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Mušis su mušeikomis! streikas plečiasi.
Darbininkų partijos vienijasi

• > , I ll.llII... ....

Dar 90,000 darbininkų streikas 
paskelbtas. 25,000 kelių darbi* 
ninku prisidėjo prie streiko.

Geležinkeliečių streikas plečiasi

Mušis su kompanijos 
mušeikomis.

Valdžia įsakysianti atida 
ryti kasyklas.

Prasidėjo darybos.
*

Vakar prasi

šerifas ir 12 žmonių užmušta 
susirėmime tarp streikierių ir 

kasyklos mušeikų.

bu-Ant kiekvienos kasyklos 
sianti pakabinta Amerikos 

vėliava.

WHEELiINiG, iW. Va., liepos 
17. — Gautomis žiniomis, še
rifas H. H. Duvall ir 12 kitų 
žmonių liko užmušta ir nema
žiau kaip 25 žmonės sužeisti 
ties Richland Coal Co. Clifton 
kasykla, arti Wellsburg, W. 

ištikus susirėmimui tarp 
ir streikuo
ja kasykla 

pagelba

streikieriai

Va 
kasyklos mušeikų 
jaučių angliakasių, 
buvo operuojama 
streiklaužių.

Tvirtinama, kad
atėję iš Pennsylvanijos valsti
jos ir užpuolę mušeikas. Jie 
taipjau sudeginę taip vadina
mų “tipple”.

Kita žinia 
susirėmime 
fas ir tik 6 
daug

WASHINGTON, liepos 17. 
— Valdžia artimuose rateliuo
se kalbama, kad valdžia bėgy
je ateinančių 48 valandų ketina 
griebtis aštrių priemonių su
laužymui angliakasių streiko. 
Kalbama, kad prezidentas Har- 
dingas rengiasi įsakyti visiems 
kasyklų savininkams tuojaus 
atidaryti savo kasyklas. Tos 
kasyklos bus apsaugotos fede- 
ralinių kareivių, taipjau prie 
įėjimo į kiekvienų kasyklų bu-i 
sianti iškelta Amerikos vėlia
va. Įsakymas pradėsiąs veikt 
tuojaus.

sako, kad tame 
liko užmušti šeri- 
kiti 

sužeista.

iš

žmones ir
Sužeistuosius 

nugabenta ligoninėn.
13 žmonių, angliakasių 

Pennsylvanijos, tapo areštuota.
Tomis žiniomis, keli šimtai 

streikierių atėję iš Pennsylva
nijos ir ryte pradėję šaudyti į 
mušeikas nuo kalnų viršūnių, 
keletą mušeikų užmušdami. 
Betgi paskui mušeikoms visgi 
pavykę puolikus atmušti ir nu
varyti nuo kasyklos.

Dabar j ieškoma po krumus 
daugiau lavonų, nes manoma, 
kad ten nemažai žmonių turė
jo žūti nuo mušeikų kulkų.

(Veikiausia yra taip, kad ne 
streikieriai, bet patįs mušeikos 
pradėjo puolimą ir kad strei- 
kieriai buvo atėję lik streik
laužius pavaryti iš darbo ir ne
leisti jiems streiklaužiauti. Tai 
lig patvirtina užmuštojo šeri
fo sūnūs. T. II. Duvall, kuris 
sako, kad jis pats matęs aš
tuonetų lavonų, o iš mušeikų 
pusės kritę tik šerifas ir kitas 
mušeika, o vienas mušeika Li
ko sužeistas. Kaip tik prasklČ-

liepos 17.— 
kasyklų sa- 
naktį laikė 

ir svarstė 
pasiuly-

Kasyklą savininkai nesusi
taiko.

WASHINGTON, 
Minkštųjų anglių 
vininkai per visų 
savo susirinkimų
prezidento Hardingo 
tos arbitracijos. priėmimų. Te
čiaus dar jokio nutarimo nėra 
padalyta, kadangi vienį savi
ninkai pritaria priėmimui pa
siūlymo, kiti reikalauja1 at
skirų derybų, o treti griežtai 
prešinasi priėmimui arbitraci
jos.

Bet manoma, kad pasiginči
ję visų dienų, kasyklų savinin
kai vistiek priims pasiūlymų 
be didelių permainų ir be pas
tatymo svarbių sąlygų ir gal 
dar šiąnakt praneš apie tai pre 
zidentui.. Hooveris turėjo pa
sitarimų su atskirais kasyklų 
savininkais ir ragino juos 
priimti prezidento Hardingo 
pasiūlymų.

Tų prezidento Hardingo 
siūlymų angliakasiai jau 
atmetę.

pa
yra

CHICAGO. — * Geležinkelių 
darbininkų streiku ijl’adėjo 
plėstis ir priimti rūstesnį po
būdį, netekus vilties greito su- 
sitaikimo. Prie streiko pradėjo 
prisidėti ir kelių darbininkai, 
kurie Ineta darbų nelaukdami 
kol .jų viršininkai paskelbs vi
suotinų kelių darbininkų strei
kų. Be pirmiau sustreikavu
siųjų, vakar sustreikavo dar 
25,000 kelių darbininkų. Kelių 
darbininkų unija sako, kad 
tie darbininkai sustreikavo to
dėl, kad geležinkelių kompani
jos pradėjo versti kelių darbi
ninkus eiti dirbti į geležinkelių 
dirbtuves, kurių darbininkai 
streikuoja.

! Be to vakar ryte sustreika
vo 8,000 depo pečkurių ir alic- 
juotojų.

| Tuo pačiu laiku American 
Federation of Railroad Wor- 
kers, kuriai priklauso Naujo
sios Anglijos vagonų taisytojai 
ir panašus geležinkelių darbi
ninkai, irgi paskelbė streikų. 
Unija turi virš 90,000 narių, 
kurių visi prisidės prie streiko. 
Betgi streikas skelbiamas ne 
visų darbininkų kartu, bet pa
gal dirbtuves. Tikimųsi, kad 
šių savaitę sustreikuos mažiau
sia 30,000 tos unijos narių.

Chicago and Northvvestern 
geležinkelio klerkai irgi grū
moja streiku. Jie dar pasiliko 
•dirbti iki setedos, kada įvyks 
pasitarimas tarp jų ir kompa
nijos viršininkų.

Streikierių prezidentas Je- 
well išleido ilgų pareiškimų, 
kuriame sakoma, kad nebuvo 
tikėtųsi, jog streikas palies 
traukinių vaikščiojimą mažiau
sia per šešias savaites ir kad 
traukiniai neturėtų būti stab
domi dabar delei stokos vago
nų ir garvežių, nes kompanijos 
jų turėjo užtektinai. Jei trau
kiniai stabdomi, tai ne delei 
streiko, bet kad parodžius val
džiai, jog streikas kliudo traii- 
športacijai ir kad tuo priver
tus valdžių įsimaišyti streikan 
geležinkelių naudai. Unijos ty
rinėja dabar priežastis 
nių mažinimo.

Geležinkelių darbo 
nebeturi vilties greitai 
kinti streikų.

Topeka, Kas./ geležinkelie
čiai (keturių brolijų ir svič- 
menų unijos) atsikreipė prie 
savo unijų, prašydami leisti 
juos sustreikuoti liepos 20 <1.

Klerkai ir stočių darbinin
kai daugiau kaip 200 didžiųjų 
geležinkelių nubalsavo strei
kuoti.

CHICAGO.
dėjo derybos tarp gatvekarių 
kompanijos ir darbininkų. Ko
kių pasekmių duos derybos dar 

•nežinoma, nežinoma net ko
kius dar pasiūlymus duos 
kompanija. Bet prasidėjimas 
derybų duoda vilties, kad strei 
ko gal ir bus išvengta. Jau pir
miau’ ėjo gandų, kad kompa
nija sutiks sumažinti savo rei
kalavimus per pusę ir vieton 
20c pasiūlys algas nukapoti 10 
centų į valandų. Taipjau ėjo 
gandų, kad ir darbininkai su
tiktų priimti mažų algos nuka- 
pojimų.

Keblumų yra su elevatorių 
kompanija. Ji dabar visai ne
nori svarstyti algų klausimo 
nė nukapojimo nė palikimo 
senųjų 'algų. O tai esu dėlto, 
kad ji nežinanti kiek bus nuka
potos elevatorių važmos kai
nos. Manoma, kad ji prašys 
darbininkus atidėti ant toliau 
reikalavimų atnaujinti kontra
ktų vieniems metams seno
siomis algomis. Bet tada gat
vekarių darbihinkai bus susi
taikę ir todėl negalės būti ben
dro veikimo tarp elevatorių ir 
gatvekarių darbininkų. Tuo 
klausimu bus bendras gatveka
rių ir elevatorių 
pasitarimas.

Gal dar šiandie 
kur link krypsta 
galimas susitelkimas 
bus 
streikas.

Gvarantijy komitetas pri 
taria moratoriumui.

Vienas tik Francijos narys 
priešinasi palengvinimui Vo

kietijos kontribucijos.

trauki-

darbininkų

bus matyti 
derybos, yra 

ir ar 
gatvekarių darbininkų

Italijos valdžia svyruoja.

PARYŽIUS, liepos 17. — 
Talkininkų gvarantijų komite
to nariai, kurie lankėsi Berline, 
sugrįžo į Paryžių. Didžiuma jų 
yra įsitikinę, kad Vokietijai 
reikalinga suteikti dviejų me
tų ar daugiau moratoriumų 
ant piniginės kontribucijos, 
nes tai yra vienatinis būdas 
išrišti Vokietijos finansinį kri- 
Jiį.

Komiteto raportas bus pa
duotas kontribucijos komisijai 
ketverge ar pėtnyčioj. Nors jis 
ir nerekomenduos moratoriu
mo, tikimųsi, kad jis nurodys 
komisijai, kad Vokietijai turi 
būti suteikta palengvinimų.

Vien tik Francijos delegatas 
gvarantijų komitete priešinasi 
suteikimui Vokietijai morato
riumo. Tečiaus tikimųsi, kad 
jis pasirašys po raportu kar- 
u su kitais nariais. Raportas 
Misiąs tik. techninis.

Komiteto nariai yra įsitikinę, 
<ad Vokietija -sąžiningai sten
giasi reformuoti biudžetų ir 
išpildyti kitus talkininkų rei- 
cąlavimus, bet ji labai kenčia 
nuo pirmiau padarytų klaidų.

Sprendžiama, kad Francijos 
valdžia griežtai priešinasi sų- 
eikimui Vokietijai moratoriu

mo iki kontribucijos komisija 
nebus 
tų,

išbandžiusi visų ki-
Vęrsailles sutartimi 

numatytų būdų išgavimui 
Vokietijos kontribucijos.

bus
Rusija kliudo taikai.

18

lic- 
vis

Lietuvos žinios
Lietuva-pasauliiiės pašty 

sąjungos narys.
ko galėtų pradėti dėstyti lie
tuvių kalbą.

L etikai taikosi į neutralu 
zoną.

WASI1JNGTON, liepos 14 d. 
(Elta). — Iš Kauno gauta kab- 
legrama, kad lenkai deda nuo
latinių pastangų užvaldyti ne- 
utralę zoną. Tuo tikslu jie ren-

WASHINGTON, liepos 14 d. 
(Elta). — Užsienio Reikalų 
Ministerija pranešė savo atsto
vybėms užsienyje, kad sulig 
pranešimo Tarptautinio biuro 
Pasaulinės Paštų Sąjungos 
Biuras, Lietuva jiriimta į Pa
saulinę Paštų Sąjungų nuo š. gia pasaulio opiniją, skleisda- 
m. sausio mėn. 1 
ta prie VI rūšies 
piniginių išlaidų 
Biurui išlaikyti.

Sąryšy su šiuo 
po pilnateisis Pasaulinės paš
tų Sąjungos narys, pildant są
lygas Madrido Konvencijos, 
įveda apsimainymų siuntinių

d. ir priskir- 
delei nešimo 
pasauliniam

Lietuva, kai-

Europos valstybėm 
apsimainymas pirmoj eilėj įve
dama su ILiatvija, Estija, Vo
kietija, Francuzija, Anglija.

Tqksai

mi melagingas žinias apie lie
tuvių neva įsiveržimus į ją. 
Faktai rodo, kai]) tik priešin
gai. Lietuviai tokių įsiverži
mų niekad nėra darę, o tik len
kai nuolat juos darydavo 
tebedaro. Lenkai stengiasi 
šaukti suirutę neitralinėje 
noje, kad paskui pasauliui 
rodžius reikalų pakeisti 
markacijos zonų vien tik 
markacijos linija.

ir 
iš- 
zo- 
pa- 
de- 
dc-

Rcspubli- 
Mcdicinos 

tarp kitų

skyriuje

LIETUVOS PILIEČIU RE
GISTRACIJA.

Birželio 9 dieną, šių 1922 
metų, Lietuvoje buvo paskelb
tas įstatymas, reikalaujantis, 
kad visi Lietuvos piliečiai gy
venantieji svetur, užsiregistruo 
tų ir išsiimtų pasus savo kra
što Atstovybėse — ne vėliau, 
kaip iki gruodžio 9 d. šių 1922

vaikyti susirinkusius “puoli
kus”, kurių buvę 300-400 žmo
nių, o mušeikų buvę tik 20 
žmonių, šerifas tapęs užmuštas 
tada, kada jis vienas bandęs 
išvaikyti didelį būrį angliaka
sių. Duvall sako, kad jie nu
veikė angliakasius ir privertė 
juos bėgti į visas puses, nors 
jie turėję “visokių ginklų ir 
užtektinai amunicijos”. Kaip 
jie tai padarė, jei angliakasiai 
buvo gerai ginkluoti 
atsitiko, kad tik du 
liko užmušti ant 11 
giau angliakasių, jei 
šiai pirmieji pradėjo 
žinios neišaiškina.

ir kaip 
mušeikos 
ar dau- 
angliaka- 
puolimą,

Užmuštojo 
šerifo sūnūs tuojaus tapo pas
kirtas šerifu).

ORAS
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orų Chica- 
gai ir apielinkei H pranašauja 
šiaio:

šiandie — giedra, bet vėsiau.
Saulė teka 5:29 v., leidžias 

8.23 v. Mėnuo teka 12:50 v. n.

N. Y. Darbininkai susivie
nijo politinei kampanijai.

Socialistai, darbiečiai ir unijos 
statys bendrus kandidatus 

rinkimams.
NEW YORK, liepos 17. — 

Vakar įvyko bendra konvenci
ja, kurioj dalyvavo 236 dele
gatai nuo Socialistų partijos, 
Di Vbininkų-Ukininkų partijos 
ir nuo darbininkų unijų New- 
Yorko miesto. Konvencija vien 
balsiai nutarė vesti bendrų 
politinę kampanijų ir statyti 
bendrus kandidatus sekamuose 
rinkimuose. Naujasis darbi
ninkų partijų blokas vadinsis 
Amerikos Darbo partija. Kon
vencija tuojaus nominavo pil
nų sąrašą savo kandidatų į 
kongresų, valstijos legislaturą, 
į teisėjus ir visas kitas vald- 
vietes, į kurias tik bus renka
ma šį rudenį New Yorke. 
Kandidatai bus pažymėti ant 
Socialistų ir Dajrbiiiinkų-Uki- 
ninkų partijų tikietų, nes nau
jasis blokas, kaipo dar nesan
tis legaliai pripažintas, negali 
būti žymimas ant balotų.

(Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad ir unijos sutiko dalyvauti 
politikoje).

taryba
sutai-

Rusai bando išgelbėti 
Haagos konferenciją,

HAAGA, liepos 17. —. Rusi
jos delegatai šiandie prisiuntė 
notų ir pasiūlymus, kurie duo
da vilties, kad čia laikomoji 
konferencija Rusijos reikalais 
gal ir bus išgelbėta ir bus at
naujinta.

! BERLINAS, liepos 16. — 
Sužinota, kad paskubusieji 
anarchistai, Emma Goldman 
ir Alexander Berkman, kuriuos 
dq)ortuota iš Jungt. Valstijų, 
paskui pabėgo iš Rusijos ir 
patapo klajūnais, nes nė viena 
šalis nenori jų priimti, dabar 
slapta atvyko į Berlinų. Kada 
jie bus surasti, veikiausia jie 

Ibus tuojaus išvaryti.

Lietuvos universiteto kate
drai konkursas

WASIIINGTON, liepos 14 d. 
(Elta.)— Lietuvos 
kos Universiteto 
Fakultetas skelbia 
konkursų ir —

Odontologijos
Denstiterijos ir Stomatologijos 
katedrai konkursų. Nokintieji 
užimti minėtų katedrų privalo 
atsiųsti Universitetan Medici
nos Fakulteto Dekano vardu 
ne vėliau, kaip iki rugsėjo 1 
d. šių 1922 metų, savo pareiš
kimų (pridėjus 40 a. žyminio 
mokesnio), curricuhim vitae ir 
mokslo darbus.

Nemokantieji lietuvių kalbos, 
privalo pasisakyti per kiek lai
te

Kas gali savo skaityti Lietu
vos piliečiu, kai]) ir kokiomis 
sąlygomis bus vedamas regis
tracijos darbas — tie ir tiems 
panašus klausimai bus nušvies
ti. eilėje pranešimų, kuriuos 
Lietuvos Informacijų Biuras 
paduos musų laikraščiuose po 
vienu bendru vardu: “'Lietuvos 
Piliečiams.” Prašytume tėmyti 
tuos pranešimus. — Lietuvos 
Informacijos Biuras.

KJONSTANTINOPOLIS, 
kasdie

Anatolijų 
nacionalis- 
su Graiki- 

finansinę

MILANAS’, liepos 17. — 
Keblumai dėl Italijos valdžios 
taip greit didėja, kad ministe
rija gal dar šių! savaitę 
priversta rezignuoti.

Be yisų kitų keblumų, daro-lpos 17. — Rusija 
’yi ’ J •• tvirčiau pasigriebia

ir kliudo Turkijos 
tams padaryti taikų 
ja. Pasigriebusi 
kontrolę, dabar Rusija uždeda 
ant Anatolijos ir politinę kont
rolę.

Kada Turkijos nacionalistų 
vadas Komai Paša parodė ne
priklausomų dvasių, atsisaky
damas ratifikuoti Rusijos-Vo- 
kietijos sutartį, bolševikai tuo-, 
jaus privertė Turkijos naciona
listus pasirašyti Turkijos^Rusi- ; 
jos papildomųjų sutartį, kuri 
tokio pasipriešinimo rusams 
nedalei'S. Be to rusai papirki-j 
mais ir spaudimu valdo ir na
cionalistų seimų, tad jie pasi-i 
rūpino, kad butų pravesti to-1 
kie įstatymai, kurie padarytų 
ministerijų atsakemingų prieš 
seimų ir žymiai sumažintų Ke
rnai Paša galių.

Naujuoju papildančiuoju 
priedu, Turkijos nacionalistai 
negali įlaryti taikos su Graiki
ja ir kitomis šalimi^ be Ru- • 
sijo-3 sutikimo, taipjau neturi ( 
leisti Anglijai panaudoti Turki- 
jų kaipo bazę puolimui ant 
Rusijos, o jei kuri Balkanų ar. 
Kaukazo šalių pultų ar sukil
tų prieš Rusiją, Turkijos naci-, 
Analistai turi eiti Rusijai pa- 
gelbon visomis savo spėkomis.1 
Be to Turkija turi ratifikuoti 
visas sutartis, kokias Rusija 
padarys su kitomis šalimis. | 

Rusija iš savo pusės pagelb- 
bėsianti turkams vesti karą su 
Graikija. -

si aišku, kad valdžia nepajie- 
gia sustabdyti ir rūsčios vidu
rinės kovos — fascisti siauti
mo, ■

Fascisti be jokio sutrukdy
mo užėmė Cremona, kaip kad 
jie buvo užėmę Bologna. Cre- 
monoj jie sunaikino darbinin
kų salę, kooperatyves sankro
vas ir socialistų laikraščio 
spaustuvę, taipjau sugriovė na
mų katalikų atstovo. Fascisti 
bandos taipjau terorizuoja No- 
vara, Rimini, Adria,. Viterbo ir 
niekuriuos kitus miestus.

Belgija 
pasidalinti

Pasidalins Vokietijos kolo 
nijomis.

LONDONAS, liepos 
Anglija, Francija ir 
jau susitarė kaip
Vokietijos kolonijomis. Projek 
tas to pasidalinimo šiandie 
bus paduotas tautų sųjungos
tarybai, kad toji galėtų sutei
kti “mandatus” ant tų kolo
nijų, kai]) jos yra padalintos.

HONOLUiLU, liepos 16, — 
Japonija pasiuntė du karinius 
laivus į Kantoną, pietinėj Chi- 
nijoj, neva kad pasaugojus ten 
esančių japonų gyvastis.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 17 d., užsienio pini- 

S kainą, perkant jų ne mažiaus kaip 
25,000 dderių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.45
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ...............  $7.80
Danijos 100 frankų ........... $21.52
Finų 100 markių ................... $2.15
Ftancijos 100 frankų ........... $8.24
Italijos 100 lirų....... •........  $4.57
Lietuvos 100 auksinų ................ 22c
I^enkų 100 markių ................... l%c

'Norvegijos 100 kronų .r..... $16.58
Olandų 100 guldėnų ........... $38.76
Švedų 100 guldenų ............... $25.93
šviecarų 100 markiu ........... $19.17
Vokietijos 100 markių................ 22c

LONIDONAS, liepos 17. — 
Atsakydamas į paklausymų 
parlamente, vidaus reikalų 
ministeris Shortt pareiškė, kad. 
Emmai Goldman nebus leista. 
važiuoti Anglijon, kadangi jos' 
buvimas skaitomas yra negei
stinu. '

TT

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus . -kuogeriausia ir kuogreičiausią, 
— taip kaip niekas kitas negali;

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

4) kad Naujienų čekiai 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 priėmėias at
siliepia. į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

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

► ■ i i, i .

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI
» ------------—

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel.

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

CHICAGO JE

Boulevard 9663

Boulevard 0672
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NAUJIENŲ EKSKURSIJA
šis milžinas laivas yra di

NOS aprinko savo ekskursidžiausiąs Cunard linijos lai

mai užtikrina smagią kelio*

nę visiems, kastik važiuos su

palydovas važiuos

giasia. Per juras perplaukia

per jo didumą negali jo taip
I

įsupti kaip ma^us laivus.

Kelionė šituo laivu yra sma-

Naujienų ekskursija rugpju- 
z

čio 8 d. Lietuvon. Naujienų

jai Lietuvon.

Puikiausi šio laivo intaisy

kursija iki pat Kauno. Visa 

kelionė iš New Yorko iki 

Kaupo į 9 dienas.

■

Ketverge, Liepos 20tą Bus Paskutinė 
Diena Del Paso Norintiems Važiuoti su

vas. Jis talpina 53,000 tonų. 

Jis plaukia 30 mazgų j va

landą. Jis turi puikiausius 

intaisy mus. Jurų bangos

Tokia Smagi
Ateikit Šiad

NAUJIENOS

apsaugoti nuo visokių išnaudojimų, kokie 
pasitaiko kelionėje.
Jeigu norėsite grįžti atgal Amerikon, mes 
parūpinsime, kad galėtumėt grįžti už šešių 
mėnesių be jokio klapato.

Laivakortės Kaina $106.50 iki pat Piliavos-Karaliaučiaus
Antra Klesa $152.50 / !

ir Aprūpinta Kelione Retai Tepasitaiko 
ien Išpildyti Aplikacija Del Faso Kol Dar Galima Suspėti 

1739 South Halsted Street 
Chicago Illinois

Važiuokite ir Jus Lietuvon 
su Naujienų Palydovu

I/' AD Kiekvienas kas keliauja 
Lietuvon galėtu atlikti savo 

kelionę kuosmagiausia ir be jokių 
klapatų, NAUJIENOS parūpino 
puikiausia ekskursiją Lietuvon 
didžiausiu Cunar 
BERENGARIA, kurs Išplauks iš 
New Yorko, rugpjūčio 8 d. Tuo 
laivu važiuos vyriausias Naujienų 
redaktorius P. GRIGAITIS ir 
asmeniškai prižiūrės, lęąd keliauto
jams nieko netruktų.

Jeigu norite smagios keliones ir geriausio 
aprūpinimo nuo Chicagos iki pat Kauno, 
tuojaus parašykite mums, kad'norite prisi
dėti prie Naujienų ekskursijos. Mes Jums 
parūpinsime pašportą, aprūpinsime visus 
kitus reikalus ir duosime visus nurodymus 
iki laivo ir paimsime viską7 savo fglobon. 
Laivakortė Jums nekaštuos nei "cento dau-

— I I    ■ "—   III.   

giaus, o po musų priežiūrą Jus busite pilnai

Avi'
w s**

■ 1 į
$ -
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PADĖKOS ŽODIS.

vi-

Namų Tel.: Hyde Park 3395

išvažiavime 
kančiai:

90% industrijos esančios niu- 
esame

BROOKLYNIEČIŲ TRIJŲ 
METŲ VARGAI.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

d, L. M. L. M. D.
Ind., surengtame 

svečiai aukavo se-

Snellenberg Kompanija pasi-, 
skelbė darbdavių asociacijos 

; laikraštyje, “Daily News Re- 
cord”, kad jie pradeda “open

Tariame širdingą ačiū 
siems atsilankiusiems svečiams 
ir aukautojams.

—Komitetas.

i KORESPONDENCIJOS

Daugelis įdomauja, kas pasi
darė su Brooklyno lietuviais 
rubsiuviais. Seniau jie pasižy
mėdavo, kaipo rubsiuvių unijos 
dalis, streikuose ‘ir šiaip organi
zuotuose pasirodymuose. Dabar 
gi, žiūrint į porų paskutinių me
tų, rodosi, kad jie yra priešingi 
jų pačių organizacijai, subuda- 
votai sunkiu daugelio metų or
ganizaciniu triusu. .

Jų santykiai su spauda ir ki
tais rubsiuviais taipgi pasidarė 
įtempti. Darbininkiškų laikraš
čių korespondentai pašalinami iš 
jų susirinkimų. Kiti rubsiuvių 
lokalai siunčia prieš juos rezo
liucijas. Rodosi, kad mūsiškiai 
Brooklyno rubsiuviai butų nebe 
tie patys rubsiuviai, ką buvo 
pirmiau. Kodėl tokios permai
nos įvyko?

Išaiškinimui šito klausimo rei- A
kia sugrįŠti į 1919 metus, į ant
rą B. delegatavimo tarpą. Pir
masis tarpas buvo geras, apie 
tai negali būti ginčų. Bet jau 
antruoju delegatavimu dalykai 
virto kitaip. Delegatavimui tę
siantis permainos augo. “Over
kotai,” pasivažinėjimai automo
biliuose su bosienėmis ir kito
kie įvykiai pynėsi krūvoje. To 
darbuotojo įtekmė kriaučiuose 
puolė. Dar bebūnant jam L. S. 
S. 19-tos kuopos nariu, tūli kiti 
tos kuopos nariai ėmė jo šalin
tis. Jam reikėjo jieškoti naujos 
paramos. Taigi susitvėrė, būrys 
pritariančių jam draugų.

Tuo laiku Brooklyne kriaučių 
darbai gana gerai ėjo. Uždarbiai 
buvo taipgi neprasti. Taigi B 
pradėjo kviesti draugus iš kitų 
miestų ir naujus imti unijon, 
kad galėjus savo puolančią įta
ką palaikyti.

Pabaigoje 1919 metų, kai jau 
LSS. 19 kuopa virto L. K. S. • 
19-taja kuopa, B. tapo pašalin
tas už paminėtus aukščiau dar
bus.

valandą rytą. Dirbtuvė visai 
uždaryta.

Iš Louclieims, 11 ir Wood 
gatvės, apie 30 žmonių,, išėjo 10 
valandą; taipgi dar keletas ma
žų darbaviečių užsidarė.

Iki šiai dienai įvyko 22 areš
tai; 11 buvo areštuota prie 9 ir 
Filbert gat.; 4 prie Passyunk 
ir Wasbington Avė.; 6 prie 19 
ir McKeen gat. Taipgi viena 
mergina buvo areštuota prie 
11 ir Market gatvių. 3 iš areš
tuotų sulaikyta po $1.500 kau- 

daugelis Brooklyno ’ cijomis.

Į jau senai vargina Brooklyno rub- 
siuvius.

štai kodėl Brooklyno lietuvių 
Amalgameitų lokaluose kilo su
irutės, protestai, štai kodėl bu
vo rašomi protestai prieš juos, 
kodėl buvo vejami laukan iš jų 
susirinkimų korespondentai (Čia 
tur-but kalbama apie “Laisvės” 
korespondentus. — Red.) Tai 
todėl, kad tie laikraščiai ir til
pusius juose korespondencijos 
per visą laiką palaikė šitą saiką 
ir jos darbuotę.

Dabar
kriaučių mano, kad visi komu
nistai taip elgėsi. Turiu betgi pa- sų kontrolėj, sulaikyta; 
sakyti, kad ne visi. Dalykas ta- tikri, kad iki šios savaitės pa
ine, kad šaika, apie kurią aš kai-' baizgos, bus pilnai sustabdyta 
bėjau šitame straipsnyje, užval-'visa krliaučių-rii'bsiuviy indus- 
dė komunistų kuopą taip pat, trija.
kaip ir rubsiuvius. Daugelis 
rimtų narių biaurejosi jų dar
bais, ką parodo suspendavimas 
ir metimas 'laukan apšaukiant 
“komunistų” išdaviku.

Ateityje, reikia tikėtis, rub
siuviai išvalys iš savo tarpo visą

3
Jeigu Snellenbcrg Co. nori 

išmėginti Amalgameitų spėkas, 
tai gerai; ji veikiai galės įsiti
kinti, kad Amalgameitai yra 
stipri uola.

Preso komisija:
Lazarus Markovitz 

per Jonas Griganavičius.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

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

Gyvenimu vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

I MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Baigusi 
Akušeri
us kolegi

ją,’ ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos

i hospitalė- 
se. Pasėk
imi ngai pa

tarnauja 
prie gim
dymo. Duo 
da rodą vi
sokiose 
gose ir 
tokiuose 
kaluose 
terims 
merginoms.

I)r. A. T. Šmitas $10.00
Ponia Šmitienė 1.00
K. Norbutas 2.00
Ponia Norbuticne 1.00
Petrašius 2.00
A. Ceplinskas 2.00
Dr. A. S. Einoris 1.00

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

H- 
ki- 
rei 
mo 
ir
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'•'i

Jis žinojo, kad be kuopos drau
gų palaikymo neužsiliks šiltoje 
vietoje. Jam nesinorėjo ji apleis
ti, Tečiaus nenorėdamas tapti 
prašalintas, jis, draugų pataria
mas, pasinaudojo tuo, kad lai
kinai ėmė šėlti valdžios reakci
ja, ir pasišalino.

Reakcija išardė Kom. Partiją 
ir sykiu tapo suparaližiuotas 
viešas komunistų partijos veiki
mas. Pradėta tverti slaptos K. 
Partijos kuopos. Vietinė kuopa 
ėmėsi irgi slapto veikimo.

Tuo laiku B. su savo organi-l 
zuota šaika nesnaudė, darbavo
si, kad suradus kaip nors būdą, 
idant išteisinus save rubsiuvių 
ir visuomenės akyse. Bet tą tik
slą atsiekti jis negalėjo be ko
munistų pagalbos. Jis todėl už
kariavo vietinę komunistų kuo
pą. Užkariauti gi kuopą buvo 
palyginamai lengva. Reikėjo tik 
išrinkti savo šaikos draugus į 
grupių kapitonus, — ir visa kuo
pa jau jų rankose. Slaptai nuo 
eilinių narių B. vėl tapo priim
tas kuopom

Kad patęisinus B. šeimininka
vimą kriaučiuose, eiliniams ko
munistų kuopos nariams buvo 
aiškinama štai kas: komunistų 
girdi, rolė kriaučiuose esanti la
bai svarbi. Kriaučių lokalų pir
mininkai, delegatai, didžiuma 
pildančio komiteto narių ir ne
paprastų susirinkimų pirminin
kai privalo būti tik “komunis
tai,” t. y. jųjų šaikos nariai. 
Nepaprastų susirinkimų tvar
ka, svarbesnieji tų susirinkimų 
klausimai turi būti žinomi “ko- 
munistams,” t. y. šaikos na
riams kriaučiams jau iškalno. 
Kiekvienas šaikos narys turi bū
tinai lankyti susirinkimus ir agi
tuoti ir remti šaikos narių pa
duotus sumanymus. Kiekvienas 
narys turi tėmyti tam tikrus, jų 
išrinktus žvalgus — tėmyti, ką 
tie žvalgai paremia, už ką jie 
agituoja. Ir visi “komunistai” 
privalo stoti už tai.

VIENINTELIS BANKAS
ŠIOJ APIELINKEJ

PHILADELPHIJOS KRIAU
ČIŲ STREIKAS.

desėtkai “už.” 
nebalsuodavo: 
susilaikydavo

taip veikti. Matyti nusibodo 
kęsti šaikos “komunizmas.”

J. Bikulčius.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

9 vakare.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Taip saikai susiorganizavus, 
B. tapo išteisintas ir vėl išrink
tas delegatu. Tokia tvarka vieš
patavo iki liepos menesio, 1921 
metų. Per šitą laiką tas, kas 
priešinosi šaikos užmačioms ar 
bandė pranešti apie nedorus jos 
darbus, buvo apšauktas valdžios 
šnipu ir būdavo nubaustas. Jei
gu kas dirbtuvėje arba kur nors 
kitur buvo užgirstas kalbant 
apie jųjų, t. y. tos šaikos dar
bus, jis buvo šaukiamas pild. 
komiteto susirinkiman. Tenai jo 
reikalas likdavo pavestas dele
gato nuožiūrai. Gi pasekmėje 
tokie asmenys arba netekdavo 
darbo, arba jei jie sumanydavo 
mainyti dirbtuvę, tai delegatas, 
nuėjęs naujon dirbtuvėm išaiš
kindavo samdytojams, idant šis 
nepaliktų ilgai tokius darbinin
kus dirbtuvėje. Ačiū šitokiai 
taktikai kai kurje darbininkai, 
į kuriuos šaikos vadai žiurėjo 
nemalonia akimi, pasilikdavo tū
lą laiką be darbo.

Nežinantiems šitų vidujinių 
suokalbių žmonėms buvo nesup
rantama, kode! visa kas taip de
dasi. Ir todėl balsuojant susirin
kimuose iš 500-600 žmonių bal
suodavo tik keli 
O “prieš” niekas 
mat, didžiuma 
nuo. balsavimo.

Jeigu šaika užsispirdavo pra
varyti kokį sumanymą, užgirti 
kokį klausimą, o publika, t. y. 
susirinkimas nenorėdavo, tai 
susirinkimas tada tik laimėdavo, 
kada pakildavo ir apleisdavo 
svietainę, palikdamas šaiką vie
na.

Buvo manoma taipgi, kad 
jiems pavyks užkariauti ir New 
Yorko bendrąją tarybą. Norėda
mi pasirodyti geri darbinin
kams jie plūsdavo savo spaudo
je, leisdami tam tikslui lapelius 
ir viešu žodžiu rubsiuvių susi
rinkimuose bendrąją tarybą ir 
generalę valdybą. Reikia primin
ti, kad net buvo mėginama veik
ti, idant pereitas lokautas taptų 
pralaimėtas, kad gavus progą 
suversti kaltę ant generales val
dybos neva už netikusį veikimą. 
Tečiaus visa, kas šaikai pavy

ko — tai tik pasėti tarp Brook
lyno lietuvių siuvėjų neapykan
tą prieš generalę valdybą. Jiems, 
pavyzdžiui, pavyko savo agitaci
ja atsiekti to, kad lietuvių lo
kalai pereito lokauto metu jau
tėsi nuskriausti pašalpos gavi
me. Jie jautėsi, kad kada nepri
klausė bendrajai tarybai, mokė
dami po 40 centų mėnesyje, 
gaudavo pašalpą, o pereitame lo
kaute labai retai kuris gavo.

Kai Kalpokas delegatavo, jo 
darbuotė irgi nebuvo liuosa nuo 
šaikos pasimojimo. Visuose su
sirinkimuose buvo kova suxta 
šaika. Mat, ji, ta šaika, mėgino 
praskinti taką savo kandidatui 
Į delegatus busimuose rinki
muose.

Utarninko ryta kriaučiai iš- = 
ėjo streikam Šiandien jau tre- g 
čia streiko diena. Kol kas vis- m 
kas gerai* tik mes savo spau-Įs|| 
dos neturim, negalime kaip =|f 
reikiant apsiginti. O nuokapi-jg 
talistinės spaudos nėra ko daug == 
tikėtis. Bjaurina visokiais bu- = 
dais. Oficialia Unijos prane-! == 
Šimas:

Bacbarach, 13 ir Hamilton =s 
gat,., išėjo 80 žmonių; Segal 
Bro, Broad ir Spring Garden 
75; Bit Tan, 1015 Filbert, 40 
Kirshbaum, Broad St., 40. Vi 
si jie išėjo apie 10 valandą ry 
ta. c

Iš Daucheins Juniper ir Vinc 
gatvių, visi, kurie buvo dar pa
silikę, išėjo streikan apie 10

Kuris yra po Suv, Valst. ir Illinojaus 
valstijos valdžių priežiūra.

Per liepos mėnesį, duosime visiems 
naujai pradėjusiems pinigus taupyt 
su $2.00 ar daugiau, labai naudingas 
dovanas.

Už visus padėtus pinigus iki liepos 
20-tai, mokėsime nuošimtį nuo liepos 
1-mos .

Depositors State Bank
4633-4637 So. Ashland Avė

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOC1AT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

S. nERZMAN=^
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1E 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

r Dienomis: Canal
J 8110 arba 857
j Nakt. Drexel 95f 
( Boulevard 4136
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

3313
Vai.: 9—10

ii

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

DR. G. M. GLASER
Of i sus •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

k

1 UI 
u

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

l<
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Telefonas: Boulevard 7042

Tel. Pullman

Telefonai Boulevard

mergi-

teikiu 
trižiu- 
Ccodu

Ant Ilmokesčlą, jei pagei
daujama.

Negalima, žinia, užmiršti ir 
tai, kad nepasitenkinimui, ma
tomam lietuvų lokaluose, nema
žai prisidėjo ir nedarbas, kuris

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvla

5 kambarių namui. dratufi išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101 
1892

1619 W. 47th Street

ii
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DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. St 

Tel. Lafayette

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

Optometriat 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa gat. 

2-ros lubos.
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Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIS, išplaukia

Rugp. 2 ir Rugp. 23.
Puikiausis sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, 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 į 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.

Artinasi 
Didele 
Iškilmė

Visi 
Pradėkit 
Rengties

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, Iii,

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5432

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akušerka 
3113 S.Halsted si.
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak- 

kltikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 
ju prie gimdymo. 
■Kiekviename at
sitikimu 

^ypatišką 
Irėjimą.
patarimu f 
teripis ir 
noms veltui.

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

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

Atdara vakarais iki 9 vai.
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Editor P, Grigaitis.
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Telephone Roosevelt 8501 
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Subacription Kates;

8.00 per year in Canada.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėidienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............-..... -......  $8.00
Pusei metų.......... ........  4.50
Trims mėnesiams_________ —- 2.25
Dviem mėnesiam__________ - 1.75
Vienam mėnesiui ....._____ — 1.00

Chicagoje per nešiotojusi
Viena kopija_____ __________ 3c.
Savaitei .—......... ..... ..................18c.
Mėnesiui.............. ....... —------- — 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams...........------- ------------ $7.00
Pusei metų .............. .. 4.00
Tritns mėnesiams  —.-------  2.00
Dviem mėnesiam ..............-...... 1.50
Vienam mėnesiui ..................— .751
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams......................................$8.001
Pusei metų ......................... —4.501
Trims mėnesiams........................ 2.251

Pinigus reikia siųsti pašto Money |
Orderiu, kartu su užsakymu.

Organizacijos 
ardytojai.

Šiame “Naujienų” nume
ryje telpa ilga J. Bikulčiaus 
korespondencija apie Brook- 
lyno lietuvius rubsiuvius. 
Kiekvienas doras rubsiuvys 
turi būt dėkingas jam už tai, 
kad jisai iškėlė aikštėn fak
tus, nušviečiančius užkulis- 
tinę komunistų darbuotę 
Brooklyno organizacijoje. Iš 
jo aprašymo pasimokins ir 
kiti darbininkai, kurie inte
resuojasi savo klasės judėji
mo ręikalais.

Brooklyno rubsiuviuose 
jau senai dėjosi keistų daly
kų. Atsimename, kaip jiems 
delegatavo žinomas savo 
tamsia praeitim Bekampis; 
atsimename, kokių skandalų 
kilo unijoje dėl jo sėbravi- 
mosi su bosais ir bosienėmis. 
Kodėl rubsiuviai laikė tų as
menį delegato vietoje ir net 
rinko jį iš naujo į delegatus 
po to, kai jau buvo visiems 
žinoma, kas jisai per paukš
tis?

Atsimename vėl, kokių 
bjaurių intrygų buvo daro
ma lietuvių rubsiuvių sky
riuose prieš unijos viršinin
kus, lokauto metu. Kodėl 
Brooklyno rubsiuviai kentė 
tas intrygas, statydami pa- 
pojun savo organizacijų?

Kodėl, pagalios, Brookly
no rubsiuvių organizacija, 
kuri pirma buvo tokia gyva 
ir tokia įtakinga viešame 
lietuvių gyvenime, šiandie 
išrodo kaip ir apmirus?

Minėtoji korespondencija 
atsako į šituos klausimus. Ji 
kaip tik aprašo Bekampio 
delegatavimo laikus ir paro
do, kokiomis priemonėmis 
jisai valdydavo unijų.

Bekampis buvo sutvėręs 
iš savo šalininkų, komunis
tų, tam tikrų “saikų/’ kuri 
remdavo jį unijos susirinki
muose ir padėdavo jam tero
rizuoti jo priešus. Vidujinė 
“šaikos” politika buvo neži
noma unijos narių miniai, 
nes “šaika” rinkdavosi ir 
tardavosi slaptai ir stovėda
vo po komunistinės organi
zacijos vadų komanda. Na

rių minia todėl nepajiegda-
vo kovoti prieš tų politikų.

Bekampio “šaika” buvo 
galinga da ir tuo, kad jos 
tikslams tarnavo tas purvi
nas Brooklyno šlamštas, 
“Laisvė.” i

Kaip toli siekė tos “šai
kos” ambicijos, matyt iš to 
fakto, kad ji kėsinosi (žino
ma, su pagelba panašių gai
valų kituose rubsiuvių sky
riuose) net užkariauti New 
Yorko bendrųjų rubsiuvių 
tarybų ir tuo tikslu stengėsi 
padaryti taip, kad darbinin
kų kova prieš lokautų butų 
pralaimėta, idant butų gali
ma paskui suversti už tai 
kaltę ant unijos viršininkų.

Savo laiku “Naujienos” 
išreiškė tų nuomonę, kad tie 
komunistiški gaivalai, kurie 
lokauto metu kursto unijos 
narius prieš išrinktuosius 
unijos viršininkus, tarnauja 
rubsiuvių išnaudotojams, 
padėdami jiems sulaužyti 
rubsiuvių organizacijos pa
sipriešinimų. Dabar gi iš 
korespondento mes patiria^ 
me, kad tas išdavikiškas 
darbas buvo sųmoningai va
romas ! O korespondentas, 
kaip matyt iš visa ko, gerai 
žino tos komunistinės “šai
kos” paslaptis.

Tai ve kokių šlykščių da
lykų iškilo į viršų. J. Bikul- 
čius sako, kad ne visi komu
nistai pritardavę tokiai po
litikai; bet jisai pripažįsta, 
kad “šaika” valdė komunis
tų kuopų, ir todėl doresniu- 
jų komunistų balsas nereik- 
šdavo nieko. Mes norin^e 
čionai paklausti: ar kitokia 
padėtis komunistų organi
zacijose yra galima?

Mes, iš savo pusės, kuog- 
riežčiausiai tvirtiname, kad 
ne, negalima! Nes komunis
tai stoja už diktatūrų savo 
organizacijoje. Diktatūra gi 
reiškia besąlyginį narių pak
lusnumų viršininkams. Vir
šininkai diktuoja, o nariai 
klauso ir pildo kas jiems 
yra diktuojama.

Be to, komunistai stoja 
už tai, kad “tikroji” jų or
ganizacija butų slapta. Vie
šos darbininkų organizaci
jos yra jiems tiktai įrankis 
pasigauti minias. Pavyz
džiui, net ir vadinamųjų 
“darbininkų partijų” tver
dami, komunistai sako, kad 
jai vadovauti turį tiktai tie 
“ištikimi” elementai, kurie 
priklauso “po-grindinei” ko
munistų organizacijai; mi
nia apie tos organizacijos 
paslaptis neprivalo nieko 
žinoti. Aišku, kad minia ne
gali ir kontroliuoti jos.

Todėl yra neišvengiamas 
dalykas, kad sutartinai vei
kianti “šaika” užvaldo ko
munistų organizacijų, ir kad 
ton “šaikon” pakliūva tiktai 
tie gaivalai, kurie remia va
dų; faktinai pats lyderis tų 
“šaikų” ir sutveria, kad ga
lėtų per jų valdyt slaptųjų 
organizacijų, o su pagelba 
pastarosios valdyt minias.

Šitokio plano tėčįaus lai
kosi visas komunistinis judė
jimas, pradedant vietinėmis 
komunistinėmis kuopelėmis 
ir baigiant vyriausiąja ko
munistų įstaiga, Komiriter- 
nu. Bekampio sutvertoji 
“šaika” lietuvių rubsiuvių 
unijoje yra principialiai tas 
pats, kas “komunistinės cė- 
lelės” (kom-jačeikos) vadi-

Vilniaus plausimas, Genujos 
konferencijai pasibaigus.

S t. Kairys

Po to, kai “Vilniaus Seimas” 
nutarė prijungti Lietuvos rytus 
prie Lenkijos, khi Genujos kon- 
fenicijoj dėl francuzų spaudi
mo nepasisekė pastatyti svars
tymui Vilniaus klausimo, Lie
tuvos rytų reikalas tartum pra
dėjo dilti ir rimti.

Lietuvos visuomenė pasta
ruoju laiku gavo dėti perdaug 
pastangų Vilniaus klausimui, ir 
dabar susidaro įspūdžio, tar
tum ji jaučiasi tam reikalui 
atsipilsi, gal net pavargusi. Be 
to, Genujoj dar kartą paaiškė
jo, kad stebuklų pasauly nesi- 
daro ir susidėjusi Lietuvos ry
tuose padėtis urnai negalės pa
sikeisti. Tat ir tolimesnieji 
Lietuvos visuomenės žygiai ne
begali reni ties vicnlaikiniu 
“šturmu” taktikos, o turi vys
tytis apgalvotu, ilgesniam lai
kui aprokuotu plianu. Tenka 
prisitaikinti prie naujai susi
dariusios padėties.

Kuomet Lietuvos visuomenė 
ruošiasi svarstyti ir taikinti 
naujus kovos budus, Lenkijos 
valdžia ir visuomenė siekia vi
sai priešingo. Laikinai oku
pantai jaučiasi patenkinti pa-, 
siektais rezultatais. Tegu jie 
Genujoj negavo patvirtinimo 
savo užgriebimo aktui, vis gi 
, ie yra Lietuvos rytuose padė
jęs šemininkai, gali nekliudo
mi tvirtintis savo pozocijas, ga- 
i nuolatiniu darbu drutinli 

ryšius, užmegstus ginkluoto 
smurto keliu.

Ir lenkų valdžia toliau varo 
savąjį darbą. Visų pirma ji 
dabar nori susitaikinti su Lie
tuva. Nespėjo p. Skirmuntas 
grįžti iš Genujos Varšuvon, kai 
sietuvos valdžia jau gavo iš jo 
pasiūlymą už mėgsti su Lenki
ja konsuliarius ryšius. Į tai 
Kaunas atsakė, kad lenkamfe 
reikia pirma išpildyti Suvalkų 
sutartis ir jau po to kalbėti 
dėl ryšių.

Po to Tautų Sąjunga, Lenki
jos sėbrų paakstinta, pasiūlė 
pakeisti dabartinę neitralę zo
ną su Vilniaus sritim paprasta 
demarkacijos linija. Lietuvos 
valdžia ir to siūlymo nepriėmė.

Tiek Genujoj, tiek ypač vė
liau vis atsiranda gerų mekle- 
rių, kurie pataria ir ragina Lie
tuvos valdžią baigti ginčą su 
lenkais. Už • nusileidimą dėl 
Vilniaus žadama Klaipėda ir 
pripažinimą de jure.

Kai daromi visi tie diploma
tiniai žygiai, pačiame Vilniaus 
krašte ariama ir sėjama. Vie
nu laiku ir be jokių ceremoni
jų uždaryta visi lietuvių laik
raščiai. Nesiliauna lietuvių 
areštai ir pačiam Vilniuje, ir 
provincijoj. Lietuvių mokyk
loms statoma vis naujų klinčių, 
kad tik greičiau< jas pribaigtų.

Kliūva ne vien lietuviams. 
Pastaruoju laiku lenkų valdžia 
ypatingai užgulė gudus. Suim
tų gudų skaičius žymiai pra
neša lietuvius. Jų mokyklos 
tiesiai pakeičiamos lenkiško
mis. Į gudų gyvenamas vietas 
gabenama kolonistai iš Pozna- 
niaus, Lenkijos ir Galicijos ir 
jiems dalinamos dvarų žemės. 
Dabar prijungtam Vilniaus 
krašte ir Gudijos dalyse ren
giama atstovų rinkimai į Var
šuvos seimą. Net pačių len
kų spaudos žiniomis vietos val
džia, statydama rinkėjų sąra
šus, daugely vietų įtraukia į 
t uos sąrašus vien “lenkus”, ir 
tuo būdu aplenkia gyventojų 
daugumą.

Ne geresnis ir žydų padėji
mas. Jiemš ne tik neduodama 
tautinėms mažumoms priklau-

namam “raudonamjam uni
jų internacionale”. Kaip 
viena, taip ir antros yra pra
gaištis darbininkų judėji
mui, ir su jomis reikia kovot 
be jokio pasigailėjimo!

somų teisių, bet pastaruoju 
laiku pradėta nauja gyventojų 
registracija. Nuolatiniai pasai 
duodama tik tiems, kas doku
mentais įrodys savo pilietybę; 
o tas reiškia, kad daugelis, ypač 
žydų, pateks į svetimtaučius 
ir gal gaus kraustytis. Gudų 
spauda jau dabar kelia didelį 
gvoltą.

Net vietos lenkai pradeda 
kartais jausti Varšuvos saują, 

jei katras jų nori gauti val
dišką vietą, dažnai gauna už
girsti: — važiuok Tamsta, 
Poznaniun ar Galicijon. Va
žiuok, nes ir valdininkus Lietu
vos rytams lenkų valdžia sten
giasi gabenti iš Lenkijos.

Tie visi žygiai turi vieno ti
kslo: iššluoti iš okupuotojo 
krašto lenkams priešingą ar 
neištikimą gaivalą, sustiprinti 
savąjį ir visose gyvenimo sri
tyse vesti griežtą nacionalistinę 
politiką. Vilniaus kraštas gaus 
išnaujo pakelti visus šlykščius 
lenkų tautininkų bandymus 
padaryti iš gudų ir lietuvių 
‘lud polski”. Žinant lenkų šo
vinistų ir klerikalų būdą, tenka 
išanksto pranašauti, kad busi
moji kova bus žiauri ir tvirki
nanti. Kitos tautinės buržuazi
jos, siekdamos savų tikslų, 
bent atneša kraštui aukštesnės 
materialūs kultūros. Iš subur- 
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bėjusių , Lenkijos dvarininkų 
nei to pliuso negalima laukti.

Ko galima iš to visko laukti?
Jei Lenkija butų turtinga 

kultūringomis iėgomis, butų 
piniginga, sugabi gyvenimą 
tvarkyti, ji, siekdama pamušti 
Vilniaus kraštą, galėtų bent 
pirmam laikui ne lik iš gyven
tojų imli, bet ir duoti. Duo
dama, ji galėtų patraukti savon 
pusėn bent žymesnę gyventojų 
dalį. Dabartinėj Lenkų padė
ty tos galimybes bent ką duoti 
ji turi kuomažiausia. Karų ir 
vidujinės suirutės suvarginta, 
suirusiu finansiniu ukiu, Lenkų 
valdžia iš prievartos turėjo 
“penėti” bent patį Vilnių, kad 
jturėtų kuo demtis. Vilnių 

jau prijungus, ta įkiri ir sun
ki jai prievarta tartum mažė
ja. Ir dabar Lenkų valdžia ir 
turtingieji sluogsniai jau no
rėtų pradėti imli.

Jie ir bando imti, ką galėda
mi. Sakysim, pradeda dalinti 
Lietuvos rytų dvarus savicun- 
siems bežemiams. Pradeda dė
ti naujus mokesčius. Nereiks 
ilgai laukti tokio šeimininka
vimo rezultatų. Tautinis kerš
tas didėja. Prie jo prisideda 
opus socialiai klausimai. Vie
tos valstietis ir bežemis gali 
žiūrėti į atėjunus-kolinistus, tik 
dantis sukandęs. Faktai sako, 
kad tuo jie nesitenkina. Kau
nan vis daugiau ateina žinių, 
kad gudų tarpe Vilniaus ir 
‘Gardino gubernijose neramu. 
Tai šian, tai ten atsiranda gink
luoti būriai keršintojų, kurie 
šaudo lenkus-žandaru's, nušluo
ja piktešnius valdžios agentus 
ar šiaip įk i rojusius žmones. 
Kartais tie būriai skaito šim
tais narių ir pastoja kelią ma
žesnėms kariuomenės dalims. 
Kartais prieš juos tenka siųsti 
visi pulkai ir net divizijos, kaip 
nesenai yra atsitikę Beloviežo 
giriose.

Tie reiškiniai rodo, kad liau
dies įnirtimas yra dikčiai pri
tvinkęs. Ir jeigu Lenkų val
džia nemokės jo nutildyti ir 
išdildinti sveikomis priemonė
mis, jai teks paremti savo vieš
patavimas ginklu. Supranta
ma, kielę toks viešpatavimas 
yra , silpnas ir, pripuolamas. 
Pidmoji didesnė suirutė vidu
je, pirmas ginkluotas susirė
mimas su kaimynais sukels 
kaip mielėmis visus nepaten
kintus ir pastatys juos dabar
tinių okupantų priešais. Nėra 
ko minėti, kad dabartinė Len
kija yra daugiau kaip kas kitas 

pribrendusi dėl panašių kon
fliktų.

Ir todėl Vilniaus padėtis, ne
žiūrint visų “prijungimų” Len
kijai, pasilieka neišspręsta, ne
rami, pilna visokių galimybių.

Klek tose galimybėse gali 
nusverti pati Lietuva? Savaime 
aišku, kad Lietuva negali 
žvanginti ginklu, kad ir kažin 
kaip norėtų mus drąsus patrio
tai. Mes, socialdemokratai, vi
suomet sakėm, kad didžiosios 
Lietuvos ginklas, rišant Vil
niaus krašto klausimą, tai 
jai pačiai geras vidujinis susi
tvarkymas. Darydami Seimui 
savo pranešimą iš Genujos 
konferencijos, tą patį turėjo 
dabar pasakyti ir p. Galvanaus
kas. Tą patį turi pasakyti 
kiekvienas rimčiau galvojąs 
žmogus.

Tam klausimui galutinai 
rišti turi pagalios didelės reikš
mės ir lietuvių santikiai su gu
dais. Tai yra svarbus klausi
mas, bet juo norėčiau plačiau 
parašyti kitą kartą.

Amerikos žydai apie 
Lietuvą

(Iš Liet. Inform. Biuro)
Pastaruoju laiku Amerikos 

žydai sukruto daug rašyti apie 
žydų santikius su Lietuvos vy
riausybe.

“Christian Science Monitor” 
įdėjo savo speeialio korespon
dento iš Kauno raštą, kur ap
rašoma, kaip visos Lietuvos 
žydai yra sujudę prieš neva 
daromus pasikėsinimus paver
žti jų autonomines teises, jų 
atskirą ministeriją, kas buvę 
jiems pažadėta Lietuvos val
džios atstovų Paryžiuje. Žy 
dai daro po visą šalį masinius 
mitingus, išneša protestus, gi 
žydų frakcija nesirodanti St. 
Seime —- irgi protesto ženk
lui.

Einantis Ncw Yorke žymiau- 
sis ir intakingiausis žydų laik
raštis “The Jewish Tribūne” 
per du atveju prabilo apie Lie- 
tuvių-Žydų santikius. Geg. 19 
d. tilpo straipsnis šiais antgal- 
viais: “Sulaikoma Lietuvos
pripažinimas,” “Ortodoksų ra
binų unija toliau tyrinės Kau
no vyriausybę.” Tame straips
nyje kalbama, kad ortodoksų 
rabinų unija, išklausiusi rapor
to Lietuvos rabinų unijos at
stovo rabino Predinesky, nu
tarusi dar toliau tyrinėti padė
tį pirma negu jų organizacija 
paremsianti Lietuvos reikalavi
mą, kad Amerika suteiktų Lie
tuvai savo pripažinimą.

Pbiladelphijos suvažiavimo 
prezidentas B. L. Leventhal 
kritikavęs prezidento Stulgins
kio telegramą Lietuvos atsto
vui Washingtone, kuri buvusi 
jiems perduota. Telegramoje 
buvę nurodyta, kad Lietuvos 
vyriausybė nemananti mažinti 
žydų teisių. Bet toji telegrama 
nieko nesakiusi apie žydų ma
žumos tieses ypačiai ir ypač 
apie atskirą žydų ministeriją.

Birželio 9 d. tame pačiame 
laikraštyje “The Jewish Tri
būne” randame redakcijos pas
tabą “Midget Metternichs” 
(Nykštukai Melternikai). Kai
po labai karakteringą, cituo
jame ją ištisai:

“Galima butų manyti, jogei 
vokiečių baisus nugalėjimas 
pagydys visuomet tautas iš 
troškimo varyti “Realpolitik” 
ir elgties šu savo iškilmingais 
pažadais tarsi su popiergaliais. 
Kad tosios pamokos neišmoko 
pergalėtojai, tai, deja, labai 
gerai yra žinoma, bet kas ypa
tingai apgailėtina, tai kad ne
mato to mažosios valstybės, 
iškilusios ant griuvėsių Austri
jos ir Rusijos teritorijų.

“Liliputė Lietuva yra pasta? 
rasis tos rūšies atsitikimas.
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Lietuviai, kurie kiiįpo rasė, 
beveik nieko neprisidėjo prie 
civilizacijos, netikėtai ir palys 
labai nustebę pasijuto karui 
pasibaigus esą be valdytojų. 
Aiškiai matydami savo visiš- 
ką hejėgumą gauti šau pašau-vesti šitas programas?

lio pripažinimą ir (taip pat 
patiems) valdytiem — be pri
sidėjimo ir geros valios gy
ventojų žydų, kurie sudaro 
miestiečius ir kultūringąją da
lį gyventojų — jie pažadėjo 
jiems kultūrinę autonomiją, 
ir nuėjo net taip toli, kad įkū
rė Lietuvos kabinete žydų at
skirą ministeriją. Žydai dė
kingi tiems, kurie šiek tiek pa
darai su jais elgiasi, pamilo 
Lietuvos reikalus ir dėjo visą 
energiją, kad padėjus įsisteig
ti naujai valstybei tvirtais pa
matais ir kad gavus jai tautų 
pripažinimą ir prictelystę.

“Kurį laiką buvo viskas ge
rai ir žydai visur Lietuvą gar
bino labai garsiai. .Tečiau, ka
da tasai kraštas vyriausiai dėl 
žydų intakus gavo pripažinimą 
visų valstybių (išskyrus Suv. 
Valstybes), pasigirdo balsų, 
protestuojančių prieš suteiki
mą specialių teisių Lietuvos 
žydams. Tieji balsai vis daugė
jo ir pagaliaus nesenai, kailio 
jų pasekmė, atsirado slaptas 
judėjimas atimti iš žydų jų au
tonomiją, nieko nepaminint 
apie ją ir apie žydų ministeri
ją dabar ruošiamoje Lietuvos 
konstitucijoje, taip jogei kada 
ateis tinkamas momentas, tai 
galėtų būti panaikinta, nerei
kalaujant konstitucijos taisy
mo.

“Čia jus turite “realpolitik” 
su kerštu, varomą nykštukų 
Metlernikų, kurie pamiršta, 
kad jie tik ir atsirado todėl, 
kad jų didysis vakarų kaimy
nas parpuolė, ir parpuolė dėl
to, kad negerbė iškilmingų pa
žadų ir pasaulio opinijos.”

The “Jevvisli Tribūne” apie 
Lietuvą.

Tuo tarini “Elta” iš Žene
vos nesenai pranešė šit ką:

“Genujon atvyko iš Ta li
tų Sąjungos Kolbai), specia
listas ir vedėjas mažumų 
reikalų Tautų Sąjungoj. Kal- 

• boj su lietuvių delegacija 
dėl mažumų teisių laidavi
mo Lietuvoj, Kolban pareiš
kė pilną pasitenkinimą Lie
tuvos vyriausybės įteiktąja 
Ta u tų Są j u ngoj dek leraci j a. 
Tautų Sąjungai terūpi ga
rantuoti mažumos kultūri
nio plėtimosi galimybių mi
ni m miną. Todėl jis mano, 
kad visi kiti žydų reikalavi
mai Lietuvoj yra perdėti ir 
neturi jokio pamato, nes įs
tatymai ir projektuojamoji 
konstitucija pilnai ir /lačiai 

’ tą minimumą garantuoja.
Negalima esą rimtai svarsty
ti tų reikalavimų, kuriuos 
įvykinus susidarytų valstybė

je valstybė ir uždėtų svei
kam valstybes augimui pan
čius.”

___________________ ■_ ______________________ I 

nuveikė Am. Darė.
Fed. konvencija

Sunku butų atskirti nesenai 
pasibaigusią 42 molinę Am. 
Darb. Fed. Konvenciją nuo jos 
pirmesniųjų konvencijų. Tie 
palys vadai tapo išrinkti, sc- 
na politika tapo patvirtinta, o 
pasipriešinimo, neigimo vilnis 
buvo tik silpnas plakimas į 
kietas tradicijos uolas.

Paimkim kad ir įstatymų 
leidimo bei politikos dalyką. 
Vienu svarbiausiu konvenci
jos uždavinių buvo, kaip rei
kia kovoti su teismine oligar
chija. Komitetas su pasižymė
jusių darbininkų advokatų 
grupės pagalba su atsidėjimu 
patiekė programą, kurį vėliau 
konvencija priėmė. Šitas prog
ramas siūlė priimti keturis 
konstitucijos pataisymus, tei
kiančius vaikų darbo uždrau
dimą, specifinę išimtį iš įsta- 
tybinio ar teisminio siaurini- 
)))o darbininkų teisės organi
zuotis, kuopiniai derėtis, ar boi
kotuoti, ar streikuoti; įsteigi
mą kongresinio neigimo Jun
gtinių Valstijų augščiausiojo 
teismo . nusprendinių, ir patai
sos padarymui lankstesnės pi
liečių galės konstituciją taisy
ti.

Bet kaip darbininkams pra- 
žino

ma, renkant kongresan žmo
nes prielankius darbininkams. 
Kai])? Nuolat, su atsidėjimu, 
be perstolio vykinant šitą prog
ramą; baudžiant priešus ir at
simokant draugams. Ar darbi
ninkai nedarė to per ištisas de 
šimtis metų su tokia sėkmė? 
Bet politika šitame atvėjy yra 
tolygi tikybai. Tai yra įsitiki
nimas, kuriam galėtų pavydėti 
net ir uoliausias katalikas, įsi
tikinimas, kad republikonų ir 
demokratų partijos, nors pa
lengva, bet tikrai įvykins lai
mę visiems. Pavienius demok
ratus, ar republikonus, tokius 
kai]) vyriausias teisėjas Taf
tas, teisėjas Andersonas, Mit- 
chell Palmer ir daugybę kitų 
Federacija niekina, bet parti
jų niekados. Am. Darb. Fed. 
vadai maloniai tiki, kad “gręž
dama) iš vidaus” republikonų, 
ar demokratų partijas jie pa
ims viršų ant veiksnio šaltinių 
ir tąsyk, žinoma, darbininkų 
išganymas bus atsiektas.

Tarp kitų konvencijos svars
tytų dalykų buvo šitie: Ne
varžoma ateivybė atmesta di
dele didžiuma; vienas didžio
sios unijos ir visuotinio uniji
nio lėbelio rezoliucijos atmes
tos; seni vadovai išrinkta iš
naujo. Bet viena permaina ta
po padaryta, būtent—ateinan
ti konvencija bus laikoma ne 
birželyje, o spalyje.

LS.S. Reikalai
Draugui Paul Miller,

L. S. D. P. Centro Komitetas* 
No. 114

Birželio 29 d. 1922 m.
Kaunas., 

1922 Wilmot Avė., Chicago, 111. 
Gerbiamasai drauge*

Prašome draugo perduoti L. 
S. S. VIII Rajono draugams ir 
rengėjams surinkusiems Pir
mosios gegužės apvaikščioji- 
me mums aukų, sumoje 5,400 
auks., kurias esame gavę, L. 
S. IX P. Centro Komiteto šir
dingiausią padėką ir už aukas 
ir už triūsą. Reiškiame vil
ties, kad draugai rengėjai suras 
budus pareikšti padėkos ir 
draugams aukavusiems tą su
mą.

Laukiame ateityje Jūsų, 
draugai, paramos ir dar kartą 
reiškiame padėkos už materia- 
lę ir drauge ir moralę Jūsų 
paran)ą.

Su draugiškais sveikinimais 
L. S. D. P. K-to pirm. S. Kairys 

Iždininkas K. Bielinis.

Sveikatos Dalykai
v

])r. A. Montvidas.

Konvulsijos ir nuomaras.

Pas suaugusius žmones ne
sunku atskirti konvulsijas nuo 
nuomario (epilepsijos), nes 
konvulsijos seka kokią nors li
gą, užsinuodijimą ir apie jas 
žino pats ligonis. Nuomaras 
užeina staiga, nejučiomis, yra 
mažiau ar daugiau periodiš
kas ir ligonis apie jį nieko ne
žinotų, jei kiti jam nepasaky
tų. Žinoma, yra smulkesnių 
skirtumų, pav., apilsimas, lie
žuvio skaudėjimas, kritimas 
bile kur nuomare ir tt., bet 
lai mažesnės svarbos. Bet ne
lengva yra jiasakyl, ar kūdikis 
bei augantis vaikas turi nuo
marį ar lik konvulsijas.

Kūdikiai ir vaikai konvulsi
jas gauna greitai. Prieš kokią 
užkrečiamą ligą, ligoj, vidurių 
nedirbi)))e kūdikis gali įpulti į 
tekias konvulsijas (trauki
mus), kurios labai panašios į 
nuomarą arba į įnirtį. Tūli kū
dikiai ir vaikai visai jų neturi, 
o kiti gauna jas lankiai. Dr. 
John L. Morse ilgai studijavo 
vaikų konvulsijas ir sekė, ar 
jos išsivysto į nuomarą, vienok 
prie jokios kohkliuzijos prieit 
negalėjo. Tik liek pastebėta, 
kad vaikai, kurie gauna kon
vulsijas laike kokliušo, nere
tai turi nuomarą tolimesniame 
gyvenime.
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Italijos padėtis krypsta 
linkui koalicinės 

valdžios
Rymas. — Politinė .padėtis 

Italijoj yra pakrypusi linkui 
socialistų, katalikų ir liberalų 
koalicijos su garsiu ckononii- 
ninku ir buvusiu priemeru Nitti 
kaipo galiniu kandidatu į pre- 
in ierus.

Socialistai su katalikais pa
daro absoliutę didžiuma Itali
joje, bet socialistų partija iki 
šiol laikėsi atskiros politikos.

Nesenai socialistų didžiuma 
parlamente pasisakė už koali
ciją ir nop tautinis socialistų 
partijos suvažiavimas birželio 
mėnesį neparėmė jų šito naujo 
žigsnio, bet jie turi sli savim 
darbininkų federacijos didžiu
mą ir todėl galės žymiai pa-, 
keisti partijos nusistatymą.

tų stovi įvairios liberalų parti
jos. II Giornale D’Italia ir II 
Corriere della Serą nušviečia 
dvi atskiras liberalų grupes. II 
Corriere D’Italia kalba už Po- 
pulari grupę, savo rūšies liau
dininkų partiją.

Nitli’o šalininkai II Paese, 
Il/Epoca ir II Mondo nusista
tymus. Jie stovi arti prie so
cialistų savo dabartiniais sieki
niais.

Liberalų grupės nėra tos pa
čios nuomonės apie užsienio 
dalykus. Sonnino ir Giornale 
D’Italia pritaria franeuzanis, o 
II Corriere della Serą pritaria 
anglams. Pirmasis eina prieš 
bolševikus, antrasis pritaria 
susipratimui su Sovietine Ru
sija.

Liberalų, katalikų ir socialis
tų koalicija pasiliktų pasidali
nusi kas dėl užsienio dalykų, 
bet didžiuma pritartų susipra
timui su Rusija, Vokietija ir 
Anglija.

Dvi kraštutinybės kovoja.

Svarbiausiu klausimu Itali
jos politikoje šiandien yra val
džios užsienio politika. Dvi 
kraštutinybės kovojančios už 
apvalymą užsienio politikos i’’ 
su ja už apvalymą valdžios yra 
tautininkai ir socialistai.

Tautininkai norėtų laikytis 
senos imperialistinės politikos 
tautinio nuošalumo pamatais, 
arba valstybinių susivienijimų 
pusiausvira. Socialistai linksta 
prie tarptautinių sutarčių poli
tikos.

Socialistai yra priešingi 
francuzamS, nes šios dienos 
Franci ja vadovauja ęiropinci 
reakcijai. Tautininkai nori bū
ti geruoju su kardažvangiais 
franeuzais ir iš pataikavimo 
imperialistinei Franci jai išgau
ti kiek galint sau. Tautininkus 
remia didieji kapitalistai ir 
žemininkai.

Socialistai, atstovaudami ak 
ginimus darbininkams, .smul
kiems ūkininkams ir snųtl 
kiems verslininkams su pa
žangiąja šviesuomene, yra pa
lankus susipratimui su Rusija. 
Vokietija ir Anglija prieš im
perialistinę Franciją. Jie lau
kia laisvos politikos ir laisvų 
socialistinių valdžių tose šaly
se, tikėdami, kad jos galėtų 
armoningai veikti išvieno su 
socialistų kontroliuojama ko
alicine Italijos valdžia.

Nušviečia įvairias partijas.
Italų laikraščiai teisingai 

nušviečia atskiras pažiūras. 
Tautininkų organai L’Idea 
Nazionale, kuris atstovauja 
italų tautininkų aristokratijai, 
ir II Popolo D’Italia, Mussoli- 
ni’o demokratų fašistų paturo- 
vas.

Svarbiausia scciafistų orga
nas Avanti išreiškia tvirčiail
sios socialistų didžiumos nusis
tatymą, o daugybė kitų so
cialistinių laikraščių arba pa
remia Avanti, arba atstovauja 
nepriklausomųjų socialistų ir 
komunistų idėjoms.

larp tautininkų ir socialis-

Kas Dedasi 
Lietuvoj -

SKAPIŠKIS (Rokiškio apskr.)

Skipiškio apylinkė— tai gry
nai lietuviškas kampelis. Žemė 
čia vidutiniška, dėlto tos apy
linkės ūkininkai gyvena pusė
tinai, o kaikurie ir visai ne
blogai, ypač tų kaimų, kurie 
per karą nebuvo sugriauti.

Skapiškis mažas miestelis, 
betgi yra valsčius, pradinė mo
kykla, aptinka, pašto įstaiga, 
Vartotojų draugijos krautuvė 
ir keletas privačių krautuvė- 
lių.

Dabar valsčiaus taryba nuta
rė atidaryti keturiu klasių 
mokyklą, kurios butas bus, bu
vusio vienuolyno rūmuose.

Apšvietimas čia po truputį 
kyla, nes žmonės pradeda dau-

giau skaityt knygas bei laik
raščius. Vietos jaunimas, o 
ypač merginos, šventadieniais 
mėgsta gražiai apsirėdyti. Tik 
viena blogybė čia labai paste
bėtina, tai nepaprastai įsigalė
jęs samagonkos varymas ir jos 
vartojimas.— Skapiškietis.

LIEPOJUS, LATVI jZ
Sąryšy su vokiečių markės 

kritimu latvių rublio kursas 
žymiai pakilo. Dabar viena 
vokiečių markė lyginas latvių 
rublįo 71-80 kapeikoms.

Pakilus rublio kursui, pas- 
kiausiuoju laiku bent kiek pa
gerėjo Latvijos ekonominė bui
tis, nes kaikurios prekės žymiai 
atpigo. Pavyzdžiui, praėjusių 
metų rudenį ir žiemą sviesto 
svaras kainavo 65 -70 rublių, 
lašinių svaras kainavo 50—60 
rublių, juodos duonos savaras 
—12—13 rublių ir t. p. Gi da
bar bekainuoja sviesto svaras 
40 rublių, lašinių svaras 35 
rubliai, juodos duonos sV. 5 
rubliai, bulvių pūras 50 rublių 
ir 1.1.

Lietuvių, kurių Čia prieš ka
rą gyveno gana daug, dėl1 bu
vusių slinkių gyvenimo sąly

gų, beliko visai maža; jie iš
važinėjo į Lietuvą net palikda
mi savo namus. Dabar kai
kurie iš paliktųjų namų nesant 
šeimininkų labai apleisti ir pū
na.

Šiaip gyvenimas Liepojoj 
vis dar labai apmiręs, ir neap- 
sireiškia ^gyvesnis judėjimas. 
Lietuvių kalbos kaip būdavo se
niau, dabar beveik nebegirdėti, 
nes kurie iš lietuvių čia ligi 
šiol ir užsiliko, tai daugiausia 
sulenkėjusieji. —Lietuvis. 
27-VI-1922 m.

NORTH
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais eriubaiš- 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago,- III.

Sememas
GasolinoA-

Zopostas

Tankiai plaukia dideli laivai

XlWHITE STAR
Į Cherbourg- ir Southampton 

Homeri.c—July 22; Aug. 19; Rūgs. 9; 
Majestic—Liep. 29 Rugp. 26 Rūgs. 16 
Olympic—Aug. 12; Rūgs. 2; Rūgs. 23

Tuoj pribuvus į South'anvptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
poją su užtikrnimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažopervežimą.

V^RedStarLini
I Hamburgą, Libavą ir Danzigą 

Samltnd tik 8 klesa Rugp. 1, Rūgs. 12 
Tiesus patarnavimas į Liepojų.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

American Line
l Hamburgą

Mongolia Liep. 26; Rugp. 30; Spal. 4 
Minnekahda (3 kl.) Rugp. 2; Rūgs 6; 
Manchuria Rugp. 9, Rūgs. 13, Spal. 18 
St. Paul, Aug. 16; Sept. 20 Spalio 25

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

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

STRĖNŲ SKAUSMAI 
NUGAROJ.

Vyrai padeda namų darbe. 
Lydia E. Pinkham’s Vegeta
ble Compound padaro ją 

stipria.

Foster, Oregon. — “Aš vartojau
Lydia E. n’s Vegetaple Com

pound dėl skaudė
jimų strėnose. 
Skausmai taip ma
ne kankindavo, kad 
aš negalėjau dirb
ti nieko be pagel
bės mano vyro. 
Vieną sykį jis pa
matė apgarsinimą 
laikrašty pasakant 
ką Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound sutei-

<ia moterims, taigi aš pradėjau var
toti juos. Jie pagelbėjo man geriau
siai. Aš dabar jaučiuosi puikiai, dir
bu visą narni) darbą irskalbiu šeimy
nai iš septynių. Aš buvau neregu- 
liarė taipgi, bet dabar jaučiuosi ge
rai. Aš pareiškiu savo draugams
ką gero tos gyduolės padarė man, 
manau, kad jos suteiks daug gero ir 
kitiems. Jus galit vartoti šį laišką 
kaipo paliudymą. Aš visuomet sto
vėsiu už Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compohd”. Mrs. Wm. Juhnko, 
Foster, Oregon.

Dirbant namų ruošą šeimynai iš 
septynių, tai yra darbas. Jei jus, 
kaipo šeimininke, kenčiate nuo strė
nų skaudėjimo, nereguliarumų, arba 
greitai nuvargstate, arba turite ko
kius kitus nesmagumus nuo kokio 
nors silpnumo, pabandykite vartoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Lai jis pagelbsti jums.

Darbininko Draugas

PAIN-EKPELLER
Valzbaieuklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

f&nyk Įkaro (Auchor) VaizbaženkU

RiversideWextract

Riverside Malt Extract
Riverside Malt & Hope Domestic 
Riverside Malt & Hops Bohemian 

Riverside no Bail
Geriausi produktai ant rinkos šiandien.

Pirkit pas:
John Seibutis, 1836 S. Halsted) St.
John Legeiko, 3352 S. Halsted St.
St. Stankus, 3307 S. Wallaco St.
John Gaubas, 6652 So. Halsted St.
S. Žilis, 10802 S. Michigan
Riverside Products Co.,

2547 So. Kedzie Avė.,
Tol. Rockivell 0551, Chicago.

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmcdžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ..........................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ..............f............... 10c.
Švarių klevo išgrindimui ............................................. 10c.

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

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Te).: Beverly 1279, 0397. Mes pnstatdm. 1955 W. lllth St.

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

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

4601 South Ashland A venų e, CHICAGO. ILL, I
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263 |

“Tai yra dalykas paprastai suprantamas, kad pama
tysime šį metą atgijimo (gasolino) naikinimą, kuris 
bus aptaksuotas fiziško zoposto aliejaus industrijoj, 
koks kada buvo,” sako Patroleum Age už balandžio 
15, 1922.
Dabartinis stovis nurodo, kad bal. 15 pranešimas 
bus per pilnu. Apskaitliuota pasididinimas automo- 

. bijių registracijos valstijose, kuriuos aprūpina
Standard Oil Company (Indiana) už 1922, taip kad 
apskaitoma 500,000, kas sudaro išviso panašiai užsi- 

/ registravimą 3,850,000 automobilių.
Raportai parodo, kad 1922 pavasaryj, gasolino sta- 
kas buvo krūvon susibėgęs iš dviejų principalių fak- 

, torių, abu iš greitai prabėgusio laiko; pirmas, sen- 
sacijinis išdirbimas Mėxia ir Haynesville laukų, iš- 
dirbimas, kuris nupuolė beveik iki pusei savo aukš
tumo ir smarkiai mažinasi, ir antras, tai smarkus ir 
bepertrųkio lietus, kuris išvežimą padare visai ne
galimu. Į 1
Šis gasolino zopostas turi būt panaudotas marke- 
tuose,' kad palaikius reikalingą patarnavimą. Ne
žiūrint ant to visko, didelio automobilių pasidaugi
nimo ir paprastas abelnas didesnis naudojimas ant 
kiekvieno automobilio smarkiai mažina popostą. s 
Standard Oil Company (Indiana) seka savo įstai
gos praktikavimą ir ima dalį dalyvumo žmonių ap
rūpinimui teritorijoj, patarnavimo reikmenims pasi
dauginus kad yra net abejojama, ar pasiseks visus 
savo rėmėjus aprūpinti ir patarnavimą gvarantuoti, 
nepaisant kur tai butų.
Visa organizacija persistato, kad pirkliavimas ta- 
vorų reikalingas gerovei žmonių ir stengiamasi apsi
rūpinti reikmenimis iš kalno, kad kompanijos paža
dėjimai butų išpildomi.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 So. Michigan Avė., Chicago.
'• i V i j 2833

Užsisakykite

■I

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

A.

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

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

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
(ofisą. 4

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

Adresas: Lietuva, Kaunas, “Socialde 
mokratas”, Keistučio gt. 40.— 1.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė.

Tel.: Pullman 6377.

DAVID RUTTER & ČO.,1 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar®
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 ...

1/

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

Katalogas
Visų musų gėriausių kompoztorių 

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

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

Chicago, III.

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
vi ausiu armo- 

s nikų, pianų ir
‘ kitų instru

mentų. Mu
sų armonikos yra 

gvarantuotos.
senas armonikas ir

f i

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St
Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
f.................... .

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrkct 6234, Market 4526

(Apgarsinimas)
PATARIMAI

Kada siųsi pinigus į Lietuvą, 
ir kada prieis reikalas greitai 
priduoti pinigų Lietuvon, tada 
siųsk per Federal Bond & Land 
Company, nes šioji kompanija 
geriausia ir greičiu u štai' priduo
da pinigus adresatams Lietu
voje auksinais ar doleriais ir 
kursas yra žemiausis ir visi pi
nigai yra užgvarantuoti Ameri
kos doleriais.

Jeigu kada norėsi atsikviesti 
savo gimines ar pažįstamus iš 
Lietuvos į Ameriką, tai pirk lai
vakortę ir daryk visus atkvieti- 
mui reikalingus dokumentus per 
Federal Bond & Land Company, 
nes šioji kompanija turi geriau
sius sutvarkymus kaslink išga
vimo pasportų ir kelionėje nie
kur netrukdoma.

Kada pats važiuosi į Lietuvą, 
važiuok per Federal Bond & 
Land Company, dėlto kad šios 
kompanijos linijų laivai yra pa
rinkimai geriausi ir nekur ne
reikia persėsti arba mainytis ant 
traukinių ar laivų.,

Jeigu nori investuoti saugiai 
ant didesnių nuošimčių pinigus 
tai pirk Federal Bond & Land 
Company real estate bondsus.

Jeigu nori pirkti žemės ūkei 
arba gatavą ūkę ar namą mieste, 
tai pirk nuo Federal Bond & 
Land Company, nes šioji kom
panija turi daugiausiai žemės, 
farmų ir namų ir parduoda pi
giai ir ant lengviausių išlygų.

Jeigu turi žemės, farmą, na
mą ar kokį gerą biznį, dėl grei
to pardavimo kreipkis prie Fede
ral Bond (Ųjand Company, nes 
šioji kompanija greičiausiai nu
perka ar kitam greitai parduoda.

Kada bus reikalas gauti vi
suose reikaluose teisingų infor
macijų ar legališkų patarimų 
kreipkis į bilę katrų šios kom
panijos ofisą.
Federal Bond & Land Company, 
666 W. 18th Street, Chicago. 
1439 So. 49th Court, Cicero, 111.

602-604 Association Bldg.
Chicago.

ŠIANDIE PINIGU |
KURSAS .

Siunčiant Lietuvon per mus: [ 
25c. už 100 auks.

arba
400 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

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

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

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

Telefonas Victory 9082
.................... /

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

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

—*——*—**—***         — ■ ■■ ■ 111 ■ ■ I I — 

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3854 So. Halsted St., Chicago 
Valandos į 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vakl Nedėliomįs 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendcnce Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 6574 

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

/----------------------------------------------------------------- X
Serganti žmones yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

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

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

(Kąmpas Monroe ir Dearborn 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, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

C-------- --------- - --------- ----------------/

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 £t.

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

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
forinos. Suvirs 800 iš
gydymų užrašuose.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th St.

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

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akįs
Skaudamos Akįs 
Raudonos Akįs 
žvairos .. Akįs.

Kurčios .. Ausįs
Tekančios Ausįs
Ūžiančios
Užkimštos Ausįs

Ausįs

Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papūtos Gerkle

Franklin O. Carter, M. D.
23 metąi prie State gatvės

120 So. State St., Chicago, III. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Ned&die- 

niais nuo 10 iki 12.

Telephone Yards 5834

OR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

Dr. A. J. BP2RTAŠIUS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

—"J* !■■■' 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.



NEPRIĖMĖ KALfiJIMAN.

ji po

įvyko

palengvinimu per vartojimu

x:
U

117
325

NEGAVO ATLEIDIMO NUO 
ŽMONOS; NUSIŽUDĖ.

DAUG “DIVORSŲ 
CHICAGOJ.

t vaka- 
“divor-

Už bandymą nuduoti 
prohibicijos agentu 
Ganover tapo priteistas 
menesių kalėjimai!.

Moterip St tprnifoj a b s

Patirsite, kad jisai yra 
veiksmingas sugražimui spėkp 
s u regu Ravi m tų moteriškę 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveiku, normališkp padėjimu

KAI HA $1.23

Klal^Ųie pas apOe^orilis.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS. IOWA

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

Bėgyj vienų metų 
5,751 “divorsai”. Teisėjas 
McDonald dabar paėmė 
cijas, nes, sako, tiek ' 
sų” ji labai privargino.

Howard Meyers nusižudė, 
išgerdamas nuodų, vien tik 
dėlto, kad jo žmona atsisakius 
“dar syki’’ dovanoti jam už jos 
apleidimą.

EX-PROHIBICIJOS AGEN
TAS GAVO 18 MĖNESIŲ 

KALĖJIMO.

esąs
F ra n k G.

18

Trečia klesa tiesiog yra puiki.

Pilnas informacijas gausite 
agentų arba
THE ROYAL MAIL STEAM

PACKET CO.,
W. Washington St., Chicago.
Second Avė., So. Minneapolis.

NAUJIENOS, Chicago, HL
f

Utarninkas, Liepos 18, 1922

CH1CAGOS
ŽINIOS ::

Lietuviu Rateliuose
WEST SIDE.

HARRINGTON NORIS 
PASIDUOTI.

Iš šio kampelio žinučių laik
raščiuose labai retai pasirodo. 
Tiesa, čia lietuvių veikimas 
yra nežymus, 1x4 visgi šis-tas 
veikiama.*

cha, pradėjo aiškinti, kad jis 
buvęs “privatiškas bankierius” 
per 15 meti] ir todėl esąs pri
tyręs ‘“biznierius.” Be to, jis 
dar esąs ir didelis patrijotas^ 
Ir kaipo toks, matydamas, kac 
Mildos Teatro Bendrovės Di
rektoriai susideda iš paprastų 
artojų, tai jis norįs ateiti 
jiems pagelbos ir parodyti

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME
MOTERŲ

REIKIA

MERGINŲ 100 MOTERŲ

PARDAVIMUI Studebaker 3 
pasažierių automobilius. Par
duosiu pigiai ar mainysiu ant 
Fordo. Turiu parduot greitai. 
Aug. Petraitis, 1701 Canal St.

Harringtono advokatas pra
nešė, kad Harriugtonas norįs 
pasiduoti į valdžios rankas.

Harringtonui kaucija buvo 
paskirta 40,000 dol., bet kai jis 
nepasirodė, tai dabar jam nu
mažino iki 15,000 dol. Mat ti- 
kimąsi, kad kai bus sumažinta 
kaucija, tai jis ne taip bijosiąs 
valdžiai pasiduoti.

August Erickson atėjęs teis
man paprašė teisėjo Adams, 
kad jis pasiųstų jį kalėjiman. 
Teisėjas nustebęs užklausė jo, 
kodėl jis norįs eiti kalėjimam 

—Aš atėjau, kad Jus pasiu
stumei kalėjimam

Kodėl Jus norite eiti kalė- 
jiman?

—Jus sakėte, kad aš turiu 
duoti savo žmonai kas savaitę 
po 10 dol., arba eiti kalėjiman. 
Kadangi aš negaliu tatai pada
ryti, nes nedirbu, tai ir atėjau 
kati jus mane pasiųstumčte 

kalėjimai!.

Užpcreitą sekmadienį, liepos 
9 dieną, M. Meldažio svetainėj 
įvyko įvairių draugijų 
rencija, sušaukta tuo 
kad prisirengus bendrai 
testuoti prieš sumanytą 
varžyti ateivius. Delegatų 
nuo įvairių draugijų buvo su
sirinkę gražus būrelis.

Atlikus kas reikia konferen
ciją atidarant, tartasi kokiu 
budu butų galima geriau pri
eiti prie plačiųjų minių, 
išnešus reikšmingesnį 
minėtą bilių protestą.

Nors konferencijoje tapo nu
tarta dėti didžiausias pastan
gas, kad pasiekus plačiasias 
minias, bet vis tik reikia abe
joti ar kas nors iš to išeis, 
nes kaip vėliau teko patirti, į 
svarbesnes komisijas pateko 

bolševikuoj antys 
kuriems paprastai 

sekasi ką 
o ne pozityvį

ko n t e
tiksiu,

kad 
prieš

—Ploščiy. Nes mat po šešių 
mėnesių bus žiema. Tai aš tu
rėsiu su kuo pareiti namon iš 
kalėjimo.

Tečiau teisėjas padėjo 
paranka.

| SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAS 
reGULATOR

girdėti, kad 
tai spaudos 

siekti”

elementai, 
visuomet geriau 
nors sugriauti, 
darbų nuveikti.

Ir dabar jau 
bolševikai, kaip
komisijoje, jau tariasi 
plačiasias minias išimtinai per 
bolševikų laikraščius, neva tai 
tam, kad prie progos parod
žius visuomenei,
vieni “atvira širdžia” 
jasi prieš suvaržymą 
Suprantama, iš 
kuriems savas 
giau rupi negu 
bas, tai nieko
ir tikėtis negalima.

— P Krivietis.

jog tik jie 
darbuo- 
ateivių. 

tokių žmonių,
k romelis dau- 
visuomenės la
ki Incsnio iš jų

BRIDGEPORT.

Mildos Teatro Bendrovė
“Meilės Traicė.”

ir

sve-
Teatro 

susirin-

Liepos 10 dieną Mildos 
tainėj įvyko Mildos 
Bendrovės Direktorių 
kimas. Dar prieš atidarant su
sirinkimą pasirodė, kad bus

jie 
di-
ne-

ge-

tani laikui direktorių vis dar 
nėra. Vieni jų eina teatran, 
antri smuklen, o treti stumdo
si gatvėj. Netrukus atvažiavo 
dideliu pilku automobiliu trys 
vyrai, taip sakant “traice” 
Vienas jų buvo Bagdžiunas, o 
kitų dviejų nepažinau. Vieni 
sakė, kad tai detektivai; o kiti, 
kad “kupčiai“. Prie tos “trai- 
cės” prisidėjo vienas vyriukas, 
su krepšiu knygų po pažasčia, 
ir Hartmonavicz. Vėliau 
pradėjo kalbinti kaikuriuos 
rektorius, kol pagalios tilo 
išvedė jų iš kantrybės.

Susirinkimas prasidėjo
rokai vėliau negu paprastai. 
Susirinkimą atidarius, Hart- 
monaviez pranešė, kad trys 
“svečiai” nori dalyvauti susi
rinkime ir davė įnešimą, kad 
jie butų pakviesti, visai nepa
aiškindamas kas da vieni tie 
“svečiai” esą. Bet buvo tam 
pasipriešinta. Po to kilo gin
čiai. Pagalios nubalsavo “sve
čių” susirinkimai! neįsileisti.

Kiek palaukus vėl įnešė, kad 
“svečiai” butų pakviesti nors 
susirinkimui pasibaigus. Ir vėl 
ginčai prasidėjo. Tečiaus šį 
kartą visgi nubalsavo, kad 
po susirinkimui “svečius” ga
lima įsileisti vidun.

Siusir/ likimui užsibaigus, 
“svečiai” buvo paprašyti vi
dun. Pasirodė, kad tai butą 
tos pačios “traicės”. Nors jau 
buvo 12 valanda nakties, te
čiaus pirmininkas A. J. Vąlo- 
nįs paprašė “svečių” pasiaiškių 
ti kokiais tikslais jie čia atvy
ko. x

Bagdžiunas, “introdusinęs” 
savo draugus Krukonį ir Bu-

liau pripatodė, kad jis esąs 
teisingas žmogus, nes, girdi, 
visi privatiniai bankai susiban- 
krutino ir nunešė žmonių de- 
pozitus, o jis to nepadaręs.

Iš jo kalbos pasirodė, kad 
jis esąs “nabašninkų eksper
tas”, ir kad su kitais dviem 
savo prieteliais jis norįs ateiti 
ir padaryti Mildos Teatro Ben
drovės šėrininkams “didelę 
mielaširdystę.”
Kadangi jis kalbėjo apie pus

valandį, tai kai kurie direkto
riai šnybždėjo ar tik jis, k'tfipo 
geras pat rijo tas, nepareikalau
siąs už savo kalbą atlyginimo, 
nes girdi, Cbicagos Lietuvių 

į Auditorium Bendrovei kalbė
jęs tik 15 minutų ir tai parei
kalavęs 25 dol. atlyginimo...

Po jo buvo perstatytas Kru- 
konis kalbėti. Jis, matyt, dar 
tiek nebuvo išsilavinęs, nes ‘tik 
pasisakė, kad jis turįs tikslą 
varyti spekuliaciją su Milda. 
O Buclias tai visai atsisakė 
kalbėti. 'l'iirbut nu jaute, kad 

jau pirmasis kalbėtojas palie
jo “binzus...”

16 iki 25 metų patyrusių ope
ruotoji] foot preserių ir punch 
preserių. Patyrę operuotojos ga
li padaryti iki $30 į savaitę. Ga
lime panaudoti kelias pradines— 
mokintis apie 18 metų. Atsi- 
neškit gimimo metrikus. Ateiki
te pasirengę dirbti 7:30 ryto.

VICTOR MFG. & CASKET CO., 
5750 W. Roosevelt Rd.

X

REIKIA apsukrių merginų, 
tarpe 18 iki 25 metų, dirbti 
prie dešrinių žarnų. Nuolatinis 
darbas, gera alga.

Kreipkitės į superintendento 
ofisą. t
OPPENHEIMER CASSING CO.

1016 W. 63rd St.

PARDAVIMUI
BRIGHTON PARK

Pardavimui saliunas ir bučernė ant 
6 kampų tik 1 saliunas per 3 blokus, 
šiaip ir taip tik ta viena bučernė. 
Vieną iš dvieju galite pirkti.

2559 W. 39th St., 
Pershing Road.

BEVEIK DYKAI
Pardavimui grosernė labai geroj 

biznio vietoj; biznis cash, jokių kredi
tų nėra. Pardavimo priežastis labai 
svarbi. Kas pirmas atsišauks, tas lai
mės. i

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA 
perte Šiaur-rytinis kampas Halsted ii 
31-os gatvių, 75x128, kaina 35,000. 
Tinkantis automobilių patarnavimui ii 
sales room. Dubeltava gatvekarių li
nija ,transferinis kampas, dabartiniai 
įrengimai, vieno aukšto mūras, už 
krautuvę rendos gaunama $350 į mė
nesį. Lysas, išmokėjimai. $10,000. 
Savininkas 2603 S. Halsted St.

Lowe Awe., arti 32-os, 4 kambarių 
mūrinė cottage $1,600. Išmokėjimai, 
$800 cash. Kreipkitės 2G03 S. Hals
ted St., pirm 8 vai. vak.

Union Avė., arti 36-os, 8 kambarių 
cottage, 2 rendos, 2 lotai. Kaina 
$3,300. Priimsiu $1,000 cash, likusius 
mėnesiniais mokesčiais.

Kreipkitės: 2603 S. Halsted St., 
pirm 6:30 vai. vak.

May gatve, tarpe 76 ir 77-os, dide
lis 30 pėdų lotas, su įtaisymais, ir iš
taisyta gatvė; cemento šalygatviai 
suros, vanduo, vertas $1,500. Kaina 
$1,250. Kreipkitės Marx, savininkaš. 
7546 Peoria St., pirm 8 vai. vak.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio (komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3331 S. Halsted 
Str., Phone Yards 6894.

PARDAVIMUI pigiai 2, 4 
kambarių flatai: gasas, elektra 
ir viskas gerame padėjime.

7250 So. May St.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI ICE CREAM, 
kendžių, notions ir visokių daiktų 
krautuvė. Pardavimo priežastis 
tis. Kaina labai prieinama. 
' Kreipkitės:

W. WILMAN,
4323 So. Honore St.

mir-

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MURI- 
nis namas ir skiepas pilnai įrengtas. 
MaŠinšapė ir garadžius, 10 kambarių 
flatas viršuj. Gera proga, kur gali
ma pinigų uždirbti, taipgi gaso sto
čiai, 3 gatvės — Peoria, Canalport ir 
21-ma. Turiu greitai parduoti.

Patartina 
kams būti
“traice...”

Mildos šėrinin- 
atsargiems su ta

— Direktorius.

Pranešimai
Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 

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

Roseland. — L. S. M. Ratelio susi
rinkimas įvyks utarninke, liepos 18 d., 
8 v. v.', C. Strunvilo svetainėj. Visi 
rateliečiai kviečiami būtinai jame da
lyvauti. ( — Valdyba.

Bridgeport. — šv. Domininko Drau
gystė laikys savo mėnesinį susirinki
mą trečiadienį, liepos 19 d., 7:30 vai. 
vak., šv. Jurgio par. salėj, 32 Place 
ir Auburn Avė. Visi nariai atvykite 
laiku ir atsiveskite naujų draugų. Įsto
jimas draugijon sumažinta iki 1 dol. 
ir gali įstot sveiki vyrai nuo 18 iki 45 
metų ainž. — Rašt. A. Bugailiškis.

ASMENįl JIESKOJIMAI
JONAS JASINSKAS turi tuo- 

jaus atsišaukti, nes yra labai 
svarbus reikalas. Tuojaus atsi
liepk, kaip tik perskaitysi šį pa- 
jieškojimą Tel. Yards 0855. 2513 
So .Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA audėjų vyrų ir mo
terų rankomis audžiamų staklių 
(varstotų), lygiems kaurams 
austi; darbas nuo šmotų.

Kreipkitės tuojaus.
OLŠON RUG CO., 

1500 W. Monroe St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 50 merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, nuo šmotų.

Amferican Insulated Wire Co., 
954 W. 21st St.

REIKALINGA mergina arba mo
teris be vaiko prie namų darbo ir 
prižiūrėti 14 mėnesių mergaitę. Vai
kis, kambaris ir gera alga. Meldžiu 
atsišaukti, o busite mylima, kaip duk- 
;ė. Atsišaukite tuoj Naujienos, 3210 
S. Halsted St. numeris 130 arba tel. 
Yards 1496.

REIKALINGA mergina nešti 
valgį į stalą per pietus: nuo 11 
vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Mo
janti savo darbą. New City Res- 
taurant, 4630 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
kendžių Storas visokių tautų apgyven
to] vietoj. Biznis išdirbtas. Priežas
tis pardavimo, nes aš esu našlė, ne
galiu biznio užžiurėti. 
Atsišaukite:

Tel. Boulevard 1072.
PARDAVIMUI garadžius, biz 

nis išdirbtas ir vieta labai gera, 
—kito garadžiaus arti nėra. Vie
ta randasi arti bulvaro ir prie 
bizniavos gatvės South Sidėj. 
A tsišaulcite tuojaus. Klauskite : 
Anton Visbaras, 3241 S. Halsted 
St., antros lubos.

2 aukštų mūras ir skiepas, bizniava 
prapertė: krautuvė ir 6 kambarių fla 
tas viršuj, garadžius užpakalyj, prie 
Halsted ir arti 35-os gatvių. Tinka 
visokiam bizniui. Apleidžiu miestą 
Matykit ar kreinkitės:

S. G. TUPONICH.
1315 W. 18th St., Tel. Canal 1640

PAGRIEBIMUI
Kampinis akeris, 2 blokai į pietus 

nuo Ogden Blvd., Bertvyn, III., kuris 
susideda iš geros stubos, didelio tvar
to ir vištininko: vištos, žąsys ir jer- 
sey karvės. 150 pėdų grėpsų ir kitų 
fruktinių medžių; pavėsiui medžių ir 
puiki pievukė. šaltinio ir miesto 
vanduo. Gasas, elektra ir suros. Vis
kas apmokėta. Turi būt parduota 
šią savaitę, $4,900.

DRS. KABANA & K AB ANA 
6622 W. 22nd St. 

Chicago, III.
Tel.: Clvde 987 R., 

arba 128 N. Wells St.

REIKIA DARBININKįĮ

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių storas. Biznis daromas 
geras, renda pigi. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

2917 So. Lowe Avė.

VYRŲ
REIKIA salesmanų — turime la

bai puikia pardavojim-o propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Mušti žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Ilerris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA 50 vyrų prie dirbtu
vės darbo. Gerą mokestis.

AMERICAN JNSULATED 
WIRE CO.,

2025 So. Morgan St.

REIKALINGAS duonos išva- 
žiotojas. Seni kčstumeriai. Rei
kalinga kaucija. Atsišaukite tuoj

3838 S. Kedzie Avė., • 
Tel.: Lafayette 5044

!! REIKIA !!
Paprasti] darbininkų į galva- 

nizayimo skyrių. 42 centai į 
valandą. Joslyn Mfg. & Supp'ly 
Co., 3700 S. Morgan St.

REIKALINGAS draiverys 
duonos išvažiojimui, gera moke
stis. Atsišaukite greitu laiku.

3601 S. Emerald Avė.

REIKIA tvirtų vyrų dirbti 
prie pipe mašinos. Ateikite pri
sirengę dirbti.

1338 W. 22nd St.

REIKIA barberio dirbti vaka
rais ir subatomis.

2734 W. 43rd St.

REIKIA mūrininkų 4900 Wa- 
shington Blvd., 1730 Junevvay 
Terrace, Waller & Racine St. Au- 
stin $1.50 į valandą.

Thogersen & Ericksen

RAKANDAI
PARDAVIMUI RAKANDAI DEL 

8 kambarių flato. Riešuto medžio 
miegamas kambarys, pariioro rakan
dai apsiūti skūra. Kaurai, fonogra
fas, grojiklis pianas, lempa pastato
ma ant žemės ir tt. Turiu parduoti 
iki rugpjūčio lmo.

4643 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI rakandai 4 
ruimams. Turiu parduoti grei
tu laiku ir už pigią kainą. 4800 
Gunninson Avė. & Cicero Avė., 
Phone Kildare 4953.'

PARDAVIMUI rakandai visi 
ant syk, arba atskirai. Taipgi 
galima parendavoti tą patį flatą. 
Priverstas parduoti, kadangi šią 
šalį apleidžiu. 2908 W 38th PI.

PARDAVIMUI su 4 krėslais 
barbernė, 4 kambariai dėl gyve
nimo. Lietuviais apgyventa, ren- 
da $50 ir lysas 2 metams. Atsi
šaukite, 5520 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI barbernė, ge
ra, vieta — turiu greitai parduo
ti, nes išvažiuoju į Lietuvą.

606 W. 33rd St.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė. Didelis Bargenas.

604 W. 31st St.

ir

PARDAVIMUI ARBA MAINYMU] 
6 flatų mūras; pečium apSildom^as, vi
si po 4 kambarius, A. 1 padėjime 
2615 Emerald Avė. Šis yra bargenas, 
matykit mane šiandien C. Kibort. 
LIBERTY LA N D & INVESTMENT 

COMI’ANY, 
^301 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 6775

PARDAVIMUI farma, arba 
mainysiu ant namo ar mašinos. 
63 akeriai žemės be gyvulių. 
Rašykit. P. Sasnauskis, R. 1, 
Brono, Mieli.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne labai dailioj-vietoj, dailus^, 
kampas; biznis gerai išdirbtas 
visas cash. 
greitai — važiuoju į Lietuvą. 
Kreipkitės 2900 Lowc Avė.

Parduosiu pigiai ir į»me,

PARDAVIMUI barbeno šapa: 
cigarai, saldainiai, daikteliai mo
kykloms ir kitokį smulkus tavo- 
rai. Taipgi kampinis muro na
mas 2 augštų. Lafayette 6584. 
2734 W. 43rd St.

PARDAVIMUI sa,liūnas, vie
ta gera apgyventa visokių tautų 
biznis1 geras. Savininką galima 
matyt nuo 12 lig 2 po pietų ir 
po 6 vak. 5959 S. State St. kam
pas 60 St.

PARDUODU mažą saldainių 
štorelį: ice cream ir visokių pa
rankių'daiktų. Kas norite dai
laus biznio, atsišaukite. 634 W. 
18th St.

PARDAVIMUI ŠVIEŽIOS MĖSOS 
pedliorystės biznis. Biznis , didelis, 
naujas trokas — 3-jų menesiu senas. 
Turiu parduoti trumname laike, nes 
apleidžiu miestą. Viskas bus parduo
ta už riirmą pasiulijima. Savininką 
yra galima matyti po 5-kių vakare ir 
nedčliomis visą dieną.

A. J.,
4515 So. California Avė.

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

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

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

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

3652 Union Avė., 2 aukštų medinis 
namas po 4 ir 4 kambarius, gera pra
pertė. Priimsiu $700 cash, likusius 
mėnesiniais išmokėjimais. • Kaina 
$2,500. Kreipkitės prie savininko, 
2603 S. Halsted Street.

368 E. 69th St., 3 aukštų su skiepu 
mūrinė krautuvė ir 2 flatai. Priimsiu 
£2,500 įmokėjimo, likusius mėnesiniais 
išmokesČiais. Kaina $12,500. Kreip
kitės prie savininko, 2603 S. Halsted

I Street.
2712 Emerald Avė., 3 aukštų mūri- 

' nis namas, 3 flatu po 6 kambarhfs. 
f Puikių plytų budinkas, gerame padė-

, £1,500 cash, likusius išmokes
Čiais . Kreinkitės ir matvkit savinin
ką, 2603 S. Halsted Street.

PARDAVIMUI mūrinis 3-ių 
pagyvenimų su Storu namas.

3300 Union Avė.

$975 NUPIRKSI puikią stubą 
su maudyne, tvartu, 100 vištų, 
gerą melžiamą karvę, arklį, brič
kelę, arklą etc., ant 10 akerių ar 
daugiau. Puiki žemė, pigi renda, 
gera daržo žemė, prie pilto vieš
kelio ir gatvekarių. Veik greitai, 
tuojaus gali eit gyvent, L. J. 
Concred, Summit, III. Tel. Sum- 
mit 183-J

NEGIRDĖTAS BARGENAS _
• CHICAGOJ

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

Kriaučių šapa ir vvriškų ap’ėdaln 
gents funishings. Išviso vertės už 
$3.000, parduosiu tik už $1.500, arba 

, mainysiu ant automobilio, loto, piano 
ar mažo namuko. Pardavimo prie

žastis labai svarbi. Ka<- nori geros 
nrnp-aa, msiskubinkit. J. Namon, 
»08 W. 33rd Placc. arti Halsted St. 
Tel. Boidevard 1550. Gilima matyt 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.'

DIDELIS BARGENAS

mūriniai 8 pagyvenimų namai.
* ~ Parduo-

nes važiuoju j Lietuvą.

2 i
Rendos neša $90 į mėnesį, 
siu pigiai, 
Namas randasi 1633 So. Canal St. 
Savininką galima matvt nuo 6 vak. 
Rutkauskas, 725 W. 17th St.

Jieškau agentų. Kas gali parduo
ti 6 lotus. Michigan valst. Visi lotai 
kampiniai ir prie pat Lake Wood sto
ties.

STOGUI-ŠERIIS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos kaina 
L. KAUFMAN & CO.,

State Bank
114 No. La Šalie St., 

_____ Chicago, III.

MOKYKLOS

DIDELIS BARGENAS

5 kambarių namas, elektros šviesos 
geras, vanduo ir maudynes, didelė 
barnė ir vištininkas, lotas 52 pėdų plo
čio ir 125 pėdų ilgio, 1 karvė ir apie 
40 vištų, yra labai geroj vietoj, netoli 
nuo gatvekarių linijų, 2 blokai nuo 103 
gatvės ir 2% nuo Vincennes Avė. 
Del didesnių informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:

F. M. JOGMINAS, 
11247 Michigan Avė., 

Roseland, III.
Telefonas Pullman 0439

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit, išlygų paklausdamL

Sara Patek, pirmininkė. 
C.---------------------------------------------- ?

1922 METŲ SENSACIJA

Štai stebuklinga proga nusipirk
ti lotą puikioj residencijoj ir biz
niavo] vietoj. Vieta atsiranda 
tik 20 minutų važiavimo nuo 
miesto, prie 3-jų didžiausių bul-

PARDAVIMUI grosernė ir bu varų kaip tai: Pershing Rd., Oak 
černė labai geroj vietoj. Parda
vimo priežastis labai svarbi.

2159 W. 22nd Place

NAMAI-ŽEME

Park ir Ogden bulvarų, mokyk
los,zoologinis sodas, piknikiniai. 
daržai ir Mount Auburn kapinės.! 
Gatvekariai ir 3 blokai prie gelž-’ 
kelio stotis. Vanduo, suros, ce
mentiniai saidvokai, gasas, elek
tra ir medžiai įvesti ir užmokėti.PARDAVIMUI BIZNIAVAS MU- ..........................

rinis namas 3600 Lowe Avė. Storas( Parduosiu SU įmokėjimu 15% pi-, 
ir 3 flatai. Mūrinis garadžius pasta- j njgaįs įr į mėnesį. Atsišau-1 
tytas pereitais metais, vietos dėl 2jų .... . , . i
mašinų. Parduosiu už $10,500, puse Kitę tllOjailS, Ties tai yla paskuti- 
įmokėti .kitus ant pirmo morgečio už ng proga jūsų gyvenime. Nauiie- 
6%. Atsišaukite P. Zelnis, 2928 Elston x irron c< tt i x j r>Av«:, Phon« Juniper 2714. nos> 1739 s- Halsted St., Box 691

__AL ___

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname J patrini] padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

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

Master Sewing School
Princi palas

. JOS F. KASNICKA 
190 North State St 

Kampas Lake SL 4-fl.




