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Timofejev nusižudė, neišlaikyda
mas kankinimų

Nori apkaltinti Daugherty

Injunctionas nebus panaikintas

Timofejev nusižudė, neiš
laikydamas kankinimo.

11 Pasmerktųjų Socialistų ba
dauja ir reikalauja: “sušaudy- 
kite mus arba panaikinkite 

nuosprendį!”

CHICAGO. — Žydų socialis
tų dienraštis “Forverts” rug
sėjo 10 išspausdino dvi gautas 
iš Berlino telegramas, kurios 
seka žemiau:

“Maskvos žinia sako, kad 
nuteistųjų socialrevoliucionie- 
rių vadovas Timofejev nusižu
dė, pasikardamas savo kame
roje ant ventiliatoriaus durų, 
protestui prieš kalėjimo užvei- 
zdų daromus dvasinius ir fizi
nius kankinimus. .

“Likusieji vienuolika social- 
revoliucionierių, kuriuos irgi 
tuo pačiu laiku nuteista nužu
dyti, paskelbė bado streiką, 
pastatydami sekamą reikalavi
mą: Kad mirties bausmė turi 
būti išpildyta tuojaus, arba 
turi būti oficialiniai panaikin-

“čia manoma, kad nuteistie
ji žmonės nežino, jog mirties 
bausmė tapo oficialiniai sus
penduota ir kad ji bus įvykin
ta tik tada, jei Socialrevoliu- 
cionierių partija ir toliau ves 
kovą su bolševikais.

“Sekamos smulkmenos tapo 
gautos iš oficialinių šaltinių 
apie nusižudymą žinomo Rusi
jos revoliucionieriaus Tiniofe 
jevo, kuris per' pastaruosius 
20 metų nenuoalsiai dirbo prie 
kinese eilėse Rusijos revoliuci
nio judėjimo. Nuteistieji soci- 
Irevoliucionieriai yra laikomi 
po labai brutaliu režimu ir 
kalėjimo administracija juos 
visą laiką kankina, kaip dva
siniai, taip ir fiziniai. Čeko s 
agentai tkasdie apsilanko jų 
kamerose, darydami pas juos 
nuolatines kratas ir kamanti
nėjimus. Jie yra atskirti kaip 
vieni nuo kitų, taip ir nuo 
savo giminių. Jiems pirmiau 
buvo leidžiama pasivaikščioti 
po 15 minučių dieną kalėji
mo kieme. Betgi ta privilegija 
tapo nuo jų atimta nuo dienos 
jų nuteisimo. Kas naktį juos 
išbudinama ir įsakoma prisi
rengti prie sušaudimo. Rug
pjūčio 25 dieną Timofejevas 
paprašė kalėjimo- komendantą 
pagerinti kalinių padėtį. Ko-'

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

Šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saule teka 6:26 v., leidžiasi 
7:07 vai. Mėnuo teka 9:58 v. v. 

mendantas atsakė jam seka
mai: Jei tu vėl paduosi nusi
skundimą, tai aš tave uždary
siu karceriu.

“Rugpjūčio 27 dieną Timo- 
fejevą ištiko nervų suįrimas ir 
komendantas įsakė sargybai 
įvilkti jį į malšinimo rublis 
(straight jaeket), jei jį ištiks 
naujas nervų suįrimas.

“Rugpiučio 28 dieną Timofe
jevas tapo perkeltas į kitą 
kamerą ir ten tą pačią dieną 
pasikorė.”

Reikalauja apkaltinti gene
ralinį prokurorą Daugherty
Atstovų bute įnešta apie rezo
liuciją, kuri paduota teisių 

komitetui.

WASHINGTON, rūgs, 11: — 
Atstovas 'Oscar E. Keller, res
publikonas, iš Minnesotos, 
šiandie atstovų bute įnešė rezo
liuciją, reikalaujančią apkaltin
ti generalinį prokurorą Daug
herty. Kitas republikonas 
bandė neprileisti skaityti rezo
liuciją ir pareikalavo patikrin
ti kvorumą, bet nieko tuo ne
laimėjo. Tada jam pagelbon 
a tėj o'vde mok ra tas, į rodi neda
rnas, kad kaltinimai nėra už
tektini apkaltinimai ir abelni, 
bet pirmininkas nusprendė 
prieš jį ir leido rezoliuciją įne
šti.

Įneštoji rezoliucija tuojaus 
tapo atiduota teisių komitetui, 
kuris ištirs visus kaltinimus ir 
tada raportuos atstovų butui 
su patarimu apkaltinti ar ne 
daryti apkaltinimo.

Astovas Keller padavė seka
mus kaltinimus prieš generali
nį prokurorą Daugherty.

Kad jis nepaisydamas savo 
pareigų ir prisaikos apsaugoti 
konstjtuciją, tą konstitucija 
sulaužė susiaurindamas žmo
nių teises ir atimdamas 
jiems laisvę žodžio, spaudos it 
susirinkimų.

2. Kati prokuroras elgėsi 
sauvalingai, despotiškai, netei
singai ir nelegaliai.

3. Kad jis be teisės grūmojo 
piliečiams, kurie gynė konsti
tuciją ir įstatymus.

4. Kad jis panaudojo val
stybės pinigus persekiojimams 
organizacijų, kurias persekioti 
draudžia įstatymai.

5. Kad jis netraukė teisman 
prasižengusių prieš įstatymus 
žmonių ir korporacijų.

6. Kati jis rekomendavo pa- 
liuosuoti iš kalėjimų nuteis
tuosius turčius.

7. Kad jis neteisė tų žmonių, 
kurie buvo apkaltinti už pik
tadarybes prieš žmones.

Keller sako, kad jis tuou 
prokuroro Daugherty prasikal
timus aiškiai įrodys komite
tui. Tečiaus niekas nė nema
no, kad komitetas rekomen
duotų apkaltinimą. Komiteto 
pirmininku yra Volstead.

Daugherty kaltina 
geležinkeliečius

Teisėjas Wilkerson viskame 
palaiko jo pusę.

CHICAGO. — Generalinis 
prokuroras Daugherty vakar 
atvyko pas -federalinį teisėją 
Wilkerson reikalauti, kad, ta- 
sis padarytų pirmiau išdfiotą 
laikinį injunetioną prieš strei- 
kierius nuolatiniu injunętionu.
Kartu su e savim Daughęrty at
sivedė apie porą desėtkų advo
katų palaikyti jo pusę.

Unijų advokatas pastatė rei
kalavimą, kad injunctionas bu
tų visai panaikintas. Bet tei
sėjas WilkeKson neleido jam 
nė kalbėti “ne apie dalyką.” 
Daugherty pagalbininkai tada 
pradėjo skaityti Daugherty 
“affidavitą,” kur nurodoma, 
kad geležinkeliečiai yra pavar
toję prievartą, buk naikinę ge
ležinkelius, ardę tiltus ir tt. 
Unijų advokatas pertraukė 
skaitymą ir pareikalavo, kad 
tas “affidavitas“ butų išmes
tas, nes jame yra tik tvirtini
mai, bet nėra jokių įrodymų, 
kad taip yra, kaip Daugherty 
tvirtina. Tečiaus ir čia teisė
jas Wilkerson parėmė Daug
herty. Abelnai teisėjas viska
me palaiko Daugherty ir net 
nenori leisti itttijų advokatui 
calbeti teisine. Delei to unijų 
advokatas pareiškė, kad teis
mas nėra bešališkas, kad Dau
gherty daro špaudiiAą į teismą 
ir kad Daugherty suvylė teis
mo pasitikėjimą ir suvylė 
žmonių pasitikėjimą įstatymais 
ir tvarka. Bet ir čia teismas 
atėmė žodį advokatui.

Kalbos teisme galbūt tęsis 
kelia tą dienų, bet teisėjo nusi
statymas yra aiškus ir yra ai
šku, kad injunctionas bus pa
darytas nuolatiniu ir tik kal
bos bus laikomos vien dėl for
malumo ir negudriai paslėpti 
teismo vienpusiškumą.

Geležinkeliečiai svarsto 
taikos pasiūlymus

Nesitikima greito susitaikimo 
.. tarp pačių geležinkeliečių.

CHICAGO. — Vakar Maso- 
nic Temple kambary 412 susi
rinko vyriausias streikuojančių 
geležinkeliečių “policy“ komi
tetas, apsvarstyti tuos taikos 
pasiūlymus, kuriuos padavė • ii 
priėmė 60 geležinkelių.

Susirinkimas yra laikomas 
prie uždarytų durį] ir jokių 
pranešimų apie jį neduodama. 
Tečiaus tapo patirta, kad strei- 
kierių pirmininkas Jewell pir
miausia išdavė savo raportą 
apie tai kaip buvo vedamos 
tarybos siu geležinkeliais ir kas 
tose tarybose tapo atsiekta. 
Jau jam duodant raportą kįlo 
reikaltfvimai platesnių paaiški
nimų apie niekurias susitai- 
kimo^sąlygas.

Nuihanoma, kad turės kilti 
aštrių ir ilgų ginčų tarp komi
teto narių apie priėmimą ge
ležinkelių siūlomų sąlygų ir 
dar nežinia ar jos bus priim
tos, nes susitaikimo sąlygos 
nėra labai patogios darbinin
kams, be to sutartis apima tik 
dalį geležinkelių, kuomet kiti 
geležinkeliai vis dar atsisako 
tartis su streikieriais.

Talkininkai susidomėję dėl Priešinasi generaliniam 
turky pergalės -streikui.

LONDONAS-. rūgs. 11. — 
Smarkioj dviejų savaičių kam
panijoj Turkijos nacionalistai 
netik išvijo graikus iš Mažo
sios Azijos, tuo atlaikydami 
didelę < karinę pergalę, bet ir 
nors dalinai sumažino nuosto
lius, kuriuos Turkija aplaikė 
laike pasaulinio karo.

Tuo susidarė padėtis pilna 
rūsčių galimybių, reikalinga 
tuojautinio Anglijos, Franci- 
jos ir Italijos bendro nusista
tymo. O kaip tik bendro nu
sistatymo tarp tų trijų šalių 
nėra ir nepermatoma kaip jis 
galėtų įvykti.

Niekurie kaltina Franciją ir 
Italiją, kad jos netik rėmė 
Turkijos nacionalistus, bet dar 
aprūpino juos ginklais ir amu
nicija. Dabargi tos pačios šalįs 
esančios nusigandusios dėl di
delės pergalės.

Italija skubinasi tai pataisy
ti ir siūlo bendrą i talkininkų 
konferenciją Venecijoj, bet 
tam Anglija nepritaria.

Turkai dabar kalba apie 
daug didesnius' reikalavimus, 
o Rusija norinti susijungti su 
Turkija, kad kontroliavus Kon
stantinopolį ir Dardanelus. 
Anglija gi yra nusigandusi to 
didelio įspudžao, kurį Turki
jos pergalė / padarė į Indijos 
gyventojus.

Turkai švenčia pergalę
KONSTANTINOPOLIS, nigs. 

11. —- Turkijos nacionalistų 
valdžia Angoroje išlaikė savo 
prižadą turkams: Turkijos na
cionalistų armija valdo Smyr- 
ną ir visa Mažoji Azija yra pa- 
liuosuota nuo graikų okupaci
jos.

Turkai delei to turi didelio 
džiaugsmo. ^Paskelbta keturių! 
dienų pergalės šventę ir visos 
turkų mečetes pasipuošė. Di-! 
džiausiu iškilmingumu švenčia 
ir Konstantinopolio turkai.

Beveik iš tuščių savo kišenių 
Konstantinopolio tiurkai sūdė- i 
jo $500,000 šelpimui graikų! 
pabėgėlių. Ta turkų pergalė 
padarys dideliausio įspūdžio 
taip visų marometonų, o tai 
bus labai nesmagiu dalyku 
Anglijai, kuri rėmė graikus ir 
teikė jiems ginklus ir amuni
ciją.

L. Harrington 
“apvogtas”

' NEW YORK, rūgs. 10. —
Chicagos spešelų rinkėjas Les- 
lie Harrington, kuris nunešė 
apie $1,000,000 vien lietuvių 
pinigų, vakar areštavo tūlą 
Charles J. Drydeh, nes tas buk 
išviliojęs iš Harringtono 
$11,462.

Halringtonas buvo pabėgęs, 
bet paskui sugrįžo į Chicago, 
kur užsistaČius $15,000 kauci
jos tapo paliuosuotas. Bijoda
mas savo “investorių” jis vėl 
pabėgo į Nem Yorką. Čia prie 
jo prisikabinęs Dryden, kuris 
išreikalavęs išpradžių $1,462, 
o paskui dar $10,000, kad 
neišduotą kur Harringtonas 
yra.

ATLANTIC CITY, N. J., r. 
11. šiandie prasidėjo Ame
rikos Darbo Federacijos pildo
mosios tarybos susirinkimas, 

kuris tarp kitko turės apsvar
styti klausimą paskelbimo ge
neralinio streiko. Reikalavimų, 
kad butų paskelbtas generalinis 
streikas, tapo gauta iš visos 
šalies dalių;, ypač skaičius rei- 
alavinių * padidėjo Daugherty 
Išgavus injunstioną prieš strei
kuojančius geležinkeliečius.

Susirinkimas dar netarė tuo 
klausiniu savo žodžio, bet kiek 
žinoma, veik visi pildomosios 
tarybos nariai priešinasi gene
ralinio streiko skelbimui, nors 
jie visi iki vienam pasmerkia 
injunetioną prieš geležinkelie
čius, kaipo valdžios atvirą puo
limą ant geležinkeliečių unijų 
ir abelnai ant visų organizuo
tų darbininkų.

Susirinkimas taipjau svars
tys kaip geriau butų galima 
gelbėti streikuojantiems gele- 
žjnkeliečiams.

Siūlo panaikinti geležinke
liečiu darbo tarybą.

• y——■■ -

WASHINGTON, rūgs. 11. — 
Atstovas Hoch įnešė bilių, ku
riuo butų panaikinta geležin
kelių darbo taryba, o jos vie
ton butų sudarytas “nešališ
kas (neužinteresuotas) tribu- 
nalas,” kuris rištų visus k pan
čius tarp geležinkelių ir jų 
darbininkų ginčus. Hoch yni 
narys to komiteto, kuris para
šė pirniesnįjį trahsportacijos 
aktą, sulig kuriuo ir buvo 
įkurta ta darbo taryba.

Išrinko Airijos seimo 
prezidentą.

DUBLINAS, nigs. 10. — Ai
rijos seimas Dail Eireann iš
rinko savo prezidentu Wm. 
T. Cosgrave, kuris tuojaus su
darė kabinetą. Užsienio reika
lų ministeriu bus. D. Fitzger- 
land. Respublikonai atstovai 
seimo susirinkime nedalyvavo, 
nes jie nepripažįsta sutarties 
ir laikosi nusisprendimo ko
voti už respubliką.

Bolivija gal pasitrauks iš
' tautų sąjungos.

LIMA, Bėru, rūgs. 11. —• 
Iš La Paz pranešama, kad Bo
livijos pasitraukimas iš tautų 
są j migis darosi neišvengtinas 
ir su tuo nebus ilgai atidėlio
jama.

Vakar tapo paskelbta, kad ir 
Peru respublika irgi pasit
rauks iš tautų sąjungos.

Skirs daugiau federalinių 
teisėjų.

WASHINGTON, rūgs. 8. — 
Senatas šiandie priėmė admi
nistracijos bilių paskirti dar 
25 federalinius teisėjus, nes 
esantieji nebegalį apsidirbti. 
Atstovų butas priimsiąs bilių 
už savaitės laiko:

STREIKAS AIRIJOJE.

BEiLFAST, rūgs. 11.— Var 
kar vakare prasidėjo visuoti
nas streikas Airijos pašto, tele
grafo ir telefono darbininkų.

Nuteisė kalėjimai! Lietuvos žinios
Du mokyklų inžinierių unijos 
Viršininkai nuteisti 6 mėn.

. kalėjimam
» . i

CHICAGO. Mokyklų inži
nierių unijos viršininkai Char
les Driscoll ir Joseph Spain ta
po nuteisti šešiems mėnesiams 
kalėjimai! ir užsimokėti po 
$500 pabaudos už paniekinimą 
teismo, kadangi jie atsisakę 
atsakyti į niekurius klausimus, 
kada jie buvo tardomi grand 
jury darant tyrinėjimus mo
kyklų tarybos veikimo ir esan
tį taryboje graftą.

Nuteistieji pareikalavo baus
mės vykiniipą atidėti.

Mokslininkas nuteistas 
kalėjimam

PIITSRURGH, Pa., rūgs. 11. 
— 'Prof. ('ari Elschner, kuris 
dirba svarbius tyrinėjimo dar
bus esančiame prie Pittsbut*- 
gho universiteto Melon insti
tute, lapo nuteistas trims mė
nesiams kalėjimai) už tai, kad 
jis be šliųbo gyveno su tūla 
Maric Sands, 17 m.

I — ............. ..I ..... . I —..... . —

Priėmė 165 bilius į 3 valandas

WASHIN'GTON, rūgs. 11.— 
Vakar senatoriai dirbo išsi
juosę ir į tris valandas sena-* 
tas priėmė 165 bilius, arba po 
1 bilių veik j minu tą laiko. 
Biliai buvo priimami ta^p greit, 
kaip raštininkas spėdavo juos 
perskaityti. Susirinkime daly
vavo tik apie, tuzinas senato
rių.

i

iDETROIT, Mich., rūgs. 11.— 
Henry Ford paskelbė, kad jis 
pašalins iŠ darbo visus savo 
darbininkus, kurie atsiduos 
degtine, atsineš degtinės į dirb
tuvę, ar laikjrs degtinę namie. 
Esą dėl atsineštos dirbtuvėn 
degtinės jau kelios nelaimės 
įvyko, todėl jis esąs pasiryžęs 
visu griežtumu vykinti prohi- 
biciją tarp savo darbininkų.
—.. -.J------ -------- Į?*!!!'1 £ '■. ..........11 ____ __________ ’JĮJĮIL _Į .. n '^| i...

DABAR
, Į • ' '

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

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

•Iš Vilniaus
“RYTŲ LIETUVA”. — Bir

želio 29 d. buvo pradėjęs eiti 
Vilniuje lietuvių kalba dien
raštis, bet antruoju numeriu 
liepos 2 d. baigė savo neilgo 
gyvavimo dienas, nes buvo 
dienraštis sustabdytas valdžios.

Baudžiamieji kuo*ai.
MERKINE. — Nuo Eišiškės, 

Lydos apskr. atvykę žmonės 
pasakoja, kad Eišiškių mieste
lio aikštėje yra įtaisytas auk
štas stulpas su geležinėmis 
grandimis. Jeigu tik kuris ūki
ninkas, ypač lietuvis neišpildo 
greituoju lenkų žandarų palie
pimo, lai tuč tuojaus sugavę 
pririša prie stulpo ir laiko vi
są parą. (24 valandas).

■—I^enkų ginkluotoji Čaikov
skio gauja Punske ir Pelelių 
dvare vėl stiprinasi. Pastaro
mis dienomis VIII-6 ir 8 pačia
me vidurmiestyj Peleliuose, 
niekieno nepajudinti, vėl ėmė 
trukšmingai iš kulkasvjaidžių 
ir šautuvų šaudyti. Paskui 
skelbė, kad lietuviai uŽpuldi-' 
nėja...

—VIII-8 Punsko apylinkėj 
perėjo lodai. Pradėjus nuo Ci- 
plišikių ruožu iki Lazdijų Pun
sko išmušta daug lankų, sunai
kinta daug pasėlių ir tt. šioje 
apylinkėje ’edai perėjo apie 
per 20 kaimų. Daugiausia nu
kentėjo kaimai anapus linijos.

PINIGU KURSAS
Vakar, rugsėjo 11 d., užsienio pi

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

Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ............... $7.26
Danijos 100 frankų ............. $21.40
Finų 100 markių ................... $2.19
Fuincijos 100 frankų ..... !....  $7.65
Italijos 100 lirų ......................  $4.33
Lietuvos 100 auksinų ............... 7c
Lenkų 100 markių...... ............. l^c
Norvegijos 100 kronų ........   $16.72
Olandų 100 guldenų ........... $38.87
Švedų 100 guldenų ............... $26.55
Šveicarų 100 markių ........... $18.96
Vokietijos 100 markių ............... 7c

!
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NAUJIENOS, Chicug'O, Ui.
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Čekistai sušaudė Fani 
Baron

rusųSusipažinau su ja dar 
revoliucijos pradžioj. Tuomet 
ji buvo labai energinga, atsida
vusi darbui už proletariato iš- 
liuosavimą, už anarchistinio ide
alo pergalę. Ji darbavos iš pra
džių Petrograde, paskui drauge 
su A. Baronu Ukrainoj “Nabito” 
konfederacijoj. Labai arti man 
teko ji pažinti Kijeve rudenį 
1919 m.

Kieve aš atsidariau rugsėjo 
pabaigoj. Ant KieVo ėjo iš dvie
jų pusių: iš vienos Petiiura; iš 
kitos, Denikin. Raudonoji armi
ja traukėsi panikos ištikta. Bol
ševikai evakavo. Anarchistai 
karščiuotai ruošės prie pogrindi
nio veikimo. Jauna, pilna jiegų, 
karštoji Fani ir čia ėmėsi darbo, 
Buvo ruošiama neteisėti butai, 
apsirūpinama raidėmii, popiera, 
spaustu, pasais, .antspaudomis, 
ruošiama literatūra ir Fani buvo 
visur, visur ji rodė savo ener
gijų.

Pirmas Kieyan įsiveržė Pet- 
liura. Miestas, kvapą sulaikęs, 
nusiminė, nugrimzdo savyje. 
Kalbėjo apie pogromą. Iš ant
ros pusės įsiveržė Denikinas... 
Per daugelį dienų buvo girtų, 
įdukusių gaujų rankose... Areš
tavimai, kratos, teismai gatvė
se...

Pamažu visa aprimo. Miestas 
atgijo. Prasidėjo pogrindinis 
veikimas. Pasipylė anarchistų, 
bolševikų, socialrevoliucionie- 
rių, menševikų lapeliai. Vėl — 
kratos, areštavimai. Puikiu žie
du pražydo ąntisemitybė — žy
dai buvo įtariami kaipo “bolše
vikai”. Pradėjo siausti “med
žioklės” — ištisi miesto kvarta
lai buvo pilni sargybininkų; jieš- 
kojo “bolševikų”, vadinas, žydų, 
gaudė visus einančius... Fani Ba- 
ron, statydama pavojun savo gy
vastį, ėjo į apylinkes kaimus, 
kad užmezgus ryšius su kaimie
čiais. Ji turėjo didelių gabumų 
organizavimo darbuotei.

Rugsėjo 30 d. miestas staiga 
įgijo nepaprastą išvaizdą. Gat
vėmis lėkė, kaip akis išdegus 
raitija, trinksėjo artilerijos ra
tai su kanuolėmis ir šoviniais, 
bėgiojo persirengę kariai su la
gaminais. Visi skubino vagza- 
lan. Toliese trinktelėjo trenks
mas... kitas... vis aiškiau, gar
siau. Pradėjo uždarinėti vartus, 
pardavinėtojos pakuoti prekes, 
visi stengėsi pasislėpti už namų 
sienų, štai vienas šūvis sprogo 
aikštėje, sutriuškindamas arti 
stovintį tramvajų... kitas šūvis... 
trečias. Miestas aptuštėjo.

Aš atsidūriau miesto krašte 
Dennevkoj, buvusioj denikinie
čių rankose, visai nežinodamas 
šito karinio triukšmo nei prie
žasčių, nei sėkmių. Rytmety 
atėjo Fani ir papasakojo, kad 
du raudbngvardiečių pulkai: Ba- 
gunski ir Tariščinski, pralaužę 
Denikino frontą, užvaldė mies
tą. Kievas bolševikų rankose ir 
Kreščiatike renkasi kariniai re
voliucinis komitetas. Nuėjome 
su ja ten. Išėję iš Demijevkos, 
užėjome ant raudonųjų eilės, ku
rie traukė ant Denikino lizdo. 
Mes beveik pasiekėm savo tiks
lo... Tečiaus denikiniečiai, su
siorganizavę “Pečerske”, . ėjo i 
jau linkui KreŠČiatino ir leido ži- i 
noti apie savo besiartinimą ap- i 
šaudymu bolševikų šakuoto au- ’ 
tomobilio. Raudonieji atsake į . 
šūvius ir mes pakliuvom tarp 
dviejų ugnių. Priėjom prie sie
nos, . prisiglaudėm, laukiam... 
Kulkosvaidžiai, kaip iš vienos, 
taip iš kitos pliskino išilgai gat
ves ir kaip dalgiu kirto sumišu
sius praeivius. Už pusės valan
dos kulkosvaidžiu tarškėjimas 
nutilo. Pradėjome eiti į Fanios 
butą. Ten arti, ranka galėtum pa 
siekti, ir visgi mes nepriėjom. ' 
Ant visų kampų atsistojo sargy-

Kas jie? Baltieji, priešai, 
musų valandiniai

Denikiniečiai nusįė- 
o bolševikai savo I 
paklausus: “Kas 
sunku buvo atsa- :

kyti... Per 2, 3 valandas priėjo
me aplinkiniais keliais, bet jau 
ne prie Fianos, o prie kito drau
go buto. Tą metą miestas dre
bėjo nuo šaudymo. Bagunie- 
čiai, nusiuntę artileriją į vagza- 
lą, pradėjo fonu ingai apšaudyti 
miestą. Denikiniečiai užsiglau
dę už Dniepro tilto, atsakinėjo 
jiems. Miestas taipgi buvo pa
dalintas: vidurys buvo deniki
niečių rankose, o užmiestis su t pemis. Ir Fani vyksta Charko- 
yagzalu, bolševikų. Prasidėjo 
kova, kad užvaldžius musų gat
vę.

Naktis buvo baisi. Gatvę pa
ėmė denikiniečiai ir pastatė ten 
artileriją. Bolševikai, nujaus
dami batareją ir norėdami ją su
mušti, atvėrė iš ivagzaio pragari
nę ugnį. Plyšta bombA ir nu
griūva visas kaimyninio namo 
augštas... Antras... kito namo 
kaminas nusirita žemyn. O mes 
su Fania užėjome į šeštą augš- 
tą. Gal nulipus rusin ? Bet ten 
daug žmonių, mus gali nužiūrė
ti... jei pergalė bus denikiniečių 
pusėj, tai mus nelenks žiaurus, 
kankinamas, su visokiais kvoti
mais ir išniekinimais teismas. 
Pasilikome name.

Artilerija trinksi, kulkosvaid
žiai tarškina...

“Jarčiuk, žiūrėkite, kariniai 
laivai!” sušunka Fani.

Nakties tamsoje ant Dniepro, 
vaiskiais ugniniais plykstelėji
mais nušvinta laivas... kitas, tre
čias. Jie leidžia į miestą bom
bas be skaičiaus. Tai raudonųjų 
laivynas atvyko iš Gomelio pa
galbon, 
šis. 
si. 
koše, 
poškėjimas ateina.

Įbėga pas mus pažįstamas: 
“Denikiniečiai krato šituos na
mus, vaikščioja po butus ir aš
triai pasielgia su kiekvienu nu
žiūrimu žmogum.... Sako, kad 
į juos šaudę iš šito namo...

Fani Baron prieina prie lango, 
žiuri susimasčius žemyn... mir^ 
tis žiuri į akis, jau l^vapo trūks
ta... ji kalba: “Kaip tik jie įsi
verš... aš... per langą, ten, žę- 
myn... sudie!” Tyla... šiurpu.

Dairausi aplinkui — pryšaki
niame kambary po lubomis at
sarginis katilas vandeniui. Jis 
buvo tuščias. Tenka įsirangyti 
i jį ir gulti.

Laiptais kažkas einą. O kati
las vis dar nenusistovi nuo mu
sų krutėjimo. Galiaus gulim, 
kvapą sulaikę. Katilo krutėji
mas sustoja. Paskutiniai balsai 
nutyla...

“Kas čia gyvena?”’ — Modis-

Prasidėjo baisus mu- 
Švintant laivynas traukia- 
Miestas denikiniečių ran- 

Tik nuo vagzalo mūšio

“Kas ji tokia? — Denikino 
kariai atk'lausinėja namų komi
teto atstovo pas pačias duris.

Subeldė šautuvais... Suskam
bėjo jutripa... Visa nutilo.

Mes išlendant ir bėgam iš ten 
kiton gatvėn, kur yra Fianos 
butas. Baisus pogromas tęsės 
septynias dienas. Denikiniečiai 
įsiverždavo į žydų namus, muš
davo, j nukaudavo, žagindavo mo
teris, plėšdavo. šitas pogro
mas galutinai atpalaidavo deni- 
kininę armiją ir buvo jaučiama, 
kad baltųjų viešpatavimo dienos 
jau suskaitytos. (

Po pogromui gyventojai nete
ko visokios pagarbos Denikino 
valdžiai. Plačiosios minios pra
dėjo geriau klausytis socialistų 
ir anarchistų propagandos. Kai
mai kas kartas daugiau reikala
vo pas save “miestinių” atstovų

ba.
ar raudonieji, 
draugai ?
mč žesnes,
žvaigždes ir 
jus?” mums
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pasitarimui. F. B. visa atsida*| tyrkos, tai paėmė taip, kaip ima 
ve tam darbui. Ji,darbavos to
kiu karščiu ir įtempimu, kad ro
dės ji nori bėgti, bėgti nuo savo 
pačios minčių. Ir i buvo ko susi
mąstyti. Tš Maskvos gauta ži
nių ,kad Maskvos čeką arešta
vusi A. Baroną,, buvo sakoma, 
kad gali jį sušaudyti... Bet dar
bas nelaukia. Pareina susijung
ti su kitomis ukrainiečių gru-

van.
Pietuose 1920 m. pabaigoj aš 

vėl sutikau su Fania.,
Machnui susitarus su bolševi

kais, kairiosios sroivės Ukrainoj 
gavo spaudos ir žodžio laisvę. 
Lapkričio 25 d. buvo šaukiamas 
Charkove anarchistų organiza
cijų suvažiavimas. Aš nuvažia
vau suvažiavimo išvakarose. Pa
kliuvau į kalėjimą. ‘Ten jau bu
vo visi Charkovo anarchistai — 
Fani Baron, A Baron, David Ko-1 
han, Olga Taratuta, Lija Got- 
man, Fania Avruckaja...

Gruodžio 12 d. Fani drauge su 
40 kitų draugų išvežama į Mask
vą “V.,Č. K. žinion.”

Sunkus laikas prasidėjo Fa- 
niai. Charkovo kalėjimas, Mas
kvos Butyrkinis kalėjimas, V. I 
Č. K., vėl Butyrka, priverstinis’ 
pervežimas į Riažanės kalėjimą 
po atkaklaus bandymo pabėgti. 
O ten skaudžios fizinės ir sielos 
kančios, aštrios, nepakenčiamos 
kančios... Riazauėj kalėjime ji 
viena. Drauge su ja nuvežė dar 
šešis draugus! Kur gi jie? Sa-’ 
ko stovykloj, miesto gale.... O 
kur visi kiti? Kur Baron? Kur? 
bendrą kalėjimą. Fania randa 
atbalsį savo planui ir anarchistai . 
atbalsį savo planui ir narchistaij z 
didvyringai pabėga iš “Riazan-, | 
fcos”.

Fani Maskvoj, čia ji sužino, 
kad Baron Orle, katorginiame 
centrale. Nenuoramos 25 anar
chistai išvežta ligoti, alkani,* ap
driskę. Kada juos vežė iš Bu-

sušaudymui — ■ be batų, drabu
žių, daiktų. Pietuose visos anar
chistų organizacijos sunaikin
tos, kalinamiems gelbėt nėra 
kam. (Nuvykti gi Oriau iš Mas
kvos be V. Č. K. leidimo negali
ma. Bet V. č. K. keršindamas 
Orio kaliniams Už jų priešinimą
si čekistams naktį žvėriško' išve
žimo iš Butyrkos, atkakliai at
sisako duoti leidimą.

Fani pradeda veikti išvien su 
Oriu. Ji surenka didelį perda- 
vinį, kurį apsiėmė nuvežti Or
iau A. Barono brolis, komunis
tas. Jis taipgi paėmė Fanios 
laišką pas A. Baroną, kuriame, 
buvo nurodęma planas Orio 
anarchistams iš kalėjimo,pabėg
ti: Barono brolis tapo areštuo-
............  -H ----------- ------
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tas. čekistai užėjo agt Fanios 
pėdų. Prasidėjo pasiutusia puo
limas anarchistų visoj Maskvoj; 
statyta kilpos, daryta kratos; 
Vąni areštuota. Išklausinėjime 
jai pasakė, kad ji bus sušaudy
ta. Apie tai sužinota vėliau nuo 
jos kameros kaimynų. Atėjo 
paimti ją nakčia... pas tyrinėto
ją ant išklausų. Ji atsisakė ei
ti. čekistai puolė, ji priešinosi. 
Ją surišo, paguldė ant kesčių, 
nunešė...

Fani daugiau negrįžo;
— E. Jarčuk: Golos Truženika.

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

10900 Mlchigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349 
Vai. 16—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

Svetaines Rendai Capitol Building
h (Buvęs Masonic Tamp.le)

159 No. State Street.
Dideiės šokiams svetaines, kas vakaras ir nedeldieniąis. 
Taipgi svetainės pilnai įrengtos susirinkimų laikymui 
ir Masoniškpms organizacijoms* Dienomis ai* vaka
rais. Prieinamai kaina. 1
Kreipkitės į namo ofisą, ruimas 1315, 159 No. State St.

Phone State 7200.

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

vadžiojam, fixtųres sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgepoit Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

U ta minkąs, Rugsėjis 12, ’22Į

ir ręumafiško uždegimo galima 
pą$ekmingai išgydyti su

5EVERASI 
gotharDOL
' Ištikirnas linimentasj ■

Gerasvai^tas dėl susimušimo, 
išsukimo, “linimo, raumenų šlyvumok 
skaysmu^ strėnose ir šonuose*

ir m ci/irAi.} i

' Klauskite pas apfiekoriUs^

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

KAM KENTBTI?
Raumatizmo, neū raičios Jie 'Numeną 
gėlimai gi eftai rfutt'oja’, patrini su

& PAIN-EXPELLEH
VaizbaženkHs užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėt 11 Ikaro (Anchor)
Yaizbažeukll.’

Phone Monroe 4G80
North American 

Accordion Mfg. Co
i Išdirbėjaii Išdirbėjai ge- 
1 riaušių ir leng
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instrumen
tų. Musų armo
nikos yra gva- 
rantuotos.

Meš mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

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

■j

viausių

Pinigai
iš

Brighton Park
. . L ’ :

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

EXTRA EXTRA
Svarbios prakalbos Bridgeporto lietuviams, kurios atsibus 
utaminkc, rugsėjo 12, 1922* Liberty svetainėj, kampas 30 
įr Union Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga veltui.

Malonus lietuviai! Nepraleiskit šios progos. Ateikite 
patys ir atsiveskite draugus į tą susirinkimą, nes kalbės įžy
mus kalhėtpjąi ir bus nuodugniai išaiškinta apie lenkių pio-^ 
kiptojų mokiptojavimą lietuvių mokyklose. Kodėl taip da
roma? Ar lietuvių dvasiai pažeminti? Balsas žmonių, yra 
balsas Dievo! Kaip policija buožėms dievišką dvasią varo į 
žmonių pakaušius. Taigi mieli broliai ir seserys, yra paže
minimas ir pajuokimus iš lietuvio iseiįvio. Malonus visi iki 
vienam į kovą, o savo mierius atsieksime.

Nuoširdžiai visus kviečia VALDYBĄ.'

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

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

1 Gyvenimo vieta:
8323 So. Halated St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti 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- 
cjaus ant lengvų išlygų.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiauhia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $400,000.00.

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

SLA. kuopob randasi visuose didesniuose miestuose, Nąriai pri
imami nuo 18'iKV 50 m. amžiaus. Visi,nariai gauna laikraštį “Te-

- vynę” dovanai.^{taipgi gąuna SLA. išleiiutay knygas kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000. 
iLu. PAŠALPOS SKYRIAI — 
$6.00, 9.00 ir 12,00 į sąvuitę,

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:
LITHUjlSiAN ALLIANCE OF AMERICA, 

307 W. 30th Street, New York, N. Y.
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Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

8) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie-, 
tuvon ne vėliau,kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo;. • _ 141

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

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

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Haįsted'St, Chicago, 111.

I...... ..  J."

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIAI CIUCAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., TeL

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS 
233 Eaat 115-th St., TeL Pullman 1659

PINIGAI
Iš

Roselando

Lietuvon
Roselandiečiams ir ken- 
singtonįeČiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičįo aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 

k •
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiek oje, 
233 E. 115-th SI. Ken- 
sington.

Tel. Randolph 4758 1
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hydp Park 3395

. ---- i " —“U--
V. W. RUTKAUSKAS | 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 580

Tel.: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St. Chicago.

Tel. Yards 4681
----------- i -J

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kam b ari s 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare. *
----------------—j--------------J

% S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monrpe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

... . ■ ■■■ . ■— , ...»

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis,

Jos, C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS ;

309 S'o. La Šalie St, 
Room 706

Telephone Harrison 0421-------- --- - 7
1 .... L....................... »■■■>'. 'į iinifiĮ » IRI"

Tel. Lafąyette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th S t., Chicago. III.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kręipkitės
3307 Aubum Avė,

Tel. Boulevard 4139

K. S1REVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 2Ut Place

Tel. Canal 6543 
Laįdptųvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. VVYAND’S, 2055 W. 22nd St.
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CATARRH
OF THE STOMACH

_________ _____ , rri11" ■1 ■jiiiim■■!■■■ p/j^įĮ,į [T

OU CANĮT ENJOY LIFE 
with a sore, »our, bloated įtom- 

-- ach. Food doe« Bot nourish. 
Ipstcad it is a source of rnisery, causing 
pains, belching, duiinesa and head- 
achcs 
ę The person vvith a bad stomach 
should be satisficd vvith nothing Icm 
than permanent, lasting relief.
<J The right reraedy vvill act upon the 
linings of |hę stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strengthen evcry bodily functidn.

fiie large nuinber of pęople vvlio 
j have st’.ccessįfully used Dr. Harlman’s 

famous tradicinę, reęommended for all 
catarrhal ęonditions, offcr the strongest 
possible endorsement for 

1^ E* SJ T’ IhS

IN SERVICE FlfTY TEARS
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TABLETS OR LlQUip (
SOLO EVERYWHERH įf
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BALANDŽIAI’! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

Išpardavimas
Pirkome visą staką nusibankrutiju- 

ių' P. Stein, kurį išleido Suv. Valsį. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
š puikiausių parinkimų vienų ir dvie- 
ų kelinių siutų ir overkotų visokių 
tailų, patrinų ir dydžio, apie už 
0% ant dolerio. Įsitemykit scka- 
nas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
;13.5O ir aukščiau. Vyrams ir, vai- 
inams ovorkotai po $10 ir aukščiau. 
ryrams darbinės ir pasipuošimui ke
lnės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėlls- 
his iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi teigęs: 1491 S. Halstod St. ir 

739 W. 14th St.
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{KORESPONDENCIJOS j
CAINBROOK, PA.

Iš angliakasių gyvenimo.

Nors esu “Naujienų” skaity
toju, bet man neteko matyti 
jose jokio pranešimo apie šios 
apylinkės angliakasius, todėl 
bent aš šį-tą pranešiu.

Čia angliakasiai daugiausia 
ateiviai. Jie buvo neorganizuo
ti ir ilgą laiką dirbo ir vargo, 
prispausti kapitalistų ir bosų. 
Kada visur Amerikos organi
zuoti angliakasiai išėjo į strei
ką, tai ir šios apylinkės anglia
kasiai prisidėjo prie jų ir su
siorganizavo į uniją apie 1,500 
žmonių. Šitas lokalas laiko su
sirinkimus kas penktadienis, į 
kuriuos atsilanko įžymus kal
bėtojai Įvairių tautų; jie tvir
tina, kad streiką mes laimėsi
me.

Kaikuriems unija teikia pa
šalpą; nekurtuos kompanijos 
išmetė iš savo namų ir dabar 
jie gyvena palapinėse, nešda
mi didžiausį vargą.

Soyalhanna iCoal kompani
ja turi čia dvi kasyklas, kurio
se nuo pat streiko pradžios 
viskas yra ramu; bado nėra; 
kompanija nebando operuoti 
kasyklas su streiklaužiais, iš 
kompanijos namų nemėto ang
liakasių, ar kuris moka nuomą 
ar ne. čia vienas streikininkas 
mirė ir rūgs. 2 d. buvo palai
dojamas. Laidotuvėse dalyva
vo apie 1220 vyrų, moterų ir 
vaikų; buvo taipgi benas ir <3 
vėliavos. Tai buvo iškilmin
giausios laidotuvės, kokios čia 
kada buvo —Streikieriš.

HART, MICH.

Ūkininkas bandė prisiversti mie
stiečius ūkę pirkti.

Nesenai čia atvažiavo keturi 
lietuviai pas M. Valančių ūkę 
pirkti, bet neradę jo, jie užėjo 
pas Praną Stankevičią, kuris 
vežiojo juos drvi dienas, rodyda
mas ukes. Kadangi parodytosios 
ūkės pirkėjams nepatiko, tai jis 
bandė su prievarta priversti 
juos pirkti, o kadangi tie nepir
ko, tai jis pareikalavo iš jų, kad 
jie užsimokėtų jam po $20 die
nai už vežiojimą jų. Tie, vie
nok ir su tuo nesutiko ir tarp 
jų kilo muštynės. Kada atvy
kusi policija paliuosavo tuos 
žmones, tai jie nuvažiavo pas P. 
D. Andrekų Pentwatery, Mich. 
ir ten apsipirko.

Pasirodo, kad farmerys ne
gali būti agentu; jam geriau tin
ka stogus taisyti, ar kiaules 
šerti, o ne ukes pardavinėti.

— Antanas Joskevičia.

L.' R.-KATALIKŲ SUSIVIENI- 
‘ JIMAS TRAUKIAMA ATSA

KOMYBĖN Už ŠMEIŽTĄ.

Kuiu A. Janusas reikalauja 
$50,000 už garbės nuplėšimą.

Akrono lietuvių šv. Petro 
parapijos kun. Albinas Janu
sas, kaip Akrono laikraštis 
“Akron Beacon Journal” pa
duoda, rugp. 31 d. padavė į 
vietos teismą Rymo Katalikų 
Susivienijimą Amerikoje už jo 
apšmeižimą tos organizacijos 
organe “Garse,” reikalauda
mas atlyginimo už nuplėšimą 
jam garbės $50,(HM), šmeižia
mieji straipsniai buvo atspaus
ti minėtame H.-K. S. A. orga
ne rugsėjo 1 d., 1921 m. ir 
rugsėjo 8 d., 1921 m.

Pirmas straipsnis išverstas į 
anglų kalbą, pasirašytas Vin
cento. Jis prasideda žodžiais 
“Atviras laiškas į Albiną Ja- j 
nušą.”

“Šitas laiškas turėtų būti 
adresuojamas į kunigą, bet dėl 
priežasčių pasakytų žemiau, 
nenorėdamas žeminti kunigo 
vardo, aš adresuoju jį tik į as
menį,” sakoma laiško pradžioj.

Laiške, anot vertimo, kun. 
Janusui prikaišiojama, kad jis 
valgė mėsą penktadieny, nežiu-1 

rėjo švenčių, ceremonijų ir 
bažnyčios. Girdi, “tau nebuvo 
lemta patapti geru ' kunigu,” 
sakoma straipsnio vertime.

Tolinus rašytojas, anot ver
timo, sako: “Aš nekovoju prieš 
katalikybę ir tikybos principus, 
ar prieš katalikų organizacijas 
taip kaip tu (kun. Jonušas) 
darai.

‘Tavo paskutiniai raštai ir 
tavo apsilenkymas į Cliicagą 
rugpjūčio pabaigoj Įtikino ma
ne, kad tu esi pasikėsinęs su
naikinti katalikų! organizacijų 
sąmatą ir pasėti blogą sėklą.”

Laiškas “Garse” už rugp. 
8 d., 1921 (ųi« yra pasirašytas 
J. S. Vasiliausko, kuris, anot 
skundo, buvo L. R. K. S. A. ir 
Lietuvių Amerikos Prekybos 
Kompanijos prezidentu. Išvers
ta jo dalis skamba šitaip:*“Yra 
visiems žinoma, kad kun. A. 
Janušas pastaruoju laiku pra
dėjo elgtis su katalikų darbuo
tojais, organizacijomis ir be
veik visa katalikų visuomene 
taip, kaip nei didžia tįsis bedie
vis nebūtų išdrįsęs.

“Kadangi tas asmuo yra ku
nigas, tai labai apgailėtina, kad 
jis nešioja tą vardą, nes jo dar
bai juodina tą vardą ir žemina 
kunigo orenybę tarp žmonių ir 
padaro gedą visiems lietuviams 
katalikams.

“Vietoje ėjus savo klasės pa
reigas, jis rašo ir leidžia laik- 
raštpalaikį ‘Vanagą’. Sekama
me ‘Garso’ numery bus viskas 
kaip reikiant išaiškinta.”

Kun. Januso gynėjais yra 
Smoyer, CJinedinst and Smo- 
yer. 

/

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

—  ■ ’ ■  " • I

Rytinių Valstijų LSS kp. suva
žiavimas.

Suvažiavimą atidarė drg. J. 
Glaveckas 11 vai. rytą King 
kauntės Soc. Partijos kamba
riuose, 280 So. 5 St., Brooklyn, 
N. Y. Jis pristatė drgą V. Poš
ką į suvažiavimo pirmininkus.- 
Drg. Poška, užėmęs pirmininko 
vietą, paaiškino tikslą ir jo už
davinį. Tuo tarpu mandatų per
žiūrėjimo komisija sutvarkė 
mandatus ir pareiškė, kad suva
žiavime atstovaujama penkios 
LSS. kuopos ir yra devyni dele
gatai, o du delegatai nėra atvy
kę. Suteikus sprendžiamą bal
są drgui V. Poškai, susidarė 10 
delegatų sprendžiamais balsais.

Priėmus suvažiavimo dieno- 
tvarkį, svarbiausiais svarstymui 
klausimais pasirodė šitie: 1. Pri
sirengimas sutikti L. S. p. P. 
narius atvykstančius į šitą šalį. 
2. LSS. santykiai su kitomis sro
vėmis. 3. LSS. organizavimas ir 
io darbuotė.

Toliau tapo išrinkta suvažia
vimo pirmininku drg. A. Lukoše
vičius, jo pagelbininku drg. San-

5raieh,jine

droNV, sekretorium drg. B. Son
gaila.

Rezoliucijų komisijon išrinkta 
drgai C. A. Herman, M. Michel- 
sonienė ir V. Poška. Po to nu
tarta padaryti vienos valandos 
pertrauka pietums.

Tai tiek apie to suvažiavimo 
pradžią.

Kuopoms atstovauja šitie dele 
gatai: Brooklyno, N. Y. 19 kuo
pai M. šlainys, A. Sandrow, J. 
Glaveckas, C. A. Herman; Bing- 
hamtono, N. Y. 33 kuopai B. 
Songaila; Waterburio, Conn. 34 
kuopai P. Motiečius; So, Bosto
no, Mass. 60 kuopai M. Michel- 
sonienė; Elizabeth, N. J. 147 
kuopai A. Lukoševičius ir J. Pe- 
čenkis. Drg. V. Poška kaipo 
rengimo komisijos narys spren
džiamuoju balsu.

Nepribuvo du delegatai: drg. 
J .S. Pruselaitis iš Waterburio 
ir drgė. M. Baltuškienė iš Brook
lyno, N. Y.

Delegatų ūpas geras ir yra ti
kimasi gerų pasekmių.

—Ten Buvęs.

Angliakasiai laimėjo
Anglių kompanijos gali tvir

tinti, kad streikas pasibaigė 
be pasekmių; bet ištikrųjų tai 
yra darbininkų pergalė. Tuo- 
mi mes nesakome, kad jų atei
tis yra užtikrinta, ar jų pasku
tinė kova laimėta. Mes tik sa
kom, kad angliakasių stręiko 
užbaiga yra pirmutinė svarbi 
pegalė didelei darbininkų da
liai po trumpo darbininkų var- 
žymos dėl galios ir prestižo 
karo metu ir tuojaus po karo. 
Jie pasilaikis savo senas algas; 
jie pasilaikis atitraukos siste
mą; jie ant galon ir kas svar
biausia, pasilaikis savo uniją 
ir savo derybų galią. Kaikurio- 
se Centralinio Lenktyniojamo- 
jo (Lauko dalyse unija buvo 
taip gerai įsikurusi, kad opera
toriai geriausiame atvėjy tikė
josi tik eilės vietinių sutarčių 
vietųje visuotino kontrakto 
paremto didžiąją nacionaline 
pramonine unija. Bet kitose 
lauko dalyse ir kituose šalies 
kraštuose, ypač vakarų Virgi
nijoj, kasyklų savininkai atvi
rai stengiasi sumušti uniją ir 
išvaryti ją iš angliakasybos. 
Kaikuriose vietose, dėl ilgo ne-

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 prancū
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 j Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy® Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabašh Avė.

Tel.: Pullman 6377.
_________________ u

DETR01T.MICHIGAH
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West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkav 
(arba asistentas) 

GRABORIUS .
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.
V —>

NAUJIENOS. CMcfigS, III. 
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darbo ir darbininkų nusimink 
mo jiems laibai tas pavyko 
kol streikas nebuvo suvienijęs 
daibininkų. Tokiose vietose 
kova gal būt tęsis nekurį lai- 
kąz Bet net ten didelis reika
lavimas anglių ir darbininkų 
palinkimas traukti į laukus 
apimamus sutarties privers ka
syklų savininkus taikytis. Dau
gelis laikraščių tvirtina, kad 
kasyklų savininkai labai džiau
gėsi streiku — jei jie patys ir 
nekurstė jo — tikėdamies, kad 
jis perneš juos per liesuosius 
mėnesius ir sukels naują rei
kalavimą anglių. Jie net sakė, 
kad kasyklų savininkai yra su
sitarę su streikininkais, pade-f 
dančiais jiems visuomenę iš
naudoti. Šitas tvirtinimas yra 
tiesiog juokingas. Operatoriai 
gal džiaugės streiku, jie gal

Į LIETUVĄ

txWHITE STAR
I Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešimas su Baltiko portais 
Homeric—Rūgs. 30; Sp. 21; Lapkr. 11 
Majestic—Rūgs. 16; Spal. 7; Sp. Ž8; 
Olympic—Rūgs. 23; Sp. 14; Lapkr. 4

(Didžiausi pasaulyj laivai) | 

Y& American Line 
New York į Cherbourg į Hamburgą 
Songolia Spal. 5; Lapkr. 9; (Jruod. 14 

innekahda(3kl.)Spalio 12; Lapkr. 16 
Manchuria Sp. 26; Lapkr. 30; Saus. 4

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Neįveikia Vokietijos vizos.

Red star Line
New York-Hamburg, Libavą : 

ir Danzigą
Samland tik 3 klcso — Spalio 24 
Atsikvieskit savo gimines ir drau

gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Žemos mu
sų kainos. |

Kreipkitės prie: i 1
PASSENGER DEPARTMENT 

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

Office Hours: 10 A. M. to 8 P. M.
Tek Canal 2118

Dr. A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098
> ......... .... i ....

NORTH 
GERMAN

LLOYO
Dubeltavais, šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai (rengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenlus 
100 N. La Šalie StM 

Chicago, UI.

Geriau ir Pigiau
Užsiprinumeruoti 

Naujienas Ant 
Cielų Metų

Visi Naujienų skaitytojai šįmet gaus dvi labai puikias ir naudin

gas metines dovanas: puikų 12 lapų kalendorių ir didelį gražų 

metraštį su daugybe patarimų, pamokinimų, informacijų, žinių ir 

adresų visų biznierių, daktarų, advokatų, aptiekorių, barberių, 

h otelių, grocerių ir kitokių biznių bei profesijų. Tai vienintelė 

knyga lietuvių kalboje, kuri gali būt naudinga kiekvienam, kuris 

geidžia turėti naudos iš savo gyvenimo.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

q t*0
Tel. Market 6234, Market 4526 

.......................... ... .............../

Užsisakyk Tuoįaus 
NAUJIENAS 

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

f ■ ----- -------- ---- ==]
Anthony Nelson

Advokatas ir Notary Public 
1001 First National Bank Bldg, 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panedė-

I liais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak.
Ofiso tel. Main 9512 

Residence Walnut 1380 W.
DETROIT, MICH.

V- J

----------DRTŠTBIEŽIŠ—
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas b

Learltt St. Tel. Canal 6222
Rasidendja 2114 W 42»* *

a Tel. Lafayette
H Vai. 1—4 ir 7—0 Na*

.. .. ...................  »1< I I ■■■■!■ I ■■■ II. 4—. ....................................a

Optomrtrtot
Tel. BOU levard «4«7 
4«4> 8. AihlanJ Ava. 
Kampas 47-tos gat 

2-ros lubos 
i /
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žiūrėjo į jį kaipo į tiltą, ku
riuo jie galės pereiti nuo vie
nos gerovės kaukaros iki ki
tos, bet jie visų labiausia žiu
rėjo į jį kaipo į progą ant visa 
dos sumušti Susivienijusių 
Amerikos Kasyklų Darbininkų 
galylbę. Ir tas jiems nepavy-

kuomet atskiros amatinės uni
jos butų tikrai neatsilaikę.

—Nation.

Pasidauginimas Traktorių 
25^ Ūkės Išduoda Naudos

VĖLIAUSI raportai, kuriuos pridavė daugelis iš 
Kansas farmerių, parodo, kad jie gali abelnai 
2 coliais giliau žemę išarti su traktoriais, ne

gu arkliais. Tie, kurie užlaiko pasižymėjimą, skel
bia, kad gilesnis arimas teikia 25% daugiau naudos 
ant akerio.

Spėka — petroleumo gimdo perversmą agrikultūro
je. Henry Ford sako: “Traktoriuose trokuose, au
tomobiliuose ir ant vietos stovinčiuose gaso inžinuo- 
se, turime panašiems palengvinimui, kurie farmų 
da^bu užsiima, naudingumą ir gerumą. 'Iš visų mo
derniškų mašinų, traktorius yra viefiu iš didžiausių 
palaimų, kokia kada buvo žmogui pateikta. Dirba
mi traktoriais laukai, kurie arklus traukia, aparia 
daugiau lauko, negu arkliais. Su traktoriais gali
ma giliau išarti ir poviršines žemės karf a pajudina
ma ant kiek reikalinga. Tokia išarimas atnaujina 
žemę vietoje, kad išsinaudotų”.

The Standard Oil Company (Indiana) . apkainuoja 
traktorių vertę ant farmų, ir yra persistatoma, kad 
vartojimas traktorių yra savo vietoj, prisirengia pa
tikti naudingiausius gasolino reikalavimus; labai spe
cializuoti tepelai ir kitokį petroleumo proluktai rei
kalingi pasekmingam farmų apdirbimui.

Kuomet farmeris reikalauja petroleumo produktų, 
tad yra akstinama visa apielinke, kuri užsiintere
savusi pamatyt greitą dalykų išpildymą.

. ' ■* ♦

Vienas iš svarbiausių Standard Oil Company (India
na) patarnavimų yra tas, kad iužtikrina farmerį vi
sokiame laike aprūpinimu aukšta rušia petroleumo 
produktais.

Z

ši kompanija gali gvarantuot tokį patarnavimą, ka
dangi yra modemiškai apsirūpinusi, geriausiais išdir
binio ir išvežiosimo įrengimais, savo tobulumu orga
nizacijos, žinojimu marketų ir ekonomiškų sąlygų.

Šios sąlygos, kurios plačiai išskleistos, padvigubin
tos aukštu centralizavimu, kas jokiu budu nepaken
kia, kad ir smulkiausiam patarnavimui, kaip kad 
farmeriams, taip ir abelnai* publikai.

Standard Oil Company 
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
/ . 2923

ko ačiū darbininkų narsai ir 
ištvermei ir jų organizacijos 
sveikumui. Didelė pramoninė 
unija turėjo pasisukino — te

MRS. A. MICHNIEVICZ. 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat- 
Telefonas Yarda 1119

Baigusi
Akušeri- 

os kolef* 
ą; ilga 
praktika- 

•usi Penu 
silvanijos 
hospital* 

ie. Pase* 
ningai 

tarnauja 
iri e gim
tymo. Du« 
la rodą vi 
<okiose li
rose ir ki- 
okiuose ret 

■ aluose mo 
erims ir
nerginoms.
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Gerai lietuviams žinomas pei 15(I 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija; 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis; Can«i 
8110 arba 857

Makt Drexel 956 
Boulevard 4136

3318 8o. Halsted St.
v ai..’9—10 A. M. ir 8—9 vai. vaJL 

i‘" .. ... ■..—------- , - -------

Telefonai

... ........................ .......................III ■!■■■■.....  , 
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 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos ‘ 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: boulevard 7042
■ ■

OR. C. I. VEŽELIS :
Z ®

Lietuvis Dentistas

i712 South Ashland Avė., 
R ■
g arti 47-tos gatvla

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

10929 S. State St.
Chicago, - III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavimo tūrio 
patyrimo. Pasek 
ningai patamau 
u prie gimdymo 

Kiekviename at 
įtikime teikiu 
patišką ’.rižiu 

rėjimą. Duodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

I i

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

Pirmame šio “Naujienų” 
numerio puslapy skaitytojas 
ras pasibaisėtiną pranešimą 
apie pasmerktųjų socialistų 
revoliucionierių kankinimą 
Maskvos kalėjime. Vienas 
pasmerktųjų, įžymus Rusi
jos revoliucionierių vadas, 
Timofejev, neišlaikęs to kan
kinimo, pasikorė! Kiti pas
merktieji mirčia socialistų 
revoliucionierių vadai pas
kelbė badavimą ir reikalau
ja, kad bolševikų valdžia ar
ba sušaudytų juos, arba pa
naikintų mirties nuospren
dį!

šiurpuliai per žmogų eina, 
kada 'skaitai tas baisias ži
nias. Išrodo, kad prieš ta
vo akis tapo atskleistas isto
rijos lapas iš žiauriausių Is- 

panijos inkvizicijos laikų. 
Tuo gi tarpu tie nežmoniški 
dalykai dedasi ne tamsioje 
viduramžių gadynėje, bet 
20-ame šimtmetyje, ir tai to
kioje šalyje, kurios valdžia 
vadina save “darbininkiš
ka”! o -

Korespondentas, kuris pra 
neša tas žinias, išreiškia 
nuomonę, kad pasmerktieji 
socialistų revoliucionierių 
vadai nežino, jogei bolševi
kų vyriausybė, patvirtinda
ma augščiausiojo tribunolo 
nuosprendį, nutarė atidėti jo 
įvykinimą iki to laiko,'kada 
esantys laisvėje socialistai 
revoliucionieriai bus sugau
ti darant sąmokslus prieš 
sovietų valdžią. Ta nuomo
nė gali būt teisinga. Paslė
pimas nuo kalinių to fakto, 
kad jų sušaudymas yra ati
dėtas, pilnai sutiktų su ta in- 
kvizitoriško kankinimo sis
tema, kurią bolševikai var
toja sulig savo aukų.

Tuo laiku, kai pasibaigė 
garsioji Maskvos byla, vie
nam Amerikos laikraštyje 
buvo šitokia žinia. Po to, 
kai visas sovialistų revoliu
cionierių būrys, išklausęs 
tribunolo nuosprendį, tapo 
nuvestas į kalėjimą, prie pa
smerktųjų atėjo kalėjimo ko 
mendantas ir pareiškė jiems, 

kad komunistų partijos pil
domasis komitetas (augš- 
čiausioji įstaiga Rusijoje) 
pavtirtino mirties nuospren
džius ir kad pasmerktieji ga
li rašyt atsisveikinimo laiš
kus savo giminėms. Kaliniai 
suprato, kad jie neužilgo bus 
sušaudyti, ir sėdo rašyt laiš
kus. Vėlai vakare tečiaus 
jiems tapo pranešta, kad 
nuosprendžio įvykdinimas 
tuo tarpu yra atidėtas.

Taigi pasmerktieji mir
čiai išbuvo keletą valandų 
savo kamerose, laukdami 
kiekvieną minutą, kad ateis 
raudonieji budeliai ir išves 
juos nugalabinti. Stipriausio 
žmogaus nervus toks lauki
mas gali suardyti; o pas- 
merktiej es-erų vadai, reikia 
atsiminti, jau buvo po treje
tą metų išsėdėję kalėjime ir 
išlaikę keleto mėnesių bylą, 
kurios laiku jie aplinkui sa
ve beveik nieko kito nematė, 
kaip tik sužvėrėjusią ir trok
štančią kraujo “čekistų” 
gaują.

Ir tiems fiziškai ir mora
liai nukankintiems žmonėms 
bolševikų vyriausybė tyčia 
liepė rengtis prie mirties, 
kuomet jau buvo nutarta 
sulaikyt nuosprendžio vyki- 
nimą!

Jeigu ji taip pasielgė tuo
met, tai galimas yra daiktas, 
kad ji ir toliaus stengėsi kan
kinti pasmerktuosius mir
čiai, nepasakydama jiems 
tiesos apie tai, kokiomis są
lygomis tapo atidėtas jų su
šaudymas. Ir todėl gali bū
ti, kad iki šios valandos jie 
tebesėdi kalėjime, manyda
mi, jogei kiekvieną valandą 
gali ateiti jų budeliai su už
taisytais šautuvais,

Dieną ir naktį gyventi su 
tokia mintim, tai yra baises
nė kančia, negu žmogus gali 
išturėti. Ir štai, vienas tų 
drąsių vyrų, atidavęs dvide
šimt metų savo amžiaus re
voliucinei kovai, jau nebeiš
laikė; likusieji gi 11 jo drau
gų, tokių pat drąsių revoliu
cijos karžygių, pastatė des
peratišką ultimatumą, savo 

kankintojams: Arba užmuš
kite mus tuojaus, arba at
šaukite savo nuosprendį!

Niekur kitur nėra tokio 
žiauraus socialistų persekio
jimo, kaip bolševikiškoje Ru
sijoje . Niekas kitas taip 
žvėriškai nekankina politi
kos kalinių, kaip ta komuni
stų valdžia.

Kad ji kur prasmegtų!

Į jtpžpgfag į

NEMATO SKIRTUMO.

“Draugas” sako, kad socia
listai visai >bc reikalo išsižada 
bolševizmo, nes

“Rusijoje gyvuojąs bolše
vizmas nėra kas kita, kaip 
tik paties socializmo <pritai- 
kymas praktikom Kitais žo
džiais — bolševizmas tai so
cializmas praktikoje.”

Ištiesi], labai “ma-ndra” min
tis. Rusijoje bolševikai smer
kia mirčiai socialistus, šaudo 
juos, pūdo kalėjimuose, neduo 
da jiems leisti savo laikraščių, 
neduoda organizuotis, ir t.t. 
Bet kadangi, pasak" “Draugo”, 
bolševizmas ''yra “socializmas 
praktikoje”, tai išeina, kad so
cialistų “praktika” reikalauja, 
kad socialistams butų atimta 
laisvė, kad jie butų grudžia- 
mi į kalėjimus ir šaudomi..

Bet jeigu socializmo “pritai
kymas praktikoje” yra toks, 
tai ko “Draugas“ taip bijosi 
socialistų ir taip piktai prieš 
juos kovoja? Juk jie visai nė
ra pavojingi klerikalams. Ka
da socialistai • pasidarys galin
gi ir paims valdžią į savo ran
kas, tai jie, vykindami s’ooializ- 
mą “praktikoje”, išžudys patys 
save ir bus atliktas kriukis

“Draugas“ turėtų ne kenkti 
sočiaiistams, bet padėti jiems 
kaip galint greičiaus įsigalėti, 
idant jie padarytų sau “chara
kiri”.

PAGAVO SAVE BEMELUO
JANT.

Nepersenai “Laisve” ilgam 
straipsnyje aprašė komunisti
nių partijų “mukas” ir dejavo, 
kad toms partijoms esą daug 
sunkiau veikti, negu socialis
tams, kadangi viso pasaulio 
valdžios persekiojančios ko
munistus ir neduodančios jiems 
atvirai organizuotis ir leisti sa
vo laikraščius.

“Naujienose” buvo nurody
ta, kad tie' “Laisvės”, dejavi
mai prasilenkia su tiesa. Be
veik visose stambesnėse šalyse 
komunistų partijos gyvuoja le- 
geliai, tik kultūriniai atsili
kusiose šalyse jos yra varžo
mos. Bet užtai patys komunis
tai žiauriausiu budu perse
kioja socialistus tenai, kur 
valdžia yra komunistų ranko
se, pa v. Rusijoje, Gruzijoje ir 
kitur. Atsakydama į tuos 
musų nurodymus, “Laisvė” 
paprastais jai žodžiais išplūdo 
mus ir dar kartą pareiškė, kad 
komunistai esą didžiausi pą- 
saulyj kankiniai.

Bet dabar “Laisvė” jau pri
sipažįsta, kad ji melavo. Vie
nam paskutinių savo numerių 
ji išspausdino Amerikos ko
munistų “'partijos” atsišauki
mą, kuriame yra aiškinama, 
kodėl ta “partija“ yra slapta; 
ir ve kas tenai sakoma:

“Nėra 'tai būtina ypatybė 
Komunistų Partijos visuo
met būti požemine partija. 
Francijoj, Vokietijoj, Itali
joj, Anglijoj, čecho-Slovaki- 
joj mes turime komunisti
nes partijas, su šimtais tū
kstančių (? “N.” Red.) dar
bininkų jų eilėse, kurių pro
gramas yra toks jau, kaip ir 
Amerikos Komunistų Parti
jos programas, o betgi tos 
partijos gyvuoja viešai. Tik 
labiausiai atsilikusiose šaly
se, tokiose, kaip Vengrija, 
Lenkija, Rumunija, Jugosla
viją, kapitalistines valsty
bės nuožmumas nuvarė ko
munistines partijas į pože
mį“.
Dedama šitą Amerikos ko

munistų “partijos” pareišk 
mą, ‘Laisvė” pripažįsta, kad 
“Naujienos” sakė tiesą, o ji 
melavo.

To gi fakto, kad Rusijos ko
munistai žvėriškai naikina so
cialistus, “Laisvė” negali už
ginčyti. Ir iš to išeina išva
da, kad kapitalistinės valdžios 
duoda dauginus laisvės komu
nistams, negu komunistai so
cialistams.

Mes daug nereikalaujame i 
komunistų (nes ko iš tų* dva
sios ubagų galima tikėtis!), bet 
tegul jie parodo bent (tiek žmo
niškumo sulig socialistų, kiek 
Anglijos, Francijos, Vokietijos, 
Italijos ir čecho^Slovakijos ka 
pitalistai — sulig komunistų.

Jeigu gi jie nenori būt nė 
tiek žmoniški, kaip kapitalis
tinės valdžios, tai jie neturi jc 
kios teisės lįsti prie darbinin
kų.

VĖL MELUOJA.
-------- 1----- 4------

Parsimelavęs Brooklyno ‘.ko
munistų organas rašo:

‘‘Latvijos valdžia, kurioje 
dalyvauja nemažas skait
lius ir socialdemokratų...“

Nagi tegu tas melagių laik
raštis pasako: kokie socialde
mokratai dalyvauja Latvijos 

‘valdžioje?
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IKI PLETKŲ PRIĖJO.

Kivirčai tarp So. Bostono 
“Sandaros“ ir “Keleivio” ėmC 
krypti visai nemalonioji pu
sėn. Tautininką organas aną
dien pranešė, kad policija su- 
areštayo “Keleivio” leidėją J. 
G. Gegužį ir “Keleivio” štabo 
narį J. Neviacką. Tas “San
daros” pranešimas be galo pa** 
tiko klerikalų ir komunistų 
laikraščiams, ir jie pakartojo 
jį, pridurdami savo pastabas.

Bet pasirodo, kad ta visa pa
saka apie Gegužio ir “štabo 
nario” Neviacko suareštavi
mą yra gryna bobiška pletką. 
Policija prisikabino ne prie to 
Neviacko, kuris dirba “Keleir 
vio” redakcijoje, bet prie ‘Ote
lei vi o’ mašinisto; ir ne dėlto, 
kad jisai butų kaltinamas dėl 
kokių tai “laisnių” ar šemyniš- 
kų dalykų, bet tik dėlto, kad 
jisai, važiuodamas automobL 
liu, neva peržengė “trafic re^ 
gulations”.

Areštuotas nebuvęs niekas, 
Policistas, ątėjo į “Keleivio” 
ofisą j ieškoti to darbininko, 
prie kurio jiisai turėjo prieka
bę ir susibarė su Gegužiu, ku
rį jisai palaikė už Neviacką ir 
Gegužis dėlto ėjo pasiskųsti 
policijos nuovadon, kur polici
jos leitenantąs atsiprašė “Ke
leivio” leidėjo dėl policisto ne
mandagumo.

Taip paaiškina “Keleivyje” 
incidentą pats darbininkas, ku
ris buvo to priežastis.

Tą menką dalykėlį “Sanda
ra“ išpūtė į didelį burbulą ir 
paleido pletkas po visą Ame
riką. Nejaugi tai yra tinka
mas būdas' kovoti su savo biz
nio konkurentu?

Reta proga 
socialistams.

j, , ’ ’

James Oneal,

Socialistai, kurie tėmijo da
barties įvykius, pastebėjo, kad 
niekuomet socialistų judėjimo 
istorijoje šitoj šaly mes netu
rėjome tokios progos, kokią 
turime šiemet. Judėjimo isto
rijoje iškilo savitos padėtys, 
suteikusios palankią tarpinin- 
kybą socialistų skyriams orga
nizuoti. Nors kaikurios šitų 
progų buvo didelės pirmiau, 
tečiaus nei viena jų negali 
prilygti dabartinei.

Beaiškindami įvykius mes 
gauname geresne įžvalgą tik 
menesiams ir nei metams PA’a- 

ėjus. Juo arčiau mes stovime, 
juo mažiau suprantame per
mainų svarbą. Tokia padėtis 
yra šiandien. Galimybės yra 
tokios didelės, kad atsižiūrėji
mas į tam tikrus faktus ati
dengia jų svarbą net ir pavir- 
šutiniausiam tėmy toj ui.

Visi laikraštiniai pasakoji
mai rodo, kad dvipartė mašiną 
Washingtone stovi ant uolų. 
Niekuomet tok i s puspročių 
rinkinys nebuvę pasiųstas kon
gresai), kaip rinkimuose 1920 
m. šitie rinkimai buvo toh 
gus rinkimams Anglijoje gruo
džio mėnesį, 1918 m.

Valstijose apsireiškia tokia 
jau partijų demoralizuoto. Se
nųjų partijų i makleriai neteko 
savo patraukimo minioms. Da
bartinis ekonominis išdrikimas 
ir politinė reakcija atsitiko 
per daug greitai po “naujai 
laisvei,” kad minios galėtų pa? 
siskirli jas palengvinimo šal
tiniu. Daugumas, žinoma, pa
darys tą, bet išmintingesnieji 
yra prirengti musų nepriklau
somos politinės akcijos žodžiui, 
jei mes galėsime juos pasiekti. 
Jei ne, tai daugumas susilai
kys nuo balsavimo ateinantį 
lapkritį.

Valstijose taipgi yra begalė 
radikalinių priešeiginių ^rovįų, 
kurios šiįnku aprašyti, ar iš
dėstyti. Kapitalistų partijoš 
kiaurai sušaudytos jomis. Da
roma nauji politiniai sutvar
kymai ir naujos grupės jieško 
kokios nors politines išraiškos 
formos. Daugelis yra iš širdies 
atsidavę politikai pasiryžusiai 

pagauti senųjų partijų kandi
datų rinkimus. Nekurie turi 
mažą viltį šitai akcijai, bet se
ka ja, nes ji yra jų apskričio 
programų, šituose apskričiuo-j 
se ir valstijose, ypatingai gu
linčiuose nuo Mississippi upės 
į vakarus, socialistų partijos 
skyriai tapo sunaikinti karo 
metu.

Kur šitos grupės randas, ten 
yra derlinga dirva socialis
tų švietimui ir organizavimui. 
Seni politiniai jaukažodžiai ir 
posakiai jau nemasina iš kant
rybės išėjusių ir nepatenkintų 
minių. Jos su atsidėji
mu klausosi kalbėtojo, ku
ris siūlo joms naują 
programą, atatinkamą jų ke
lių praeitų mefrų tragingiems 
prityrimams. Neaiškiu budu 
jos supranta, kad Jlardingo 
administracija yra bergždžiau- 
sia ir -kvailiausia, kokia tik 
buvo po pilietinio karę.

Ant viršaus senųjų partijų 
organizadj ų sudemoralizuotų 
sąlygų yra santarvininkų val
stybių vadų nepajiegumas su
teikti pa'Jenkvinimą kankina
moms “išlaimėjusių” šalių mi
nioms. Pasaulis guli išdrikas 
ir pramonė santarvininkų šaly
se dalinai yra nustiebta.

[Lyg kad patvirtinimui to, 
kad daribininkai tenka pri
spausti taip, kad jie butų pri
versti radikaliai galvoti, val
dančiosios Jungtinių Valstijų 
klasės kvailiai tęsia savo kovą 
su amatinėmis unijomis. Šitą 
berašant, datigiau kaip milio- 
nui darbininkų streikuojant, 
girdime kimų pramoninių ka
ralių balsą reikalaujantį dar 
didesnio algų numušimo. Gy
venimo normos jau dabar yrą 
žemesnės už tas, kurias dauge
lis tyrinėjimų parodė esant 
būtinomis alginiam darbinin
kui vidutine šeima.

Socialinės, politinės ir eko
nominės sąlygos šiandien visos 
drauge sudaro / padėtį, kuri yra 
negirdėta Jungtinių Valstijų 
istorijoje; Kapitalistų partijos 
yra bejiegės savo pačių valdy
mo akyvaizdoje. Net galingi 
finansiniai Ncw Yorko organai 
nusiskundžia, kad pastų plaki
mai. žmonės tarnaują kongrese 
nesugeba patarnauti “verslo 
reikalams“ išmintingu budu. 
Kuomet valdančioji klasė tam
pa nepatenkinta savo valdo
mos mašinos pprsonąlu, kuo
met jos organai pašiepia ir nie
kina savo valdančiuosius agen
tus*, tai mes galime būti tikri, 
kad Jungtinėse Valstijose yra 
nepaprastos sąlygos.

Padėtis panaši toms politi
nėms kryptims, kurios per še
šeilis metus prieš Lincolno iš
rinkimą 1860 m. tverė naujus 
grupavimus, kurių vienas tie
siai atsistojo prieš tikrąjį klau
simą, tolesnį vergijos plėtimą, 
Masonų priešininkų likučiai, 
laisvi žemdirbiai, laisvieji de
mokratai, vergijai (priešingi 
amerikiečiai, sąžinės whigai 
(varytojai), politiniai abolici- 
ninkai ir oportunistiniai vergi
jos plėtimo priešai » pradėjo 
rinktis po viena vėliava. Per 
šešoris metus šitie elementai 
gulė aplink naujus politinius 
vadus, kurių kiti buvo tokie 
revoliucingai drąsus, kad da
bartinei kapitalizmo teisintoji] 
ropublikonų kariai butų bai
su.

Jei dabartinis ligūstas kapi
talistinės politikos laikotarpis 
nėra seno vergijos režimo pa
skutinių šešerių metų pakartoji 
mas, lai jis visai labai pana
šus į jį. Dirbančiųjų klasių 
balsuotojų minios trauko se
nus politinius ryšius. Jie nenu
mano apie tas jiegas, kurios 
atplėšia juos nuo jų senų są
jungų. Jie žino tik liek, kad 
ištikimumas seniems ligūs
tiems politiniams kapitalizmo 
vadams nuvedė juos į pragaiš- 
tį-

Daugumas jų jieško “drau
gų,” kurie juos paremtų vie
noj, ar kitoj senųjų partijų 
mašinoj. Daugumas norėtų 
atsiskirti nuo jų visai, jei mes 
galėtume pasiūlyti jiems vie
tą partijoje ir progą tarnauti 

jai. Socialistų pai’tijos nariai 
ir jos šalininkai turi suteikti 
šitą progą. Vadinas, jie turi 
būti daugiau negu dosnus 
duoklėmis šitam darbui. Jie 
turi atsiliepti į kiekvieną pa
šaukimą prie darbo. Jie turi 
padėti išplatinti lapelius ir 
brošiūras. Jie turi dirbti be 
paliovos, kad aukurus partijos 
spaudą. Jie turi pašvęsti kiek
vieną atliekamą valandą par
tijos daibui.

Turint mažą $50,000 fondą 
Naqionalinės raštinės rankose 
yra galima pasiųsti organiza
torius ir kalbėtojus į daugelį 
valstijų ir apskričių, kur dirva 
yra prirengta organizavimui. 
Pranešimai apie tuos, kurie 
jau dabar darbuojasi, parodo, 
kad darbininkai yra prisiren
gę priimti musų žodį ir kad 
organizavimas yra galimas.

Socialistų judėjimo draugai, 
jus kurie išlikote nuo perse- 
kionės ir vaidų laiko ir laikėte 
judėjimo veluką iškeltą, dau
gumas jau atsiliepėte didžia
jam reikalui ir progai šį meti], 
bet to negana. Kiekvienas vy
ras ir moteris, mes turime 
mintyje,. nu jaučiančius ateitį, 
atmindamas pasišventimus pa
darytus draugo Dėbso ir kitų, 
turi duoti ir duoti.

Duokite savo patarnavimą 
socialistų spaudos platinimui. 
Duokite savo laiką ir duokite 
jį nesigailėdami. Duokite savo 
patarnavimą kaipo kalbėtojai, 
ar rašytojai, jei galite. Pątar
naukite svarbiuose komitetuo
se. Organizuokite finansinius 
komitetus ir gaukite kiekvieną 
dolerį judėjimui, kurį tik ga
lite. Pradekite prisiųsdami 
savo pačių duoklę Nacionalėn 
Raštinen, kad daugiau darbuo
tojų galima butų pasiųsti vil
tį duodančion sritim Ką tik 
galite duokite ir duokite.

Nėra pamato tam, kodėl 
mes, negalėtume gauti 50,000 
partijos narių iki vajaus pa
baigos ir atiduoti didelį skai
čių socialistų partijos balsų. 
Tokia didelė proga, tokis re
tas atsitikimas, kurie atseina 
judėjimui, laukia jus ir judėji
mo, kuris buvo tveriamas per 
daugelį dešimtmečių. Duokite, 
duokite ir dar duokite, kad 
musų darbams pasibaigus lap
kričio piėnesį galėtume skai
tyti savo laimėjimus!

Dobs Fosterio išvogimo 
Dalyku

Tere Raute, Ind.
Rugp. 26 d., 1922 m.

Wiiliam Z. Foster,
Chicago, III.

Gerb Drauge Fosteri:
Mano brolis giliausiu pasipik

tinimo ir pasibiaurėjimo jausmu 
perskaitęs apie brutalį ir begė
dišką persekiojimą jus, prašo 
manęs parašyti jums šitą:

“Jei aš nebūčiau sanatorijoj 
sąvo sveikatai atgauti, tai aš 
tuojaus stočiau su jumis ir su
teikčiau patarnavimą, kokis tik 
yra mano galėję. Apgailėtini 
niekšai Coloradoje ir Wyominge, 
ypatingai kapitalistą bernas, ku
ris maskaraduoja kaipo pirmo
sios valstijos governoras, kuris 
brutaliai apsiėjo su jumis įsta
tymo ir tvarkos vardu, pasėjo 
slibino dantis, iš kurių savu lai
ku išaugs revoliucijos didvyriai, 
kurie nušluos nuo žemės suge
dusią tvarką, kurios jie yra ap
mokamais tarnais.

“Galų gale, jus tenka pasvei
kinti su nelemtomis nedorybė
mis, padarytomis jums kapitali
stinio įstatymo ir tvarkos /vardu, 
nes šitos nedorybės, atliktos jų 
uniformuotų bernų parodo jų 
vagiliaujančių, žiaurių ponų bai
mę ir tas yra aukščiausia pagar
ba, kokią -jie gali suteikti jums. 
Jie žino, kad jie negali tamstos 
nupirkti, papirkti ar pabauginti, 
todėl jie užleidžia savo šunimis, 
kad jie nuvarytų tamstą nuo 
jų žemės.

“Man netenka užjausti tams
tai, ar linkėti stiprumo laikytis 
ir atsilaikyti ir tamsta nereika-

Utarninkas, Rugsėjis 12, ’22 
lanji užuojautos ir man lieka tik 
tiek pasakyti, kad kuomet aš 
atgausiu savo sveikatą tiek, kad 
galėčiau vėl savo darbą pradėti, 
tai aš stosiu sale tamstos petis į 
petį jūsų nusistatyme už darbi
ninkų klasę ir pramoninę laisvę, 
o tuo tarpu lieku.

Su brolingumu
Eugene V. Debs.

Leiskite man širdingai prisi
dėti prie šitų mano brolio senti
mentų, su didele pagarba ir ge
rais norais.

Su brolingumu
Theodore Debs.

Skaitytoju Balsai
[Ui iireikitaa itama 
KHontonaa Redakcija neataakoĄ

DEL MANO KORESPONDEN
CIJOS.

Visi gerai (žino, kaip musų 
“komunistai” tik visai nese
nai griovė visokias unijas, bet 
gavę ]>er valgomąją, pradėjo 
į kitą kailį lįsti.

“Vilnies” 71 num., neturė
dami jokių faktų jie kabinasi 
prie “Naujienų“ kai j) degutas 
prie balto drabužio. Jie kalti
na “Naujienas” už mano ko
respondenciją. Argi tiek neži
note, kad korespondencijoje iš 
reikštos mintys ir paduoti fak
tai neįiriklauso tam laikraščiui, 
kuriame ita korespondencija 
yra atspausta ir už faktų tei
singumą atsako ne laikraštis, 
o korespondentas?

Tą visi žinote; žinote tą ir 
jus, kurie kabinatės prie ne
kaltų žmonių. Jei mano kores
pondencija buvo neteisinga, tai 
jus turėjote teisę kaltinti ma
ne, o ne laikraštį, kuris ją at
spaude. Bet ar mano korespon
dencija buvo neteisinga?

Tas pats žmogus, kuris pri
davė minėtą koresjiondenciją 
unijos susirinkimui, man 
skundėsi kartų kartus, kad 
unijos viršininkus reikia stver
ti už jiakarpos. Aš neturiu jo
kių reikalų su jūsų viršinin
kais ir nežinau, ar to pono ru- 
gonės buvo teisingos ar ne —< 
ar unijos viršininkus tikrai 
reikėjo stverti už pakaros, ar 
ne. To aš nežinau, bet faktas 
yra faktu, kad toks nusiskun
dimas buvo ir aš tą faktą pa
naudojau savo korespondenci
joje. Taigi, kame Čia melas? 
Ir kam užpuldinėti laikraštis, 
kuris nieko nekaltas tame?

Hct jei j lik esate “sure," 
aš panaudojau melą, o ne įvy
kusį faktą, tai aš duodu jums 
progą tą savo įsitikinimą ap
ginti ir dar $100 laimėti kai
po sandvičių savo nusmuku
siam lapeliui. Paskirkite dieną 
ir banką, kuriu aš ir jus padė
sime po $100 tąja išlyga, kad 
tas tuos pinigus paims, kieno 
bus teisybė. Aš duosiu jums 
įrodymus ir jus galėsite juos 
sumušti, o sumušę paimti ma
no šimtinę.

Bet jei šito mano pasiūlymo 
nenorėtumėte priimti, tąi aš 
reikalauju, kad visi tie užsipul
dinėjimai minėtame “V.” nu
mery butų atšaukta. Jei jus to 
nepadarysite, tai aš jus nepa
leisiu. Ir, nesirūpinkite, jums 
neteks mano vardo jieškoti, 
jus patys jį sužinosite.

—Mikutis.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. V»r 
karais 6—9. Nedil. pagal sutarimą 
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DAVIDRUTTER&CO/ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.
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Sveikatos Dalykai
_ _____ •

Pr. Montvidas, 
1821 Wabąnsia Avė.

GONORĖJA.

Nėra ko slėpt, kol šita lytiš
ka liga lietuvių tarpe yra žy
miai prasiplatinusi. Kaip ir pas 
(kitas tautas, daugiausiai ją 
gauna vyrai, vienok nemažas 
moterų skaitlius serga ja. Di
delių nesmagumų ji pradžioj 
paprastai nedaro, todėl vieni 
nesigydo visai, o kiti pradeda 
gydytis ir nustoja, šitokis elgi
mesi veda prie viąų tų pavojų, 
kurie išsivysto iš šitos lįgos ir 
da sudaro dirvų kitus apkrėsti. 
Ar maža vyrų netenka vyriš
kumo, gauna šlapimo organų 
suirimus, akių ligas, reumatiz
mų ir tt? Kiek moterų turi 
pasiduoti pavojingai ir didelei 
operacijai, dėl ncsigydymo 
pradžioj! Vaikų neturėjimo 
priežastis tankiausiai paeina 
nuo gonorėjos. .

Nesigydyti nuo gonorėjos iki 
liga visai neprašalinama reiš
kia kaip ir visai nesigydyti. 
Trumpiausias laikas jos praša- 
linimui yra 5 savaitės, kartais 
keli mėnesiai, kartais metai. 
Trumpo kelio nėra. Išgydymo 
greitumas priklauso nuo paties 
ligonio kovojančių spėkų prieš 
užkrėtimų, nuo jo užsilaikymo 
ir gydymo budo. Vienos gydy
tojo pastangos be ligonio ko- 
peracijos neduoda gerų rezul
tatų.

Tikrenybėj, kiekvienas ap
sirgęs gonorėja, turėtų atsi
gult 1 igoninej arl>a luimie dėl 
pilno pasilsio, nes kada kūnas 
ilsisi jis greičiau įveikia ligų. 
Reikėtų jam duoti apsčiai leng
vų alkalinių gėrimų ir mai
tinti vien tik pienu per savaitę 
ar ilgiau. ^Vienok didžiuma šito 
išpildyti negali, todėl prisieiną 
leist dirbt ir vartot geriausius 
budus šitame negeistiname 
padėjime. Priseina uždrausti 
tempiančius mankštinimosi. 
kaip lenktynes, šokius, bėgioji
mų, plaukimų ir kitką, kas rei
kalauja iegų įtempimo. Lytiš
kas pasilsys irgi neturi būt už
mirštas, t. y. suėjimai su mo
terim yra draustini.

Va'gis, kuris veda prie lytiš
kų erzinimų ir vidurių kietė
jimo neturi būt vartojamas. 
-Reikia ątsisakyt nuo alkoholi
nių gėrimų, kavos, arbatos, la
bai sūrių ir rakščių valgių, 
su prieskoniais (pipirais, gar
styčiomis ir k t.) Net daug taba
ko rūkymas nėra gerai... Sa
vaitę ar pusantros geriausiai 
maitintis tik saldžiu pienu ir 
balta duona. Gėrimas lengvų 
alkalinių gėrimų ir daug van
dens neturi būt užmirštas. Ai- 
kaliniai gėrimai gali susidėti 
apie iš dviejų uncijų polasinjo 
citrato į 8 uncijas vandens ar
ba po lašinio acetato. Reikia 
imti po porų šaukštelių po val
gio tris kartus dienoj. Žinoma, 
ne visiem šita doza tinka, nes 
ji sprendžiama pagal tai, kiek 
šlapime rūgšties randasi, šitie 
Vaistai neišgydys ligos, bet su
mažina deginimų pus’ėj ir per
štėjimų šlapinant. Pačios ligos 
šalinimui gydytojus pritaiko 
vaistus. Vieųok perviršis alka
linių gėrimų gali padaryti blo
gumų, todėl reikia juos vąrtot 
su saiku ir atsųrgumu.

švarumus ir saugumas šitoj 
lig°j yra labai svarbus. J4ga 
greitai nenyksta ir net komp
likacijos atsiranda, jeigu ap
krėstosios dalys nėra švariai 
lokoąios. Reikią vengti ir tau
kaus rankomis lietimo apkrė- 
si;Ujy dalių, nes galima ligų 
pernešti į akis. Akių apkrėti- 
mas šitą ligą reiškia aklumų 
arba norint jo išsisukti prisiei
ną sparčiai ir ątydžiai ligoni- 
nej gydytisĮ. Daug lai kainuo
ja, daug kentėjimo ir ytjn di
delis pavojus. Todėl turintieji 
gonorėjų akių turi nečiupinė- 
ti, rankas gerai nusiplauti po 
kiekvieno palietimo apkrėstųjų 
dalių.

Gydytis reikia iki galo. Visų 
laika pas ta patį gydytojų,

N Al 1,1 H'lNO;!, ChH.-n-.o. Iii.

Dr. Natalija Žukauskas , 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškus li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir męrginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandas nup 2 iki 8 vai. vakare.
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Telephone Yards 5834

DR. P. G. 1VIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 591.3 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Vri i     ——  i i ...y

i.................*.....■■'■■■■■..... ■ i................... ........

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
DENTISTA8

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

Vąlapdos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 9257

KARTAIS
Iš ATLANTIC

strėnas ir kojas

Lietuviu Rateliuose

guzo

PINIGAI

10c.

Pinig

visuomenes

Town of Lake 
LIETUVON

Waukegano
LIETUVON

NEGALĖJAU 
NEI PASTOVE!.

sekma- 
kuopą

LIETUVIS
Akių Daktaras

kad jų 
mažin, 

j) radėjo

šlaunis
skaudėjo ir buvo nuvargę

mą ir
L. į* ~ ~ —’ —■ - “i r — , ~ > —   ” 
jaučiuosi, negu kada

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P, Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausi gy-

Po kelių 
atpyškėjo detektivų ve-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

NORĖJO PATIRTI D^TEK-
• TIVŲ BUDRUMĄ.
N. Hynian, 39 S. State yat., 

drabužių krautuvės savininkas, 
ištirti slaptosios poli- 

Jis “hurglar 
slaptosios

skausmai ir 
nyks urnai.

Jis daug 
!;eliui moterį 
o gerai — c

Waukegan 
Pharmacy

J. E; BruzevJčiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. 
Waukegan, III.

1. Politikos 
rcvpliųciju

2. Stambiosios pramonės so 
cializacija

3. Pramonės organizacija
4. Darbininkų komitetai
5. Stambiųjų dvarų sociali 

zacija

m. am 
avė., ei 
su liet

Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar- 
navimas visokiuo
se reikaluose.

ŠIANDIE PINIGU
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus 
10c. už 100 auks.

James Deletto
gat., kazyravo sų savo
tais
jais
nugarmi. Teči-auą -nugabentas 
ligoninėn ąlsisakč pasisakyti 
kas perdūrė jam jo nugarą.

Tę|. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS 

Kątik sugrįžo iŠ Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

>e lietuvių darbininkų prapla- 
mimu labiau susirūpinti.

— Jonelis.

Dr, 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

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budaį nuo

Chroniško
Nervingumo CT
Kraujo 
šlapumo W W

‘nesijąutimias gerai” pra-

gerp padarė dau- 
į; kodelgi neišmėginti 
abar.

BRIDGEPORT. 
Socialistai pradeda darbuotis.

Kaip jau visiems yra žino
ma, užėjus taip vadinamai bol 
ševikų epidemijai socialistų 
veikimas buvo laikinai apsis-i 
lojęs. Nes bolševikai buvo žy
mių dalį darbininkų sudeinora- 
lizavę. Bet 'bolševikams buvo 
lemta neilgai ardyti darbinin
kų vienybę ir trukdyti sociali
stų darbuotę. Mat bolševikų 
vadai neilgai galėjo slėpti tik
rų j į savo veidų. Dabar dau
gumas bolševikų pasekėjų jau 
pamatė kur juos veda jų va
dai. Todėl kas kart vis dau
giau ir daugiau 
pradėjo ątąimesti nuo

narių susirinki

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTIŠTAS

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

Nedeldienias pagal sutarimą

negaluoja.” — MRS. J. 
4032 High St., Ėverett, 

kokį darbą, arba žaisti 
p^ra galinvą, jeigu sergi 

kokia nebūk moterystės liga. Tai ga- 
p ų “T,; 
tapti nCivuatą arba erzinąnti

Geriausia siųsti 
’ per •

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

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

Telefonas Victory 9082

darbininkų 
bolševi-

Tovvn of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

Ant Bridgeporto
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optomętrist
3315 Sp. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St.
Tel.: BouleVard 7179

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

Chicago.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631'So. Ashland Avė.
Tek: Yards 994

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

“NENORĖJUSI GYVENTI“.
Mrs. Mary Jonės, 534 N. 

Dearborn gat., susipikus su 
sąvo vyru bandė nusižudyti. Ji 
išgėrė nuodų, bet neužtektinaį 
stiprių 
ligoninėn atsigavo 
kė pasisakyti delko ji buvo 
sunkus su savo vyru.

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

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJĘ 
PAČIOJE VIETOJE.

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

ma. Tiesa, užėjus 
barščiams žympsnis 
veikimas kaip ir apsistojo. Bet 
vistik nemažai yra veikiama ir 
dabar. O atvėsus orui, tai ža
dama smarkiai sukrusti. Mat 
čiop progresyvūs ir norinčius 
darbuoti^ lietuvių visuomenės 
pestakuoja. Dabąr jay ne be 
taip, kaip kad būdavo keletas 
pietų atgal, kada klerikalai dąr 
viešipatavo ir stengėsi kiekvie
nų progresyviškesnį sumany
mą suardyti. Bet susiorgani
zavus daugiau \ progresyvių 
drąugijų ir pradėjus progre- 
syvei, visuomenei veikti, kleri
kalai veik visai pranyko ir 
dabar nebegali pasirodyti vie
šame veikime. Nes jie visai 

' ■ i t
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(Seita ąpt 6 pust).

........ ......................." ii"iw.'yiv
Dr. A. J. Tananevičius 

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

Tel. Pullmmi 3213 
Vai. 8:30 iki 10 rytp; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

čia? —• užklausė

NETURĖJO PINIGŲ, GAVO 
MUŠTI.

Samuel Hdrris, 46.50 Dllis 
avė., teatro manadžerius’ grį
žo namo iš teatro. Trys apsi
ginklavę plėšikai pastojo jį 
netoli jo namų ir padare “hol- 
dup“. Kadangi jis neturėjo su 
savimi pinigų, tai plėlikąi už 
tai jį pavojingai yuiuųšė. > ,

Pąstąrųoju laiku “Naujieno
se” labai retai tenka pastebėti 
žinučių iš-šios lietuvių koloni- 
os. Aš jiežinau kodėl taip 

mažai1 yra rašoma laikraščiuo
se apie čionykščių lietuvių vei- 
dmą. Sprendžiant apie lietu
vių darhųptę vien tik iš l^U- 
raščių lyg ir atrodytų, kad 
čion labai mažaį kas veikia- 

vasares 
lietuvių

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 

uždarytas

amžiaus, 
yvenantis 

' avė., 
vakarą 

niųno girtas sumušė

Everett, Washington. — “Per kele
tą metų turėjau nesmagumų žemuti

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

kainas: už ketvhtainę pėdą:
švarių aržuplo išgrindimui po .... ....... :........  12c.
Parinkto aržuolo išgrindipiui
Švarių klevo išgrindimui .....

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

MORGAN PARR LUMBER CO.,
Tęl.: Reverly 1279, 039J. Męs pristatėm. 1955 W. Ulth St

i." iii' i .i U.I. ■ ■ ■' r iim i——■ i m1 i. .t»iū y,!. hIį i .. riirss

RADO KŪDIKĮ ĖLĖJ.
Pohcistas Robert Frįtschie 

eidamas State gatve išgirdo 
kūdikio balsų. Jis nuėjęs pažiū
rėti rado paguldytų vieno me
nesio amžiaus kūdikį vistik- 
iuose užpakaly namų po num. 
546 So. State gat. Kūdikis ati
duotas Meyer viešbučio savi
ninkui kol bus surasta jo gim
dytojai.

1,000 auks. už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatymas užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manuf acturing 

District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6.000.000.00

........................................................... .■ ............................. III

Kelias į Socializmą
Parašė Dr. O. Bauer 

Lietuvos Socialdemokratu Pąrtijos 
Leidinys 

Versta iš vokiečių kalbos

Pagąllios nugabenta 
bet atsisa-

Rezidencijos tek* Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišką ligų.

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

PLĖŠIKAI VEIKIA
Pastaruoju laiku 

vėl pradėjo siausti 
epidemija. Pereitus 
nio ir sekmadienio

gimtinio 
ir suradus 
mažiausio 

įr lėšų 
•maxi-

DEL LIETSARGIO NETEKO 
GYVASTIES.

Josęph Morris, 78 
žiaus, 1323 N. Irving 
damas skersai gatvės 
sargiu visai nepastebėjo atva
žiuojančio autoniobilians. . Se
nelis tapo aut vietos mirtinai 
suvažinėtas.

1 Bolševikai pamalę, 
armija kas kart eina 
labai susirūpino. ji 
bėgti net pas klerikalus, kad 
kaip nors sustiprinus save. Bet 
vargu bepagelbės jiems ir kle
rikalai.

Tuo tarpu socialistai kas 
kart vis laimu ir labiau pra
deda stiprėti. Prie jų jau pra
deda grįžti net ir tie kitados 
bolševikų suklaidinti darbinin
kai. Mat jie jau pamatė kur 

Be to, ir 
pradėjo 
socialis-

Chicagoj 
plėšikų 

šeštadie- 
vakarus 

plėšikai padarė daugiau dvyli* 
kos “holdupų”. Jiems teko ąu- 
virš pusantro šimto dolerių.

GAVO PEILĮ NUGARON, 
BET NEIŠDUODA SAVO 

“ERENTO“.
839 Miiller 

fren- 
ir pagalios susivaidijo su 
Rezultate jis gavo peilį 

Tečiauą

MUNšAINO TRAGEDIJA
John Slezak, 

lenkąs kriąučius 
po num. 5196 McVicker 
pereitų sekmadienio 
parėjęs 
savu žmonų, du vaiku ir paga
lios gal mirtinai pašovė savo 
sūnų, Joseph, 21 m. amžiaus, 
kuris bandęs įsimaišyti į tas 
}>eštynes, gelbėti motinų ir sa- 
Yu brolius.

a
nej 
kaipo f 
kojose buvo tokis 
pailsimo 
mas. 
galėjąu 
pastovėt. 
nvet ; _ 
lors ir nesijaučiau 
gerai 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Com- 

, pound pagarsini- 
-- girdėjau pagyrimų, tad nu
sprendžiau išmėgint. Dabar geriau 

nors pirma. Pa
darė, stačiai stebuklus ir dabar už
laikau visuomet sąvo namuose. Vi
suomet patariu savo draugėms, ku- 
rfpą serga ir 
M. SIRBERT 
lyąsąfagton. 

Dirbti bile 
tam mįeriui 
kol/. \ ......... ,r .. ........ ..

|i vėl skaudėti strėnas ar kojas, gali 
tapti nervuotą arba erzinąnti. Gali 
užsilaikyti ąbelnai, bet nesijausi ge
rai.

Lydia E, Pinkham Vegetable Com- 
pound yrą mpterų gyduolė. Ypatin
gai priimta prašalinimui visokių ne-

juos veda jų vadai, 
pati visuoiuenė. jau 
daugiau simpatizuoti 
tams. i ,

Kai]) girdėt, pereitų 
dienį vietos socialistų 
laikė savo inčnesinį susiriilki- 
mą. Narių in svečių 'buvo su
sirinkę gana gražus būrelis. 
Susirinkimas vesta rimtai ir 
daug svarbių ir naudingų da
lykų nutarta. Socialistų dar
buotei padėta tvirtas pamatas. 
Pas visus narius buvo kuo ge
riausias ūpas. Kas reiškia, 
kad trumpoj ateity vietos so
cialistai išvislys save darbuotę 
ir lame turės gero pasisekimo.

Tat butų pageidaujama, kac 
ir kitų kolonijų visi socialistų 
darbuotojai pradėtų (langiau 
veikti ir socialistinių idėjų tar-

6. Valstiečių ūkio socializa- 
cija

7. Miestų žemės plotų ir na 
mų socializacija

8. Bankų spęializacija
9. Ekspi’opriatorįų ekspro- 

priacija
10. Sociąlizacijos sąlygos

? Knygute 35 puslapių.
kCainą 35 Centai

Vertą kiekvienam perskaityti.
^NAUJIENŲ” KNYGYNAS,

1739 So. Halsted St., Chicago, III

“Žemaitijos 
mų šio rugsėjo 27 d., kad ben 
drai aptarus musų 
kampelio reikalus 
būdą, kuriuo prie 
išaikvojimo energijos 
galima butų suteikti 
mum paramos kultūros ap- 
švietos įstaigoms Žemaitijoje. 
Kas neturi ar neišgali paauko* 
ti literatūros, tegul prisideda 
pinigais. Kas negali atsilanky
ti į minėtą susirinkimą, ypač 
kitų kolonijų žemaičiai, lai iš
reiškia savo nuomonę laiške.

Žemaičių Muk. Seminarijos 
direktoriaus prašomų enciklo
pediją anksčiau ar vėliau mes 
turėsime įgyti ir pasiųsti 
jiems. Taigi prašome visų že
maičių, kurie gailėtų paaukoti 
ar parduoti papiginta kaina tą 
encyklopadiją.

Visais “Žemaitijos“ reika
lais reikia kreiptis į jus 
miniųką šiuo adresu: J 
shas, 3147 So. Halsted 
Chicago, III. “Žemaitijos 
tinę.

sumanė 
cijos budrumų, 
alarm“ davė žinoti 
policijos biurui, kad jo krau 
tuvėj yra plėšikai 
minulų 
žiimas.

—Kas 
tektivų

—Nieko, mano draugai, vi
sai nieko, — atsakė Ilymaų 
rankas glostydamas. '— Aš tik 
norėjau išbandyti ant kiek bu
drus yra detektivai, kai jie gau 
ną ženklą, kad krautuvėj 
plėšikai, i 1Wf, ,•;

Detektivai nusispiovę 
namo.

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 Su. Ashlund Aye. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263
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daly j kūno,
šlaunyse.

skaus- 
Kartais ne- 

ant kojų 
;. Visuo- 
apsidirbau,

Pamačiau

jis seka ligos eigą, žino, kas 
yra jau daryta ir kas daryti 
ateityj. Tekio dalyko kaip “ap
gydyta gonorėja“ nėra. Kada ji 
nėra pilnai prašalinta reiškia 
tų patį, kaip ir visai nesigydy- 
ta.

Linksma naujiena vi
siems žemaičiai!^

• --------------
Šio rugsėjo 5 d. Kultūros 

Draugijos “Žemaitija” L. V. 
Komitetas Chicago j gavo se
kantį laiškų:

“Brangus Broliai žemaičiai! 
žemiatijos sostinėje Telšiuose 
š. m. rugpjūčio 1 dieną liko 
įsteigta švietimo Ministerijai 
prigeibstint apskrities savival
dybei, Mokytojų Seminarija, 
kuri rengs mokytojus ir mo
kytojas pradedamosioms liau
dies mokykloms ir keturkla
sėms vidurinėms mokykloms 
bei progimnazijoms.

“Mokytojų Seminarija suda
roma iš dviejų rengiamųjų 
klasių ir (keturių kursų; šįme| 
atsidaro abi rengiamosios kla
sės ir I. kursas. Seminarijon 
priintanu berniukai ir mergai
tės. Mokslas Mok. Seni. nemo
kamas. Neturtingi mokiniai, 
pasižymėję mokslo pažangu
mu, gauna stipendijas — iki 
500 auksinų į menesį.

“•Liaudies mokyklų mokyto
jai Žemaitijoje, sulyginant su 
mokytojais kitose Lietuvos sri
tyse, žynliai silpnesni delei ko, 
be alM'jonės, žemiau čia stovį 
ir liaudies apšvieta, —• taigi 
reikia stengtis iššauklėti suma
nių ir plačiai apsišvietusių 
liaudies mokykloms mokytojų, 

o tuomi galima bus pakelti 
zisų žemaičių gerbūvį ir ap- 

Avietą.
“Naujai įsikuriant i Telšių 

Mokytojų Sepiiparija ir yrą 
įasistačiusi tuos prakilnius 
ikslus. Ir aš neabejoju, kad 
misų noras.ir darbas atneš 
>ageidaujamus vaisius. Tiesa, 
unku bus pastatyti žemaičių 

Mokytojų Seminarijų į jai atr
inkamas vėžes — jai išnųo- 
ųotas p. Goeldnerio H metų 
namas yra visai susmukęs; 
reįkia jis skubiai remontuoti, 
nes norima šio spalio pradžioj 
oradčti mokslų; reikia taipgi 
>adąryti mokyklai reikalingą 

’nventorių, reikia įsigyti rei
kalingų mokslo priemonių, 
•eikia .įrengti gamtos, fizikos 
r chemijos kabinetai ir tt. ir 

tt. Tai reikės milžiniškos pi
nigų sumos.

“Bet yra dar vienas reikalin
giausias musų Mokytojų Semi
narijai dalykas, be kurio nega- 
’i gyvuoti ir bujoti ši mokyk
la — tai mokytojų bei mokinių 
biblioteka —- skaitykla. šitų 
bibliotekų ir prašysiu — var
du mokytojų ir mokinių —} 
pagelbėti sudaryti.

‘Žemaitijos- nariai, tikimės, 
pasistengs prisiųsti Žemaičių 
Mokytojų Seminarijai Kuodau- 
giausia visokios rūšies knygų 
(įvairiose kalbose). Kas netu
ri paaukauti knygų, tas tegul 
aukauja po vienų — kitą dole
rį. Ypatingai mes prašome 
ĮusiJ įgyti ir prisiųsti puisų 
skaityklai ‘Enciklopedijų Bri- 
taniką‘ (naujųjų laidų) — gal 
kas gali paaukauti arba susi
dėję nupirkti.

“Tegul ‘Žemaitijos’ vardas 
bus su pagarba piju imas visų 
žemaičių, o ypač musų Mok. 
Seminarijos 'mokytojų ir mo
kinių.

J. Gedminas,
Telšių Mokytojų Seminarijos 

Direktorius.
Kiekvienas Amerikos žemai

tis ir žemaitė (be tikėjimo ir 
politinių pažiūrų skirtumo) 
sayo džiaugsmui, kurį suteikia 
žinia apie Žemaičių Mokytojų 
Seminarijos ^įsteigimų išreikš
ti geriausiai padarys, jeigu 
išpildys šias 2 sųlygąs: 1) Dar 
karta peržiūrės savo knygynė
lį ir visas tas knygas bei kito- 

, kia literatūrų, kurios guli len
tynose be naudos, pasiųs nau
jai įsikuriančiai Seminarijai 

alsiįankys į visuotinųnes*ir 2)
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

nustojo visuomenės pasitikėji
mo.

liet tenkintis tik tuo, kad 
progresyvė visuomene yra stip 
resnė už klerikalinę, tai nega
lima. Dabar yra gera dirva ir 
patogus laikas -progresyvei vi
suomenei pradėti veikti. Rei
kia tik pradėti sparčiau veikti 
ir darbuotis visuomenės labui. 
O tatai galima padaryti prade
dant iš anksto rengtis prie vi
suomenei naudingų vakarų, 
prakalbų, paskaitų ir kitokių 
pramogų. Ypač reikia kas nors 
pradėti veikti apšvietos reika
lais. Jei jau negalima įsteigti 
nuolatinių lavinimosi kursų, 
tai bent reikia karts nuo kar
to suremti moksliškų paskaitų 
bei prakalbų vietos lietuviams. 
Taip kad pakėlus apšvietę ir 
kultūrą vietos lietuvių tarpe. 
Tai tokiais reikalais reikėtų 
darbuotojams susidomėti ir 
pradėti rimčiau veikti.

— Jurgutis.

DAUGIAU VAŽIAVIMŲ UŽ 
MAŽESNIUS PINIGUS.

[ Vadinas, važiavimas pareina mažiau 
negu 5 centus. Tokiame mieste kai]) 
Chicago, užimančiame didelę teritori
ją, turint patogumą aplankyti drau
gus, žinojimas, kad turint perlaidą 
važiavimai vis eina pigyn, padaro ją 
tuomi patogesne žmonėms važiuoti ir 
nėra abejonės, kad tūkstančių tūks
tančiai šeimų atras patogumą naudo
tis perlaida daugiau kaip 27 kartus 
savaitėje.

Kaip su vaikais.
Nuo pat atidarymo augštesnių lini

jų keliavimas vaikams jaunesniems 
kaip 7 metų drauge su asmenimis 
mokančiais už važiavimą, buvo dykas. 
Pagal naujas kainas vaikai iki 12 me-, 
tų amžiaus turi mokėti 3 centus už 
važiavimą, o vaikai iki 17 metų any
žiaus gali važiuoti už 5 centus. Per
kant kuponvj knygutes iš 50 kuponų. 
Šita kaina yra teikiama vaikams lan
kantiems mokyklą.

Važiavimas pigesnis augštesniais 
keliais.

Įdomų žinoti, kad Chcagoje važia
vimas augštesniais keliais visuomet 
buvo pigesnis negu važiavimas viršu
tinėmis linijomis, atsižiūrint į sutei
kiamą patarnavimą. Vidutinis ,važia
vimo ilgis augštutinėmis linijomis yra 
Šešios mylios ir trys bertainiai, o vir
šutinėmis linijomis vidutinis važiavi
mas išneša mažiau kaip 4 mylias su 
bertainiu. Tokiu budu atsižiūrint į 
mylių skaičių, išeina, kad septyni cen
tai už važiavimą viršutinėmis linijo
mis pareina brangiau už keliaujamą 
tolį, negu 10 centų augštutinėmis li
nijomis. Tečiaus . tai yra tik vienas 
tų parankamų, kurie gaunama keliau
jant augštutinėmis linijomis. Viduti
nis važiavimo greitis viršutinėmis li
nijomis yra dešimts mylių į valandą, 
a augštutinėmis linijomis vidutinis, 
greitis šešiolika ir pusė mylios į va
landą. Ekspresiniai traukiniai augš
tutinėmis keliais vidutiniai padaro 
18 mylių per valandą, o kartais ir 24 
myl'as per valanda. Todėl važiuojan
tis augštutinėmis linijomis ne tik gau
na ilgesnį važiavimą, palyginti su tuu 
ka jis moka, o ir gauna greitesnį va
žiavimą ir važiuoja didesniu smagu
mu.

Šitas naujas Chicagos augštutinių 
kelių važiavimo planas buvo rūpes
tingai apgalvotas. Ir nėra abejonės, 
kad jis suteiks patogumą kiekvienam 
žmogui ir šeimai. \

Rašo NATHAN H. SEIDMAN, pre
zidentas Amer. Association of Foreign 

Language Nevvspapers.
Chicagos augštesnių kelių naujas va
žiuotos planas tikras patogumas vi

siems.
Ar teko kada važiuoti tramvajais 

mažuose miestuose, kur važiavimo il
gis tik trys ar keturios mylios, vie
nok pareina mokėti už važiavimą tiek 
pat, kaip Chicagos augštutiniais ke
liais už šešioliką mylių?

Vienoj vietoj už savo pinigus va
žiuoji keturias mylias; kitoj, keturis 
kartus tiek. Kame dalykas?

Dalykas yra didume. Juo daugiau 
žmonių važiuoja, juo mažiau kompa
nijai atseina žmogaus pervežimas. 
Tokiu budu dideliame mieste, kokiu 
yra Chicago, galima skaityti maža kai
na už važiavimą. O Chicagos augš
tesnių gležkelių nauja važiuotės si
stema ir planas dar mažiaus atsieis, 
negu dabar kad atsieina.

Naujas tvarkraštis.
Nauju tvarkraščiu važiuotoms Chi

cagos augštutiniais gelžkeliais tapo 
pripažinta, kad žmogus, kuris dėl ver
slo ar kitų dalykų dažnai važinėja, 
privalo gauti žemesnes kainas už tą, 
kuris tik retkarčiais naudojas augštn- 
tiniais keliais. Vienok iš to, kuris 
tik retkarčiais naudojas augštutiniais 
keliais nereikalaujama, kad jis mokė
tų daugiau už savo važiavimą, negu 
jis mokėjo, v

Kaina mokama retkartinio važiuo
tojo pasilieka dešimts centų. Bet nuo
latinis važinėto jas dabar gali pirkt s 
tikietus numažintomis kainomis. Kiek 
vienas perkamas daiktas, perkant ap- 
štimis nuperkama žymiai pigiau. To
dėl krautuvės laikytojas, kuris perka 
daiktus partijomis, suprantama, mo
ka mažiau, negu tu, ar aš, eidami į 
krautuvę ir pirkdami juos po vieną, ar 
du, kuomet jis perka juos tuzinais, ar 
šimtais. Ir tas pats yra su važiavi
mais Chicagos augštesniais keliais. 
Vvras. nr moteris, kurie dažna, važi
nėja, dabar privalo mokėti mažiau, ne
gu mokėjo pirma, tečiaus tas, kuris 
važiuoja tik retkarčiais, neturi mokė
ti daugiau kaip mokėjo.

Nauja tikietų kaina yra trys už 
kvoterį, kuomet seniaus buvo keturi 
už 35c. Žmogui, kuris naudojasi 
traukiniu du kartus į dieną, važiuo
damas į darbą ir iš darbo namo, nau
ja tikietų kaina reiškia tai, kad jis 
už dolerį gauna dvyliką važiavimų, 
kuomet pirmiau jam parėjo mokėti 
doleris ir ‘penki centai.

Žmogui, kuris be važinėjimo į dar
bą ir atgal pareina nuodotis augštes
niais keliais lankant draugus, einant 
į draugijos susirinkimus, į krutainius 
ir teatrus, ir t.t., ir t.t. — pardavi- 
netoiui, kuris per diena nulipa nuo 
augštutinio kelio ir vėl lipa — versli
ninkui, kuris priveistas dažnai važi- 
hėti po miestą — ir darbininkams prie 
tokių amatu, kaip šviniaus ir kitu to- 
Ivgiu užsiėmimų, kuriems per dieną 
dažnai fonka suvaikščioti į kelias vie
ta s — dirbantiems pas ka nors kitą, 
dabar vra savaitinė perlaida, leidžian
ti ins nešiotoiui važinėti kiek tik jis 
nori per savaitę už dolerį ir kvoterį.

Nauja perlaida didelis užvadas.
šitą savaitinę perlaidą už dolerį ir 

kvoterį gali vartoti ne tik vienas as
muo, daugelis žmonių. Ji yra perlei
džiama. šitaipos, jei šeimos tėvas 
naudojasi ja rytmety į darbą važiuo
damas ir vakare namo važiuodama, o 
jo pati vakare nori nueiti į svečius, tai 
ji gali ja pasinaudoti. Jei tėvas su mo
tina nenaudoja jos, tai kiti šėįmos 
nariai gali ją naudoti.

šitą perlaidą vartojant penkioliką 
kartų savaitėje, vadinas, tik tris kar
tus daugiau, negu važiavimų skai
čius, kurį kiekvienas padaro važiuo
damas į darbą ir atgal per šešias 
dienas, tai išeina vis tiek, ką perkant 
tris tikietus už kvoterį. Vartojant 
ją daugiau kaip penkioliką kartų sa
vaitėje, išeina dar pigiau. Taigi, jei 
pats ir tavo šeimos nariai panaudos 
ją dvidešimts penkis kartus savaitė
je, tai už važiavimą išeis tik po 5 
centus. Ir tai nedaug yra tokių šei
mų, kurios negalėtų padaryti dvide
šimts penkių ir daugiau važiavimų 
leidžiamų šita perlaida.
Ravaitinė perlaida padarydama važia
vimą pigesniu padaro jį patogesniu.
. Kituos© miestuose, kur vartojama 

savajtirtės perlaidos, tapo patirta, kad 
vidutiniai per savaitę pareina dvide-| <
šimts septyni važiavimai perlaidai. I bridge St., Worcester, Mass.

Pranešimas
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbernę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui į Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kairis.

Kurie turite paėmę pardavimui S. 
L. A. II Apskrf. tikietus automobiliui, 
malonėkite sugrąžinti juos iki rugsė
jo 15 d., nes rūgs. 24 d. bus vakaras 
Meldažio svet., tad reikia sutvarkyti. 
Nesugrąžinti iki rūgs. 15 d. tikietai 
skaitysis parduotais. Grąžinti reikia 
tam, iš ko paėmėt. — P. Petraitienė, 
3237 Auburn Avė., tel. Yards 5056. ,

Roseland. — Draugijų Sąryšio de
legatų palaikančių Aušros knygyną 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekantį 
antradienį, rūgs. 12 d., 7:30 vai. vak., 
Aušros kambariuose, 10900 So. Michi- 
gan Avė. Visi delegatai ir delegatės 
malonėkite laiku susirinkti, nes turi
me daug svarbių dalykų apsvarsty
mui.

— Jonas Tamašauskas, sekr. Į

Draugijų žiniai. — D. L. K. Keistu
čio P. Kliubas rengia metinį vakarą 
su programų nedėlioj, spalio 8 d., p. 
Meldažio svet. Bus statoma scenoj 
3 aktų komedija “Netikėtas Sugrįži
mas”. Draugijų, kliubų ir kuopų pra
šome nerengti pramogų minėtą dieną, 
kad nepakenktumėm vieni kitiems.

— Komisija.

Lietuvių DarbTninkų Draugija Ame
rikoje praneša savo nariams, kad drau
gijos raštininkas Zutra apleido Chi- 
caga. Reikale dabar kreipkitės pas 
laikinį sekreorių F. Girdvainį (2000 
So. Halsted St.) iki susirinkimui.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Taryba laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą antradieny, 
nigs. 12 d.. 8 v. v., Mildos svet., 3138 
So. Halsted pat. Svarbių reikalų dė
lei visi nariai malonėkite subrinkti.

— Valdyba.

LSS'. Pildomojo Komiteto >r LSS. 
VIII Paiono Komiteto posėdis ivyks 
seredoj, Rugsėio-Sept. 13, 1922, “Nau
jienų” name. 8 vai. vakare. Šis su
dėtinis Komitetų nosėdis bus svarbus, 
nes manoma pradėti didelę kampanija 
Lietuvos Socialdemokratams. Todėl 
Visi draugai malonėkite dalyvauti po- 
sėdyj.

A. Žymantas, LSS. Sekretorius.

Bridgeport — ivyks labai svarbios 
nr,įkalbos nigs. 12, 7:30 vai. vak. Li
berty Hali, 30-ta ir Union Avė. Kvie
čiama gausia' atsilankyti, nes įžymus 
kalbėtojai nuodugniai išaiškins lenkių 
mokiniu mol'intoiavimą lietuviu pa
rapijinėse mokslainėse. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
'Aš PRANUS© PETTUKAITĖ, 

jieškau savo dėdės Augustino Petri
kio, Nomgaudžių kaimo, Telšių ap
skričio ir valsčiaus, girdėjau, buk gy
vena Chicago ar apielinkėj. Malonės 
pats atsišaukti, ar jį žinanti teiksis 
pranešti Francis Anužis, 623 Cam-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
.1 IEŠKAU SAVO DĖDĖS JONO 

Dvylio .Kauno led., Žvengiu par., Go
rainių sodžiaus. Apie 35 metai Ame
rikoj. Meldžiu paties atsišaukti arba 
jį žinanti teiksis pranešti.

JOE WAITKUS,
127 Spruce St., Oil City, Pa.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU GYVENIMUI DRAU- 

gės merginos, ar našlės be vaikų, ge
rai paaugusios; turi būti laisva nuo 

: religijos ir blaiva. Aš esu vaikinas 
39 metų senumo, laisvas ir blaivus 
nuo svaiginančių gėrimų. Moku gerą 
amatą. Jai kuri su tuom sutinkate. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted St., 
No. 30.

—......... - z -
JIEšKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos kuilį yra palinkusi prie apšvieti
mo. Aš esu 34 metų vaikinas, gerai 
pamokintas ir turiu gerą užsiėmimą. 
Merginos kurios mylite dorą gyveni
mą ,atsiliepkite — atsakymą suteiksiu 
kiekvienai.

r. s. Klimas,
P. O. Box 13, Maywood, III,

JIESKO KAMBARIU
. REIKALINGAS KAMBARIS 
nam geram blaiviam vaikinui, 
tina prie blaivų žmonių ir kad 
telefonas. Praneškite į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 31

VIE-
Geis-
butų

SIŪLYMAI KAMBARIU
Kambaris ant rendos vienam arba 
dviem vaikinams, tiktai su valgiu. 
Kambaris šiltas, elektrikos šviesa, 
maudynės, telefonas ir kiti visi pato
gumai. Klauskite štoriukyj.

3247 So. Union Avė.

1ŠRENDAVOJIMUI KAMBARYS 
vienam arba dviem vaikinams, su val
giu ar be valgio, kambarys švariai už
laikomas, šviesus ir apšildomas. Brigh 
ton Parko kolonijoj. -

2423 W. 46th St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

MOTERŲ
REIKIA 50 MERGINŲ LENGVAM 

nuo šmotų dirbtuvės darbui; Geras 
n ‘7TYI nlrpcif 1 Q

AMERICAN INSŲLATED WIRE
& CABLE CO.,

954 W. 21st St.

REIKIA moterį) į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
rankų darbui į dienos šviesos dirbtuvę. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

COLUMBIA FASTENER CO., 
3229 S. Ashland Avė.

REIKIA moterų popierinių 
atmatų sortavimui. Gera alga 
ir geros valandos. Higgins & 
Henry, 422 Federal St., arti Van 
Buren.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
eream, kendžių, tabako — krautuvė — 
taipgi rūkytos mėsos. Biznis gerai 
daromas, lietuviais apgyventa, todėl 
nepraleiskite šitos progos, nes at’duo- 
siu už teisingą pasiūlymą, nes pYiver-. 
stas greitai parduoti. Savininkas *

3637 S. Wallaci St.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
MOTERŲ

'(Bfijkiisi =

Merginų 
ir 

jaunų moterų

Turime daugybę gerai apmo
kamų vietų merginoms, kurios 
nori išmokt interesingo darbo.

i ................. _
Assembling,
Inspecting,
Inspection,
Lengvam mašinų darbui.

Dienomis ar naktimis. 
Turi mokėt angliškai.

WESTERN ELECTRIC CO/ 
INC.,

48th Avė. & 24th St.

................e--''.......  ■

REIKALINGA fihišerka; dar
bas prie kelinių. Gali atsišauk
ti, kad ir nelabai patyrusi. V. 
Šova, 6105 S. Aberdeen St. Tel. 
Wentworth 3655.

MERGINŲ reikia sviesto vy
niojimui. Patyrimas nereikalin- 
$;as. Kreipkitės: Blue Valley Cre- 
mery Co., 700 So. Clinton St. 
Mr. Nash, Superintendentas.

REIKALINGA į restauracija 
veiterka ,taip pat moteris indų 
plovimui. Lengvas darbas ir 
trumpos valandos.

2325 S. Uavitt St.
. i ? LiLijjĮ ‘ ' - t—

REIKI! O!RBININK|Į
VYRŲ

REIKIA saleSmanų — turime la
bai puikia pardavbjimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
gina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę) Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit J_Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA PATY IŲ KAĖŲ TAI- 
sytojų freight kaj-įųj. kontraktinė ša- 
pa, nuolatinis darbas, geras nuo šmo
tų užmokestis.

Kreipkitės panedėlio ryte. 
STREETS CO.,

' W. 48 & So. Morgan Sts. t

FREIGHTINIŲ DARBININKŲ 
reikalauja Pennsylvania System gele
žinkelis. Aštuonios iki dešimts va
landų darbo dienos. Kreipkitės j Ge- 
neralį Užveizdą — Polk Freight Ter
minai, 323 Polk St., Chicago.

REIKIA nituotojų (rivetters) 
ir pagelbininkų į plieno dirbtu
vę.

Kreipkitės:
2611 S. Halsted St.

patyrusio virėjo
Mokėsim $45

VYRŲ
REIKIA — 1 auto troko drai- 

verio, 1 su arkliu draiverio, taip
gi į yardą vyrų scrap iron.

A. BLACKSTONE, 
853 W. Lake St.

REIKIA vyrų abelnam dirb
tuvės darbui į krėslų dirbtuvę.
GREAT NORTHERN CHAIR

CO.,
2500 Ogden Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą.

Atsišauk it tuoj:
3101 W. 38th St.

GERAS cash groseris ir 
čemė pardavimui.

4958 Princeton Avė.
Tel. Boulevard 3200

bu-

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
eream, cigarų ir notion krautuvė, yra 
prie pat didelio parko vartų, kamba
riai dėl mažos šeimynos, visokių tau
tų apgyventa. Biznis daroma $50 į 

Neturinti patyri- Į dieną, stako labai daug, dailus ir nau-

Valgis, kambaris ir ge-1 iubai/nės parduodu tik už $1225.

REIKIA DARBININKO PRIE 
lengvo darbo: kambarius apvalyt ir 
kuknioj prigelbėt. ?’ " ’ ___ „T. . ___________
mo, ypatingai grindų plovime, visai I jį f jxtures. šita krautuvė verta dvi-
neatsišaukit. Valgis, kambaris ir ge- gUbai, nes parduodu tik už $1225.
ras mėnesinis užmokestis. Kas nori švaraus kampo ir nebijo

1606 S. Halsted St. aukštį keltis, tam yra proga prasi-
... ............... . - ——........................gyventi. Matykit po 4 vai. vakare.

REIKIA SALESMANŲ, AUKŠTOS 5301 So Racine Ave>
rūšies, lietuviškai mokančio kalbėti, mui ao. nacine A\e.
ypatiškai pardavot ir prigelbėt sales- 
mandžeriui samdymui ir tvarkos vedi- »■—;—------------------------- —-----
mui lietuvių salesmanųt ši yra pir- 
mos klesos įstaiga per 11 metų daro PARDAVIMUI ARBA MA1NY- 
didelį biznį. mui saliunas į namą, lotą, grosernę,

bučemę, automobilių arba kitokį biz-
Kreipkitės:( nįt Biznis išdirbtas per ilgą lai-
' - 603139 NHCl1aricUSting’ ' ’ 4503!' So* Ashl»nd Ave-

Klauskit Salesmanager

AUTOMOBILIAIJIEŠKAU PATYRUSIO UNIJIS- 
to jaąitoriaus pajęelbininko. Kamba- 
tTs 8iPUd I PARDAVIMU!. AUTOMOBILIUS
9:30 vakade po num. 1919 Nash su dviems dratiniais. ex

1843 So. Halsted St. tra ratais ir visi šeši geri tajerai.
Kam reikia gero automobilio, meldziu- 

1 ' "J atsišaukti:
REIKIA vyrų į lumber yar- 3021 So. Union Ave.,

j ant antrų lubų iš priešakio

Kreipkitės: ' pardavimui automobilius
North Branch Flooring Co., 1919 metų, 5 sėdynių, nauji tairai, 

2415 Rnrrv Avp naujas viršus, šitas karas yra pertai-
zavv. | Syta geriausiam padėjime^ naujas kai

navo $1900. Tamistai parduosiu vi
sai pigiai už $300. Tikrai geras bai> 
genas, kuris norite pirkti, matykite 
vakarais, 2423 W. 46th St.PARDAVIMUI

PARDAVIMUI čeverykų krau 
tuvė ir senų pataisymo ant Brid- 
geporto, trejos duris nuo didelio 
teatro. L. K. Weldžius, 3528 So. 
Halsted St. Tel. Yards 0604.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

PARDAVIMUI GROSERIS, 
dainių, tabako ir tt., krautuvė, 
bai geroj vietoj ir biznis gerai 
Parduosim pigiai.

J. M.,
4518 So. Rockwell St.

SAL-
La- 

eina.

Priversti urnai parduoti vėliausias 
mados seklyčios setą, dining ir bed 
room setus. Didelį, dubeltdva spren- 
džina phonOgraphą su rekordais, pui
kų grojiklį piana su prijungta uku- 
lėle, roliai ir 10 metų gvarantuota. 
kaurus ir paveikslus. Parduosiu ant 
syk ar atskirai už geriausį pasiūlymą. 
Nepraleiskit šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

REIKIA 
restauraną. 
aukščiau.

Kreipkitės:
1947 S. Halsted St.

ir

REIKIA darbininkų į galvarii- 
zavimo departmentą. 45 centai 
į valandą.
JOSLYN MFG. SUPPLY CO., 

3700 So. Morgan St.

VYRŲ reikia nuolatiniam 
vidų darbui. 45c. į valandą.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

REIKIA VYRŲ
V

Muips yra reikalinga keletas 
energiškų ir ištikimų vyrų dirb
ti su mums keletą valandų kas
dieną, arba keletą dienų ant sa
vaitės be atsitraukimo nuo da
bartinio jūsų užsiėmimo. Geras 
pelnas. Atsišaukite nuo 10 iki 
1 iš ryto, arba utaminko vakare 
nuo 6 iki 8. Klauskite:

M. F. DAN0W,
856 First National Bank Bldg., 

68 W. Monroe St.

TeTėphdne Ršndolph 7400.

PARDAVIMUI groseris, sal
dainių ir cigarų krautuvė. Gera 
vieta. Turiu parduoti, kadangi 
turiu kitą biznį.

4572 S. Gross Avė.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais įtaisais. Prie saliuno yra susi
rinkimams svetainė ir 5 pragyveni
mui kambariai. Garadžius vienam 
automobiliui. Parduosiu už teisingą 
jasiulymą. Pardavimo priežastį pa
arsite ant vietos.

5301 S. Paulina St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas ant 2 pagyvenimų, po 6 kam 
barius, 
naujos

$3,3004 1928 S. Sangomon st.

Viskas įtaisyta pagal 
mados, parduosiu už

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, nuo senai biznis iš
dirbtas, daug kostumerių. Yra 
4 pagyvenimui kambariai. Par
duosiu pigiai. 627 W. 14th St.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė, (visokių tautų kolonijoj. 
Biznią senas. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

3301 S.’ Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė labai geroj vietoj. Biznis 
cash, turi būt parduota į trumpą 
laiką; pardavimo priežastį patir
site ant vietos, 1334 W. 61st St.

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ DRAPA- 
nų, ir visokių čeverykų, vyriškų, mo
teriškų ir vaikų krautuvė. Visokių 
tautų apgyvento] vietoj, bet daugiau
siai lietuvių. Turi būti parduotas į 
trumpą laiką, nes savininkas išvažiuo
ja ant failmos gyventi.

J. RIDIKAS,
3354 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAU 
dainių, aiskrimo, cigarų, tabako ir vi
sokių reikmenų krautuvė; keturi pa
gyvenimui ruimai, pigi yenda, lysas 
ant trijų metų, nepraleiskit, gera pro
ga.

Atsišaukite:
2800 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė. B’znis išdirbtas per daug me
tų ,labai gera vieta. Pardavimo prie
žastis liga — parduosiu už pirmą pa
siūlymų.

Telefonuokit Canal 5718

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERA 
proga norinčiam pirkti tokį biznį — 
lietuvių ir airių apgyvento] vietoj. 
Kas nori pusę arba visą gali pirkti.

Kreipkitės:
5912 S. State St.

PARDAVIMUI bučeme ir gro 
šerne, gražioj vietoj, biznis da
roma cash, arti bučemės nėra. 
Parduosiu už teisingą pasiūly
mą.. Klauskit Phone Canal 0831.

PARDAVIMUI PIGIAI „FRAME 
namas, dviejų augštų, su 4 kambarių 
nameliu užpakaly. Įplaukų mėnesiui 
$50.00, netoli lietuvių mokyklos ir baž
nyčios. Savininkas tame pačiame na
me.

1979 Canalport Avė. 
Phone Canal 2476

SOUTH SIDE SAVININKŲ ATI- 
dai. Bungalow, 2 flatų pabudavojame 
ant mažo jmokėjimo ir likusius mėne
siniais mokesčiais su nuošimčiu.

S. P. JENSEN & CO., 
5556 So. Kedzie Avė.

, Tel. Republic 2667

REZIDENCIJŲ lotai, visai 
įrengti ir apmokėti ir grįstoms 
gatvėms, $700, parankiai moky
klos ir transportacija, netoli Ke- 
dzie — 55 ir Garfield Blvd. Pirk
si lotą, o ines padarysime sutari
mą namą pabudarvot.Matykit Mr. 
Ferencak O’Neill & Hynes, 5556 
So. Kedzie Avė..

NEPAPRASTAS BARGENAS PAR 
davimui muro bizniavas namas: 4 
kambariai ir Storas, ant pat kampo, 
43rd St. ir Talman Avė. Savininką 
galit matyt vakarais po 5 vai., nedalio
mis iki 1-ai vai. Wm. A. Obccunas, 
1,331 S. 49th Avė., Cicero, III,

VIENTNTŪLv. GYVENIME PROGA 
RESTAURANTNINKAMS.

Pardavimui 16 kambarių kaimiškas 
namas, geriausiai tinkamas pasikal
bėjimo mierui road house. 
valgymui kambaris turi 100 sėdynių; 
mažesni valgymui kambariai i* priva-‘ 

| tems grupėms; 10 akerių žemės, tan
kiai medžiais apaugusios, kasti ir krei
vi upeliukai. Naturališkas, plaukia 
šaltinėlis, šaltas, kaip nuo ledų van
duo. Randasi pačiame Palos parko 
tankumynė, paveiksluotuose kalnuose, 
South West nuo Chicagos limit. Val
stijos vieškeliai, boulevarai nuo Chi
cago ir węstern ir southem priemie
sčiai. Tik valanda smagaus važiavi
mo iš pat vidurmiesčio. šalip pui
kiausio forest preserves ir įžymus Pa
los kalneliai, golfininkams, puikiausia 
vidur vakaruose. Puikiausia vieta 
įsteigimui daugiau road kurios pada
rys gerą ąteitį teisingam žmogui. Te
lefonuokit savininkui

E. R. DUNN, 
Paklos Park, 63—J—2, arba 

Yards 1929 paprastų dienų rytais,

Didysis

VIENAS iš puikiausių namų 
Brighton Parke, 2424 W. 45 St. 
Naujas 2 lubų muro namas, 4 
pagyvenimų, 3 po 5 kamb. ir vie
nas 6 kamb., visi vėliausios ma
dos įtaisymai. Savininkas mai
nys ant mažesnio namo arba 'lo
to ir padarys paskolą be jokio 
komišion ant lengvo išmokėjimo. 
Kreipkitės prie savininko, Stan
ley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St. Phone Yards 6894.
EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE.

Parsiduoda 2-ių aukštų bizniavas 
mūrinis namas. Dabar yra Hardwąre 
Storas, užpakalyj Storo 4 kambariai, 
ant 2 florų 6 ruimų flatas. Užpaka
lyj namo randasi mūrinis gąradžius 
4 mašinoms, galima sutalpinti 5 ma
sinas; elektra, maudynės, aukštas ci- 
mentuotas skiepas, hot water heat; 
namas yra up-to-date; taipgi gražiau
sioj naujoj apielinkėj. Parduosiu ar
ba mainysiu, ant loto, bučemės au
tomobilio nedidelio namo, arba far- 
mos. Norintiems insigyti gerą namą 
arba biznį, tai yra auksine proga; 
oriežastis to bargeno yra labai svarbi, 
atsišaukit tuoj, kas pirmesnis, tas 
naudos.

• FRANK G. LŲCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
GREITAS IR TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
Parduodu namus, lotus, farmas, 

bučemes arba kitokius biznius, taip
gi mainau namus ant farmų, lotus 
ant namų. Turiu daug visokių namų 
dėl pasirinkimo. Katrie norit mai
nyti Ant bučernės arba bile kokio biz
nio. Kas turit namus, biznius greitai 
atneškit pas mane, tuoj bus parduoti 
arba išmainyti į trumpą laiką, yra 
didž’ausis pasirinkimas pas mane. Du
ris atdaros nuo 9 v. iki 9 v. vakarais.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Phone 1-afayette 5107

KAMPAS TŠRENDAVOJIMUI AR
BA PARDAVIMUI labai geroj vietoj 
33čios ir Halsted. Namas visai nau- 
ias, Įrengimai na^al šios dienos. B;z- 
nieriąi nepraleiskite progos, tinka vi
sokiam bizniui, čia pat pasirendavo- 
in 6 ruimu flatns dėl ofiso. Atsišau
kite pas savininką.

NATHAN KANTOR,
3223 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

DIDELIS BARGENAS
5 lotai pardavimui ant 71 St. ir 

Maplevvood Avė. 4 blokai nuo šv. Ka
zimiero klioštoriaus, labai gera vieta. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą.
M. J. KIRAS, 1MPROVEMENT CO., 

3335 So, Halsted St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant 2-jų pagyvenimų, po 4 ruimus, 
elektra, gasas ir visi parankumai. 
Parduosiu už teisingą pasiųlymą.

Atsišaukite:
3203 So. Union Avė.

FARMA FARMA
Pardavimui arba mainymui 80 ake- * 

rų farma, Wisconsino Valstijoj; žemė 
labai derlinga, upė arti bėga; lietuvių 
kolonija, arti miesto, prie pat mokyk
los ir bažnyčios. Iš didelės priežas
ties turiu parduoti pigiai, arba mainy
siu ant namo, loto, bučernės, groser- 
nės, automobiliaus, mortgičiaus arba 
kito kokio biznio.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

Tel. Blvd. 1550

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo —- Dienomis ar 
vakarais.

Specialia vakarinis klesos biz 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

' VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
KreipkitSa ypatilkal arba raly 

irit išlygų paklausdamt
Sara Patek, pirmininki.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Designing, 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, nvieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai 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 Sfr., ant 4 lubų

AUTOMOBILIŲ INSTRUKCIJOS 
$20.00 .................................  $25.00

Vyrai, mokinkitės automobilių va
žiavimo ir taisyme pirmos klesos dirb
tuvėje. Nevartotame juodosios len
tos — mokiname vlenuodu budu, tei
singai. Ateikite ir persitikrinkite.
UNIVERŠAL AUTO SERVICE CO.,

2526 Uhcoln Avė.


