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

OMAHOS LIETUVIŲ REZO
LIUCIJA DEL LIETUVOS

PRIPAŽINIMO DE JURE.

Pavizdžiui, kaiminė, iš kurios gaunama pie 
nas yra specialiai prižiūrima 
jama gabiu, tame išsilavinusių veterinarų ir 
viskas užlaikoma švariai. Jei norėtum ge
rą pieną, kuris yra abelnai aukštos rūšies, 
pienas skirtingų karvių veislių sumaišomas, 
todėl ir yra geriausia maisto; vertė.

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio® 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

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

OptometrUt
TeL BOU levard 0487

, 4049 8. Aahland At».
Kampas 47-toa gat

2-roa lubos

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka
I 31 13 S.IlalMh-d

Te,< B,vd-3138
Per 15 metų pa-

■ sėkmingo prak-
z . tikavimo turiu

l,utyrimo. Pasek- 
mingai patarnau- 
ju prie gimdymo 

Ik - Kiekviename at- 
lEbif si tikime

& {' IjOl yPatišką 
k ‘ B® rijimą.

I patarimu* 
I terims ir 

noms veltui.

UNSVVEETENED 

^APORATE1’
MilK

Garuodintuvės, kur pienas yra supilamas ir 
užpečėtijamas, rūpestingai prižiūrimas ir 
ekstra galutinis skonio išmėginimas musų 
pačių laboratorijose, ir kiek
vienas daugumas Bordeno 
Garuodinto Pieno prirengi- .
mas pirmiau, negu yra iš- 
siunčiamas jūsų grosernin- Ii
kui. Bordeno Garuodintas 
Pienas visuomet yra išlei- 
džiamas pagal aukščiau nu- 
rodytą veikmę. Turi žinoti, 
kad pasiekia jūsų kuknios 
šėpą yra tokiame pat padėji- 
me? uln

laidos tave po tavo režimo 
'griuvėsiais ir kitą eilę vinių į- 
kals į kapitalo karstą.

Anglijos laivynas dar tebe- 
valdo juras. Anglijos orlaiviai 
su 4,000 svarų naikinamos me
džiagos ir nuodingų dujų nu
lekia 4,500 mylių per 55 va

lymo. Dm 
la rodą vi 
mokiose li
gose ir ki
ekiuose rel 

italuose 
terims 
merginoms.

Vokiečių kinu i nas ant galo 
atsisuko. Vokiečių respublikos 
vadai nutarė leisti francuzų 
audros sėjikams piauti vėtrą. 
' Teisingi pasaulio protai su

tinka su tuo, kad vokiečių res
publika padarė ką ji galėjo, 
pildydama neišpildomus Fran
cuos reikalavimus. Francuzų 
žvangintojai kardais pavertė 
kiekvieną Vokietijos koncesiją 
į naują ginklą jos sunaikini-

3. Taigi mes vienbalsiai ir 
griežtai protestuojame prieš 
lenkų žiaurius darbus Vilniuje 
ir šaukiamės į visą pasaulį, 
prašydami išklausyti lietuvių 
balsą. Vilnius nuo žilos se
novės yra lietuvių sostinė, o ne 
lenkų miestas.

4. Dabar turim didesnės vil
ties kad su Amerikos pripaži
nimu Lietuvos ir Vilnius vie
nokiu ar kitokiu budu taps pri
jungtas prie Lietuvos, Lietu
vos liaudžiai nenuilstamai be
sidarbuojant.

5. Be to dar, mes Lietuvos 
piliečiai gyvenantis Ameriko
je, trokštame matyti Lietuvą

laisva ir demokratinga 
gera ne tik turtuo-

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
tad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng- 
i. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 

Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnai informacijas gausite nuo 
agentu arbn

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

17 W. Washngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

• atsiras gana kitų 
išspręsti francuzų 

europinės suirtuves. 
durnai išsisklaidys, 

plevėsuos 
kelių kitų centralinės ir 

Europos sostinių.
—M ii. įLeader.

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

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

Jo Malonybei
Liet. St. Seimo Pirmininkui 
A. Stulginskui, Kaune.

I LIETUVĄ

WHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešimas su Baltiko portais 
Homeric—Rūgs. 9; Rūgs. 30; Sp. 21; 
Majestic—Rūgs. 16; Spal. 7; Sp. 28; 
Olyinpic—llug$. 23; Sp. 14; Lapkr. 4 

(Didžiausi pasaulyj laivai)

> American Line 
New York į Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 14 
Minnekahda(3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Manchuria Rūgs. 14; Sp. 26; Lap. 30

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

Red star Line
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Rugsėjo 12 
Atsikvieskit savo gimines ir drau

gus ant p.agabių nvusų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT 

14 No. Dearborn St., Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų

^uR.iiEilZMAN^B
H RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Cana) 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 956 
Boulevard 4136

3313 So. Haisted St.
9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Gerb. Pone Pirmininke:
Mes, Omahos miesto ir 

linkės lietuviai, rugp. 6 d. 
su iškilme ir demonstracija 
paminėjome Lietuvos Valsty
bės pripažinimą de jure, o 
ingp. 13 d. masiniame susirin
kime vienbalsiai 
siųsti St. Seimo 
A. Stulginskui 
Lietuvos valdžiai 
hos lietuvių šitokį pareiškimą:

1. Mes džiaugiamės, kad mu
sų gimtasis kraštas tapo Ame
rikos valdžios pripažintas pil
nateise respublika.

2. Tačdatis tą džiaugsmą 
drumsčia dar nemalonios ži
nios, ateinančios iš Lietuvos, 
kad musų senoji sostinė Vil
nius ir jos gyventojai lietuviai 
yra lenkų terorizuojami; 
kad despotai lenkai persekioja 
musų brolius, sesutes ir tėve
lius ir kad Vilnijos lietuvių 
spauda uždarinėjama, mokslei 
viai, moksleivės ir kiti kalbą 
lietuvių kalba kišami į kalėji
mus tik už tai, kad jie yra lie
tuviai.

nuii. Šita primintis stovi at- Francija išlaikytų nusprendi- 
vira istorijos teisme. Ją per-ztną Europoj. Bet armijos ne
skaitė kiekvienas, išskiriant gali atsteiigti to, ką karas ir 
aklus francuzų imperializmo j versalinė sutartis sunakino. Jie 
vadus. x

Francuzų imperialistai 
bar stovi1 izoliuoti daugiau 
gu kaizeris buvo 1914 m. 
netu|ri ne(i vieno draugo 
šauly. Kaizeris buvo įvarytas 
myrio kertėn 
diplomatų, 
skylę lenda

Dabar pareina 
“Eik, Poincare. 
aršiausį žingsnį, 
nepriklausomą akciją 
visuomet grūmodavai”. Taip 
sako buvusieji Franci jos san
tarvininkai, taip sako Vokieti
ja, taip sako sovietinė Rusija.

Poincare 'gali šį-tą pradėti, 
bet jis jo neužbaigs. Jis stab
dė istorinio augio kelią Euro
poje nuo pat paliaubų. Savo 
pasiutusiame pasikėsinime at
gręžti istoriją atgal,» jis tven
kė pažangos plūdimą tolai, kol 
jis dabar žada nušluoti jį ir jo 
kliūtis.

Bordeno Kokybe—už tą Pačią Kainą, Kaip 
, Kad ir Kiti Paprasti PienaiJ *

s xu utui1'’/'- yv ' ? '' ’ ’ ■' - ;
C Bordeno Garuodintas (Evaporated)

Pienas toks yra tyras, kaip kad 
ūkės pienas išdirbamas po aštria 
priežiūra ir inspekcija. Jis priren-

S giamas žemos temperatūros šiluma,
atskiria vandenį garais ir vi- 

nn sus blogumus išnaikina, palikdama
Jciž) riebu, smetoninį 

jame.
TYPIšKAS BORDENO PERSER

GĖJIMAS

Vokiečiai pasakė jam: “Mes 
pasiekėme savo pastangų kraš
tą bepildydarni tavo reikalavi
mus. Mes vis stengėmės drau
giškai susiprasti su tavim. Tu 
dar vis pragaištingesnius rei
kalavimus statei. Jei mums 
tenka pražūti, tai mes žūsime 
besipriešindami, o ne padėda
mi tau mus pražudyti.”.

Jei pačios armijos tiek sver
tų, kiek jos svėrė pirmiau, tai

tikrai 
šalimi
liams, o ir beturčiains.

Ypatingai pageidaujame, kad 
Lietuvoje butų susirinkimų, 
spaudos, žodžio ir sąžinės lais
vė ir Seimo Atstovo asmens 
nepaliečianiybė.

Rezoliucijos Komisija:
Jonas Genaitis

, Juozapas J. Strazdas, .
Aleksandras A. Zalpis.

KAIP GROSERNINKAS PATAR
NAUJA JUMS

Bordeno Garuodinto Pieno išdirbinio lėšos 
nevengtinai aukštos, kadangi ekstra pasar
gos daromos dirbykloj. Bet amerikoniškos 
šeimyninkės greitai išmoksta kokio daikto 
paprašyt. Ir niekas negali rizikuoti pienu, 
kaipo labjau reikalingu maistu.
Jūsų groseminkas žino tai, ir kuomet jis mo
ka daugiau už Bordeną, negu už kitus pie
nus, jis visuomet stengiasi patarnaut savo 
kostumeriams Garuodintu Pienu, kaipo 
aukščiausios įstaigos. Jis parduoda Borde

no kokybę tamistai ne už 
aukštesnę kainą. Jus gauna-

MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠERKA

8101 So. Haisted St^ kampas 81 gat 
Telefonas Yards 1119
^Baigusi

Akušeri- 
os kolegė 
ą; ilga 
praktika- 

Tisi Pen*e 
silvanijos 
hospital* 

?e. Pase*- 
ningal 
tarnauja

! DR. C. Z. VEZELIS !
Lietuvis Dentistas ■■

4712 South Ashland Avė.
arti 47-tos gatvit

įgali tik pabloginti padėtį. Jei 
da- Poincare eis Ruhran, tai jis pa- 
nc- skatins Angliją greičiau Fran- 
Jie ciją sunaikinti, kaip leisti Poin- 
pa-Įęarei sunaikinti visą Europą.

Italija pagelbės Francijai, 
santarvininkų Belgija negali. Lenkija ir 

Poinęare pats į čecho-Slovakija negali stoti 
| už Franciją be sukėlimo prieš 

jo kaleina. save Rusijos. Graikija pik- 
Daryk savo tuoju su Francija ir Anglija. 

Pradėk tą I Turkai norėtų išmušti kailį 
kuria ' graikams. Jei Poincare perei

tų Reiną, tąsyk lik sveiks 
francuzų ir anglų darbas Ma
žoje Azijoje.

Tųigi, bandyk P/)incare. Pra
dėk ką. Tu jau tiek bloga pa
darei Europai, kad dabar tik 
gera gali padaryti, nes tavo 
pirmas žingsnis bus paskutiniu 
versalinės sutarties, kuris pa-

>
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Streikų laužymo 
valdžia.

Pereitą pėtnyčią generalis 
prokuroras Daugherty, slap
tai atvykęs Chicagon, nuėjo 
į vietinį federalio teismo 
skyrių ir išėmė “injunetion” 
prieš streikuojančiuosius ge
ležinkelių darbininkus ir jų 
unijas. Tas “injunetion” 
draudžia jiems trukdyti 

> traukinių judėjimą, daryti 
kokias nors kliūtis norin
tiems dirbti darbininkams 
(t. y. streiklaužiams), agi
tuoti už streiką ir vartoti 
unijų pinigus streiko reika
lams.

Generalis prokuroras vei
kė su žinia ir pritarimu vi
sos valdžios. Taigi Jungti
nių Valstijų valdžia galuti
nai atsistojo geležinkelių 
kompanijų pusėje, - stengda
mosi padėti joms sulaužyti 
darbininkų streiką.

Šitas jos žingsnis baisiai 
sujudino visus Amerikos 
darninkus. Sujudo net kon
servatyviai Amerikos Dar
bo Federa.cijos vadai. Gom- 
persas urnai šaukia Federa
cijos viršininkų konferenci
ją, kad išrišus klausimą ge- 
neralio streiko, kaipo prote
sto prieš valdžią!

Ir ką gi, ištiesų, daugiaus 
gali darbininkai daryt, kaip 
visomis jiegomis kovot prieš 
tokį žiaurų valdžios pasikė
sinimą ant jų teisės gintis 
nuo išnaudojimo? Geležin
kelių darbininkams norima 
numušti algas, kuomet gy
venimas yra taip brangus, 
kad jie vos gali išsiversti. 

. Jie priešinami algų • kapoji
mui, o valdžia eina prieš 
juos.

Mums rodosi tečiaus, kad 
valdžia su tuo savo “injunc- 
tion’ir” labai negudriai išsi
šoko. Teismo įsakymu gali
ma sulaikyti žmogų nuo tam 
tikrų darbų, bet negalima 
varyti traukinį arba atlikti 
darbą dirbtuvėse. Iš kur 
kompanijos gaus tiek streik
laužių, kad jais pakeitus 
streikuojančiuosius darbi
ninkus? štai, plieno trustas 
nesenai buvo priverstas pa-

Utarninkas, Rugsėjis 5,1922

kelti algas savo darbini- 
kams, kad gavus tiek “ran
kų” savo dirbtuvėms, kiek 
reikia. Anglių kompanijos 
buvo priverstos atsisakyti 
nuo algų kapojimo savo dar
bininkams. Kaikuriose pra
monės šakose darbininkai 
reikalauja didesnių algų, ne
gu gaudavo iki šiol.

Prie šitokių sąlygų gele
žinkelių kompanijų pasiry
žimas mažinti darbininkų 
algas negali būt įvykintas, 
kad ir dar taip stengtųsi jas 
remti valdžia. Savo “in- 
junction’u” ji tiktai pati sa
ve diskredituos.

pioalga
—

KREIVA POLEMIKA

Lietuvos Informacijų Biuras 
vėl išsiuntinėjo laikraščiams du 
straipsniu apie' Lietuvos pilie
čių registraciją. Vienam jisai 
stengiasi įrodyti, kad paso išsiė- 
inimas nepadarąs žmogaus kri
minalistu; antrame jisai aiški
na, delko svetur gyvenantis Lie
tuvos piliečiai turį padaryti dek
laraciją, jogei jie norį būt Lietu-
vos piliečiais.

Abudu Informacijų Biuro 
straipsniu yra aiškiai polemiško 
pobūdžio. Biuro vedėjas, kuri.. 
F. Kemėšis, polemizuoja su tais 
laikraščiais ir žmonėmis, kurie 
kritikuoja registracijos patvar
kymas. Bet savo polemikoje ji
sai naudojasi netinkamomis 
priemonėmis. Ve, pa v. ką jisai 
sako:

“Girdėti kalbų, kad įsaky
mas visiems lietuviams užsi
rašyti ir išsiimti Lietuvos pa
sus tai esąs žmogaus pažemi
nimas, kad jisai pastatęs lie
tuvius tarsi kokiais kriminali
stais.”
Mes šitokių kalbų nesame nie

kur girdėję. Daugelyje laikraš
čių, beje, buvo rašyta ir kaiku- 
riuos viešuos Amerikos lietuvių 
susirinkimuose buvo kalbėta 
apie ‘‘žmogaus pažeminimą” ir 
“kriminalistus” sąryšyje su tą
ja registracija; bet rašyta ir kal
bėta buvo visai ne taip, kaip pa
sakoja Informacijų Biuras.

Štai ką sakė registracijos pat
varkymų priešai: Tie patvar
kymai fra tokie, kad uždeda 
Amerikoje gyvenantiems lietu
viams duokles, kurias daugeliui 
jų bus sunku užsimokėti; kadan
gi tos duoklės norima imti iš 
amerikiečių be jokio pamato, tai 
jis išrodo lyg kokia bausmė. Bet 
negana to, kad Lietuvos valdžia 
reikalauja, be jokio atlyginimo 
iš savo pusės, pinigiškų duoklių 
iš amerikiečių, ji dar grūmoja 
panaikinti jų pilietybes teises, 
jeigu jie neužsiregistruos ir tų 
duoklių neužsimokės. Atėmi
mas teisės balsuot, pagrįžus Lie
tuvon, ir teisės pirktis tenai ar
ba paveldėt nuo savo giminių ne
kilnojamą turtą yra pažemini
mas ir labai skaudus nubaudi
mas.

Taigi kun. Kemėšis iškreipė 
mintis tų žmonių ir laikraščių, 
su kuriais jisai veda polemiką.

Be to, jisai visą laiką painioja 
tą klausimą, kurį jisai neva no
ri išaiškinti.

Registracijos patvarkymuose 
yra sujungti į daiktą du griež
tai skirtingi dalykai: viena, pa
sų išsiėmimas; antra, pareiški
mas apie pilietybę. Patvarky
mas apie tai, kad kiekvienas pi
lietis turi išsiimti pasą, yra gry
nai policinio pobūdžio dalykas. 
Tokius patvarkymus valdžios 
kartais daro tuo tikslu, kad ga
lėjus geriaus sekioti savo pilie
čius ,prižiūrėti juos ir paimtį į 
nagą, jeigu yra reikalo. Prie 
to prisideda da ir valdžios noras 
pasigaminti sau naują pajamų 
šaltinį, paskiriant už pasus mo
kestis. Bet yra didžiausia nesą
monė rišti su paso klausimu pi
lietybes teisių klausimą.

Pilietybė pareina iš dviejų šal
tinių : iš gimimo arba iš natūra
lizacijos. Jeigu žmogus yra gi
męs kurioje nors šalyje, tai ji
sai eo ipso (tuo patim) yra tos 
šalies pilietis ,ir joki policiniai 
patvarkymai negali panaikinti 
tos jo teisės. Tiktai tada, kada 
žmogus padaro kokį nors labai 
stambų nusidėjimą ir kada teis
mas pripažįsta ji nebe vertu tų 
teisių, kurias suteikia pilietybė, 
tai jisai gali būt išbrauktas iš 
piliečių skaičiaus.

Arba žmogus gali pats atsiža
dėti pilietybės, jeigu jisai nori 
patapti kitos šalies paliečiu. To
je naujoje šalyje jisai tuomet 
“naturalizuojasi”, t. y., atlikda
mas tam tikrą procedūrą, tam
pa pripažintas lygiu su gimu
siais toje šalyje žmonėmis.

šitoje “natūralizacijos” pro
cedūroje svarbiausias ir pirmuti

nis žingsnis yra pareiškimas no
ro patapti piliečiu.

Katrą gi šitų dviejų pilietybės 
šaltinių nori pritaikinti amęri- 
kiečiams Lietuvos valdžia?

Ji nepripažįstą, kaipo pakan
kamą pilietybės pamatą, gimimą 
Lietuvoje.

Ji nesitenkina nė pareiškimu 
noro būti Lietuvos piliečiu.

Tinkamas Lietuvai pilietis, 
jos patvarkymu, yra tiktai tas, 
kuris išsiima pasą ir užsirtioka 
$10!

Iš to galima suprasti, kad ji į 
pilietybę žiuri ne kaipo į pama
tinę žmogaus teisę, bet tiktai 
kaipo į antraeilį dalyką, kurį ga
li duot arba panaikint policija.

Ne be reikalo amerikiečiai ir 
piktinasi. Lietuva jiems reiškia 
daug daugiau, negu nusiperka- 
mas už dešimtį dolerių policijos 
nuovadoje popiergalis.

landžio pradžią nužudytųjų 
skaičius pasiekė keturis tūks
tančius. O represijos vis da 
nesiliovė. >

jis buvo parašytas. Tuksian
čių Astrachanio proletariato 
krauju atsidavė ta vyriausybės 
‘malonė’.

juos turi išnaikinti ne svetimi 
priešai, o žmonės išauklėti pa
čių lietuvių. Vladas D.

BOLŠEVIKŲ RAUDONASIS TERORAS.
ČEKOS DARBUOTĖS.

K. Sėjikas.
T

(Tęsinys)
“Mitingas pakriko ir nutilo, 

Del nesiliaujančių kulkasvai- 
džių šaudymo nebuvo galima 
girdėti nė sužeistų dejavimo, 
nė mirštančių šaukimo.^/*"* '

“Staiga žmonių mase dešimt 
kartų nuo baimės padidėjusia 
jėga metasi į. vieną pusę ir su
laužo valdžios kareivių mirtin
gąjį kordoną. • Tąsyk darbinin
kai bėga, bėga be atodairos į 
visas puses, ieškodami vietos, 
kur butų galima pasislėpti nuo 
vėl į darbą paleistų kulkasvai- 
džių. Į bėgančius šaudoma, 
Gyvieji suvaroma į namus ir 
ten jau šaudoma. Ramaus mi
tingo vietoj pasilieka daug la
vonų. Tarp laVonų kur-ne-kur 
matosi ir revoliucinių malšin
tojų. Jie liko bėgančios mi
nios parblokšti ir sumindžioti. 
Žinia apie darbininkų šaudy
mus tuoj visą miestą aplėkė.

“Begu iš visur. Begautieji, 
panikos apimti, šaukė: ‘šaudo, 
šaudo’!

“Didelė darbininkų minia 
susirinko prie vienos bažny
čios.

“ ‘Bėgti iš miesto’ — išpra- 
džių tyliai, o paskui vis gar
siau ir garsiau skani- 
bjo aplinkui. — Kur?’ Jo
kio kelio nėra. ' Atadrėgis. 
Volga atsidarė. Duonos nėra 
nė gabalėlio. — ‘Bėgti, bėgti! 
Nors į baltuosius. Čia sušau
dys. O pati, o vaikai? Bro
liai, kas daryli? — Visvien žū
ti lemta. Ar čia, ar ten. Nėra 
kas valgyti. Bėgti, bėgti!!’

“Tolimas kanuoles šūvis. 
Keistas ir virpantis garsas ore. 
Tuoj po to pasigirsta eksplio- 
zija. Vėl užimąs. Naujas ka- 
nuolės šūvis. Nauja eksplio- 
zija. Kitas ir dar kitas. Mi
nia nebežino kas daryti iš bai
mės. Kiekvienas bėga ten, 
kur kojos neša. O kanuolės 
vis baubia ir baubia. Iš kur 
tai vadovaujama šūviais ir jie 
pradeda palaikyti į bėgančius.

“Miestas nutilo. Žmonių nie
kur nesimatė. Kas pabėgo, kas 
pasislėpė.

“Nemažiau dviejų tūkstančių 
darbininkų žuvo.

“Tuo buvo pirmoji pasibai
sėtinos Astrachanio tragedijos 
dalis užbaigta.

“Antroji — dar baisesnė —-į 

prasidėjo nuo kovo 12 d. Dar
bininkų dalis buvo “nugalėto
jų’ nelaisvėn paimta ir šešioms 
komendaluroms išdalinta. Kai 
kurie darbininkų buvo ant lai
vų susodinti. Savo žiaurumais 
ypač pasižymėjo laivas ‘Gogol’. 
Į centrą pasipylė telegramos 
apie ‘sukilimą’.

“Respublikos Karinių Sovie
tų pirmininkas, L. Trockis, 
mušė lakoninę telegramą: / jo
kio pasigailėjimo sukilėliams. 
Tuo nelaimingų darbininkų 
lemtis buvo išspręsta. Kruvi
na beprotybe ėmė siausti kaip 
ant vandens, taip ir ant že
mės.

“Komcndaturų čekos skie
puose, ar net tiesiai kiemuose, 
pradėta suimtieji šaudyti! Nuo 
laivų darbininkai buvo tiesiai 
į vandenį metami. Vieniems 
rankos ir kojos buvo suriša
mos, o kitiems prie kaklo pri
rišama akmuo. Ir tokioj pa
dėtyj jie buvo stumiami į van
denį. Vienas darbininkas, ku
riam pasisekė pasislėpti ir gy
vam išlikti, pasakojo, kad į 
vieną naktį iš laivo ‘Gogol’ bu
vo 180 darbininkų paskandin
ta. O čekos skiepuose buvo 
tiek daug šaudoma, kad nakti
mis vos spėdavo lavonus vež
ti į kapinyną, kur jie buvo į 
vieną duobę sumetami kaipo 
mirusieji nuo ‘tifo’.

“Nepaprasto komiteto ko
mendantas, čugunovas, išleido 
patvarkymą, kuriuo buvo įsa
kyta nemėtyti lavonų pakely 
į kapinyną. Prasižengusiems 
mirties bausme buvo grąsina- 
ma. Astrachanicčiai beveik 
kiekvieną rytą rasdavo gatvė
se pusiau apnuogintus, krau
juose papjudusius sušaudytus 
darbininkus. Ir brėkštant gy
vieji ėjo nuo vieno lavono prie 
kilo, kad suradus sau artimus 
žmones..,.

“Kovo 13 ir 14 dd. buvo šau
domi vien tik darbininkai. Bet 
vėliau vyriausybe, matoma, su
siprato. Juk negalima buvo 
kaltę net ant sukilusios ‘bur
žuazijos’ numesti. Ir vyriau
sybe nutarė, kad ‘geriau vė
lai, negu niekad’. Kad kuo 
nors uždailinus Astrachanio 
proletariato šaudymo nuogu

mą, buvo nutarta ‘buržujus’ 
nagan imti ir elgtis su jais la
bai paprastu-bildu: imti kiek
vieną namų savininką, žuvau
tųjų, smulkų Nverslininką ir 
šaudyti juos.

“Štai vienas daugelio pavyz
džių, kaip buvo ‘buržuazija’ 
baudžiama. Advokato ždano
vo duktė, po vyru kunigaikštie
ne Tumanova, tarnavo Sovie
tų įstaigoj. Ji buvo ‘Volgos 
gražuole’ vadinama ir, žino
ma, visokio raugo komisarai 
(įskaitant ir aukščiausiuosius) 
tūpčiojo apie ją, darydami ne
labai korektinius pasiūlymus. 
Išdidi moteris į visą tai atsakė 
panieka. ‘Buržujų’ naikinimo 
dienomis komunistai ir nutarė 
sunaikinti ‘vaidų priežastį’. Tė
vui, atėjusiam apie savo duk- 
teries lemti sužinoti, parodė 
apnuogintą jos lavoną.

“Kovo 15 d. vargu buvo ga
lima surasti bent vienus na
mus, iš kurių nebūtų žuvęs ar 
tai tėvas, įbrolis ar vyras. Kai 
kurios šeimos neteko po kelis 
žmones.

“Tikrą sušaudytųjų skaičių 
butų galima sužinoti tik visus 
Astrachanio gyventojus išklau- 
sinejus. Išpradžių buvo kal
bama apie du tuksiančiu. Pas
kui tris... Vėliaus vyriausybe 
ėmė -skelbti sąrašus šimtais 
šaudomu ‘buržujų’. Apie ba

“Nejaukus buvo Astracljanis 
tuo laiku. Gatvės tuščios. 
Namuose —ašarų tvanai. Tvo
ros ir valdžios įstaigos nulip
dytos įsakymais, įsakymais ir 
įsakymais.

uKovo 14 d. buvo išleistas 
įsakymas darbininkams eiti 
į fabrikus. Priešingame atsiti
kime buvo grasinama afreštu 
ir korčiukių maisto gavimui 
atėmimu. Bet i fabrikus atėjo 
vieni tik komisarai. Korčiu
kių atėmimas nė vieno nebai
dė, nes maisto visvien nebebu
vo duodama, o arešto ar šiaip 
ar taip nebebuvo galima iš
vengti. Priegtam ir darbinin
kų nedaug beliko A&trachanyj.

“Tik kovo 15 d. pabėgusių 
darbininkų dalis buvo bolševi
kų raitelių pavyta ir sugrą
žinta į Astrachanį. Prasidėjo 
‘išdavikų’ ieškojimas.

“Kovo 16 d. ant tvorų pasi
rodė nauji įsakymai. Darbi
ninkams ir darbininkėms bu
vo įsakyta atvykti į tam tikras 
vietas, kad iškilmingai ‘sukili
mo aukas’ palaidojus. ‘Revo
liucine ranka mes bausime 
tuos, kurie neateis’. Taip įsa
kymas baigėsi. Laikas susirin
kimo jau praėjo, o darbininką 
susirinko vos pora desėtkų. Ir 
raudonųjų raiteliams buvo j- 
sakyta vyli nuo gatvių visus 
žmones į laidotuvių vietą. Ne 
tik nuo gatvių, bet ir iš namų 
nagaikomis buvo varomi žmo
nės į miesto sodą, iš kur tu
rėjo prasidėti procesija.

“Darbininkai su nuleistomis 
galvomis ir užverktomis aki
mis vos judino lupomis. Ne
jaukus savo negarsumu: ‘Jus 
kovoj už laisvę’ skambėjo pa
vasario ore.

“Kokis piktas šėtoniškaš pa
sityčiojimas! Jie laidojo juos 
—savo budelius, nedrįsdami 
galvoti apie saVo žuvusius 
draugus, kurie krūvomis buvo 
į duobes suversti. Jie dainavo 
jiems — savo budeliams, gal
vodami apie tuos, su kuriais 
vos šešios .dienos atgal sulaužė 
mirtingąjį/ kareivių kordoną. 
Jie klausei komunistinių orato
rių kalbas apie juos — savo 
budelius, išpildžiusius ‘revo
liucinę pareigą’ ir negalėjo nie
ko pasakyti apie stišaudytus 
revoliucionierius- darbininkus.

“ ‘Mes atkeršysime už kiek-

“Ujgninėmis kraujo raidėmis 
bus * įrašyta į proletariato ju
dėjimo istoriją Astrachanio 
tragedija. Ncšalingas istorijos 
teismas tinkamai įvertins tą 
biauriausį komunistinio tero
ro žygį...

“O mums, tos žudynės ma
tytojams, norisi sušukti į vi
sus darbininkų draugus, į vi
sus socialistus, į visą pasaulio 
proletariatą: i.

“ ‘Ištirkite Astrachanio tra
gediją’ \ >

(Galas)

LS.S. Reikalai
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATAMS AUKOS.

Skaitytoju Balsai
. ......  ■ i

[Ui iiMkitae itame •kprtaje 
nuomones Redakcija neatsako.}

MUS VARO PRIE IšTAU- 
TĖJIMO.

Tie 'lietuviai, kurie iki šioliai 
liko lietuviais, turėjo turėti stip
rią energiją, nes jie buvo varu 
varomi prie ištautėjhno, jiems 
esant po caro valdžios globa. 
Daugelis jų neatsilaikė ir suru
sėjo.

Lietuvius nemaža ištautino ir 
musų pačių kunigija. Lietuvos, 
artojo sūnūs patapęs kunigu, 
šnekėdavo jau ne lietuviškai, o 
“po polsku”; “po polsku” jis ir 
pamokslus stengdavosi sakyti ir 
tokiu budu nemažą Lietuvos 
žmonių dalį užkrėtė lenkų kal
ba ir dvasia. Kam^biauriai su
lenkino musų kunigui Lietuvos 
žmones, parodo pati jos sostinė 
Vilnius.

Dabar paskutinį ištautinime 
žingsnį daro taipgi musų kuni
gai, ar vienas jų atstovas su ki
tų pritarimu įvesdamas regis
traciją. Kas bus toks naivus, 
kad nenorės tikėti, jog šita re
gistracija Amerikos lietuviams 
90% jų ištautins? Musų išei
viai/šita registracija yra baisiai 
nepatenkinti; aš pats savo ausi
mis girdėjau jų nusiskundimus 
dėl jos; jie sako, kad gražiu bu
du, pasinaudodami musų meile 
Lietuvos išviliojo iš musų pini
gus, nukabinėjo nuo musų auk
sinius laikrodėlius ir nuo mušt) 
moterų auskarius, o dabar atima 
iš musų pilietybės teises ir kon
fiskuoja musų turtą Lietuvoje.

Tokie nusiskundimai parodo.

Lietuvių Socialistų Sąjuhgos 
Pildomasis Komitetas pradėjo 
rinkti aukas įlietu vos Socialde
mokratų Partijai Gegužes 7, 
1922. Ir iki RugpiuČio 31 
aukų jau yra pasiųsta seka
mai: Birželio 8—$306.25 ir 
Rugpiučio 28 — $185. Viso 
$491.25.

Vadinasi rinkome jau tris 
mėnesius. Vidutiniai mėnesiui 
surinkome po $166. Iš pradžių 
aukų ateidavo daugiau. Dabar 
šiek tiek sumažėjo. Bet yra 
planuojama padaryti didelę 
kampaniją; tuo budu manoma 
surinkti Lietuvos Socialdemo
kratams dar daugiau aukų.

Besiartinant Lietuvos Seimo 
rinkimams, jiems pinigai bus 
labai reikalingi. O dar kas 
blogiausia, tai nupuolimas pi
nigų kurso. Jie dabar turėjo 
atiduoti visus savo pinigus. Ir 
jeigu mes nepasiskubinąim su 
savo pagelba, jie nieko negalės 
veikti. Todėl tunus veikimas 
kiekvieno musų draugų dabąr 
būtinai reikalingas.

Kaip tik pradėsime smarkes
nę kampaniją, tuomet kiekvie
nas draugas privalo ateiti 
mums pagelbon. Musų būti
na pareiga yra remti musų 
draugus --r Lietuvos Socialde
mokratus. Jie Lietuvoj kovo
ja už darbininkų, bežemių ir 
mažažemių reikalus. Į Kiek
vienas musų turi Lietuvoj 
daugybę savo giminių ir mu
sų noras yra, kad inusų gi
minėms geriau butų gyventi 
Lietuvoj. O kad geriau bhtų 
gyventi, pirmiausiai reikia tu
rėti laisvė. O už laisvę visuo
met prisieina kovoti.

Lietuvos Socialdemokratai 
yra rimti ir nuosakus kovoto
jai už Lietuvos laisvę. Bet jie 
be musų piniginės pafgelbos 
mažai galės ką nuveikti.

Neapvilkime jų!
Kiekvienas musų lengvai ga

lime paaukauti bent po $5. Ži
nau nuo to mes nebusime bied- 
neshi. Netik kad nebusime 
biednesni, bet jausimės, kad ir 
mes prisidėjome prie iškovoji-

vieną komunistą!’ — skambė
jo valdžios oratoriaus balsas.— 
‘Štai žiu rėkite: jų keturios de
šimtys septyni musų draugų, 
žuvusių už darbininkų reika
lus’.—

“Dar žemiau nusileidžia dar
bininkų galvos. Ašaros. Gar
sus verksmai.

“O oratorius nugalėtojo bal
su vis garsiau ir garsiau kal
ba. Jis grasina ir grasina.

“Aplinkui behdrų 'kapų sto
vi 47 raudoni grabai, čia jau 
plevėsuoja raudonos ir juodos 
vėliavos.

“ ‘Revoliucionieriams kovoto
jams ~ gyvastis paaukavu
siems dėl socializmo’,— užra
šyta ant vėliavų. ‘Revoliucio
nieriai kovotojai su durtuvais 
ir nagaikomis apsiginklavę lai
ko tas Vėliavas.

“Laikraščiai iešina su gedu 
liūgais apvadais. Visi straips
niai pašvenčiama ‘revoliuci
niams malšintojams’. Darbi
ninkų adresu piktai sakoma: 
‘patys kalti’. Tituluotasis bu
delis, K. Miechonošinas siun-' 
čia kareiviams padėką... ‘Jus 
išpildėte savo revoliucinę parei
gą ir geležine ranka, •nesudre
bėdami, sutriuškinote sukilimą. 
Revoliucija to neužmirš. O 
darbininkai patys kalti, kad 
pasidavė provokacijai’...

“Ir apmirė darbininkiškas 
Astrachanis. Tyli fabrikai. 
Nebeleidžia durnų kaminai.

“Darbininkai bėgo iš miesto 
kur kas galėjo. Nebegalėjo jų 
sustabdyti nė leidimas žuvau
ti, ne leidimas duonos pirktis. 
Perdaug brangia kaina buvo 
nupliktas tas leidimas.

“Giminių ir

kad tautiškumo ugnis pradeda 
gesti Amerikos lietuvių krūtinė
se. Daugumas lietuvių žadėjo 
važiuoti į Lietuvą ne tam, kad 
savo turtą atgavus (nes jis yra 
mažos vertės), o tam, kad pa
kėlus Lietuvos kultūrą. Dabar 
jie jau nesvajoja apie važiavimą 
Lietuvon.

Be to Amerikoje yra didesnė 
dalis tokių 'lietuvių, kurie turė
jo apelisti Lietuvą dėl savo ne
turto; taigi valdžia, konfiskuo
dama Amerikos lietuvių turtus 
nedaug telaimės, o pralaimės pi
liečius.

Lietuvos valdžia turėtų regis
truoti savo tarnautojus ir Lie
tuvos gyventojus, nesižvalgiusi 
po Ameriką, čia lietuviai ir be 
jūsų turi valdžia, kuri yra daug 
rimtesnė už jus. Ir čia mes tu
rime gana mokesčių; lupti po 
du kailiu nuo vieno jaučio yra 
per daug. Priverstinė registra
cija, kainoj anti pirmus metus 
$10, 0 paskui po $5 kas metai 
yra snhki našta kiekvienam jau 
dėlto vien, kad ji yra priversti
nė. Savo liuosa valia lietuviai 
yra aukoję po didesnes^ sumas, 
dažnai atitraukdami kąsnį nuo 
savo burnos; jiems buvo džiaug
smas,i kad jie padėjo nelaimin
gam savo kraštui atsistoti ant 
kojų.i Bet pas juos nėra nei ma- 
žiausio-noro leisti plėšikui plėšti. 
Tą Lietuvos valdžia kaip tik ir 
daro.

Taigi matote, kad dabartinė 
Lietuvos klerikalų valdžia yra 
pasistačiusi savo tikslu užbaigti 
caro valdžios ir lenkininkų kuni
gų darbą: užbaigti lietuvių iš- 
tautinimą.

mo Lietuvai laisvės.
Lietuvos laisvė dabar pavo

juj. Klerikalai nori visai ją 
pažaboti. Kol dar nevėlu, vi
si turime gelbėti Socialdemo
kratams, kad jie kuosmarkiau- 
siai galėtų apginti Lietuvos 
laisvę.

Keikia pastebėti, kad pas 
mus randasi žmonių su dideliu 
pasišventimu. štai vieno 
draugo laiškas guli pas mane 
ant stalo, kuriame jis rašo:

*;( Jcri>ia(mas Drauge:—Nors 
pas mus jau penktas mėnesis 
kaip nedirbame ir nėra žinios 
kaip greit pradėsime dirbti, 
Ik't Lietuyos Socialdemokra
tams aukauju vieną dolerį, 
nors ir maža auka”.

Tai yra didelis pasišventimas 
to draugo. Jis atitraukęs kąs
nį nuo savo burnos, atiduoda 
1 riet u vos Socialdemokratams, 
jų kavai už Lietuvos laisvę.

Tokių draugų pasišventimas 
skatina mus visus aukauti 
kiek galima daugiau.

Draugai! Tuojaus visi au
kaukite Lietuvos Socialdemo
kratams kuodaugiausiai.

—A. Žymantas, 
•I^SS. Sekretorius.

1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Nieko nepadarysi. Tur būt 
draugų krauju toks jau lietuvių likimas, kad

Kl. Jurgelonis
** 1
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Pažeminimas 
ar garbė?

Girdėti kalbų, kad įsakymas 
visiems lietuviams užsirašyti ii 
išsiimti Lietuvos pasus tai esąs 
žmogus pažeminimas, kad jisai 
pastatąs lietuvius tarsi kokiais 
kriminalistais.

Bet tokios kalbos yra ir ne
protingos ir neteisingos.

Išvažiuojantiems svetur išsi
imti pasus, — juk yra priimta 
visame civilizuotame pasaulyje. 
Amerikonas, važiuodamas į Eu
ropą, Išsiima pasą; Anglas, 
Prancūzas, važiuodamas Ameri
kon išsiima pasą. Japonas, Ki
nietis, Australietis važiuoja 
Amerikon su savo šalie^ pasais. 
Kodėl gi tik vienas lietuvis, at
važiavęs svetur, negalėtų turėti 
savo IjetuviŠko paso. Ar tai 
yra pažeminimas lietuviui, kad 
jisai kiekvienam gali parodyti 
dokumentą, jog jisai yra narys 
kultūringos civilizuotos šalies, 
kuri turi savo valdžią ir savo 
tvarką. Jau greičiau pažemini
mu mums buvo, kada mums pa
sus išduodavo “Jevo Imperator- 
skavo veliČestva” gubernatorius. 
Jeigu dabar ant musų pilietybės 
dokumento ne plėšrusis rusų ar 
lenkų aras, o Lietuvos Vytis — 
tąi juk mums lietuviams garbe 
prieš visą pasaulį, kad mes jau 
nebe .vergai, o sau žmonės ir sau 
tauta.

Tiesa, pasų sistema nėra, tai 
idealiniai pažangi sistema. Ide
ale tvarka turėtų apsieiti be pa
sų. Bet toji ideale tvarka įvyks 
tuomet, kuomet bus panaikintos 
valstybių sienos, kuomet įvyks 
Pasaulio Suvienytos Valstijos. 
Gražus tai idealas, tik tur-but, 
dar tolimas. Lietuvių tauta,' ne
mažiau lauks ir trokš jo įsikūni
jimo, kaip kitos tautos. Vieną 
mažą žingsnį pirmyn ketina pa
daryti Tautų Sąjunga. Ji yra 
sumaniusi vienodą ir palengvin
tą pasų būdą visoms savo na
rėms. Lietuva beabejo bus vie
na iš pirmųjų prisiimti tą naują 
būdą.

Ko vertas vėl pasakymas, kad 
paso išsiėmimas paverčia žmo
gų lyg kriminalistu. Mes, prisi
glaudę laikinai šyečioję žemėje, 
juk nedarome nieko pikta ar in- 
tartina, jeigu apsirūpiname sa
vo gimtosios žemės dokumen
tais. Juk nepatapo kriminalis- 

tais Rooseveltas, Wilsonas, kad 
jie važiavo į Europą su savo ša
lies pasais? Juk ne ingi jo kri
minalistų šešėlio Natvekičius, 
Žygelis, žemaitis, Bumšas, Bag
donas ir kiti, kurie važiavo į šią 
šalį su Lietuvos pasais.

Tautų gyvenime^ kuo jos yra 
kultūringesnės, tuo dažniau yra 
vartojama surašinėjimai, regis
travimai, statistika. Miestai su
rašo savo gyventojus, valstybės 
savo piliečius. Amerika kas 10 
metų daro visuotiną gyventojų 
sąrašą. Niekas prieš tai nepro
testuoja. Niekam nei į galvą 
nepareina .tuo piktinties.

Kodėl gi mes lietuviai, turėtu
me piktinties savo valdžios pa
rėdytu surašymu Lietuvos pilie
čių? ’ , ,

Liet. Informacijų Biuras.
S. VIII-30-22. - * '

— .

Ar bus kas atimta iš ty, 
kurie neui’sirašys Lie

tuvos piliečiais?
Jeigu Lietuvos Valstybė butų 

susikurusi kelias dešimtis metų 
atgal, tai šiandien nei vienam iš 
Amerikos lietuvių nestovėtų 
prieš akis klausimas, kurios val
stybės pilietis jisai yra, gali bū
ti, ar turi būti. Visi iš Lietuvos 
atvažiavę turėtų Lietuvos pasus; 
kai-kurie gi iš jų gal butų Lietu
vos pilietybės atsižadęję ir pata
pę šios šalies piliečiais.

Tečiau mes važiavome iš Lie
tuvos tuomet, kuomet nebuvo jo
kios Lietuvos pilietybės, nes ne
buvo pačios Lietuvos Valstybės. 
Ten likę musų broliai sti did
žiausiu’ pasišventimu nusikratė 
svetimųjų jungo ir įsikūrė savo 
valstybę. (Gelbejome kiek ir 
mes, Amerikiečiai). Lietuvoje 
nėra klausimo, kas gali skaity- 
ties Lietuvos piliečiu. Tie kurie 
nuo seno Lietuvoje gyvena, aiš
ku kad jie Lietuvos piliečiai. Pi
lietybės įstatymas taip ir skel
bia. Bet kaip gi su išeiviais, ku
rie sudaro apie ketvirdalį mu
sų tautos? Visų jų skaityti sa
vo piliečiais Lietuva negali, nes 
kai-kurie iš jų jau priėmė kitų 
šalių pilietybę; kiti, nors sakysi
me Brooklyne ar Chicagoje be
gyvendami, raudonosios Mask- 
kvos piliečiais patapo. Didžiu
ma, tečiaus, liko Lietuvai ištiki
mi. Ar šių gali Lietuva atsiža
dėti ? Ar gali pamoti ant jų ran
ka?

Motina nęatsižada savo vaiky, 
nors ir prasižengėlių. Juo lab- 
jau ji neatsižadės gprų ir ištiki
mų vaiky. Gi vaikas kartais 
esti paklausiamas, kas yra jo 
tėvai. Ligšiol didžiuma musų 
neturėjo jokios pilietybės. Da
bar yra Lietuva, yra Lietuvos 
Respublika. Tos respublikos

valdžia—-pačių žmonių išrinktie
ji atstovai — šaukia į Ičruvą vi
sus Lietuvos vaikus ir ragina pa- 

i sisakyti, kas už motiną — Lietu
vą stoja, kas norės atęityje tos 
motinos globos. Štai ką reiškia 
įstatymas, liepiantis užsirašyti 
svetur gyvenantiems lietu
viams.

*
Bet kas bus su tais, kurie iki 

paskirto laiko neužsirašys? Ar 
bus kas iš jų atimta?

O ar galima iš keno nors at
imti tai, ko jisai neturi ? Jisai 
ligšiol neturėjo Lietuvos piliety
bės. Taigi niekas iš jo negali 
jos ir atimti. Kad tą pilietybę 
įsigyti, jisai turi pareikšti savo 
norą būti Lietuvos piliečiu. Jei
gu jisai to savo noro nepareikš, 
neužsirašys, tai jisai nepataps 
pilnateisiu Lietuvos piliečiu. Tie
sa, neužsirašydamas, Lietuvos 
paso neišsiimdamas, Lietuvos 
piliečiu nepatapdamas jisai atsi
žadės daug teisių ir gerumų, ku
riuos Lietuva savo piliečiams 
teiks, bet to jisai atsižadės pat
sai, savo liuosa valia, niekieno 
neverčiamas. Tečiau jeigu ji
sai, seniau Lietuvoje gyvenęs, 
turėjo kokią nuosavybę — dar 
prieš Pilietybės Įstatymo paskel-

blmą, tai aišku, kad toji nuosa
vybė jo ir pasiliks, kad ji negalės 
būti iš jo išplėšta, konfiskuota, 
nes juk, ačiū Dievui, Lietuva yra 
civilizuota šalis, laikosi doros 
dėsnių ir tvarkosi taip, kaip ki
tos visos civilizuotos šalys.

Liet. Iformacijų Biuras.
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Geras vaistas dėl susimušimo, 

išsukimo, tfnimo, raumenų štyvumo, 
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Klauskite pas apiiekoriUs7\

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPID5, IOWA
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“BE\ PIENQ< NfiRA 
WOdAUS”

Paraše C. HOUSTO GOUDISįS

Leidėjas The Forcasf, Amerikos pir- 
meilinio maisto magazino; įsteigėjas 
virimo mokyklos; link maisto patarė 
Peoples Home Joumale; apie maistą 
preligentas.

Tūlame metų laike yra sunku gauti 
žalio maisto. Taipgi tuom pat kar
tu ir miesto marketuose yra aprube- 
Žinota. šis yra tikru svarbumu iš 
maisto atžvilgio. Žalias maistas yra 
gaivinimas sveikatos, tvirtumo ir au
gimo, kadangi jame randasi nepap
rastas maistingumas. Be tinkamo ir 
pkankamai maisto, žmogaus kūnas 
vysta arba tampa užskurdusiu.

Krvės gyvena ant žalio maisto. Vie
nu gamtišku ir labiau stebėtinu pro
cesu, karvės išduoda maistingumo ele
mentus, kurie kartu su pienu pereina 
pas žmogų. Todėl tas ir padaro pie
nų viršiausiu maistu — tai yra vienin
telis maistas, be kurio žmogus negali 
kilti inteligentiškai.

Nuo tol ir paeina svarbumas gėri
mo šviežio, tyro pieno. Bet tūluose 
sezonuose pienas ne yra toks pilnas, 
fnaistingas, kaip kituose. Todėl pie
no maiste vertė yra lygiai reikalinga, 
kuomet žalumynai sumažėję.

Ką mes turime daryti? Lengvas 
atsakymas. Vartot tiek daug pieno, 
kiek galima jo gauti ir labiau persi- 
statykit tų baltų stebėtinumų, kuris 
blokinėse randasi — Bordeno Garuo- 
dintų Pienų.

Ne, tai ne yra.tas pats šviežias pie
nas. Visai rietas. Bet jjs tampa vi
siškai artimu maisto reikmenų verte, 
negru kitokio maistai- produktas. Jis 
yru riebiausi sir tyriausia šviežias pie
nas, su daugiau vandenio ekstraktuo- 
tas. Jis yra iš geriausių karvių pie
no, kurios yra teisingai ir gerai pri- 
žiurimos veterinariškų ekspertų, šios 
karvės ganosi netoli Bordeno dirbtu
vės.

Jis yra šviežias įr tyras. Jis yra 
parankiausiu ir ekonomiškiausiu vi
sokių firmų pienų ir virimui lyginasi 
kvapsna šviežiems dalykams. Dau
giausiai paeina maisto vertė iš pieno, 
kuri jame .randasi. Prižiūrėjimas 
visų prirengimų užtikrina jo tyrumų 
ir gerumų ir tiršta srovė, kuri teka 
kaip Smetona iš keno.

Nei vienas namas negali apsieiti be 
geriausio pieno virimui todėl visi gro- 
sernnkai ir parduoda Bordeno Garuo- 
dintų Pienų. Pamėgink kenų šian
dien — koliai esi vienu iš milioonų, 
kurie ne yra vartoję kitokio pieno. Už
laikyk keisų ant rankų ir išriši piepo 
užduotį. '

u (Perspausdinta leidžiant Forcast, 
lapkričio mėn., 1921 m.).

(Apg.)
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Gasolinas 
Kiekvienam 
Motoriniai 
Karui
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P Eli birželio m. 1922, 271 tilkstantis automobilių 
buvo padaryta prieš 180 tūkstančių, karų bir- , 
želio mėnesyj 1921. Tai, yra naujausis ir 

aukščiausia rekordas. .
• *■ w • * . ■' ’ l •

Apskaitoma /pasidauginimas automobilių 1922 re-
' gistracijos lO^ultįjoše, kurias aptarnauja Štandard 

Oil CompanV (Indiana) yra 500,000, kas sudaro už
registravimą 3,850,000 automobilių ir trokų šioj te
ritorijoj, šalip to, didelis pasidauginimas traktorių.

< . Tas reiškia ponormalį petroleumo produktų reika
lavimų, kas bus materialių pasidauginimu. Kas su
tikus, šiuos reikalavimus, tad dalis puola ant Stan
dard Oil Company (Indiana) pasistengimo.

Kuomet tėmysit ant gatvės, patemysit prasireti- • 
nusioj linijoj automobilių tokį susikimšimų, kad sun- 

i ku bus atrasti vietos savo automobiliui, tad persista- 
tyk, ką mato šimtai ant šimtų gatvių, šimtuose mie
stų Vidur-Vakarienėse valstijose ir tamsta turėsi ga
nėtinai supratimo išrišti ne aiškia pątrplcumo indus
trijos užduotį. ' . \. ty* ■ •

Kitas dalykas, kurį Standard Oil (jompany (India
na) atlieka be jokių sunkumų didele darbo dalį, 
kad aprūpinus šios didelės minios mašinerijų su pet- 
roleumu. Šis galima atlikti per didumą organiza
cijas ir prisilaikymų apkainavimo žmogaus vertės 
biznyj.

Tas pats p^gresyviškumas, kuris atsiliepia ant 
distiliavimo metodos, mašinerijos, sankrovos ir smul
kmeniško išvadžiojimo, kas supuola ant ypatiško 26 
tūkstančių vyrų ir moterų užinteresavimo, kad pa
laikyti kompanijų pilnoje veikmėje, kad atsakančiai 
patarnavus publikai.

• i: • 1 ‘ '

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenūe, Chicago, Illinois.
2919

Skausmus ir gdlimas nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbažonklin ufcreg. S. V. Pat. Ofise

DRAUGAS RE1KALB

Jd kenti galvos skaudijimą, 
Jei skaitant raidės ąusilisja, 
Jsi U raidM darosi dvi, 
Jo! turi uždegimų akių, 
Jai skaitant ar siuvant akis skaa 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana .
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio auglto viri Plalt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 19 
Valandos ®uo 9 ryto iki 9 vai. vak.
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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 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

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

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

Telefonas Victory 9082

T*

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixturos sudedam, visoki reikmenys ir pi’ilaikytojus.

Bridgeport Electric Go.,
1019 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

DR. VAITLISH, O. D 
Lieteri* Aldą S^ecialiMtae

Paiengvins akių {tempimą, kuris 
esti, orleŽastimi galvos skaudėjimo, 
svaigdifo akių Aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akie kataraktą, atitai
so trumparegystę y toliregystę. Pri- 
renka teisingai akinius. Visuose at 
si tikim uos p syzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama { 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kųtik sugrįžo iŠ Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

4

DR. W. YUSZK’VVVICZ
Gydo visokias ligas? galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Ja

Paskelbimas
Dr. Harwood

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
829 S. Oak Park Avė. 

Oak Park.
Atidarė savo vyriausi ofisų; iš at
žvilgio metų praktikos, palaikysiu 
pašvęsdamas dvi valandi, du kart 
į savaitę biednieins žmonėms.

Imkit Forest Park “L” iki Oak 
Park Avė. 3-čios durys į šiaurius 
nuo stoties.

Vai. nuo 4 iki 7 vai. vak.
Tel. Oak Park 817

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. R. ŽILVITIS,
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 
/ 8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

I Greitas Anglies |I PRISTATYMAS | B - . - BI Mes salime pristatyt labai greitai anglis nuo musu doku, 35-os J 

B ir Iron gatvių.

IHEDSTROM-SCHENCK 00AL CO. |
| MINKŠTOS - KIETOS Į

■iB 37 W. Van Buren St. . . ■
B . , »- t i.r7(ion Chicago, Illinois, g
g lel. VVabash 7J29 & ““T* —
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Perlaidos:

10400 O. Rauskinienė
11941 O. llegelskiene
12274 J. žiamaitis 
12346 S. Vygandui
12636 A. PetrušaiČiui 
12716 M. Momkiene 
12799 J. Saunoris 
13054 A. Urbonas 
13475 M. Arnasiene 
13661 J. Orlauskas 
13742 J. Zideckas 
13811 Z. Maliauskaite 
13823 P. Ivonai tiene 
13877 A. Pietunienei 
13881 A. ir A. Makauskai 
13890 E. Montviliene
13898 M. Varpiotaite
13899 S. Varpjotui
13900 A. Ziabis 
13933 K. Kaminskiui 
13952 M. Pranienė 
139591 M. Mačiifkas
13960 P. Dabkevįčia
13961 D.1 Kušeliauskienė 
13963 O. Juškiene 
13968 K. Tunkunas 
13869 E. Naktinis

13971 A. Petreikienė
13976 O. Labanauskiene 
13985 P. Matelienė
13991 U. Biskupaitė
13992 S. Vaicekauskis 
14001 O. Senionis
14003 A. Gritėnas
14004 E. Butkaitė 
14011 A. Ivanauskas 
14015 A. Cinikas—Cinga 
14024 M. Lukauskienė 
14034 J. Gotautas 
14037 K. Masilionas 
14044 J. Semaško 
14053 A. Sabaliauskienė 
14055 V. Dantienė
14067 J. Klovas
14068 J. Juozapui 
14071 V. Pocienė 
14084 V. Norkevičienė 
14088 J. Lukašiunas 
1409(į F. Burneikaitė 
14094 M. Dombriliutč 
14099 J. Giedraitis 
14112 O. Cesunas
14123 K. Liuberskis
14124 A. Tautraisa
14125 T. Urbelaite

Serganti žmonės yra užpraSomi 
pasitarti su E>r. Ross.

IDYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervinguitio
Ėraujb
šlapumo

lr
Privatinių
LigiJ
Jeigu jus-turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
.Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po ni^t. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. * Bųnedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

bile kokių ligą, 
Atvažiuokite kad

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 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. Maurlce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yarde 994

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

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 ofisas yra

a uždarytas

Kvitai su pa&mėju parašais ranflasl 
“Naujieną” ofite.

. .C -

Telephone Yards 5834

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

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

Pinigai
iš

Brighton Park

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

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
4138 Archer A ve., 

Tel. Lafayette 76?4.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kumpas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Thone Canal 02C7
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
DAUG SUAREŠTUOTA.
Pereitą šeštadienio vakarą 

penkiasdešimts vyrų ir moterų 
taįM) areštuota bloguose na
muose pietinėj miesto daly.

PRIGĖRĖ VAIKAS.
Bernard Hack, 17 m. 

žiaus, 2838 VVallaee gat., 
.Jis ne-kęs perkasau prigėrė, 

mokėjo plaukti.

REIKIA DARBININKŲASMENŲ JIESKOJIMAITarybos veikimo. Pirmiausia raštį “Vilnį“ ir organų “Dar- 
praneše. Vikšris, kad kirpėjai, bų”. Tečiaus pirmininkas pas- 
spončeriai ir bušehnanai gan- tebėjo, kad pirma reikia ja pri- 
sią apmokėti už amerikoniškas įrntj, o tada tartis siųsti, 
šventes, bet Miseviče vėliausi Tuojaus tapo ’ 
priparodė, kad už tokias šven- balsuota rezoliuciją priimti, 
tęs nebus jiems mokama, nes Kalba Katilius, .lis sako: — 
sulig unijos padarytos sutar- “Jeigu mes patalpintume tą 
ties su bosais niekam nemoką- rezoliuciją tik į <hl laikraščiu, 
ma už šventes. Pagalios Vikš- (aj klausimas ar musų rezoliu- 
ris pranešė, kad laiku Jungti- cija pasiektų plaČiasias lietuvių 
nes Tarybos delegatų posėdžia
vimo atsilankęs nuo streikuo
jančių geležinkelių darbininkų 
įgaliotinis ir prašęs moralės ir 
materialės paramos streikie- 
riams. Teliaus jis pranešė, 
kad Jungtinė Pildomoji Tary
ba iš visų lokalų išrinkus ir 
sudarius specialę komisiją iš- 
tirimui visokių darbininkų 
skundų, kaip lai apt firmų, pa
vienių asmenų ir ant unijos 
agentų, nes pastaruoju laiku 
visuose lokaluosc įvyko viso
kių nesiisipra’: mų.

Antras ceiegalas F. Miseviče 
(M -on; pranešė, kad unijos 
“Joint Board” nutaręs ateinan
tį žiemos sezoną visose miesto 
dalyse surengti rubsiuviams ap 
svietus vakar: s su muzikaliu 
programų, t uose renginiuose 
apšvietos m kainose bus pra
kalbos, paskaitos ir debatai. 
Žinoma, tie unijistai, kurie 
suprata anglų kalbą, tais vaka
rais galės naudotis.

Levins pranešė, kad jieškant 
skebšapių mažuose miesteliuo
se rasta, kad Chicagos didelė 
irma (Majestic Co.), kuri 

čion unijai pranešus, kad dėl 
neturėjimo darbo kai kuriam 
aikui uždaranti šapą, bot kaip 

pasirodo, tai minėta firma tu
rinti atidarius be unijos žinios 
Detroite, Mieli., skebšapę, ir 
jau nuo pereitų metų ten dir
bama. Be to jis pranešė, kad 
ir mažuose miesteliuose suran
dama skebšapių. Bet unijai 
sunku prie jų prieiti ir pada
ryti jas unijinėmis. Mat tų 
miestelių savivaldybės turin
čios padarę įstatus, draudžian
čius iššaukti darbininkus strei- 
kan arba pikietuoti dirbtuves. 
Pagalios jis pranešė, kad neuž
ilgo Rubsiuvių Unijos prezi
dentas Hillman pradėsiąs vajų 
pardavinėjimui Rusijos Indus
trijos Albudavojimo Korpora
cijos Šerus. .

Po jo skyriaus sekretorius 
Chapas perskaitė prisiųstą ats
kaitą nuo surengimo amalga- 
mėtų suvažiavimo komisijos. 
Atskaita parodę, kad šiais Įlie
tais Chicagoj buvusioji amal- 
gamėtų konferencija lešavus 
Rubsiuvių Unijai suvirs 28,- 
000 dol. Iš tos sumos 4,000 dol. 
paimta išleidimui unijai reika
lingų knygų. Pagalios jis pra
nešė, kad, minėtos 
de, išskyrus fondus, 
suvirs 96,000 dol.

Vakaro rengimo 
pranešė, kad neužilgo 
rengiama vakaras.

Pranešta, kad “Friends
Soviet Russia” fondui išmokė
ta mėnesinių duoklių 15 dol. 
Mat lokalas vis dar priklauso 
prie tos “sosaidės”’.

Priėjus prie neužbaigtų rei
kalų svarstymo, pirmininkas 
pareiškė, kad bus svarstomas 
“Naujienų” “keisas.“ Mat, kaip 
jau minėta, Pildomoji Taryba 
pavedus, tą “keisą” lokalo val
dybai išspręsti. “Mes”, sako 
pirmininkas, “valdyba, suėję 
ir surinkę visus “faktus” prieš 
Naujienas parašėme rezoliuci
ją. Sekretorius Chapas .ją 
mums perskaitys. Visi gerai į- 
sitemyk’ite.“

Minėtoje “valdybos“ parašy
toje rezoliucijoje tarp kitko 
skambėjo, kad “Naujienų” re
dakcija neišdavusi tų. kores
pondentų vardus, kurie rašy- 
nėją į Naujienas ir vadina uni
jos veikėjus komunistais. Nes, 
girdi, jie prirašę daugybę viso
kių “griekų,” taigi jiems dova
noti negalima. «Ir visos tos 
“striošnybės“ suverčiama ant 
Naujienų, lig jps butų kaltos.

Perskaičius minėtą taip ko
munistiškai “vožnią“ rezoliuci
ją, vienas sušuko:—“Aš duodu 
įnešimą, kad šita rezoliucija 
butų patalpinta į vietinį laik-

Tuo j aus tapo įnešta ir nu-

nedaug

am-• v „ įso-

PLĖ-POLICISTAS NUŠOVĖ 
ŠIKĄ.

William Heelan, 16 
žiaus, 5021 Princeton avė., ta
po mirtinai nušautas policisto, 
kai pastarasis sugavo jį su dar 
vienu savo “trentų“ John Gar- 
dner, 53 agt. ir Harper avė., 
saldainių krautuvę plėšiant.

m. am-

minias, nes jie visai 
skaitytojų teturi. 1 
išleisti tų rezoliuciją 
formoje ir tuojaus šaposc išda
linti darbininkams.“

Po jo pasikėlė nuo sėdynės 
moderniškai pasirėdžiusį, su 
trumpai nukirptais į plaukais 
moteris ir sako: —“Aš duodu 
įnešimų, kad toji rezoliucija 
butų patalpinta visuose lietu
vių laikraščiuose.”

“Aš" paremia draugės Lekc- 
šienės įnešimų,“ pasigirdo bal
sas kitame kampe. “Tegul visi 
žinos, kad tas socialistų 
rastis (“Naujienos”) yra 
nij Lilis.”

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOTERŲJIEŠKAU PUSBROLIO JURGIO 
Straigio, Kauno rėd., Biržių par., Dir- 
vonakiij kaimo. Malonės pats atsi
šaukti arba žinanti jį teiksis pranešti, 
nes esu gavęs laišką iš Lietuvos nuo 
jo tėvų. Yra labai svarbus reikalas. 
Jonas Janulionis, 5610 S. Robey St., 
Chicago, 111.

Merginų

Operuoti mašinas viniojimui 
švaria popiera varinius dratus.lapelių

laik- 
neu-

rim-

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Jaunuolių choras jau susiorga
nizavo.

Kaip jau buvo rašyta Naujie
nose, p. Sarpalius užmanė su
organizuoti milžiniškų chorų 
iš vietos jaunų mergaičių . ir 
berniukų. Pereitų sekmadienį 
tokiam chorui pradžia jau pa
daryta — Raymond chapelėj 
įvyko pirma jaunuolių choro 
rejieticija. Prisirašė 35 ber
niukai ir mergaitės.

Rytoj Raynabnd chapelėj 
bus jaunuolių smuikininkų 
suštri ūkimas. Butų geistina, 
kad skaitlingai susirinktų ir 
sudarytų skaitlingų stygų or
kestrų. Repeticija, rodos, pra-

“Klausikįte,”
tas balsas, “juk Amerikoj yra 
gal apie 40 lietuviškų laikraš
čių, lai į visus talpinti jau bu
tų perdaug.“ •

“Ne, aš manau, kad tik į 
tokius laikraščius kaip “Kar
das“ netalpinti, bet į visus ki
tus sociailistiškus laikraščius, 
būtent, “Keleivį“, “Darbinin
kų Tiesų” ir tt. reikia talpinti” 
pakartojo “vožnioji leide.”

“Aš manau, kad. mes nieko 
neturime bijotis. Pasiųskime 
tų rezoliucijų į “Naujienas”, 
tegul pasirodo tas socialistų 
laikraštis, kad jis yra darbinin
kų laikraštis,” pastebėjo Ben- 
doikaitis pasiprašęs halso. “Bet 
kaip jau daugelis išsireiškė, 
tai ir aš sutinku, kad rezoliuci
ja butų patalpinta į visus di
desnius lietuvių laikraščius.”

Taip ir nubalsuota.
Dar kiek pasvarsčius smul

kesnius kai kurių narių nusi
skundimus, susirinkimas už-

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne. Gera vieta. Pigi renda $60 per 
mėnsį. Kiti Storai moka $125 per 
mėnesį toj pačioj vietoj. Nepraleis
kite progas. Pamatykit vietą.

3331 So. Halsted St.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
iinkėj, Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
■unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunrie, Roofing Co., 8411-8413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Vis 
Skyriai.

PARDAVIMUI I/ABAI PIGIĄ1 
saliuno barai atskirai ir saliunas su 
su barais. Biznis išdirbtas, pigi ren
da, 5 pragyvenimai kambariai. Atsi
šaukit greitai, nes turiu apleisti 
Chicago.

158 E. Kensington Avė. 
Kensington, III.

DIDELIU FARMŲ BARGENAS
80 akerių 6 kambarių stuba ir skie

pas, 2 barnės su bėgančiu vandehiu; 
špykerės, šilo, vištininkas ir kiaulinin
kas; įrankiams pašiūrė, mašinerijos, 5 
akeriai bulvių, 400 bušelių avižų, 8 
akeriai komų, 20 tonų šieno, sodas, 8 
geros karvės, 3 telyčios, 2 arkliai, 150 
vištų, 3 kiaulės, 1 kumelukas. Prieža
stis —- liga. Kaina $6,000. Pirmo 
įmokėjimo $3,000. J. Salp, 3827 W. 
Van Buren St.

Naktimis ar dienomis..

Alga gvarantuota nuo valandų 
mokinantis, o Įtaip jau išmęksta, 
gali gerų pinigą padaryt.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių ir lenkų apygardoj. Biznis'ne
ša gana gerą pelną. Priežastis delko 
noriu parduoti biznį sužinosi ant vie
tos. Prie saliuno randasi ruimai gy
venimui, svetainė suėjimams ir pasi
linksminimams.

4400 So. Honore St.

TURIU PARDUOTI 4 IR 5 KAM- 
barių medinį namą, 125x104, viskas 
apmokėta, Richmond St., arti Archer 
Avė. $6,260, arba geriaušį pasiūlymą 
priimsiu.

Taipgi 2 flatų medinis namas po 4 
kambarius, 25x147. Viskas apmokėta. 
40th PI., arti Archer Avė. $3,900. Pa
šaukit telefonu Lafayette 4393 po 6 
vai. vak.

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

Turi angliškai kalbėt.

WESTERN ELECTRIC CO. 
INC.,

48th Avė. & 24th St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
garadžius talpinantis 60 automobilių, 
galima pirkti su bizniu arba viena 
bildingą, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo. Atsišaukit greit pas sa
vininką.

C. P. SUROMSKT, 
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
gerą proga darbininkui žmogui įgyti 
savo namą už prieškarinę kainą, 4 
kambariai viršuj ir 4 žemai. Geras 
elektrikas, tikras bargenas $3500.00 
ant išmokėjimo.

3308 So. Robey St. 
Savininkas.

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE
RIMS. Parduoda geros rūšies vilnas 
nėriniams. Kaina 20, 25, 30, 35 cen
tai tolka. Neriam sveterlus ant orde
rio, dideliems, mažiems ir parduoda
me, 524 W. 33rd St., 2 fl. už Wallace 
ant Parnell Avė. Frank Salamona- 
viče.

. PRANEŠIMAS
Mes taisome visokius rakandus ir prie 
namų reikalingus pataisymus, karpen- 
tery,stei, taipgi esame specialistai ant 
budavojimo nau.jij garadžių už priei
nama kainą. Atsmaukite:

JOHN KORECKY IR MOST 
1426 S'. Kaminsky Avė., Chicago, III. 

____-_________________ i___________

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI pusė krautuvės 

(storo). Gera vieta kriau
čių i.

Atsišaukite:
8053 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKALINGA patyrusių ope- 
ratorkų prie paprastų moteriškų 
aprėdalų, ant mašinų spėka va
romų; pastovus darbas. Kreip
kitės 1 E. 50th St.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per 40 
metų ,svetainė dėl šokių ir mi
tingų. Atsišaukite:

1900 So. Union Av.

REIKALINGA moteris, arba 
mergina apžiūrėjimui kambarių. 
Atsišaukite. Juozas Lukoševi
čius, 2315 Washington Blvd, nuo 
6 iki 9 v. v. Tel. Seeley 3667.

PARDAVIMUI grosemė ir 
pieninė geroj vietoj, tarpe lietu
vių ir rusų apgyventa, biznis iš
dirbtas. Atsišaukite:

623 W. 14th St.

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI GERAI APMOKAN 
tis saliunas, susidedąs iš dviejų susi
rinkimams svetainių ir 8. pragyveni
mui kambarių. Labai prieina
mai.

2525 S. Halsted St.

BARGENAS, BUNGAL0W GREI
TAM PARDAVIMUI

Parduodu savo naują mūrinį bunga- 
low, už specialę kainą šią savaitę. 
Tiktai $500.00 reikia inešti, o likusius 
po $50.00 ant mėnesio, pakol išmokė
si. šitas namas yra Queen Anne iš
vaizdos su 5 kambariais visi ant pir
mų lubų, cimento skiepas, furnasu 
šildomas, budavotas tapestraj ir orien- 
tališkij ptytų; aržuolu ir balto ename- 
lo baigta^ prie mokyklų ir krautuvių, 
netoli nuo eleveitėrio, gatvekarių ir 
geležkelio tiktai keletas minutų, paei
ti. Atsišaukite greitai, nes šitas tik
tai speciąliškai paskirtas trumpas lai
kas, todėl kas pirmesnis, tai laimės. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą. Box

VYRŲ

“NEPAPRASTAS” RUBSIU
VIŲ SUSIRINKIMAS.

Pereitą penktadienį, rugsėjo 
1 dieną, paprastoj unijos sve
tainėje įvyko Rubsiuvių Uni
jos Lietuvių 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas. Susirin
kimą atidarė pirmininkas bro
lis Butvilas. Skaityta ir priim
ta pereito susirinkimo proto
kolas. Taipgi buvo skaityta ir 
priimta Pildomosios Tarybos 
protokolas, kuriame tarp kitko 
skambėjo, kad “Naujienų” 
reikalą, arba geriauš pavadi
nus komunistų priekabių, jieš- 
kojimą prie “Naujienų“, Pildo
moji t aryba pavedus lokalo 
valdybai išspręsti. Paskui 
skaityta laiškas iš rytinių vals
tybių nuo audėjų, kurie išstrei 
kavo jau virš 30 savaičių ir 
dar vis tebestreikuoja. Laiške 
prašoma streikieriams para
mos. Bet tani reikalui loka

Po susirinkimo komunistai 
susispietę rateliuose šhėięučiuo 
darnios iš džiaugsmo trinė ran
kas, kad jiems pavykę atlikti 
toks “revoliucinu ingas” dar
bas, kokio jie net nesitikėję...

Reikia pažymėti, kad iš 1,400 
narių susirinkime dalyvavo 
vos arti 30. -

— šapos Darbininkas.

Atvažiavo iš Lietuvos per 
Naujienų Pinigy Siuntimo 

Skyriaus patarnavimą
unijos iš

randėsi

komisija 
bus

of
tai prašymas nesvarstyta.

Poliaus sekė delegatų prane
šimai iš Jungtinės Pildomosios

Ona ir Vincenta Samarai- 
tės, 101 S. 14th Av., Melrose 
Park, III. Atvažiavo iš Lietu
vos rugsėjo 2 d. ir labai dė
koja Naujienoms už gerą pa
tarnavimą, kaip tai: išpildy
me affidavitų ir už išrašymą 
laivakortes ant labai geros 
linijos, taip kad nuo pat 
Kauno iki Melrose Park, tu
rėjome smagią kelionę.

NAUJIENOS
Ciceroje perkeltos

. naują vietą. Buvo

4904 W. Mth St.

Bus dabar

1405 S. 49th Avė

. Čia taipgi galima at

likti visokie reikalai

surišti su “Naujieno

mis”.
v

K. Kairis

prižiūrėtojas.

Pranešimai
Roseland. — L. S. M. Ratelio susi

rinkimas įvyks, rūgs. 5 d., 8 v. v., 
Strumilo svet. Yra svarbių reikalų, 
tad visi nariai atsilankykite laiku.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO STANI- 

slovo Monstavičiaus, pirmiau gyveno 
Collinsville, III. mainose. Turiu svar
bų reikalą, labai sergu, norėčiau pasi
matyti. Atsilankyk pas mane. 3301 S. 
Auburn Avė., Chicago, III. Kitus mel
džiu jam parnešti. Antanas Monstavi- 
čia.

JIEŠKAU SAVO VYRO PETRO 
Einikio ,kuris prasišalino birželio 4 
d., š. m? palikdąmas mane dideliame 
varge su 5 vaikais. Jis yra 5 pėdų 6 
coliu aukščio, tamsus plaukai, turi ma
žą ženklą ant kaktos, ir guzą užpa
kalyje galvos; kas tokį žmogų patė- 
mysite, prašome pranešti. Pirmutinis 
gaus atlyginimą. Domicėlė Einikienė 
ir Justina Sinikaitė, 661 W. 14 PI., 
Chicago, III.

JIEŠKAU JURGIO IR FELIXO 
Markevičių, paeina Senamieščio kaimo 
Panevėžio apskr. Jie patys ar kas 
kas meldžiu atsišaukti.

KASTANCIJA JANUTAITĖ 
308 S. Hermitage Avė., Chicago, UI.

IŠNUOMUOJŪ gerą kambarį 
dėl vieno vaikino be valgio, elek
tra, maudynės. Atsišaukit:

3338 So. Emerald'Avė.
1 lubos

REIKIA salesmanų —j turime la
jai puikia pardavojltrao propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. ^Gauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA taisytojų medinių 
:’reiĮęht’karių body. Kontraktinė 
šapa, nuolatinis darbas, nuo šmo- 
;ų. Kreipkitės: The Streets Co., 

W. 48th & So. Morgan Sts

PARDAVIMUI grosernė, sal
dainių aislkrimo, tabako, ciga
rų ir visokių reikmenų, geras 
biznis, arti nėra bučernės. 
Renda pigi ir lisas, gera proga 
atsišaukite 2800 Emerald Avė.

PARDAVIMUI NAMAS, 6 KAM- 
bariai, 4 pernai ir 2 antaukštyj, 2 geri 
klazetai, viskas gerai įtaisyta, — par
duosiu pigiai, nes einu į biznį; kreip
kitės nedėldieniais tiktai.

K. SLEPIKAS,
1731 W. Roosevelt St., Gary, Ind.

JIESKO DARBO
LIETUVAITE, NESENAI PRIBU- 

vusi iš Lietuvos jieško darbo ofise ar 
erautuvėje. Baigusi gimnaziją Rusi- 
;oje, vartoja gerai lietuvių, rusų ir 
atvių kalbas ir rašybą, .taipgi gali 

kalbėt vokiškai. £<ąbai norėtų dirbti 
lietuvių įstaigoje. Kam tokios reikia 
malonės atsišaukti laišku. Naujienos, 
Box 111, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS šiaučius tai
symui čeverykų, krautuvėje — 
valgis, kambaris ir gera alga. 
Kreipkitės : John Wolf, Thorpe, 
Wis.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream, saldainių, cigarų ir visokių 
smulkių daiktų krautuvė.- Biznis ge
rai eina, parduosiu pigiai, nes yra 
svarbi priežastis.

3656 So. Union Avė.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI puikus saliu
nas. Pardavimo priežastis — ap- 
eidžiu miestą. Pašiskubinkit no
rinti geros bizr^iavos vietos. 648 
W. 120th St. W. Pullman, III.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
4 vakarais.

Specialus vakarinis klesos biz- 
niavpms merginoms, pasisiuvimui 
sau drėsfes. ,

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street, ; l
Kreipkitės ypatiikai arba rašy

kit išlygų paklausdamL
f Sara Patek, pirmininke.

REIKIA DARBININKU
y YRU irMOTERŲ

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

REIKIA molderių ir mokintis 
molderystps; taipgi paprastų 
darbininkų. Kreipkitės tuoj į 
sam ofisą. Illinois Malleable 
Iron Co. 1700 Diversey Parkway

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, su pragyvenimo rui
mais, pigi renda. Priežastis par
davimo. — Apleidžiu miestą. E. 
Brown, 5129 S. Halsted St

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA MERGINŲ IR JAUNŲ 
moterų mokintis telegrafystės — 
lengvas darbas, proga išsidirbimo, 
$140 į mėnesį, kuomet išmoksi. Kreip
kitės, rašykit arba telefonuokit. Mr. 
Hogan, 3400 So. Michigan Avė. Tel. 
Victory 3070.

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui. Darbas nuo 
šmotų, gera alga. American In- 
sulated Wire & Cable Co., 954 
W. 21st'St.

IR 25MERGINŲ TARP 16 
METŲ SENUMO, LABELIAVI- 
MO BUTELIŲ.

REED MURDOCK & CO
CLARK & RIVER STS

REIKIA MOTERS ARBA MERGI- 
nos namų darbui ir pridaboti 3 metų 
mergaitę; duosiu kambarį, valgį ir ge
rą mokestį.

Atsišaukite:
2941 W. Pershing Rd. 

2-ros lubos

Wills Sainte Claires
Pertaisyti automobiliai

Buick — 1920 .............................. $600
Buick — 1921, 7 pasažierių .... $1,000 
Cadillac miesto karas model 55 $1,000 
Cadillac 1919 — Phaeton ....... $1,500
Cole speedsteris, 4 cilinderių .... $300 
Daniels 8—1919 tour. karas .... $1,000 
Detroit Electric ..........................  $350
Ford Coupe 1922 ......................  $550
Ford Sedan 1920 gerai įrengtas $550 
Franklin Series 7 touring...... ....  $400
Hudson Coupe — 7-0 ...............  $1,200
Hudson Sport-Califomia viršum $900 
Jordan 1920 — 7 pasažierių .... $1,000 
Marmon Limousine 1919 ....... $1,850
Marmon Tourink karas 1919 .... $1,250 
Mercer sport — series 5 ....... $2,000
Mitchell Coupe 1919 ................... $800
Pecrless coupe 1921 ............... $2,000
Stenhens Salient Six Tour.......... $750
Wills — 1921 Touring ........... $2,000
Wills — 1921 Roadsteris ....... $2,000
Oldsmobile — 1919 ................... $500

2330 Michigan Avė.
Tel. Calumet 1310

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

RAKANDAI
PARDUODU 4 KAMBARIŲ RA- 

kandus mažai dėvėtus, bakas setas dėl 
dubeltavo bedruimio ir visokių dišių 
parduodu pigiai.

2418 West 45th St. 
Ant 2-rų lubų.

Galima matyt nuo 6 iki 8 vakare.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas senai 

išdirbtas biznis, apielinkė apgy
venta visokių tautų. Priežastį^ 
pardavimo — einu į kitą bižnį.

3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI 2826 EMERALD 
Avė. aukštų mūrinis 4 šeimynų 
namas, garadžius 2 automobiliams, 
morgičius $3,500. Priimsiu $1,500 
cash, likusius mėnesiniais išmokėji
mais. Tūrių parduoti, kadangi vyras 
mirė. Kreipkitės4 2603»S. Halsted St. 
Kaina $6,500.
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; DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
ęHlCAGOJ

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
3-jų flatų mūrinis namas po septynius 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mas, visi puikiausi įtaisymai, garad- 
žius dėl 2-jų automobilių, randasi la
bai geroj vietoj, tarpe 31—35 Union 
Avė. Išsimaino ant mažesnio namo 
mieste arba ant lauko. C. P. Surom- 
ski Co., 3346 S. Halsted St.

Deaigning, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geniausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 

su bizniu, saliunas ir restauranas, že
mės 1 akeris. Jei kas norės gali pirkti 
25 akerius žemės su visais ūkės įran
kiais, priežastis pardavimo, važiuoju į 
Lietuvą. Andrew Iwaszkewicz. 111 St. 
netoli Črawford Avė. ir šv. Kazimie
ro kapinių. Andrew . Iwaszkewicz, 
Mount Greenwood Post Office.

PARDAVIMUI NAMAS NORTH- 
West Side, kaina $3,500, $500 cash, 
$30 į mėnesį, 8 kambariai, vana, 
sewer, vanduo, elektriką ir gasas. 
Naujai išmalevotas ir ištaisytas lotas 
35x126, 34008 Normandy Avė. savi
ninkas. W. Remke, 6329 Addison St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS, 
8 kambariai gyvenimui ir saliunas. 
Namas įtaisytas modemiškai. Par
duosiu su visu bizniu. Pardavimo 
priežastis — manau važiuoti Lietuvon.

608 Ship St., 
St. Joseph, Mich.

PARDAVIMUI medinis na
mas ir trys lotai, taipgi 1 karvė, 
1 kiaulė, 7 žąsys, 8 antys, 40 viš
tų, 11 kralikų. Parduosiu viską 
už $3,750. 5422 S. Lawndale Av.

PARDAVIMUI medinis namas 
gasas ir visas įtaisymas 3 pag. 
po 2 familijas po 4 kamb. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą 909 
W. 20th St., savininkas, atsišau
kite 1426 S. Kaminsky Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir an^glų kal

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų | visas augŠtesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

^RlVATfiS AUTOMOBILIŲ 
y $20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesoB.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madison St


