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Pilsudskis rezignavus
Jaučia anglių trukumą

> ' ' ' I————*

Gal atidės gatvekarių streiką
Lenkijos prezidentas Pil 

sudskis rezignavo.
VARŠAVA, liepos 20. --Šia n 

die rezignavo Lenkijos prezi
dentas Juozas Pilsudskis.

(Žinia dar nėra patvirtinta, 
todėl reikia priimti ją su pa- 
abejojimu. Tarp Pilsudskio ir 
seimo pastaruoju laiku iškilo 
didelių kivirčių. Pilsudskis pri
vertė rezignuoti Ponikovskio 
kabinetą. Paskui po i'go med
žiojimo tapo sudarytas Pilsud
skiui prielankus Slivvinskio ka
binetas, kuriame Lenkijos už
sienio reikalų ministeriu buvo 
lietuvis Narutavičius, brolis 
buvusio Lietuvos tautos tary
bos nario Stasio Narutavičiaus 
iš Telšių. Seimas tą kabinetą 
pašalino ir “vyriausioji komi
sija” paskiro didelį Pilsudskio 
priešininką Adal’bert Korfanty 
sudaryti naują kabinetą. . Pil
sudskis atsisakė patvirtinti 
Korfanty premjeru ir užvakar 
atsisakė patvirtinti to Korfan
ty sudarytą kabinetą, delei ko 
seime kilo dideliausis triukš
mas. Seimo • didžiuma — 
kraštutiniai atgaleiviai, yra 
griežtai nusistačiusi prieš Pil
sudskį. Prie tokių aplinkybių 
Pilsudskis galėjo ir rezigmto-

Pennsylvania Coal and Co- 
ke Co. paskelbė, kad ji atida
rysianti 'kasyklą, bet ji nesiga- 
bensianti streiklaužių iš kitų 
vietų, bet kviečia streikierius 
grįšli į darbą už nukapotą al
gą-

Mieliigano gubernatorius pa
skelbė, kad jei kompanijos ne
priims Hardingo pasiūlymo ir 
neatidarys savo kasyklų iki 
ateinančio panedėlio, tai pati 
valstija paims visas tas kasyk
las ir jas operuos.

Anglikasių urlija) paskelbė., 
kad jei kasyklos bandys atsi
daryti ir dirbti pagelba strei
klaužių, tai unija paskelbs 
streiką visų dar palikių ka
syklų prižiūrėtojų. Jei tai butų 
padalyta, daugelį kasyklų tuo
jaus užlietų vanduo ir šiaip 
kasykloms butų pridaryta .di
delių nuostolių, nuo kurių jos 
negreit galėtų atsigauti. Ma
noma, kad delei to kietųjų an
glių kasyklos nė nebandys atsi
daryti iki pilnai nebus su uni
ja susitaikinta ir iki streikas 
nebus atšauktas.

Už darbininką susivie
nijimą.

VVisconsino unijos dalyvaus 
darbininkų partijų koalicijoje.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entercd as second Class Matter Mai’ch 7, 1914, at tho Post Office of Chicago, III., 

under tho Act of Mareli 3, 1879.
■ ......I ■! I „m ...j. N ,1 m ,,1 ■ gi!!L—........... .

Chicago, III., Subata, Liepos-July 22 d., 1922

Bando stabdyti
' > ■

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ne iv s

Published by the Lithuanian News Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Streikuos 50,000 siuvėju.
Motery ruby siuvėjai sustrei

kuos New Yorke 
utarninke.
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No. 171

NEW YORK, liepos 21.
50,000 narių International La- 
dies (’(armenl Workers’ unijos 
“clock and suitmakers” sky
riaus sustreikuos 10 va!., utar- 
fiinko ryte, uždarydami 2,800 
dirbtuvių New Yorke. linijos 
prezidentas Joseph Schlcssin- 
ger '.sako, kad streikas, ar “su
stabdymas darbo”, tapo pas
kelbtas tiksiu “karta ant visa- 
dos” suorganizuoti likusius 
darbininkus ir panaikinti viso
kias prakaitines, 'kaip “drau
giškas“ ar “korporacijų” dirb
tuves.

Ketina importuoti anglis.

Lietuvos žinios
Iš Vilniaus. ■

■•i
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Pradedama jausti anglių 
trukumą.

Pienuojama anglių porcijos 
Kasyklos vis dar tik rengiasi 

“atsidaryti.”

porcijų visiems
Pirmiausia tos 

įvestos geležinke- 
jau pradeda truk

Lenkų kolonistai. Apie įterp
tus Vilniaus krašto lietuvių ir 
gudų tarpan kareivius ko
lonistus endekų “Dziennik Wi- 
lenski“ rašo: “kolonistų san
tykiai su vietos gyventojais 
yra blogi ir kaimynai ima ko
lonistų šalintis, 
įnynai žiemą

Jei kurie kui
si uo ar tuo yra 
tatai darė, nau
jųjų arklius ar 
Ypačiai priešais

y
4:

WASHINGT(>N, liepos 21.— 
Visoje šalyje pradedama jau 
jausti vis didėjanti anglių tru
kumą. Delei to jau daugelis 
dirbtuvių turėjo užsidaryti. 
Anglių trukumą jaučia ir ge
ležinkeliai, kurie turi mažinti 
skaičių traukinių. Delei to 
prekybos sekretorius Hoover 
išdirbinėja pienus apie anglių 
porcijas. Tuo pienu pirmiausia

WASHINGTON, liepos 21.
Valdžia yra įsitikinus, kad 
ateinančią žiemą bus anglių 
trukumas, nežiūrint kokibs nė 
butų streiko pasekmės. Todėl 
jau dabar galvojama apie įve
dimą anglių 
gyventojams, 
porcijos bus 
liams, kurio 
ti anglių.

Taipjau manoma sumažinti 
anglių trukumą anglių im
portavimu iš Kanados ir Angli
jos. Importavimas anglių pra 

, sidėsiąs už kelių dienų ir tam 
busią panaudota daugybės lai
vų. Bet ar Kanados ir Angli
jos angliakasiai leis gabenti 
anglis į Ameriką?

Gal atidės gatvekarių dar 
bininkų streiką,

o
Kompanija iki liepos 25 
gal ir toliau mokės senąją 

algą.

d.

taipu su atidarymu ka- 
visai nevyksta. Dar nė 
kasykla neatsidarė ir 

nežino kada atsidarys.
Pennsylvanijos

žinkeliai. Neorganizuotų kasy
klų anglis busią pirmiausia 
siunčiama į šiaurę, į ežerų uos
tus ir geležinkeliams.

Tuo 
sykių 
viena 
niekas
į niekurias 
vietas siunčiama kazokus da
boti kasyklas, kurios neva ren- 

atsidaryti. Viena kompa- 
pasiskundė valdžiai, kad 
gubernatorius nesutinka 
milicijos apsaugai ka-

giasi
nija
Ohio
duoti
syklos; ji todėl prašo prisiųsti 
f edera 1 i nę karino menę.

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

šiandie — apsiniaukę ir gal
būt lietus; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:33 v., leidžiasi 
8:20 v. Mėnuo teka 3:41 v. n.

CHICAGO. — Išrodo, 
gatvekarių darbininkų 
kas gali būti atidėtas neapru- 
bežiuotam laikui.

Vakar atvyko į Chicago 
centralinis gatvekarių darbi
ninkų unijos prezidentas Ma- 
hon, kuris vienas turi teisę pa
skelbti streiką, ir jau pradėjo 
pasitarimus su darbininkų vir
šininkais. Paskui jis tarsis ir 
su gatvekarių kompanijos vir
šininkais, pabandyti ar jam 
kartais nepavyktų sutaikinti 
darbininkus su samdytojais, ir 
tuo išvengti gatvekarių ir ele
vatorių darbininkų streiko.

Tuo pačiu laiku gatvekarių 
kompanija paskelbė, kad ji al
gas už pirmąjį pusmėnesį lie
pos mėnesio liepos 25 d. iš
mokės senąja algų skale, nė 
kiek jų nenukapojusi. (Ji ma
nė algas nukapoti nuo liepos 
2 d.). Tokis paskelbimas iš
šaukė pas unijos viršininkus 
pasitenkinimą.

strei-

Jie sako, kad jei kompanija 
ir toliau mokės senąją algą, 
jie sutinka tartis su kompanija 
kad ir neaprubežiuotą 
neskelbdami streiko, 
bus bandoma 
kompanija apie 
nosios algos iki 
d. Gali būti, 
taps atidėtas iki 
panija nepradės

laiką, 
Dabar 
rti su 

mokėjimą se- 
rugpjučio 10 
kad streikas 
tol, kol kom- 
mokėti nuka-

Nurodo budus sutaikinti 
streikus.

Tariasi apie koncesijas.

vedamos tarybos su kompani
ja. ■■ > -

Kalbama, kad kompanijos 
advokatas Gurley išvažiavo į 
Ne\v Yorką pasitarti su tikrai
siais Chieagos gatvekarių sa
vininkais — Wall gatvės ban 
kiečiais.

Šiandie bus pasitarimų su 
kompanija, kurie nulems, ar 
streikas tuojaus bus paskelb
tas, ar ant toliau bus atidė
tas. Jei streikas bus paskelb
tas, jis veikiausia prasidės ne
dėlios naktį. Bet daugelis ma
no, kad kompanijai mokant 
senąją algą, streikas bus ati
dėtas gaj 
mėnesio.

darbininkai ir
susieitų”, sako

‘‘Valdžia darė

sekamo

susitai- 
tą suši

dei butų padarytas 
k imas su kompanija, 
taikintą turės patvirtinti darbi
ninkai visuotinu balsavimu.

Šaukiasi pasitarimui.
CHICAGO. — Prezidentas 

Hardingas, į kurį dabar yra 
atkreipta visų domę, laukiant 
jo įsimaišymo į geležinkelie
čių streiką, vakar pakvietė 
atvykti tuojaus į Washingtoną 
iš Chieagos geležinkelių darbo 
tarybos pirmininką Hooper. 
Hardingas nori pasitarti su 
juo apie streiko padėtį ir kaip 
streiką galima butų sutaikinti

Gompers reikalauja, kad vald
žia sušauktų streikierių ir 

samdytojų konferencijas.
---------- --------------------

WASH1NGTON, liepos 21.
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers 
šiandie išleido ilgą pareiškimą, 
kuriame reikalauja, kad fede
ralinė valdžia sušauktų anglių 
ir geležinkelių kompanijų ir 
streikuojančių darbininkų kon-i 
ferenciją ir tuo pradėtų tiesio
gines derybas apie užbaigimą 
streiko.

“Mes kviečiame valdžią pasi
rūpinti, kad 
samdytojai 
Gompersas.
viską, išėmus vieną logišką ir 
reikalingą dalyką.

“Valdžia nemažai grūmojo. 
Ji kalbėjo apie kareivius ir 
apie publikos teises. Ji nieko 
nekalbėjo apie konferenciją ir 
veik nieko nepasakė apie dar
bininkų teises.

“Darbininkai reikalauja, kad 
valdžia kalbėtų apie konferen
ciją tarp samdytojų ir darbi
ninkų, kaip anglių industrijoj, 
taip ir geležinkelių dirbtuvių 
streike. • Konferencija lik ir 
yra reikalinga?.”

Gompersas nurodo, kad tik 
sušaukimu tokios konferenci
jos ir galima užbaigti streikus, 
o ne grūmojimais ir žvangini- 
inu ginklų.

Sumušė respublikonus.

(Chicago and North\vestcrn 
geležinkelio klerkai 
kutino kompanijos 
Jei atsakymas bus 
nantij, tuojaus bus
7,300 to geležinkelio 
streikas.

laukia ga- 
atsakymo. 
nepatenki- 
paskelbtas 

klerkų

DUBLINAS, liepos 21.
-Gautomis žiniomis, Airijos 

savyvaldybininkai sumušė ir 
išvijo po -smarkaus mūšio res
publikonus iš Waterford. Res
publikonai skubiai bėga į pie
tus. Limerick irgi beveik vi
sas yra savyvaldybininkų ran
kose.

Galva 
Maksim 

iki suba- 
i Berli- 

Krasinas, 
; kon- 
jvairias

HAAGA, liepos 21.
Rusijos delegacijos, 
Lilvinov, pasiliks čia 
tos, paskui išvažiuos 
na. Jis ir Leonidas C
po užsibaigimo Haagos 
ferencijos, svarsto j 
koncesijas su Anglijos ir Ilc- 
landijos finansistais...

ILeslie Urųuhart, atstovau
jantis įvairius Anglijos kasyk
lų interesus, ir pulk, Boyle, at
stovaujantis Shell aliejaus in
teresus, ir kili biznieriai turi 
nuolatinių susižinojimų su Lit- 
vinovu- ir Krasinu.

OSHiKOSII, Wis„ liepos 21. 
•— Organizuoti VVisconsino 
darbiniifkai nutarė remti judė
jimą už darbininkų partijų ko
aliciją netik valstijoje, bet 
ir visoje šalyje. Wisconsino 
Darbo Federacijos konvencija 
vienbalsiai priėmė pasiūlymą, 
kad Federarfja dalyvautų kon
ferencijoje tikslu suorganizuo
ti naują politinį judėjimą, ku
ris apimtų ir sujungtų 
darbininkų ir -smulkiųjų

dedami juos 
žemės dalį, 
kolonistams yra nusistatę dva
ro darbininkai, kurie žemės re 
formos įstatymu einant jautė
si turį pirmenybes gauti dvaro 
žemės, o čia radosi pavojingų 
ateivių.

Kolonistai sudaro nežymės 
grupes nepalankių jiems žmo
nių miniose ir turės išnykti be 
Lenkų valstybės naudos arba 
valstybė gaus vis juos dirbtinai 
palaikyti. Vienas dalykas žmo
nių apie jųjų nusistatym^, 
šiaip yra pasakęs: “Jei ištiks 
karas, abejoju, ar begausime 
savanorių iš kolonistų.“ Kiti 
sako juos esant palankius ko
munizmo idėjai. Ir ištikrųjų, 
Lydos ir Braslavo aps. rinki
mų metu kolonistai ar buvusie
ji kolonistai agitavo bolševikų 
naudai.

.•

visas 
ūki-

Haagą ir turėjo ilgą pasitarimą 
su iLitvinovu apie Rusijos šel
pimą.

-LOS ANGELES, Cal., liepos 
21. — Rašytojas Upton Sin
clair tapo nominuotas Socia
listų partijos kandidatų ,į se
natorius. Jis priėmė kandidatū
ra su sąlyga, kad jam reikės 
pasakyti tik vieną prakalbą 
laike rinkimų kampanijos.
gg--------l-------------------   —

Liepia areštuoti redaktorių.
TOPEKA, Kas., liepos 21. - 

Kansas gubernatorius Allen 
įsake areštuoti savo artini iausį 
draugą \Vm. Allen \Vhite, re
daktorių Emporia Gazette už 
tai, kad tasis savo lange iška
bino prielankų streikuojan
tiems geležinkeliečiams straip
snį. White nepaisąs arešto ir 
gubernatoriui nenusileisiąs. 
Straipsnis tebėra lange iška
bintas.

Prieš svetimšalius.
WASIIINGTON, liepos 21.— 

Atstovas Edmonds, republiko- 
nas, paskelbė, kad kada susi
rinks atstovų butas jis įneš bi- 
lių, sulig kurio bus deportuo
jami visi svetimšaliai, 
dalyvaus darbininkų 
imtose. Deportavimui
šią, kad svetimšalis buvo mi
nioj, nors ir nieko nebūtų da-

lt u rie 
sumiši- 
užtek-

Rusiją valdą 7 žmonės.
Londonas, liepos 21. — 

Gautomis (patikimomis žinio
mis, Leninas taip sunkiai ser
ga, kad jis niekad negalės grįs
ti valdžion ir gyvena po sar
gyba savo dvare. Rusiją dabar 
valdo komitetas iš 7 žmonių, 
susidedantis iš Stalino, Kame- 
nevo, Trockio, Zinovjevo, Bu- 
charino, Dzeržinskio ir Byko
vo. Svarbiausiu asmeniu yra 
Stalin, kadangi Trockiu jo 
draugai nepasitiki.

Milionierius bankrutijo.

Geležinkeliai betgi vis dar 
nenori taikintis su darbinin
kais ir net atsisakė tartis su 
senato komitetu, kuris tyrinė
ja geležinkelių padėtį ir dabar
tinį streiką.

Nežiūrint tokio geležinkelių 
užsispirimo ir nenorėjimo nu
sileisti darbininkams ir tai
kintis su jais, jie jaučia strei
ką ir kasdie .vis daugiau trau
kinių skaičių mažina.

PINIGŲ KURSAS
J ■

Vakar, liepos 21 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 df.’eriu, bankų buvo skai 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.45
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgjos 100 frankų ............... $7.96
Danijos 100 frankų ........... $21.62
Finų 100 markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ...........  $8.44
Italijos 100 lirų .... .............. $4.70
Lietuvos 100 auksinų ............... 21c
Lenkų 100 markių ..................  l%c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.65
Olandų 100 guldenų ........... $^8.90
Švedų 100 guldom} ............... $26.05
Šveicarų 1001 markių ........... $19.22
Vokietijos 100 markių ........... 21c

NiEW YORK, liepos 21.
Plačiai žinomas Wall gatvės 
brokeris Allen A. Ryan, suims 

vario karaliaus, pasidavė sa
vanoriam bankrotui. Jo skolos 
siekia 
turtas

$32,435,477, kuomet i 

siekia tik $1,000,000.

dirbtuvės užsidarė.26
YOUNGSTOWN, Pa., liepos 

21. — American - Sheet and 
Tin Plate Co., delei stokos an
glių ir delei to pasidariusios 
stokos plieho ir geležies, užda
rė 26 savo dirbtuves.

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St Chicago, III.

CHICAGOJE

Bonlevard 9663

Boulevard 0672

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI 
.... ........ « 

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.,..........................................Tel.

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 1659 Į

;«• v. . .. __ 1 ............  —j. ____________________________ •________________________________________________
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Nauji Raštai limesnį dramos vystymąsi. Ka
lantis veikimas veda prie kri- 
zio. Dvi priešingi jegi kovoja.

K. Sėjikas.

veikimas, 
kai ligoj: 
prasideda 
artinasi mirtis.

prasideda 
Lyginai 

kai krizis 
pasveiki-

Į dramaturgą, kad 
nuomonę apie sa-

jus manote apie

“BUOŽĖS”. Drama —Trage
dija 3-se veikmėse iš revoliuci
jos laikų Lietuvoj. Parašė J. 
P. Karnaukalas. A.L.D.L.D.T. 
Aps. Teatr. Ratelio leidinys 1. 
Kaina 45 c.

Kartą jaunas “dramų rašyto
jas” pasiuntė savo kurinį pa
skubusiam rusų dramaturgui, 
Ostrovskiui. 
to jis nuėjo 
sužįnojus jo 
vo dramą.

-4Na, ka
mano dramą?— paklausė pra
dedantis rašytojas.

Drama butų nieko sau... 
Tik ją reikia trumpinti — at
sakė Ostrovskis.

—Aš mielai seksiu jūsų pa
tarimą. Nurodykite man, kas 
reikia išmesti, o kas palikti.

Aš pa tarčiau jums, — iro
ningai atsakė Ostrovskis, — iš
mesti pusę dramos, o kitą pu
sę visai nespausdinti...

Jei gerą velijantis žmogus 
butų davęs tokį jau patarimą 

’p. J. P. Karnauklui, tai lietu
vių literatūra gal nebūtų susi-, 
laukusi naujo kurinio, kuris jai 
garbės nedaro.

Bet kas jau padaryta, tas pa
daryta. Prisieina skaitytis su 
faktu, nors ir nemaloniu fak
tu. Tai pažiūrėkime į “Buo
žes”, kaipo į dramatinės lite
ratūros kurinį, nurodydami jų 
nuopelnus (jeigu jų yra) ir jų 
nedateklius , (kurių yra apš-j 
čiai). • ■

Pirmoj- vietoj reikia turėti 
galvoj, kad dramatinė literatū
ra, kaip ir visos kitos literatū
ros lytys (formos), prisilaiko 
atatinkamų taisyklių, kurių jo- 
kis žmogus, 
pretenzijų
pai suglaudus, 
nio

bai įtempta. Galop, viena ar 
kita pusė paima viršų. Vadi
nasi, krizis pasiekia aukščiau
sio savo laispnio, ir 
puolantis 
taip pat, 
pasiekta, 
mas arba
goj mirtis yra katastrofa—pa
baiga visko. Tragedijoj ir-gi 
gerojaus mirtįs reiškia katas
trofą. Komedijoj katastrofa 
paprastai susiveda prie apsive- 
dimo dviejų įsimylėjusių...

Tokie tai abėcėliniai dėsniai 
kiekvieno dramatinio kurinio 
įvertinimui. Jais vadovaujan
tis dabar pagvildenkime “Buo
žes”.

Butui nesąmonė kalbėti apie 
karaktci izavimą išvedamųjų ti
pų: jo visai nėra. Veikiantys 
asmens, kai papūgos, kartoja p. 
Karnaukalo žodžius ir sakinius. 
Bet pirm negu eiti toliau, bus 
ne pro šalį atpasakoti tragedi
jos siužetas. Pirmas veiksmas 
įvyksta kumečio Vargmačio na
muose. Jo duktė, Julė, lopo 
sermėgą ir štai kaip prakilniai 
čiulba:
‘ ‘O! dabar aš daug daugiau 
taupinu, negu bermontininkų 
laikais. Susiuvinėsiu, 
sulopysiu, ot tėveliui ir 
dar kokiems metams 
O čerkasus, ką buvome 
rę dėl jo ir man ant

gražiai 
užteks 

nešioti.

turintis rašytojo 
negali neigti. Truni 

gero drama li
kutinio požymiai yra šie:

dviejų 
sijonų, atiduosiu musų raudon
armiečiams. Jie kaujasi už 
musų reikalus, užtai mes tu
rėsime rūpintis, kad jie butų 
pavalgę ir apsirengę. O kaip 
jau galutinai nugalėsime bur
žuaziją ir geriau prasigyven
dui, tuomet sau .pasisiudysiu 
visą eilę naujų drabužių tėve
liui taipgi, ir 

“Tada” ji 
Petro žmona, 
tiražu a, girdi: 
neišlaikai

veikiančių asmenų; 2) klintys, 
su kuriomis tenka kovoti ku
rinio gerojui, privalo būti lo- 
gingos ir atsakyti tikrybei, ir 
3) išlaikymas tekninių dramos 
reikalavimų.

Nuoseklus karakterizavimas 
reiškia tai, kad veikiančių as
menų pasikalbėjimai, įvairus 
incidentai ir pats veikimas turi 
tiesioginiai atsinešti į pačius 
veikėjus. Visa tai turi atideng
ti veikėjų tikrą būdą, karakte- 
rį. Jeigu to nėra, tai iš vei
kėjų išeina tik karikatūros, ne
žiūrint to, kaip gražiai jie ne* 
kalbėtų. Mums juk svarbu ži
noti tos sąlygos, tie mot i va i, 
kurie spiria veikėjus elgtis 
taip, o ne kitaip.

Nėra klinčių, nėra dramos. 
Komedijoj paprastai klintys es
ti juokingo pobūdžio, kuomet 
dramoj jos yra rimtos. Geni
jui arba grupei veikėjų norisi 
Įgyvendinti tam tikras idealas.; 
Bet kad padarius tai, jam pri
sieina nugalėti kliūtis. Ir nuo 
to, ar gerojui pasiseka nuga-1 
lėti klintis, ar ne priklau-l 
so dramatinio kurinio pabaiga, i 
Tačiau klintys privalo būti lo- 
gingos, kitaip išeina don kvo
tinis kovojimas su vėjo malū
nais...

Dabar apie tekninę pusę. 
Tuo žvilgsniu dramatinis kūri
nys skirstoma į sekamas pen

sutiksianti likti 
Petras nekan- 

“Kodęl tamsta 
savo duoto žodžio?

atsimeni ką buvai prižadėjus? 
šakei: kaip tik įžengsime j ko
munistinę gadynę, lai, lai... tu 
žinai”—

Bet Julė (20 metų mergina) 
kalba, kad kova da nesanti už

dai’buožė, 
laikosi, 
visoj Lietu-

apie Julę... 
nusistatymai

baigta. “Kaune 
diprųs savo lizde 
dzin, Petras turi 
voj įgyvendinti 
> lik tada svajoti 
Vienok žmogaus
nepatvarus, o apie moterų — 
ką jau bekalbėti: “Gerai, mano 
Petrai, aš paklausiu tėvelio ir 
jei jis sutiks,'tai mudu tuo- 
iaus galėsime apsivesti”. Ir 
Petrui Julė neapsakomai pa
brango. “Jule! Tu esi bran
desnė, negu desėtkai tūkstan
tių kitų merginų”, žodžiu, 
Julės kursas pakilo, kai Ame
rikos dolerio, mainant į bolše
vikų rublius.. . Įeina kamba
rin Vargmalis ir Rapolas. Pra
sideda nuobodus pasikalbėjimai 
įpie “komisarų” susirinkimus 
ir tarimus. Visa tai išmar
ginta deklamacijomis apie po
nus, dvarus, raudonarmiečius, 
4c. Trečioj scenoj, pagal už
sakymą, pasirodo Brukevičius 
(stambaus ūkininko sūnūs) ir 

šnipas), 
pasako, 
galinti

Lionginas (buožių 
Juodu be dvejojimo 
kad už dienos-kitos 
susikurti vėl “guzikuota val
džia” ir tada visiems komunis- 
ams busią riestai. Tie žodžiai 
labai įpykina Petrą, kuris sa
vo galinga kumščiu suguldo 
ibn ant žemės. Brukevičius jau 
buvo besitveriąs už revolverio, 
bet Danizo (Galažių apskrities 
komisaro) pasirodymas su
stabdo peštynes. Brukevičius 
ir Lionginas išeina lauk.

šeštoj rfcenoj autorius su pa- 
gelba Deus ex Macliina suvaro 
visus veikėjus. čia sugrįžta 
ne tik Brukevičius ir Liongi
nas, bet tlar priedams du ka
reiviu lenkas ir vokietys. Mat, 
revoliucionieriai ginklais ir at
sišauk imais rengiasi ginti “re
voliucijos laimėjimus”. Vienok 
tie keturi buožių tarnai suga
dina visą biznį. Visi lieka 

žiūrėto-1 suimti, o Brukevičiaus peršąu-

tis veikimas, 3) krizis, 1) puo
lantis veikimas ir 5) katastro
fa.

Pirma, kaip žinia, tragedijos 
buvo rašomos penkiuose aktuo
se. Musų laikais tos taisyklės 
nebeprisilaikoma. Bet nežiū
rint to, kiekvienoj geroj dra
moj ar komedijoj galima ras
ti tie penki aukščiau minėti 
elementai.

Įžangoj,'arba išdėstomajame 
veikime paprastai supažindina 
ma su dramos veikėjais. Ka
lančiame veikime mes paste- 
biame tas klintis, su kuriomis 
gerojui arba veikėjų grupei pri
sieina kovoti, čia jau randa
me, paskui Frėytago, skatinan
čią jėgą, kuri verčia 
jus domėtis ir akyliai sekti to-1bis Danizas mirdamas dėklą-

muoja:
'“O! Netaiku atėjai tu mirtie 

šaltoji... Norėjau aš dar padė
ti draugams darbininkams ap
ginti Lietuvos žemelę nuo ne
prietelių buožių. Oi! oi!.. Aš 
mirštu. Mirštu iš rankos lie
tuviško budelio. , Darbininkai! 
Nepasiduokite buožėms!!! Tai 
mano paskutiniai žodžiai, ne
pasiduokit“. ..

Atras veiksmas įvyksta Sta
nio karčiamoj. Brukevičius 
išrodinėja ūkininkui Burbu
liui, kiek daug laimėta nuver
tus darbininkų valdžią. Nors 
tai buožėms ir nepigiai atsiėjo. 
“Lenkams buvo suderėta pusė 
Lietuvos už nuvertimą darbi
ninkų valdžios. Suprask, po
nas Burbuli, kad kitokio išėji
mo ir nebuvo.” Ir žinoma, 
prie degtinės stikliuko Bruke
vičius žino visas buožių val
džios paslaptis, kaip tai: len
kų ir vokiečių kareivių samdy
mą nuvertimui darbininkų 
valdžios, etc. Karčiamon įei
na ir 'Rapolas, kad nuplovus sa
vo griekus. Jis nieku būdu ne
gali nusiraminti. Tą rytą jis 
malė, kaip Brukevičius su ke
letą kareivių “išvedė Petrą iš 
kažin-kokios peludės ir taip 
biauriai 'sušaudė. Sušaudė be 
teismo, be nieko.”

Paskui sueina į karčia mą ka
reiviai? Ta scena visais atve
jais yra paika. Kareivis Skur
liukas pasakoja štai kokių da
lykų:

“Man labai palikdavo, kaip 
pasigaudavom mergas. Vieną 
sykį atvarė čielą pulką tų bol
ševikų, kur buvo trys mergos. 
Mums reikėjo juos nuvaryti į 
Panevėžio kalėjimą. Žvalgybos; 
viršila Margis pamerkė man, 
aš tuoj dasiprotėjau ką tas reiš
kia... Taip sau su prietemėle 
pasiekėm Slunibriškio girią: 
pasiveją mus ir žvalgybos vir
šila Margis. Sustojom. Vyrus 
surakintus pririšome prie me
džių, o mergas pasivedėm to
linus. ,• Kuodai ^riiiihda, kaip 
čiortai... Sušikų^^įjJ^jnp 
traukėm butelį geros (legtinės, 
užsigerėm ir pradėjome jieš- * 
koti sovietų”. O toliau eina 
kalba apie tai, kaip mergos 
spardėsi, ir kaip ant rytojaus 
jos negalėjusios nė iš vietos 
pasijudinti... , ■ W

Pabaigoj antro veiksmo vėl 
pasirodo Lionginas ir Brukevi
čius, kurie atsiveda mirtinai 
sumuštą vaikiną. Vaikinas 
miršta, tardamas: “O! Baisus 
jus neprigulinybės apaštalai”... 
O kai visi iš karčiamos išei
na, LStanis kalba: “Nors tas 
bolševikas jau ir nebegyvas, 
bet bolševikas, visada pasilie
ka bolševiku. Tegul jis čia vie
nas sau riogso* aš geriau pra
sišalinsiu”. ‘

Trečias aktas — tai išblaš
kytos šeimos susijungimas. 
Veiksmas vėl įvyksta Vargma
čio namuose. Suimtieji dabar 
paleisti iš kalėjimo. Komuniz
mas jau galutinai parblokštas. : 
1 at dabar kuriama darbininkų i 
sąjungos. Pas Vargmatį turi < 
įvykti susirinkimas. Bet štai l 
atsibaladoja Purvinskas (dva
ro užveizda) ir perspėja, kad 1 
nebūtų daroma jokių susirin- i 
kimų, nes kitaip busią riestai, i 
I no pačiu laiku įeina Rapolas < 
ir praneša linksmą naujieną: 1 
jam pasisekė išvaduoti iš Pa- 1 
nevėžio kalėjimo Julės draugę. | 
Rožytę. Suprantama, tas pra- i 
nešimas padaroma tada, kada < 
Purvinskas apleidžia kambarį. 1 
Po kiek laiko įeina kambarin « 
ir Rožytė. Jos negalima pa- < 
žinti: ji pasirengusi ubagės s 
drabužiais. Bet kada, pagalios, s 
sužinoma, kas ji ištikrųjų yra, f 
kįla nepaprastas džiaugsmas. < 
račiaus ir džiaugsmas savin- 
gas: jis pasireiškia deklamaci- t 
jomis apie buožių nuožmumus. 1 
Deklamacijas pertraukia Lion- c 
ginas, kuris užeina, taip sau, 1 
kad pasiskolinus degtukų. “Pa- } 
pierosų turiu, bet pristigau i 
degtukų, o* rūkyti taip noriu. 1 
Mat, jau tokis bjaurus įproti- s 
mas. Sakau sustosiu pakeliuj 
ris Vargmatį ir gal gausiu > 

degtukų užsikurti papierosui”. t
Gavęs degtukų ir pasityčio- 1

jęs iš susirinkusiųjų LionginAs 
išeina. Nuo šios vietos veiki
mas vystosi nopaįirastu spar
tumu. Į dvarą ‘-‘a t pyška” čie- 
las kareivių ir žandarų veži
mas. Ir Vargina t is sako: “Ne
bijok, dukrele, jie man senam 
vis tiek neko nedarys. Bet jei 
rastų mus visus čia, tai žino
ma, kitas klausimas, ypač dar 
Rožytę su mumis. Vargu mes 
liktume gyvas bent vienas. O 
jus taip reikalingi revoliuci
niam darbui varyti”. Visi iš
bėga, pasilieka tik vienas Varg- 
matis. Įeina Į kambarį Pur
vinskas, Biukavičius ir karei
viai. Prasideda Vargmačio tar
dymas. Neapsieinama be kum- 
ščiavimo. Galop, Brukevičius 
išsitraukia revolverį ir nušau
na senį. Čia jai! nebesusilai- 
ko kareivis 1 Urvelis ir pasiun* 
čia pas Abraomą Brukevičių, 
o Purvinską suriša. Po to jis 
deklamuoja: “O aš, aš eisiu ir 
šauksiu Lietuvos proletarus 
prieš budelius buožes. Netik 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio. 
Nes viso buržuazinio pasaulio 
tarnai, kaip kokie ištvirkę gal
vijai, breda per vargšų ašaras 
ir kraujus (Iš ančio išsitraukia 
madoną skepetaitę), šitą bran
gų ženklą, nuo seniai nešioju 
su savim. Nualintas darbinin
ke! Jei tu nori, kad vargas, 
skundas, paniekinimas ir iš
naudojimas pasibaigtų; jei tu 
nori, kad sužvėrėję buožės 
daugiau neužmuši nėtų tavo tė
vų, tavo brolių ir seserų (iš
kelia raudoną ženklą), — tu 
turi siekti paskui šitą. Tai yra 
ženklas proletariato išganymo. 
Tai yra vadas į naują komuni
stinę. gadynę”, etc.

Paskutinė scena baisiai “tra- 
ginga”. Įbėga Julė. Pa’mačiu- 
si Brukevičiaus lavoną, šaukia^ 
si žmonių pagalbos. Paskui 
puola prie tėvo lavono ir mal
dauja jo bėgli, nes “buožės at
ėję užmuš .mus. abudu”. Ant 
galo, užstoja baisiausi valanda. 
Jule šaukia: “liuokil man oro, 
nors biskį ori).Man trošku...

V • ' fl ,< ' f ■ •0! kaip man trošku... Aš 
'svaigsta..'. Ooo! ’Oo!” Puola 
ant žemės ir miršta.

Tai ir visa.
Stebėtina tragedija;., savo 

paikumu. lai tikras kruta
niųjų lėlių rinkįnys. Patrau
kei vieną siūlą — veiįia vie
na lėlė, patraukei kitą —< turi 
skirtiną lėlę. Jjokio natūralu
mo—■ viskas dirbtina nuo pra- 
džios iki galo. Įvykiai seka 
didžiausioj betvarkėj. Visur 
panaudojama Deus ex Maria
na. Apie veikiančius asiiionis 
sunku ką nors ir pasakyti. Iš 
vienos puses, vaizduojama as
ketai, kurie ir mirdami garbi
na 'komunizmą, o iš kitos — 
budeliai buožės, kurie žudyda
mi žmones kalba apie tėvynės 
išdavystę. Pažinti veikėjų ka- 
rakterį nėra jokios galimybės. 
Autoriui rūpėjo ne karakteri- 
zavimas, o sakymas prakalbų 
apie komunizmą, raudonarmie
čius ir buožių žiaurumus. Apie 
tekninę dramos pusę nėra rei
kalo kalbėli: autorius, mato
ma, netiki į “buržuazinius iš- 
mislus” — priimtus dramati
nėj literatūroj dėsnius. Ir ka
dangi jis nežino, kas daryti su 
veikcianciais asmenimis, tai jis 
beveik visus juos išžudo. Su
prantama, juo 'daugiau žmonių 
žūsta “už laisvę kovoj”, tuo 
didesnė “tnigedij^i”. Nesupran
tu, kodėl autoriui neatėjo į 
galvą paskersti visus veikian
čiuosius asmenis ir pavadinti 
savo kurinį arki-lragcdija. Tą
syk būtume turėję tikrai “bai
sią tragediją”, kokios pasaulis 
da nėra liialęs.

Apie tai, kad autorius vie
tomis meluoja i ir nerausta, 
kraipo hegėdingai faktus,— aš 
čia nekalbėsiu. Mat, tikslas 
pateisina jo įrankius. Vargu 
yra prasmės 'nagrinėti ir auto
riaus kalbą. Nėra lo puslapio, 
kad nebūtų tokių klaidų, kurios 
staiyog duria į akis.

Prie progos papasakosime 
vieną pasakaitę. Iš ()xfordo 
universiteto buvo pašalinta ke
li studentai. Bosvvell užsistojo

X

už studentus, o Di*. Johnson’as 
išrodinėjo, kad universiteto vy
riausybė pasielgė teisingai.

“Bet”, tarė Boswell, “aš” gir
dėjau, kad pašalintieji studen
tai buvo geri žmonės”.

“Labai galima”, atsakė Dr. 
Johnson’as, “tačiau yra žino
ma, kad jie buvo blogi studen
tai. Karvė yra geras gyvulys, 
kuomet ji randasi ganykloj. 
Vienok, kuomet ji įsibriauna į 
daržą, mes vejame ją lauk”.

Prasmė tos pasakaites yra

ta: mes nieko neturime prieš 
p. J. P. Karnau'kalą, kaipo as
menį. tačiau griežtai pasmer
kiame jį, kaipo dramaturgą. 
P-nas Karnaukalas turėtų su
prasti, jog dramų rašymui ne
pakanka “konuinistinio įkvė
pimo”, liet reikia turėti talen
to ir atatinkanh) žinojimo. Ir 
juo greičiau p. Karnaukalas 
supras tą tiesą, tuo geriau bus 
ir jam ir skaitančiai bei lietu
vių vakarus lankančiai publi
kai.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

Antras Didelis

PIKNIKAS
ZIONO DUKTERŲ DRAUGIJOS

Nedėlioję, Liepos 23 d., 1922
Gakonio Darže

5360 S. Western Avė.

Įžanga 35c. ypatai. . i i ■■ l.m ..... . ..
■

Kviečiame visus atsilankyti, o draugija 
pasirūpins atsilankiusius užganėdinti ska
niais valgiais ir šaltais gėrimais.

Grieš puikiausia muzika lietuviškus ir ki
tokius šokius, Komitetas.

KAM TAI BŪTI PLIKU?

Aft&r Using 
Our Tredbnenb\tieforc Usintf\ 

Our Treatment

Thomas originaliu mokslišku procesu specializavirne odos gydymo, pa
sekmingai tapo atsiekta siekinis naujų plaukų užauginime net ant 700 pli
kių galvų, kas buvo netikima, kad tas galima butų atsiekti. Tūliems užau
go apie du coliu'ilgio .plaukai ant plikos galvos, ir plaukai tvirti, gražus, 
sveiki ii’ auganti. Tai ką ėsanve kitiems padarę, tą patį ir tamstai pada- 
rysipiė.!šimtai liudijimų ir priesiekų nuo Chicagos piliečių pas mus randa
si, kurie liuosnoriai kalba apie musų gerai atliktą darbą — auginimą plau
kų ant plikų galvų.

LEGALIS PINIGŲ GRĄŽINIMO GVARANTAVIMAS
Teikiame legali pinigų grąžinimo gvarančijos liudyjimą, kuris suteikia 

teisę gaut pinigus! atgal, jei plaukai nebus užauginti.
PLEISKANOS — ODOS NIEŽfeJlMAS — PLAUKŲ PUOLIMAS*
Yra tikrais ženklais plikimo, ir tas kainuoja mažiau apsisaugojimui, 

negu iš naujo atauginimas. Pora gydymų sulaikys ir išgydys visas odos 
ligas. Jei esi užinteresuotu, rašyk reikalaudamas veltui knygelės.

Triumph of Science Over Baldness.
THE THOMAS OR1GINAL DISCOVERY FOR BALDNESS, 

Office 300 Garrick BIdg., 64 W. Randolph Si., 
Vai.: 10 iš' ryto 9 vai. vak. Tek: Central 5851

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

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO. ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

._________ ,____ _ _ .. ______________ _ ___ ___ .. . ..___ u-u -V- A ------------- iLA----------- ------------------------ .... ----- 1

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, Nąmus, Fermas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

.....  , i

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

■............ . .. ......... ......... . ...............

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St
Randolph 8899 

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

Seeley 3676 _

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

. -9 vakare.

S. W. BANKS 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

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
»*■! ...............  ■»■■■■■ ■ I ■ I

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard

161b W. 47th Street
Ant limo kesčių, jei pagei

daujama.

L/’jį*' *i ; '

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 sta- 
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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KORESPONDENCIJOS
N. S. PITTSBURGH, PA.

Neivykę Andriulio debatai su 
Baltrušaičiu.

Liepos 17 d. Darbininkų Par
tijos 9 kp. pagarsino plakatuo
se Andriulio debatus su Bal
trušaičiu Darbininkų Partijos 
klausimu.

jis >pabugo Andriulio.
Baltrušaitis užbaigęs savo 

i pareiškimą, nuėjo pas duris ir 
atsistojo, o Andriuliu paėmė vėl 
jį nagan. Jis pasakė, kad jis 
pats sakęs jam apie debatus 
važiuodamas Chicagon, ^et ne
turėjęs laiko visus formalumus 
atlikti. Jis davė Baltrušaičiui 
savaitę laiko prisirengti ir pri
žadėjo stoti kad ir prieš du to-j 
kilia debatuotojus kaip Baltru
šaitis. |

Baltrušaitis priėmė iššauki
mą ir apleido svetainę, o An
driulis klausė susirinkusių, ar 

Bet "truputį“ pavČiavaii Į į“n^uri1 Mausimų. Vie-
ir įėjęs

Susidomėjęs, nuvažiavau ir 
aš paklausyti, katras katrą nu
galės. ] 
nuvažiuot ir įėjęs svetainėn 
radau apie porą tuzinų žmonių, 
kuriems Andriulis rėžė spyčių 
apie buvusį pasaulio karą ir 
Vokietiją. Baltrušaičio 
nesimatė ir aš nustebęs 
giausi pykdamas. Po 
pypkių, garsino debatus, 
vienas Andrulis rėžia sau spy
čių, — manau sau. Paklau
siau vieno žmogaus, kuris sė
dėjo šalę manęs, kur yra Bal
trušaitis. Jis man sako, 
Baltrušaitis pabijojęs Andriu
lio, neatėjo. Bet šitas jo aiš
kinimas manęs neįtik i no, nes 
aš tvirtai tikėjau, kad Baltru
šaitis nieko nebijo savo sosti
nėj, Pittsburghe.

Andriulis tęsė savo spyčių 
toliaus; nuo Vokietijos jis per
ėjo ant kitų tautų ir tautelių 
—Anglijos, Francijos, Italijos, 
Jung. Valstijų ir k. Visas ša
lis jis matavo vienu mastu. vi

sur po karo darbininkams blo
giau ir visur juos pardavė to 
paties plauko žmonės — Itali
joj centristai, Vokietijoj, socia
listai ir t.t.

Andriuliui bekalbant, pakyšt, 
ateina ir Baltrušaitis. Pama
tęs jį, jis meta savo kalbos te | 
mą ir ima 
Partiją Am. 
Jis pradeda 
mo skyrių 
kritikuojh h! oportuųistai vadi
ną vien dėlto, kad jie šituo 
programų reikalaują, kad ka
pitalistai, pildytų savo išleistus 
įstatymus, užtikrinančius as
mens ir sąžinės laisvę. Nors 
girdi, mes nesam tų laisvių 
garbintojai ir mes žinom, kad 
asmens laisvė yra negalimi: 
daiktu ir mes ja netikini, bet 
reikalaujame jos dėlto, kad to
kiam reikalavimui pritaria mi
nios.

Bet minios gali pritarti be! 
kam. Kukluksų minios prita
ria darbininkų vadų persekioji
mui, negrų deginimui; kare 
laiko minios pritarė mažne vis 
kam, ko provokatorius norėjo 
Jei tat darbiečiai reikalauja to 
kam minios pritaria, tai jo pa
sakymu išeina, kad jie pritaria 
taipgi smurtui, visokiam gau
jos sumišimui ir karui. Gal 
būt, kad šitas jo aiškinimas 
yra teisingas, bet jis neapgina 
tos pozicijos, kurią jis. nori už
imti.

Poliaus Andriulis užvažiuoja 
Baltrušaičiui už tai, kam jis į- 
dėjo į “Darb. Tiesą” laišką B

I nas ir paklausė jo kam jis 
smerkia Baltrušaitį už įdėjimą 
tokio laiško, kur vargšas dar-

I bininkas aprašo savo sunkią 
padėtį. Antra vertus, girdi sena
torius Francis pasakoja gražius 
daiktus apie Busiją, kurių gal 
visai nėra ir darbiečiai jį gi
ria už tai, nors jis yra didžiau
sias kantr-revoliucionierius ir 
kapitalistų klasės užtarovas.

Andriulio paaiškinimas buvo 
ad I trumpas: Rašyt, ar sakyt, kad 

Rusijoj bloga, nežiūrint to, ar 
tas teisybė, ar ne, yra prasi
žengimu prieš revoliuciją. Ar 
gali būt kur didesnis fanatikas 
(gal veidmainys- zeceris) už 
žmogų duodantį šitokį atsaky
mą?

Buvo dar ir kitų klausimų, 
bet jie buvo mažos svarbos. Bu
vo renkamos aukos ir surinkta 
$2.00.

Dabar pittsburghicčiai lankia! 
vėl debatų, jei vėl neišdils. Pa
matysim. —Reporteris.

visai 
/vai
šintis 
o čia

kalbėti apie Darb 
ir jos programą, 

aiškinti 3 progra- 
ir sako, kad juos

Detroito žinios
Liepos 16 d. LSS. 116 kp. su

sirinkime, kuris buvo laikytas 
J562 Oakla.nd avė., kuopa pasi- 
lidino trimi nariais. Sugrįžo se- 
lesni veikėjai drg. P. Rausius, 
A. Strazdas ir Stonis Spaitis.

čia buvo svarstomi ir L.D. 
j. D. reikalai; prisirašė du nau
ji nariai ir tapo sumokėtos mė- 
lesinės mokestys. • Abi kuopos 
intarė surengti išvažiavimą ar
timoj ateity. Plačiai buvo svar
stytas klausimas paramos L. S. 
). pageidaujamomis knygomis. 

( ateinantį susirinkimą kiekvie
nas narys pasižadėjo atgabenti 
jo pundą gerą knygų pasiunti
mui Lietuvon.

Delray, tai atskira lietuvių 
kolonija Detroite; ji turi savo 
>ažnyčią ir biznierius ir atsiski- 
ia nuo westsaddicčių. Jie gyvė
la pakrikusiai. Vietos klebonas 
nėgsta “parėdkavoti” savo kai
nynus, kame,’ žinoma, neapsi
einama be susipykimų. Kaikurie, 
žinodami klebono griekus, pasi- 
nirto nuo jo ir nenori su juo 
lieko bendra turėti.

Lietuvių svetaines bendrovė 
urėjo linksmą pokylį. Visi dali- 
linkai suėję linksmai sau pasi
šoko iki vėlybos nakties. Suėjo 
langelis šeimų su vaikučiais; 
tetruko nei jaunimo, kurie prie 
ietuviškos muzikos linksmai 
iraleido laiką.

Rusijos, kur nusiskundžiama 
kad Rusijoj viskas yra brangu. 
Jis sako, kad tas laiškas buvę 
rašytas kokio kon t revoliucionie
riaus ir Baltrušaitis dedamas 
jį savo laikraštin, eina prieš 
revoliucijų ir yra taipgi kontre- 
voliucionierius.

šituo Andriulis užbaigė save 
spyčių ir pakvietė Baltrušaitį 
debatuoti. Baltrušaitis atsilie
pė, sakydamas, kad jis nieko 
nežinojo apie šitų debatų ren
gimą ir kad jis yra kviečiamas 
debatuoti. Jis labai nustebęs, 
kada gavo apdraustą laišką su 
plakatu, kur garsinama, kad 
Andriulis debatuos su juo. Gir
di, aš labai nustebau tokiu dar- 
biečių elgesiu; jie gerai žinojo, 
kad aš buvau išvažiavęs New 

orkan D. T. reikalais ir ži
nodami tyčia rengė ir garsino 
tuos debatus be mano žinios ir 
sutikimo.

Jis pasakė, kad jis atėjo čia 
ne debatuoti, o tik paaiškinti 
susirinkusiems, kaip yra, nes 
jei jis to nebūtų padaręs, tai vi-|mas adresus sumedžioti, 
si politikieriai butų gyręsi, kad

K'liubo Henry Fordui prezi- 
lentu išrinkti sekretorius James 
1 Greene to kliubo susirinkime 
pareiškė, kad gauta atsakymai 
’š 45 valstijų, kur bus varoma 
kuoplačiausia propaganda už 
Fordą prezidentiniame vajuj. 
Daugely valstijų suorganizuota 
tam tikri kliubai.

Nežinau, ar visur taip, bet 
Detroite “Draugas” ir “Laisvė” 
tai “večni” laikraščiai, žmogui 
užsirašius juos dviem savaitėm, 
iie lanko ji per porą metų. Tos 
redakcijos siunčia tą savo 
“brangią 'literatūrą” dykai, tik 
skubink skaityk.

Spešel demokratų laikraštis iš 
Chicagos taipgi atsiunčiama pa
žiūrėti; bet visi jie vargšai ne- 
prigyja. Vienok tų laikraščių ve
dėjams tenka pripažinti gabu-

— Vėlė.

Per tuos metus (1921—1922) 
Atstovybė gavo iš Amerikos val
džios ir pati persiuntė Lietuvos 
žmonėms per Ministeriją $5,- 
571.10. Be to Amerikos Val
džia, musų Atstovybei inteikus 
visus dokumentus ir pasidarba
vus, išsiuntė betarpiai — $60,- 
000.00, ir be to dar trijų miru
sių kareivių tėvams atlyginimo' 

"" " • —--j iki gyvos 
galvos (vienam mirus, kitas be
galina po $20.00 į mėnesį.)

Be to buvo užbaigtos 5 bylos 
su Apdraudos Kompanijomis 
(Insurance Co.) ir iš jų persiųs
ta Lietuvon $1,492.31. Taip- 
pat buvo užbaigtos 8 bylos, ėju
sios per Administratoriaus iš to 
persiųsta $6,581.86.

| Daug daugiau yra dar tebeve- 
Atstovybei damų bylų. Ir taip:

r
Mirusių kareivių apdraudos 

, (Wa.r Risk Insurance) dar ve
dama 19 bylų išviso ant $173,- 
000.00. Del visų ty bylų Atsto- 

. . . . . . x , i vybė laukia dokumentų iš Lietu-
kiančius Lietuvoje Įstatymus. | jog bug tei iamai išspręs.

3) Pagelba Atstovybei is ju- t kai tjk bus tie dokumentai
ridinės puses prie sustatymo d 
vairių oficijalių aktų, raštų, no- ° 
tų. i Yra vedamos 6 atlyginimo by-

4) Suieškojimas turto lietu- los mirusiųjų kareivių tėvams
vių, mirusių Amerikoje teisė- (po $30.00 į mėnesį abiems, ar 
tiems inpėdiniamS', gyvenan- ba po $20.00 į mėnesį vienam), 
tiems Lietuvoje. t Yra vedamos 5 bylos su Apdrau-

Šis pastarasis teisių patarimo (los Kompanijomis išviso ant 
darbuotės skyrius yra vienas iš.,<112,400.09. Dokumentų klūkiama 
svarbiausių ir, žinoma, lietu
viams naudingiausių. Jisai da- su apdraudos kompanijomis iš 
Ii naši į tris darbo grupes:

a) Išieškojimas kareivių po
mirtines (War Risk Insurance)

I ir kitokio atlyginimo (Compen- yra administiatoiiy lankose, 
sation) tėvams, arba kitiems ar
timiems giminėms.

b) Suieškojimas palikimų 
šiaip jau žmonių mirusių Ame
rikoje, kurių inpediniai yra Lie
tuvoje.

c) Bylos sužeistųjų Amerikos 
pramonės įstaigose.

Visas šitas darbas sujieškoji- 
mo lietuviams priklausančių pi
nigų jau davė gražių apčiuopia
mų rezultatų ir ateityje duos 
dar daugiau, nes darbas nuolat 
plečiasi, ir tik svarbu, kad lietu 
viai žinotų savo teises ir gali
mybes, ir kad reikale kreiptųsi 
kur reikia.

Teisiy patarimo skyrius 
prie Atstovybės - 

Washingtone
musųMainome busią naudinga 

visuomenei arčiau susipažinti su 
įvairiais skyriais Lietuvos At-' 
stovybčs darbuotės Washingto-! po~ $30.00 į mėnesį 
ne. Tai bus naudinga žinoti ir 
visiems lietuviams, o ypač tiems, 
kuriems prisieina turėti su At
stovybe šiokių ar tokių reikalų.

Pradedame nuo Teisių Patari- 
1 mo (juriskonsulato) Skyriaus.

Nuo liepos pradžios pereitų 
1921 metų iki 'liepos mėn. šių 
1922-ų metų to skyriaus darbuo
tė ėjo šiomis vagomis:

1) Patarimai
tarptautinių teisių klausimais, 
ypač tais, kurie liečia Lietuvos 
piliečių reikalus. I

2) Informavimas įstaigų ir 
žmonių ieškančių žinių apie vei-.

Mandagus Patarnavimas 
Greitas Pristatymas 
Žemos Kainos

Siuntimu pinigų Lietuvon per šį ban
ką, patraukėme Šin bankan tūkstan
čius kostumerių.

Ar Esi Vienas Iš Jų?
Jei ne, pamėgink mus nors kartą, o 
mes esame tikrais, kad patapsi mu

sų nuolatiniu kostumeriu.

Kuomet banke, klauskite bile kurio,

■ pp. Grišiaus, Sedemkos, Maciko arba
Radzevičiaus.

Peoples 5°tX°Js Bank

iš Lietuvos. Be to dar 5 bylos

kurių dar negauta galutinų ži
nių apie apdraudos sumą.

18 bylų, Atstovybes vedamų,

dėl kurių taip-pat laukiama do
kumentų iš Lietuvos. Sumos 
nežinomos, nes palikimai yra ne
sutvarkyti.

Yra 17 bylų administratorių 
rankose, kurių inpėdiniai gyvena 
Lietuvoje, viso sumoje $37,444.- 
21. Laukiama dokumentų iš 
Lietuvos.

Be visų tų buvo dar 4 bylos 
dėl sužeistųjų pramonėje, iš ku
rių trys jau sėkmingai išrištos.

Kituose straipsniuose skelbia
me teisių patarimus visiems, tu
rintiems reikalų, panašių vir
šiau išvardintiems.

Lietuvos Informacijų Biuras.

DIDELIS BANKAS

ant kampo

47-tos ir Ashland Avė

Chicago,

□

Lietuviška Krautuvė

Iltlllll

Auksinių visokių graznų, Grafafonų ir kitokių Įvairių prekių.
Mes užlaikome pilną skyrių laikrodėlių, nuo pigausio iki bran

giausio, deimantus, žiedus ir visokias moteriškas ir vyriškas pasipuo
šimo graznas.

Didelis pasirinkimas Grafafonų, įvairiausių muzikų ir dainorių 
Rekordai; visokio turinio lietuviškos knygos. Žodynus dėl moksleivių 
parduodu numažinta kaina.

“Playcrs” Pianus parduodu ant lengvų išmokėjimų, didelis pasi
rinkimas Volelių su lietuviškomis meliodijomis ir lietuviškais šokiais, 
lietuviškų gaidų pilnas linkius dcl solistų, choristų ir orkertroms Al
bumas lietuviškų šokių.

Atsilankę krautuvėn, patirsite daugelį kitokių prekių, kurių'visų 
čia neminėta. Kainos pigesnės, taip kad apsimoka ir iš kito krašto 
miesto čia atvažiuoti nusipiikti sau reikalingas ’ prekes.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 South Halsted St., Chicago, III

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

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

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

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

Clearing House Bank

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

Į MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Baigusi 
Akušeri- 

os kole^ 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek
mingai pa
tarnauja 

•rie gim- 
ymo. Duo 
'a rodą vi- 
okiose li- 
•ose ir ki
ekiuose rei 
iluose m o 
'rims ir 
nerginoms.

un hcitZMAN
IA RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pe> If 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniikas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija uiZb W 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
i» nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canai 
3110 arba 357

Makt. Drexel 95t 
Rnulevard 4136

Telefonai

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

PRANEŠIMAS
i Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
! į rankas žento ir partnerio. Vi

si senieji pacientai ir draugai 
Į aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 

■ kaip ir nuo paties.
DR. G. M. GLASER

Ofisas *
į 3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 -

2 po piet.
i Telephone Yards 687

Po ilgų metų kovos, Pocius ir jo moteris gėrisi savo gyvenimu, 
smagumu ir lengvumu. r

Metai atgal, kuomet Pocius norėjo dirbti kaipo dalinį darbą ir per
sistatė, kad nieko daugiau šiame pasaudyj nėra, kaip tik reikalauja
mas užmokestis už darbą. Pociaus darbas buvo nelengvas. Nei per- 
ilgos užsiėmimo, kuris dirba palengvinimui savo gyvenimo. Žmogus 
turi žiūrėt į ateitį/ant laiko, kuomet ateis, o darbą neturint ir gyvent 
savo triūso vaisiais. Todėl, Pocius nusprendė pasidėti kiek pinigų į 
šalį ant lietingos dienos, mažiausiai 10% savo uždarbio ir daugiau, jei 
tik bus galima. Ir, kadangi Pocius turėjo taupę moterį, tad daugiau 
pasidėdavo, negu n/anė. Kiekvieną išmokesčio dieną, Pociaus pirma 
aplankymo vieta buvo bankas kuriu dėdavo po $1.00 nuo kiekvienos 
$10.00 savo uždarbio. Pociene taupė bankan dėdama, kiek atlikdavo 
nuo gaspadinystės ir turėjo skirtingą knygelę ant savo darbo. Kuo
met susirinkdavo iki $500 ar daugiau, tada investuodavo į pirmą 
morgečių, arba pirmo morgečiaus auksinius bondsus, kurie daugiau 
nuošimčių atnešdavo, negu taupymui padėti pinigai. Ir tokiu budu 
augo jų turto suma, iki pusėtinai aukšto laipsnio.

Šiandien Pocius 55 metų anyžiaus, jo moterių 52. Pocius daugiau 
nedirba, nes ir nereikia jam dirbti. Reguliariai ateina kas šeši mė
nesiai į banką, atsiima nuošimčių pinigus, kurių perpilnai užtenka 
ištekliui gyvent ant kito nuošimčių mokėjimo laiko. Niekuo jie nesi
remia ir naudojasi tik savo darbo vaisiais.

j-lJoel tate J5 auk
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“VISŲ ŽMONIŲ BANKAS”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas bankinio stovio Birželio 30, 1922, kaip buvo prirengtas 
''auditoriaus viešų apskaitliavimų Illinois valstijos.

RESOURCES
Paskolos ir diskauntai ............................................... $1,826,502.32
Overdraftai .......................................   79U07
S. V. Valdžios investmentai .......................... 144,079.12
Municipaliai ir korporacijos bondsai............... 945,714.19
Bankos nam-as ir rakandai .............................. 149,676.51
Cach ir prigulėjimas iš kitų bankų ............... 590,916.57
Kitos įplaukos .............................................  918.01

• Viso įplaukų .......................................... $3,658,597.79
LIABILITIES

Dividendai neišmokėti $3,549.00
Bilų nemokėtų ............... 69,500.09
Depozitų ..................  3,262,816.25
Kapitalas stock ........... 200,000.00
Surplus .......................... 50,000.00

VALDYBA:
Asą Wiersema, President
George Dalenberg, Vice-President
Nicholas W. Wiersema, Cashier

DIREKTORIAI IR
George Dalenberg 
Asą Wiersema 
Catrines Dellaan 
STATE SAVINGS

Nepadalintas pelnas .... 62,939.47
Reservo Taksoms ........... 9,793.07

Viso liabilities ....... $3,658,597.79

Chas H. Brandt • 
Henry V. Meeteren 
Theophilius Schmid

A

Fredrick J. Wiersema, Ass’t Cash. 
H. O. Roempler, Ass’t Cashier 
Calvin L. Wiersema, Ass’t Cashier

PATARIMO BOARD
N. W. Wiersenva 
Fred. J. Wiersema 
Chas. E. Reading

BANK

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

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

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

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tek: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave\ 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. -/

!#■■■■■■■■■■■■■■■■■
Telefonas: Boulevard 7042 V

2 DR. G. Z. VEŽELIS : ■
Liecuvu l>entista» ■d

4712 South Ashiano Ava.

H arti 47-tos gaivt»

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHŪ 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

AkuSerka 
3113 S.Halsted Rt.

Tel. Blvd. 3138 
Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
ningai patarnau 
u prie gindymo 

Kiekvienai* e at 
įtikime teikiu 

. patišką rižiu 
•ėjimą. -xodu 
jatarimup mo
terims ir mergi 
noms veltui.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A R. BLUMENTHAl

Optometrint 
Tel. BOU tevard 648'/ 
4649 8. Ashland Are. , 
Kampas 47-tos gat 

2-ros lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

X-Spinduliai 
*>«*»• 2201 W 22nd St., kampo 

Saviti ^t Tel Onai 6"‘'2 
^•ridencija SI H W 4V ‘ n 

Tel. Lafayette srjl
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne<

palygina.su
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Internacionalai
Per keletą paskutinių mė

nesių buvo darbininkų spau
doje daug kalbų apie tarp
tautinės proletariato vieny
bės atgaivinimą, apie bend
rą viso pasaulio darbininkų 
Internacionalą. Pastebėti
na, kad “bendro fronto” 
obalsį šiandie karščiausia 
skelbia bolševikiški komu
nistai, tie patys komunistai, 
kurie pernai ir užpernai vi
sa gerkle šaukė, kad darbi
ninkai skaldytųsi.

Tą obalsį tečiaus sugalvo
jo ne jie, o vadinamasa 
Viennos Internacionalas. Su 
siorganizuodamas iš revoliu
cinių socialistinių partijų, 
kurioms rodėsi, kad Antra
sis Internacionalas esąs per
daug sudešinėjęs, o Trečia
sis (komunistinis) Interna
cionalas esąs perdaug nu
krypęs į bakunizmo pusę, 
Viennos socialistinių parti
jų susivienijimas iš pat pra
džios pareiškė, kad jo tiks
las yra ne tverti naują “in
ternacionalą”, o suvienyti 
visas tarptautinio darbinin
kų judėjimo sroves. Prie to 
jisai nurodė, kad tas suvieni
jimas gali būt įvykintas ne 
rašymu programo, kuris pa 
tenkintų visas sroves, o ben
dru darbu, bendra kova 
prieš kapitalizmą.

Balandžio 6 d. šių metų 
Berline įvyko visų trijų “in
ternacionalų” atstovų kon
ferencija, kuri įkūrė Komi
tetą Devynių (po tris atsto
vus nuo kiekvieno “interna
cionalo”) ir pavedė jam pri
rengti dirvą visuotino tarp
tautinio kongreso sušauki
mui. Tas komitetas tečiaus 
suiro, kuomet Rusijos komu
nistai, kurie kontroliuoja 
vadinamąjį Trečiąjį Interna
cionalą, atsisakė sustabdyti 
terorą prieš Rusijos socialis
tus. Ir ar dar kuomet bus 
visų trijų “internacionalų” 
susirinkimas, šiandie sunku 
pasakyti.

įdomu tečiaus yra pa-, 
žvelgti, kaip dabar stovi

kiekviena tų trijų organiza- : 
cijų. Komunistai giriasi, 
kad jų “internacionalas” i 
esąs daug galingesnis už 
Antrąjį ir “Pustrečių jį” ir 
turįs daugiaus, negu juodu 
reikšmės tarptautiniame dar 
bininkų judėjime. Ar tai 
yra tiesa ?

Paduoti tikras skaitlines 
narių, priklausančių kiek
vieno “internacionalo” par
tijoms, yra beveik negalima, 
kadangi jos yi*a ne vieno
dais pamatais suorganizuo
tos ir ne visos viešai skelbia 
savo narių stovį. Apie jų di
dumą galima tiktai daug
maž spėti. \

Stambiausioji Antrojo In
ternacionalo dalis yra Brita
nijos Darbo Partija, kuri 
yra sudaryta iš darbininkų 
unijų, priskaitančių dau
giaus kaip 4 milionus narių 
Po jo seka Vokietijos Soci
aldemokratų Partija su 1,- 
200,000 narių. Belgijos So
cialistų Partija turi 620,000 
narių; Čecho-Slovakijos So
cialdemokratų Partija turi 
50,000 narių. Apie mažes
nes patrijas Čia neužsimoka 
kalbėt. Viso Antrojo Inter
nacionalo partijose randasi 
tarp septynių su puse ir as
tuonių milionų narių.

Viennos Internacionalo jie 
ga yra Austrijoje ir Vokieti 
joje. Austrijos Socialdemo
kratų Partija turi 500,000 
narių; Vokietijos Nepriklau
somųjų Socialdemokratų 
Partija turi 300,000 narių; 
Franci jos — 55,000; Angli
jos Nepriklausomoji Darbo 
Partija — 30,000; Šveicari
jos Socialdemokratų Parti
ja — 45,000; Čeko-Slovaki- 
jos kairioji Socialdemokratų 
Partija — 100,000. Prie ši
tų partijų reikia pridėti dar 
apie 12 partijų (tarp jų ir 
Amerikos), kurios paskuti
niu laiku nutarė įstoti į Vien 
nos susivienijimą. Tuo bu- 
du pasidaro kokie pusantro 
miliono narių.

Sunkiausia yra atspėti tik
ras Trečiojo Internacionalo 
stovis. Komunistų partijos 
ir Vakarų Europoje ir pa
čioje Rusijoje dažnai pergy
vena visokius “krizius” ir 
skilimus, ir niekas negali pa
sakyti, kiek kuri jų turi na
rių. Europos socialistų spau
da išreiškia nuomonę, kad 
visas Trečiojo Internaciona
lo organizuotų narių skai
čius siekia 800,000, o gal vie
no miliono*. 4

Taigi visuose trijuose “in
ternacionaluose” randasi 
apie 10 milionų narių. Iš jų 
daugiaus kaip 75% priklau
so Antrajam Internaciona- 
luie; apie 15% priklauso 
Viennos Internacionalui, ir 
mažiaus kaip 10% priklauso 
Trečiamjam Internaciona
lui, “Galingiausias’’ komu
nistų internacionalas, pasi
rodo, yra menkiausias už vi
sus.

To negana. Tarptautinė 
darbininkų organizacijos 
reikšmė priklauso ne tiktai 
nuo jos didumo, o ir nuo’to, 
kokią rolę lošia ta šalis, ku
rioje ji gyvuoja. Ir štai ką 
mes pastebime. Antrojo Tn* 
ternacionalo “tvirtovės” ran 
dasi Anglijoje, kuri yra pra- 
moningiausia šalis visame 
pasaulyje, ir Vokietijoje, ku
rios pramonė yra labiausia

išsiplėtojus Europos konti- lei to kilo didžiausias trinks- 
__ t. _ . ___ zlirl'zinmf 

nente.
cionalas yra stiprus Austri
joje, kuri po karo pasidarė 
maža ir silpna šalis. Paga
lios, Trečiojo Internacionalo 
jiegos Vakarų Europoje yra 
stambios tiktai Čekijoje ir 
Norvegijoje. Anglijoje gi 
komunistę kaipir nėra; Vo
kietijoje Komunistų Partija 
turi ne daugiaus, kaip 120,- 
000 užsimokėjusių narių — 
kuomet nepriklausomųjų so
cialdemokratų ,yra 300,000, o 
didžiumiečių šocialdemokra 
tų 1,200,000. Jeigu komuni
stų internacionalas nebūtų 
šelpiamas Maskvos auksu (ir 
deimantais), > tai jisai var
giai ir gyvuoti galėtų.

Tai tokie yra faktai. Jais 
pasiremiant, galima numa
tyt, kurion pusėn kryps tarp
tautinis darbininkų judėji
mas. Jisai neis komunizmo 
keliais; jisai veikiausia pri
ims net ir ne Viennos inter
nacionalo nusistatymą, bet 
laikysis arti tos vagos, kuria 
eina darbininkų judėjimas 
Anglijoje. Pramoningiau- 
sioji šalis rodo kelią mažiaus 
pramoningoms šalims.

Viennos gi Interna- ma9- I“uh*nSi scimor ‘lid“ 
susideda iš nacionalistų, kurie 
remia Korfanty.

Vidujinius -Lenkijos santy
kius šiek-tiek nušviečia sekama 
telegrama iš Varšuvos:

“Čia viešai grumojama 
pavartoti jiegą, kad išspren
dus, kieno rankose turi būt 
politinė galia. Pono Kor
fanty paskyrimas ministerių

• * •,, • ( ( * ] , \ il>"Vrcvotao- Skaudžiausia žmonieriai ir “juodašimčiai . Vie- .. „ v
11a, tai yra netiesa. Juodašimčiai! I11JOS TykSte. 
ir kiloki kontr-revoliucionieriai 
stojo ne už visuotinu balsavi-*

....... y" -- ......—— 1 ' ~

“Dar pirmieji Rymo karaliai 
—krikščiony^,” sako visuomeni
nės igijenos tėvas J. P. Franks,

Tur būt skaudžiausia šių die-

Į Apžvalga
‘KAIRIEJI” KETINA 

LAIKYTIS.

Po to, kai Daubaras, Bimba 
ir keletas kitų kairiųjų komu
nistų vadų parsidavė “cen
tristams” ir įstojo į “darbinin
kų partiją”, kilo klausimas, kas 
bus su kairiųjų komunistų sro
ve: ar ji visa susilies su “cen
tristais”, ar likusioji jos dalis 
tęs lobaus kovą prieš dešiniuo
sius komunistus?

Kairiųjų organe, “Darbinin
kų Tiesoje”, aprašyta to laik
raščio leidėjų suvažiavimas, į-

Iš jo galima numanyt, kad di
džiuma kairiųjų komunistų yra 
pasiryžus neiti parsidavėlių ke
liais.

Suvažiavimo aprašyme skai
tome:

“Delegatų buvo apie 40. Jų 
taipe kairiųjų su virš tris
dešimts. f'jo tarpais karšti, 
net netušti ginčai tarp kai
riųjų ir centristų. Centris
tais patys vadinosi; tikreny
bėje jie iki šiol yra buvę 
musų kairiausiais draugais, o 
dabar yra nuėję prie A. D. P.

“L. D. S. By (Lietuvių Dar

 

bininkų Spa/dos Bendrovės^ 
board-direl 

•buvo ‘centf’istaį’ (šeši 

 

penkis kautuosius). Suvažia
vimas prie ė konstituciją 
su pataisym\i, kad ne vien 
metinis suvažląvimas gali iš 

 

rinkli board-dibęktorius, be 

 

ir kitas regųlerls) k. a. pus

 

metinis suvažiav. gali lai pa
daryti. Priėmus konstituci
ją su šituo pataisymu, eita 
prie board-direktorių rinki
mų. Visa vienuolika išrink
ta iš kairiųjų darbininkų, t. 
y. tų, kurie neina prie A. D. 
P., liekasi ištikimi A. D. Są
jungos rėmėjams.”

Šito “nenorinčių mirti” bū
relio priešakyje stovi J. Bal
trušaitis. Būrelio ateičiai te
čiaus yra blogas ženklas, kad, 
neišgyvavus jam nė pusės me
tų, jo tarpe jau atsirado parsi
davėlių. Kada žiurkės iš lai
vo bėga, tai reiškia, kad jisai 
neilgai laikysis ant vandens.

rių didžiuma
prieš

KOVA LENKIJOJE.

Ilgas kabineto krizis Lenki
joje dar iki šiol nepasibaigė. 
Užvakar atėjo žinia, kad prezi
dentas Pilsudskis atsisakė pa
tvirtinti pono Kori anty suda
rytųjų ministerijų, ir seime (.te

džiuma ir prezidento Pil
sudskio nutarimas kuogriež- 
čiausia kovoti prieš tokio ka
bineto sudarymą atvedė iki 
kulminacinio punkto jau se
nai besitęsiantį krizį.

“Vienas stambiausiųjų 
Varšuvos laikraščių, ‘Prze- 
gląd Wieczoiny’ šiomis die
nomis rašė: ‘Mes stovime 
ant slenksčio į pilietinį ka
rą. Socialistai išleido per
spėjimą savo' pasekėjams, 
kad jie turi rengtis prie su
kilimo, idant apgynus 
reikalus?

“'Dalykas eina ne 
apie kovą dėl politinio 
patavimo parlamente, 
yra rungtynės taiąie tų kla-| 
šių, kurios nori vėl atgauti 
savo senąją pozicija, ir mies
tų proletariato, kuris jau
čia savo stiprumą. Tai yra 
kova tarp dvarininkų ir ūki
ninkų konservatizmo ir ra
dikalizmo.

“Nacionalistiniai elemen
tai pareina daugiausia iš bu
vusios Rusų Lenkijos, o prie
šingosios pusės vadai pre
zidentas Pilsudskis, buvusis 
ūkininkų premjeras Witos ir 
socialistų vadas Daszynskis 

remiasi buvusios Austrų 
ir Rusų Lenkijos valstiečiais 
ir darbininkais.

. “Debatuose, kurie kilo dėl 
kabineto krizio pareitą sa
vaitę, AVitos ir Daszynski iš
reiškė perspėjimą, kad gin
čai iš parlamento galį būt 
išnešti į gatvę; juodu kalbė
jo apie ‘besiartinantį žiaurios 
jiegos pavojų’, apie ‘brolžu- 
dingas kovas, ir apie ‘liepsną 
ir gaisrus stambiuosiuose 
dvaruose’

savo

tiktai
vieš-

Tai

Taigi po šovinizmo pavir
šium Lenkijoje eina tokia pat 
Įtempta klasių kova; kaip ir 
visose kitose šalyse. Klysta 
tie, kurie mano, kad visa Len
kija susideda iš akyplėšikiškų 
patriotų. Tiesa, kad ačiū savo 
laimėjimui seimo rinkimuose, 
Lenkijos nacionalistai iki šiol 
tylėdavo uždėti savo antspaudą 
ant visos šalies politikos; bet 
aštrėjanlys reikalų Įiricši ilgu
mai prispyrė, pagalios, darbi
ninkus ir valstiečius stoti at
virai prieš nacionalistus. Nc- 
olimoji ateitis parodys, katra 

pusė paims viršų toje kovoje.

VADŽIOJA Už NOSU 
LENGVATIKIUS.

leistuvybes namus. Ne tik seno
joj, bet ir naujojoj Rymo val

stybėj šitie namai buvo laiko
mi kaip atskiras valstybės pa
jamų šaltinis, ir tos pajamos 
buvo tikrai didelės. Tokių paja-

mu išrinktą steigiamąjį seimą, nų rykštė, kuri plaka žmoniją, 
o už atgaivinimą monarchijos, tai bus paleistuvybe (prostitu-

Jeigu gi kai kurie gudrus cija) su visomis savo pasekmė- 
kontr-revoliucionicriai ir šne- mis. šis žmonijos priešas ypač 
kėjo apie visuotiną balsavimą, sustiprėjo karo metu ir po karo.
tai tiktai tuo tikslu, kad gale- šito biauraus ir žalingo reiški-Į mų gaudavo ir Vokiečiuose. Jos 
jus apgauti žmones. Lietuvio- nio bangos vis daugiau pasiekia būdavo net perduodamos 
je, pav 
mas St. Seimas, klerikalų agi
tatoriai skelbė, kad žemė turi 
tekti darbo žmonėms; tuo jie 
pritraukė prie !
Lietuvos balsuotojų. Klerikalai 
veidmainiavo, skelbdami tą olbal 
sį, bet ar dėlto tas obalsis yra 
blogas? Tiktai idiotas galėtų 
tokį išvadą padaryti.
Tas faktas, kad konlr-revo- 
liucionicriai kariais užsimau
na “demokratinę” arba net 
“revoliucinę” kaukę, yra senai 
visiems žinomas. Bet jisai vi
sai nereiškia, kad demokrati
niai arba revoliuciniai reika
lavimai yra blogas dalykas. 
Protaujantys darbininkai ko
voja ne prieš reikalavimus, po 
kuriais iš bėdos mėgina pasi
slėpti darbininkų priešai^ bet 
prieš tikruosius savo priešų 
siekimus. j

į Ž. Angarietis pasakoja visai 
kvailą dalyką, kada jisai mė
gina įtikinti Amerikos bolševi- 
kėlius, buk Rusijos menševikai 
norėję pašalinti sovietus‘ir į- 
sleigli buržuazijos diktatūrą. 
Sovietus juk ne kas kitas su
organizavo, kaip menševikai. 
Jie buvo įsteigti tuo tikslu, kad 
sujungus į daiktą viso Rusijos 
proletariato jiegas, nes jisai 
buvo susisklaidęs j keletą par
tijų ir apskritai buvo menkai 
organizuotas.

< Keisčiausia tečiaus yra An- 
gariečio nuomonė, kad visuoti
nas balsavimas Rusijoje reikš
tų buržuazijos diktatūrą. Ko- 
dcl buržųazijosi? Kodėl Anga- 
rielis mano, kad revoliucinėje 
Rusijoje miestų ir sodžiaus 
darbo žmonės turėjo pralaimė
ti rinkimuose? Nejaugi darbo 
žmonės tenai yra tokie neišma
nėliai, kad juos turi nugalėti 
buržuazija, kuri Rusijoje vi- 

'• suomei buvo silpnesnė, negu

kuomet buvo renka-

ei j a) su visomis savo pasek nie

kaip 
tam tikros rūšies lėnas. Pav., 

kaip Virzburgo
ir mūsų Lietuvos kraštą. Ne 
karo metu, žinoma, atsirado pa- Heimenbergai, 
leistuvybė Lietuvoj, tik per ka- grafai ir maršalkos, gavo taipgi 
ra ji, taip sakant, pražydo. Ai^ teisės imti pelną iš paleistuvy- 

bės namų, kurie aukščiau prik
lausė vyskupui. Obristas Kam- 
pfrichteris kurį laiką gaudavo 
visą pelną iš Viennos miesto pa
leistuvybės namų.”

Kryžių karai, kurie buvo ve
dami vardan krikščionybės iš
plėtimo, bažnytiniai ir pasauli
niai suvažiavimai viduramžy bu
vo žymiausios paleistuvybės 
prekyvietės. Prancūzų karalius 
Liudvikas- šventasai (1215-70) 
buvo vienintelis viduramžio val

dovas, kuris smarkiai • draudė 
i laikyti paleistuvybės namus sa- 
ivo kryžių karau einančiai ka- 
I riuomenei (jo valstybėj tokie 
namai buvo leidžiami). Paskui 
gercogo Albos (1507-82 m.) ka
riuomenės, kurią jis vedė į go- 
landus, ‘ sekė 400 paleistuvių 
raitų ir 800 pėsčių. Garsusai 
Konstanco bažnyčios suvažiavi
mas (1414 m.), į kurį buvo su- $

; sirlnkę bažnyčios vadai — ąr- 
civyskupai, vyskupai ir tl. pri
viliojo ne mažiau kaip 700 mei
lužių. Karoliui V sušaukus 1521 

reichstagą 
miesto gatvės 

gražiu mo-

Angarietis apgaudinėja skai
tytojus, pasakodamas lokius 
dalykus. Jisai šneka apie “pro
letariatą” ir “buržuaziją”, o 
turi omenėje tam tikras par
tijas: vienoje pusėje bolševi
kus, o kitoje pusėje visus bol
ševikų priešus.

Bolševikų partija tai ištiesų 
turėtų Rusijoje pralaimėti, jei
gu tenai butų įvestas visuoti
nas balsavimas, kaip jie pra
laimėjo steigiamojo seimo rin
kiniuose, įvykusiuose jau po 
bolševikiško perversmo.

Bolševikai gi šiandie
naujosios Rusijos buržuazijos 
vadai. Jų diktatūra yra bur
žuazijos diktatūra.

Kova prieš bolševikų dikta
tūrą todėl yra kova už darbi
ninkų paliuosavimą.

Lietuvos komunistų prana
šas, Z. Angarietis, rašo savo 
viernoms avelėms Amerikoje:

“...Yla iš maišo išlenda, 
kada kalba apie visuotinus 
balsavimus. Čia tai ir išlin
do menševikiška ‘proletaria
to diktatūra, su visuotinu 
balsavimu, —‘diktatūra’, ku
rioj dalyvauja ir buržujai. 
1918 metais visi Rusijos 
ballgvardiečiai, visi kontr
revoliucionieriai, tame 
skaitliuje ne vien juodašim
čiai, bet ir menševikai, rei
kalavo visuotinų balsavimų. 
Jų obalsis! buvo: šalin sovie
tai, tegyvuoja visuotinu bal
savimu išrinktas steigiama
sis seimas. Darbininkai pui
kiai žinojo, ką reiškia tas 
obalsis. Tikras jo turinys 
buvo toks: šalin proletariato 
diktatūra — tegyvuoja bur
žuazijos diktatūra.”
Tai yra typingas to demago

go mėginimas apdumti akis ne
protaujantiems žmonėms. Jisai 
mėgina deskrcdituoli menševi
kus tuo, kad pasakoja, jogei 
visuotino balsavimo obalsį 
skelbė ne tiktai jie, o ir
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savęs daugelį daug kas pas mus pirm karo 
girdėjo apie tą baisiąją sifilio 
ligą? Tai buvo didelė retenybė. 
O dabar? Baisu ir sakyti! Aiš
kiausia patirta yra, kad šita liga 
vis labiau plečiasi, pasiekia net 
sodžiaus gilumą, kad daugybė 
musų sodžiaus mergelių, 'lyg tas 
žiedelis dar nepražydęs nuvyto. 
Tą nelaimę atnešė mums rusų, 
paskui vokiečių kariuomenė, o 
šiandien jų darbą, kad ir silp
niau, varo savoji.

Išsiplėtė paleistuvybe po karo 
ne tik Lietuvoj, 
kraštuose, pav 
Austruose, Franzucuose 
Ir 'labai įdomus daiktas, 
kur tik didesnis vargas, 
viena visuomenės dalis didesnėj 

1 prabangoj gyvena, o antra dalis 
sunkesnį vargą brenda, ten ir 
paleistuvybe labiau plečiasi.

Berlyno sanitarijos daktaras 
Drevsas sako, kad jo tyrinėji
mu, Braunšveigo ligos kason ly
ties 'ligomis sergančių buvo įsi
rašę :
1913 m. 85 asm. 1917 m. 982 as.
1914 
1915 
1916

Kitais žodžiais tariant, lyties 
ligomis .sergančiųjų skaičius per 

I 7 metus padidėjo 41 kartą.
Kito Berlyno moterų daktaro 

Loeserio tyrinėjimais iš 1 mi
liono gimstančių 40,000 gimsta 
jau sifiliu apsikrėtę, t. y. vidu
tiniškai kas 25 vaikas. Tai yra 
baisus skaitmens!

Reikalinga imtis griežtų prie
monių šitai šmėklai nugalėti, 
bet visur į tai lyg pro pirštus 
žiūrima, o jei kas (kur nors ir 
daroma, tai neimama blogybei 
už pakarpos, bet ji tiktai aplin
kui einant pašiojama. Ir tai yra 
suprantama!

Kas išmeta gatvėn tūkstan
čius jaunų merginų? Ar tai vis 
paleistuvybėn palinkusio budo 
vaisiai, vieno neatsargaus žings
nio aukos? Ne, tai yra vargo, 
bado aukos. Badas meta jas gat
vėn, o šio gyvenimo linksmybių 
taurę iki galo išgėruisicji gaudo 
jas; gaudo jas ir tie, kurie ši
tiems dykaduoniams, šių dienų 
galiūnams, yra priversti tarnau
ti, kurie neapkenčia patys sa
vęs, ieško būdų užsimiršti ir 
randa sau paguodos smuklėj ar 
paleistuvybės name. Atskirais 
atsitikimais rasime ir daug kilų 
priežasčių, kurios gimdo paleis
tu vybę, bet pats jos pamatas 
yra netikusis šių dienų visuo
menės surėdymas, šių dienų vi
suomenės tvarka. Tą tvarką 
reik pakeisti, reik panaikinti 
tą bagalinį vargą, kuriame skęs
ta žmonių minios, reik šių die
nų visuomenės gyvenimą iš aša
rų pakalnes paversti į žemės ro
jų.

Tai tegali padaryti darbo kla
sė, kada ji pajėgs paimti visuo
menės gyvenimo valdžias į sa
vo rankas. Ji todėl legali tikrai 
ir su paleistuvybe kovoti. šių 
dienų valdovai, kaip jau minė
jau, nerauna blogybės su šakni
mis, o tiktai jai lapus apskabo. 
Darbo klasė gi, norėdama pa
naikinti pa’leistuvybę, verčia sa
vo vyriausybę imtis prieš ją 
tam tikrų priemonių — iš vie
nos pusės; iš antros pusės įtem
pdama visas savo pajėgas šio-' 
kia galutino tikslo — paimti 
valdžias į savo rankas.

Kad dar geriau supratus, kaip

bet ir kituose 
Vokiečiuose, 

ir k. 
kad 
kur

90 ” 1918 ” 2050
423 ” 1929 ” 3500

488 ” pilnos 
arba

ty. laikų tyrįnė-

vra

m. Vorniso mieste 
(seimą), visos 
buvo 
lęiii 
Tašo
tyjai. Viennoj, pav., buvo 2 pa- 
leistuvybės namai, kurie prik
lausė karaliui. Tų namų gyven
tojos privalėjo dalyvauti, kada 
karalius kur ners iškilmingai pa
sirodydavo. Karaliene Yogana 
I įkurėl347 m. Arinijone “mo
terų vienuolyną,” kurio įstatai ir 
šiandien yra įdomus kultūros 
istorijos žvilgsniu. Tų įstatų §4 
skambėjo taip: “Karalienės va
lia yra tokia: kiekvienąWftadie- 
nį vienuolyno vedėja su dakta
ru privalo apžiūrėti kiekvieną 
merginą ir, jei jų tarpe atsiras
tų susirgusi, tai ji turi būti at
skirta nuo kitų, kad tokiu budu 
negalėtų apkrėsti jaunuomenės.” 
Maino arcivyskupas 1422 m.
skundėsi, kad miestas, turėda

mas teisę laikyti paleistctvybės 
namus, atima iš jo didelį paja
mų šaltinį ir tuo jį labai skriau
džia.

Pasirausę po istorijos lapus 
mes rastume ir daugiau panašių 
pavyzdžių, .bet, manau, gana 
bus ir čia nurodytųjų, kad sup
ratus, kaip anų dienų valdovai 
— tiek pasauliniai, tiek dvasinin
kai kovojo su prostitucija. Tiek 
jie tesirūpina ir šiandien.

. —J. Vanagas.

MOKYTOJAS ŽYGELIS 
IŠVAŽIAVO.

mok.

‘Tėvyne” rašo, kad
“Liepos 15 d., laivu 

ric’ išvažiavo Lietuvon 
Balys žygelis, kuris prabuvo
Amerikoje apie keturis mė
nesius, važinėdamas su pra
kalbomis po įvairias Ameri
kos lietuvių kolonijas.”
Kapitonas Natkevičius, kuris 

atvyko Amerikon kaitų su Žy
geliu, dar pasilikęs kuriam lai
kui šioje šalyje.
/rm. H J MII I.NHI I ■■■■II I .......... .
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K. Vilkui. — Jūsų praneši-' galiūnai su paleistuvybe kovoje J
mą gavome, kada laikraštis jau pasižiūrėkime istorijon. Ten 
buvo atspausdintas. j mes pamatysime, kad ilgus am-

Z. M. L. D. — Nedėsime, žius tų laikų viešpačiai — kuni- 
Sunku suprasti, ką jus norite gaikščiai, vyskupai ir t. t. paleis - 

balt- pasakyti. tuvybę globojo, jaja naudojosi.

Jurėmis 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 prausim-osi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kaitų 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie ITa/ve 
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.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai.'vak*, 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimu—~ v. nuturima
3231 So. Halsted St, Chicago, Iii. ,
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SKEBAI.

cento

žodį “skebas” mes paprastai vartojame paniekinimui, pašiepimui, o daugiausia iškolioji- mui savo priešų. Dažniausia apdovanojame skobo vardu savo draugus tekius jau darbiniu kus kaip ir mes patys. Daug kartų tą patį žmogų vadiname ir streiklaužiu ir akebu.Nors “skebas” nėra lietuviškas žodis, bet visiems jį vartojant ir aš jį pavartosiu. Tikroji “skubo” reikšme tai neuni- jistas darbininkas. Bet daugumas darbininkų įsivaizduoja sau, kad skobai yra nedori ir blogos valios žmonės, kurie tyčia nori pakenkti organizuotiems darbininkams.Šitos minties laikosi daugelis darbininkų, bet ji yra klaidinga. Parodymui to aš čia priveski du man gerai žinomus faktus. Vienu yra dalykas atsitikusia su gerai man pažįstama šeima, kurios laikytojas savo amatu yra siuvėjas, geras siuvėjų sąjungos narys ir karštas visokios sąjungos rėmėjas. Bet jo dirbtuvėj ir kitose dirbtuvėse 1920 m. iškilo panašus į streiką neramumas. Tas draugas po kelių savaičių pradėjo guostis, kad pas jo duris vilkas pradeda staugti — badas ateina. Netikėt tam negalėjau, nes jo šeima buvo didelė ir jam daug kartų teko praleisti nedarbas ir kitos nelaimės; tatai atidėti juodai dienai jis negalėjo. Kiek žinau, šeima gyveno tausiai ir niekur bereikalingai nemetė.Taigi pritrukęs maisto jis ėjo kur darbo jieškoti. Bet į skebines dirbtuves jis nėjo. Pasitiko jis darbdavį, paaiškino jam, kad jam pritruko duonos ir prašė pas jį kokio darbo. Darbdavis pažinojo tą žmogų ir pagailėjęs jo pasiuntė jį raštinei! pas dirbtuves savininką, pranešdamas savininkui, kad darbo jis gali gauti po unijos priežiūra, sutrumpinęs darbo laiką kitiems darbininkams, kad visi galėtų padirbėti.Siunčiamas eina jis raštinėn; Raštinės priekainbary jis sutinka kitą “bosą;” tas siunčia jį raštinėn toliau, kur jis nuėjęs randa pilną raštinę unijos ponų, tarp kurių buvo ir jo biznio agentas. Agentas išplėtė savo akis ir klausia, “broli, kurių velnių tu čia atėjai?”Žmogelis nusigando ir pradėjo prašyti pas jį susimylėji- mo, bet agentas liepė jam tuojaus neštis laukan, o jei ne, tai pabauda teks mokėti.Jis paklausė agento, išėjo iš raštinės, bet bijodamas, kad jam neužrašytų pabaudos, nuėjo pas lietuvį agentą prašyti užsistoti už jį. Lietuvis biznio agentas pažadėjo gauti jam pašalpą ir gal net ir darbą jam surasti, užtikrindamas jį, kad pabauda mokėti jam nepareis.!laip įtikintas jis laukė pašalpos ir darbo kelias savaites; ant galo, bėdai labai prispaudus jo moteris paliko mažus kūdikius ir išėjo naktimis sau ir šeimai maistui užsidirbti. Ir kada moteris dirbo, lietuvis biznio agentas atėjo su kitu savo draugu pas jį ne pašalpą nešdami, o norėdamas žinoti, ar jis yra gyvas. Ir sužinojęs, kad sunkioj padėty esančio ‘'brolio” moteris dirba, pasakė jam, “good buy” ir išėjo sau. lai tokią jis gavo iš unijos pašalpą; bet mėnesines mokestis unijon jis turėjo mokėti.Antras atsitikimas buvo sų našle moterių. Ji neturėjo iš ko gyventi ir turėjo mažą kūdiki. Aš su kitu draugu nus-rasti. Ji gavo prie rubsiuvių dalbą vienoj dirbtuvėj, bet jai pradėjus dirbti, atėjo biznio agentas ir ėmė klausti jos, kas

jai davė darbų. Žinoma, ji gavo jj nuo “boso”. Bet bosas ne turi teises darbo duoti ir todėl jis siuntė ją į darbą gauti; lause jos, ar unijai duokles.Išgirdęs, kad ji nėra unijos narė, jis pareikalavo, kad ji tuojaus apleistų darbą, o jei ne, tai visa dirbtuve išeisianti į streiką. Tokiu budu bosas turėjo ją atleisti. Atleista prašo mus nuvesti ją unijos raštinei!. Kada aš nuėjau su ja raštinę, po dviejų valandų laukimo žydaitė pasakė jai, kad ji turi užsimokėti $20. Aš paskolinau moteriai tą $20, bet darbo ji vis tiek negavo; jai liepė laukti savo eilės.Ji laukė. Sunki padėtis, negalėjimas užmiršti savo nesenai pasimirusio vyro ją susilpnino taip, kad ji negalėjo nei kitur nueiti sau darbo jieškoti. Ant galo po menesių laiko ji sustiprėjo ir nuėjo unijos raštinėn darbo žiūrėti. Bet čia nustebusi išgirdo, kad ji pirma turi užsimokėti $60 mėnesinių duoklių ir visokių kitų rinkliavų. Aišku, kad ji neturėjo iš ko jas mokėti ir neinate‘reikalo ar teisybės.Taigi, ar reikia stebėtis, kad šitie žmonės patampa skebais ir ar jie kalti už tai?
— Mikutis.

unijos raštinę <bet pirma pak- ji užsimokėjusi

“BENDRAS FRONTAS”. 'Šitą obalsį, — “bendras fron- as”, iškėlė kairieji socialistai. Jie jį iškėlė ne todėl, kad jie socialistai, o todėl, kad darbi- linkai tik bendrai veikdami gali atsiekt savo tikslą — pasi- iuosuot iš alginės vergijos. Gi dabar komunistų tarpe šisai obalsis likos gana populiariš- ‘tas, tartum, kad jie jį sugalvojo. Tiek lo, jie irgi gali juo naudotis, nes obalsis yra geras ir tik reikia gerų norų vykdint . i gyvenimamTuo obalsiu vaduojantis, dek laiko atgal, Berline įvyko komunistinių ir socialistinių nternacionalų atstovų suvažiavimas. Po kelių, dienų barimosi šiaip-daip, pavyko pirmą vienybės mazgą užmegzt.Klausimas: ar komunistai )ildė tą sutartį? Kurie skaido laikraščius, tiems aiškint nereikia, — jie matė iš pranešimų, kad komunistai tų sutarčių nepaisė ir nepildė. Mat komunistams ne sutartys rupi, o <as kitas. Be to, kada Vakarų Europos socialistai nuvažiavo į Maskvą, sulig ta sutartim gint soc. revoliucionierių, tai . uos pasitiko iškalno komunis- ų suorganizuota gauja iš profesionalų valkatų, ištvirkėlių ir komunistų (tokių žmonių Rusijoj yra gana daug dar užsilikusių nuo caro laikų. O bolševikams tokie žmonės tik ir reikalingi įel niekinimo socialistų, nes jie gerai žino tai, kad žmogus —• dorai išauklėtas, tokiais darbais neužsiima kad ii auksu butų apmokamas) su didžiausiu jų išniekinimu ir stačiai grąsindami pogromais. Kad apduotus pasaulio darbininkams akis, “gudrus” komunistų politikai sugalvojo pasiųst “raudonąją armiją” juos apgint nuo “tikrų proletarų puolimo, kurie yra laip įpykę ant tų socialistų “vadų” užtai, kad jie parduoda darbininkų reikalus”.Ir su šita “gudria” politika ko munistai manė apgaut pasaulio darbininkus. Bet jiems nepavyko. Kaip visi komunistų neapgalvoti darbai nedavė jiems pageidaujamų vaisių, taip ir šį jų skymą voveris nusinešė ant uodegos. Tai yra gera lekcija komunistams. O jie daug panašių lekcijų turėjo!..Na, ir prie ko šita negudri

—.... - --1. 1 ...J'LL'.J.-1_____t. t. ir tuomi “bendro fronto” klausimas užsibaigė. Bet komunistai dar vis apie jį svajoja.
Kodėl komunistai nori , bendro 

fronto su socialistais?O tik todėl, kad jų eilės retėja. Mums nuošaliai stovint, komunistų fronto1 tarpimas nebuvo galimas nuspręst) kaip sparčiai jis tirpsta. Ir tuo labiau, kai dabar yra žinoma, kad veik visose šalyse, komunistų spauda bei agitatoriai buvo finansuojami iš Maskvos. Tečiaus vis buvo aišku, kad . eilės žymiai tirpsta. Tai buvo galima numatyt iš to, kad jie pradėjo kalbėt apie “(bendrą frontą” su socialistais, nežiūrint to, kad da visai nesenai jie niekino ir šmeižė -socialistus nieko nepamatuotais pra simainymais. Jie pasinaudojo proga— iškeltu socialistų ©balsiu—“BendiUs Frontas”-— (buk ir jie jūsų draugai ir jie nori bendrai su jumis kovot prieš bendrą priešą—kapitalą. Bet- tikrenybėj, tai buvo niekas daugiau, kai jų skymas pasidaryt sau politinio kapitalo. Bet ir čia jiems nepavyko. Už tai, kad jie yra blogi skymininkai.Taigi jeigu pas komunistus butų buvę viskas taip, kaip jų spauda bei agitatoriai skelbė, tai aišku, kad jie jokiu budu nebūt ieškoję sąjungos su socialistais.šiandie visiems aišku, kad komunistų frontas -sparčiai tirpsta; ir ateityje jis dar sparčiau tirps, nežiūrint to, kaip sunkius šmotus aukso jiems iš Maskvos. Ir ko kito negal kaltint kai tik patys save. 
Ar socialistams yra

jungtis su komunistais?Paviršutiniai žiūrint išrodo, kad reikia, bet kada įsigilini į tą klausimą, pasirodo visai kas kita. Mes manom, kad susijungę su komunistais, tuoj galėsime sutrauki tas minias, kurias pakrikdė ir sudeinoralL zavo komunistai ir tada pradėsime dirbt našesnį darbą. Ve, socilistai tik ir nor jungtis su komunistais dėl šito, o ne dėl ko kito. Bet ar socialistai neklysta taip manydami? Taip. Bent man taip išrodo.Mes šiandie įsimaišykime į ;as komunistų pakrikdytas ir sudemoralizuotas minias ir pa- studijuokim jų psichologiją, tai pamatysime, kad jie taip apgailėtinai siKlemoralizuoti, kad iš to yra apimti individuališkumo dvasia iant tiek, ant kiek protaujantis žmogus gali sau tai išsivaizdinti. Iš to aišku, kad ilgokas laikas iki mes tuos darbininkus pritrauksime prie savęs ant k lesinės kovos lauko.Taip dalykams esant, aš nematau reikalo jungtis su komunistais, nes iki to laiko komunistai bus visiškai susimaišę-Gal kaikurie pasakys: “Susijungimas musų su komunistais panaikins frakcijinius ginčus ir bendrai veikdami mes prieisime prie minių, nes tik musų frakcijiniai vaidai jas pakrikdė”. Gal būt išdalies taip, bei tik nevisai.

tUŪjtĖROŠ, Chteago, iii.
Ar išnyks frakcijiniai ginčai?Visų-pinma, mes turime pri

simint tai, kad komunistai turi daug įvairių kalbėtojų, kurie tik pakrikdė ir sudemoralizavo tas minias. Tą patį galima pasakyt ir apie jų spaudą. Vieni jų (kalbėtojai) aiškina, kaip kelinės bei “dreses” eina trum- pyn; antri, kad monarchija darbininkams esanti geresnė, negu respublika; treti sako, kad mes spiaujam ant tų, kurie ne su mumis (K. Petrikie- nės žodžiai). Kad šitie kalbėtojai yra blogi ir kad jie sudemoralizavo minią, tai ir pati “Laisve” tą pripažino. Žino- maš ji gįria da dalį jų, nors jie visi yra lygus, ji giria juos todėl, litui tie apgina jos kro-

ginčai, negu jie Ir tai dar nevis

- —

Universal State Bank
Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

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

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

Telefonas Victory 9082

DIDŽIAUSIAS 
Lietuvių Bankas 

Duoda Visiem 

Geriausį Patarnavimą ir 
Tvirčiausiai Auga 

Turtas virš $2,350,000.00 Dol.
PRISIDĖK IR TAMSTA NORS SU 
MAŽU DEPOSITU. UNIVERSAL 
STATE BANKAS KUOGERIAUSIAI 
PRIGELBSTISUČEDYT PINIGUS IR 
VISIEMS SUTEIKIA PATARIMUS 
DYKAI.

GERIAUSIA SIUNČIA PINIGUS LIETUVON
/

3252 South Halsted Street
Chicago, Illinois

žinome, kad ko-

jie
už

lus 
įlie
tai,

reikalas

Kaip nekalbėsime, o visiems aišku, kad mums susijungus šitie kalbėtojai turės būt pašalinti nuo estrados su patarimu, kad mokytųsi socializmo ir padorumo. Na, čia minėti kalbėtojai, savo noru estrados neapleis, kuomet jie jaučias geniausiais kail'būtojais pasauly; tai kas tada bus — ar ne ginčai? žinoma, kad ginčai ir dar daug didesni šiandie yra. kas.Mes geraimunistai į savo fondus surinko daug pinigų iš tų žmonių, kuriuos, mes sUsijungę, norime pritraukt prie savęs; komunistai tuos fondus likvidavo be atskaitų išdavimo ir suorganizavo naujus fondus —“negrieš- nus”. Suprantama, šitoks jų veikimas irgi nemažai prisidėjo prie jų eilių tirpimo ir dar daugiau prie sudemoralizaivi- nio minių. Ve dar šitas faktas mums aiškiai rodo, kad mes susijungę su komunistais, turėsime prisiimt dalį tų jų nešvarių darbų ant savo nugaros. Ir kaip yra žinoma, tokie darbai visuomet pakenkia organizatyviam darbui. Jeigu •taip yra, tai aš nematau reikalo jungtis su komunistais ir dargi tokiu laiku, kada jie visiškai diskreditavo salve rtiij- nios akyse ir galutinai smunka.Musų jungimąsi su komunistais 'butų niekas’ daugiau, kab gelbėjimas komunistų nuo puo-' limo į tą srutų duobę, kurią jie iškasė ir priteršė dėl socialistų.Aš čia kalbu vientik apie lietuvių komunistų kalbėtojus ir fondus, vienok yra gana davinių, kad kitų tautų komunistai irgi ne kitaip veikė. Užteks prisimint tik tai, kad musų komunistai veikė ne sulig savo originalo, o kopijavo viską iš kitų tautų veikimo.
> — Laisvės Mylėtojas.7—14—22.

e ■ mii r

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1432 So. EOth «.

Cicero. III.
Tel. Cicero 2537

*Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra maloni kombinacija. Tos nešvarios baltos pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius kiekveno plaukus.
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelid kartus panaudojus jas iš galvos visiškai pranyks pleiskonos. Palaikymui Sveikosgalvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, haudokit liųflles.Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiuučiaine tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTEK & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

gi ve. Vienuos socialistų Internacionalo Veikiantis Kloni i te- tetas pareiškė pasaulio darbininkams, kad “su komunistais jokio bendro fronto negalima sudaryt, nes jie jokių su-

ŠIANDIE PINIGŲ 
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— 

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

tu

CIearing House 
Bankas kur page
lbsti jum pirmyn

LIBERTY BONDS
YRA PRIIMAMA ANT BANKINIŲ KNYGUČIŲ.

Dabartiniu laiku Amerikos Liberty Bonai yra priimami į 
ši banką už pilną sumą pridedant procentus.

PINIGUS LIETUVON
Nusiunčiame Amerikos Doleriais arba Auksinais greičiau
siu budu ir’ mažiausiomis lėšomis. Tčmykite musų pini
gų kursą kiekvienos dienos laikraščiuose. Laivakortes pa- 
rupiham Lietuvon ir iš Lietuvos ant geriausių laivų. Su 
visokiais reikalais kreipkitės į

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street, 
Chicago.

State Bank at
daras iki 8 vai. 

šį vakarą.

6% Uz Taupomus 
Pinigus Su 
Saugumu

Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiško 
taupymo, pardavojame savo
PIRMO MORTGEčIO AUKSINIUS BONDSUS

Ant dalinio išmokėjimo plano
Dešimt-dalį įmokčt ir likusius į lygius devynis 
išmokėjimus.
Pasvarstykit ką reiškia 6% už taupomus pini
gus vietoje 3%.

Home Bank & Irusi Company
Milwaukee & Ashland Avės.

TURTAS NETOLI $10,000,000.
Atdara vakarais, panedėlyj iki 6 valandai, utarninke iki 8 vai. 

ir S abato j iki 9 vai. vak.

*4

f ČIUŽENS STATE BANK

—±

Saule nudegus nosį
Vartok apšeiai Šaldančio

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškai.

MELROSE P ARK, ILLINOIS 
(Bankas ant kampo) 

PADfiK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 
VIETINIAME BANKE.

8% palukio mokama už padėtus pinigus
— APSAUGOS SPINTOS 

UGNIUS IR VIESULOS
Męs kalbame Lietuviškai 

__ i nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
po piet ir nuo 7 vakarė iki 9 vakare.

PINIGU SIUNTIMAS 
APDRAUDA NUO 

Bankas su Laikrodžiu
Bankinis valandos kasdien 
tomis nuo 8 ryto iki i po ]

'ii ii m*Wi 1 Mbi

Garsinkities “Naujienose’

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
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.
Tek: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.4

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedčlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

i

Telephone Yards 5834

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

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

[ Dr. A. J. BERTAŠIUS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

<.....i. . ..................   ■„ i Į Ii r. >

Tclephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Heleted St., Chkago.
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DIDŽIAUSIS TURTAS KIEKVIENOS MOTERS 
TAI GRAŽUMAS VEIDO

Jei norite turėt gražią ir 
skaisčią išvaizdą nepaisant 
ant amžiaus, turėt jaunystės 
pasigėrėjimą ir patraukiantį 
vyrus,, jūsų oda švelnu kaip 
aksojnas, aiški kaip marmu
ras ir jei nori, kad tavo iš
vaizda atrodytų gerus svei
katos ir jaunumo ženklus, 
jei rūpiniesi urnai nuimti šla
kus, spuogus, saulės nudegi
mą, inkštirus, riaukšles ir 
kitas odos ligas, kurios taip 
kenkia, kad gadina išvaizdą, 
naudok savo odai kasdieną 
pirm gulsiant vienintelę pa- 
sekmingiausią gyduolę.

“VERENA JAUNIMO 
BALSAMAS”

Įžymus “Verona Balsamas” 
yra prirengiamas įžymaus 
chemisto, kuris pašventė visą 
savo laiką mieriu mėginda

mas prirengti ką tokio, kuris palaikytų jaunumą ir viliojimą mo
terų. šis balsamas buvo vartojamas vien tik turtingų, kuomet vi
soms nebuvo prieinamu pagal savo brangumą, kad negalėjo kiek
viena moteris nusipirkti.

Dabartiniu laiku, prirengėme, daugelį šios stebėtinos gyduolės, 
todėl galime pardavoti už prieinamą kainą, tuonvi suteikiame kiek
vienai moteriai progą nusipirkti, nepaisant, kaip biedna yra. Iš 
šios priežasties musų balsamas įsigijo populioriškumą ir pagarbą, 
nes tūkstančiai moterų vartoja jį kas dieną ir priegtam, palaikomo 
po kelioliką padėkos laiškų ir apvertinimų kas dieną, nuo vartotojų 
musų balsams, kurios vadina “stebėtinu” kurių liudijimai jo paly
ginamos vertės ir jaunos moterys mėgina musu jaunumo balsamą. 

IR MES PATARIAME KIEKVIENAI MOTERIAI 
pirmiaus nei kad pirksi kitokį, o persitikrinsi šias stebėtinas pasek
mes i rbusi labai mums dėkinga. Jis nedaleis plaukams augti ant 
odos. Kaina didelio puodo yra $2.00. Klausk savo vaistininko šią
dien, arba agento, bet jeigu negalės suteikti, išpildyk įdėk su juo 
25c., stampoms ir pasiųsk mums ant antrašo:

VERVENA LABORATORY, Ine.
111 Hartford Bldg., Chicago, III._________________________$

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS —
JEI SE11GAT:r----------—

PILVU, —
GERK SALUTARĄ;

NETURI APETITO — 
GERK SALUTARĄ;

PERMAŽAI SVEIKATOS —
GERK SALUTARĄ;

DEL SUTVIRT ĖJIMO — 
GERK SALUTARĄ;

SALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS NUO ĮVAIRIŲ LIGŲ 
IR NELAIMIŲ, TAI GELBĖS IR JUMS.

REIKALAUKITE APTIEKOSE, ARBA TIESIOG IŠ MUSŲ.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.

1707 SOUTH HALSTED STREET. CHICAGO, ILLINOIS

f KONTRAKTORIU.S
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tanki
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

P . K a s p a r
3827 Archer Avė., Tej. Lafayette 0238.

Roselando—West Pullmano ir apielinkės Lietuviams
Sluomi pranešam visuomenei, kad atydarėm

REAL ESTATE — LOAN'S — INSURANCE
ofisą po No. 11055 Michigan Avė.

Perkam, parduodam, mainom namus, farnvas,
Skolinain pinigus ant namų. _ . .
Budavojam namus ant lengvų mėnesinių mokesčių.
Insurance (Apdrauda) visokio skyriaus. . . . .
Foreingn Exchange Pinigų Siuntimo skyrius; siunčiam pinigu., į visas 

dalis svieto dienos Icv-irssj.-

WILLIAM C. W00D 11055 Michigan Avė.
JONAS RUIKO Parkway Bldg.

Telefonas: Pullman 7468

bes idealų prasme. To neužten- Ekonominio gyvenimo 'laisvė tu- 
ka, kad ginklai tapo padėti. Eko
nomine taika ir su ja drauge 
ekonominis gyvenimas visame 
pasauly turi būti atsteigtas

Dvi savaitės atgal Brightone,'---------
Anglijoj, anot koperatyvės ly
gos New Yorke apturėtų prane
šimų, įvyko reikšmingas susi
rinkimas. šešiolika šimtų dele
gatų nuo koperatinių draugijų 
susirinko apkalbėti tautinės ir 
tarptautinės svarbos klausimus. I

Tai buvo Anglijos koperatinių 
draugijų tautinio švietimo fede
racijos, koperatinės vienybės 
metinis kongresas. Delegatai at
stovavo 4,526,475 nariams ko- 
peratininkams, kurie drauge su 
savo šeimomis sudaro vieną 
trečdalį visų Anglijos gyvento
ju- -i

Brightono kongresas įvedė 
naujieną pirmą kartą paskirda
mas kongreso pirmsėde moterį. 
Nauja pirmsėde, Margaricta 
Llewe'lyn Davies, savo pirmuti
nėj kalboj pabrėžė pamatines 
koperatinio judėjimo savybes.

“Mes neužsiimsime lopymu, 
taikymu kapitalo su darbu, 
‘spriaudimu geresnės dvasios’ į 
senas pramonines formas,” sakė 
ji. “Mes dedam pamatus naujai 
pramoninei civilizacijai, suvieni-j 
jančiu šauksmu darbininkams 
visame pasauly yra pastatymas 
Į kapitalizmo vietą pramoninės 
demokratijos gaminančios nau
dai. Koperatininkai kaip tik to
kią nekapitalistinę visuomenę ir 
kuria. Musų programas perduo
da kapitalizmo galybę į rankas 
žmonių, suorganizuotų demok
ratiniai kaipo naudotojų; pri
verčia kapitalą tarnauti darbi
ninkams; leidžia darbininkus 
partnerybėn; panaikina pelną, 
visuomenina nuomą ir ilgainiui 
prašalins dabartinę algų siste
mą. Jis atidaro didelius tarptau
tines prekybos vartus, pro ku
riuos tautos gali praeiti broliš
kai susijungę, Jis suteikia tikrą 
galybę musų politinei demokra
tijai ‘įkurdamas. ekonominę de
mokratiją.“

Kongresas pasižymėjo tuo, 
kad įkūrė koperatinj dienraštį. 
Pernai metais koperatyvai buvo' 
tolydžio rodomi klaidingoj švie
soj laikraščiuose kontroliuoja
muose privatinių pirklių. Kong
reso delegatai nutarė kovoti siu 
šita kombinuote koperatinio. 
dienraščio pagalba, kuris bus įs- ; 
teigtas kuogreičiausia.

Buvo paliestas politinis kope
ratinio judėjimo nusistatymas 
ir tapo pastatyta reikalavimai, 
kad valdžia, pasiliautų dariusi 
skirtumą koperatinėms įstai
goms. Buvo kalbėta apie kopera
tinės kolegijas įsteigimą, kope
ratinių draugijų atsinešimą į 
darbininkus ir kitus svarbius 
klausimus.

Kongrese buvo pareikšta, kad 
Anglijos koperatininkai yra už
sirašę savo įstaigų kapitalo da
lių už 74,190,375 
žemė ir trobos 
jų draugijoms 
28,000,000 svarų, 
čios jų staigose vertos 25,000,- 
000 svarų. Pardavimui, šitose 
draugijose 1920 m. siekė 219,- 
000000 svarų, iš kurių pasidarė 
sutaupyto antviršio 18,000,000 
svarų, kurie tapo paskaidyti 
tarp narių proporcingai jų pir
kiniams.

Vienu linksmiausių atsitikimų 
kongrese buvo tarptautinis susi
rinkimas, kur kalbėjo vokiečių, 
franeuzų, rusų, gruzinų, švedų, 
belgų, suomių ir indusų delega
tai. Užsienio delegatai pareiškė 
apie savo koperatinių draugijų 
padėtį ir pasižadėjo darbuotis iš 
vieno tarptautiniam koperatinių 
draugi j ų solidarumui.

Vienas vokiečių koperatinio 
judėjimo vadų Ileinrich Kauf- 
mann pabrėžė koperacijos taikos 
programą. Jis sakė, “Būdami 
koperatininkais, mes esame tai
kos žmonės. Musų judėjimas ge-' 
riausia aiiR'a, kuomet yra taika,' 
dranpringumas ir užsitikejimas 
tarp tautų. Vokiečių koperati
ninkai geidžia ir prašo jus dar
buotis visomis išgalėmis musų 
senųjų taikos, laisvės ir broly-^

Istoringas koperatyvy 
kongresas

svarus; kad 
priklausančios 
vertos suvirs 

o prekes esan-

ri būti musų tikslu ir ranka, 
rankon gaivinami brolinio jaus
mo, mes dėsime ’ visas pastan
gas, kad ją pasiekus.”

PATARIMAI

IIŠKRAUSTYMO 
IŠPARDAVIMAS

M - ‘ , A

The Novelty Shoe Co., 32 S. Wells St., vienas iš 
didžiausių Chicagos čeverykų Wholesalių buvo ap
versti tavorais, kuriuos tūkstančių dolerių vertės mes 
atpirkome už savo kainų. Dabar galime duoti savo 
kostumeriams ir abelnai publikai tokias kainas, ko
kių niekad nebuvo girdėti, tokios aukštos rūšies ta- 
voras ir stailos.

Kiekvienas dalykas pažymėta aiškiais numeriais 
musų languose ir viskas ko mes reikalaujame,- tai 
ateiti ir pamatyti, ką mes siūlome, pirmiau, negu 
kad pirksi kitur.

KELETAS MUSŲ SPEŠELŲ
Moterims žibančios kumeliuko 
odos atdaro išdirbinio toddles, 
arba žibančios kumeluko odos 
vėliausios mados. Reguliarė 
kaina $5.85, dabar tik $2.85 
Augančioms mergaitėms arba 
moterims juodi ar balti sportiš
ki sliperiai — su juoda patentuo
ta sakte, vėliausio išdirbimo. Re
guliarė kaina $3.50, šiame išpar
davime tiktai $1.85

Merginoms ir mažiems balti 
audekliniai sliperiai su dir- 
želiu arba saktele visokio dy- 
džio, nuo 8^ iki 2. Reguliarė 
kaina $2.35, dabar §1,25

Mes turime šimtus spešelu savo languose išsta
tę, kurių kainos numušta daugiau negu pusė — pa
žymėta aiškiais numeriais ir viskas ko tamistai rei
kia tai ateiti ir iš visų pasirinkti. Pirmieji atėję, tu
rės iš ko geriau pasirinkti.

Ekstra dideli diktoms moterims, taipgi kainoms 
numuštoms.

Pora šilkinių pančiakų bus duodama veltui su 
kiekvienu pirkiniu.

WARSAWSKY’S reliable shoe store,
i ‘ 1341 So. Halsted Street

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 greičiausiai priduo
da pinigus adresantams Lietu
voje auksinais ar doleriais ir 
kursas yra žemiausis ir visi pi- j 
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- 
rinktinai geriausi ir nekur ne
reikia persėsti arba mainytis ant 
traukinių ar laivų.

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

Jeigu nori pirkti žemės ūkei 
arba gatavą ukę 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 & Land 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 katrą šios kom
panijos ofisą.
Federal Bond & Land Company, 
666 W. 18th Street, Chicago. 
1439 So. 49th Court, Cicero, UI.

602-604 Association Bldg. 
Chicago.

(Apgarsinimas)

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimą 
Jei skaitant raidii susilieja 
Jei ii raidCs darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska» 

tuomet reikalaukit skirią 

John J. Smetana
Akinių specialiais* 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvė*.

Ant trečio augito viri Platt’e ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nediliomls auo 9 r. iki 12 pietą

da.

DR. VAITUSH. O. D
Lietvri* Aldą Specialistas

1 a engvina akių (tempimą, nuris 
esti, nežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sAauoamą akių karštį, atitaiso 
kreivas itas nuima kataraktą, atitai
so trumnarerystę ir toliregystę. Pri
renka te'«dngsi akinius. Visuose at
sitikimuos r <»rzaminavimas daromas 
su elektra onrodančia mažiausias 
klaidas. Sj'tjclalė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
suoja vidurius, 
sada vartokite, 
aptiekose ir pas 
40 centų.
PAINO CHEMICAL Co

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Riverside
|MLT£XT|M£T
jCį* L 100%

„ EXPORW
"•VERSIDE PRODUCTS CO- 

chicmoo "

Riverside Malt Extract
Riverside Malt & Hops Domestic 

Riverside Malt & Hops Export 
Riverside No Boil

Geriausi produktai ant rinkos šiandien.
Pirkit pas:

John Seibutis, 1836 S. Halsted St.
John Legeiko, 3352 S. Halsted St.
A. Stankus, 3307 S. Wallace St.

John Gaubas. 6652 So. Halsted St.
S. Žilis, 10802 S. Michigan
Riverside Products Co., 

2547 So. Kedzie Avė., 
Tel. Rockwell 0551, Chicago.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

ir

PUIKIOS NAMINBS GYDUOLES
(Geras tonikas) \ 

žinomas per 25 metus \

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
karn ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

NortK Avenue Maudynes 
Turkiškos, Rusiškos, Loviai, Elektrikines ir 

Plaukymo prūdas.
Atskiras departamentas dėl moterų. Puikiausios maudynės visoj Chi- 
cagoj; atdaros dieną ir naktį. 2039-41 W. North Avė., prie Milvvaukee 
Avė. ir Robey Street, viršutinio geležkelio stoties. Chicago, Illinois.

Tel. Humboldt 7276 J.

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

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

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

Priėmimo kambarys 506,
< Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedel- 
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 rietą 
ligonių atsilankymui.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

gy-

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

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

J. Bolton D. M. Ex.
Elektrų gydymo Institutas Mechano 
therapy ir elektrų gzuymai. Paralyžiaus 
ir reumatizmo ligos.

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

Reumatizmas Sausge'e

ATYDAI MELROSPARKIEČIAMS* 
IR APIELINKEI

12th STREET 
TeL Kedsie RIIU

1114-18 Rooąevelt Bd. 
Arti 81. Losi* Ave^ 

CBICAGO, ILL.

F. Rayunas parduoda laivakortes ant 
geriau laivų, siunčia pinigus sau- i 
glausiu budu į visas dalis svieto, taip- g 
gi parūpina afidavitus atvažiuojan- | 
tiems, pasportą išvažiuojantiems.

Su pagarba . ■
. F. RAYUNAS, E

2300 Lake St.,
Melrose Park, UI. i

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nffs skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėk*' 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI 
KATOS”, augalais gydyties. 
kaina 50 centą.

Justin Kulis
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III.

5L Paul’s
828 West 35th PI.

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor- 
maltuose atsitikimuose 
$60.00.
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Taip labai skaudėjo, kad 
turėjo gulėt lovoje.

Amerikos laikraščiai 
apie Lietuvą

Dvi moterys pasakoja kaip 
Lydia E. Pinkham Vegetab- 
le Compound sustabdė jų 

kančias.

Iron Mountain, Mich. — “Turėjau 
baisius skausmus kas mėnuo ir tuose 

laikuose turėjau 
eiti į lovą iš skau- 
mo atžvilgio. Pa
mačiau jūsų pa
garsinimą laikra
štyj ir pradėjau 
imti Lydia E. 
Pinkham Vegeta- 
ble Compound su- 
geriausiomis pa
sekmėmis. Dabar 
galiu dirbti visą 
dieną laike mano

igos. Galite panaudoti šiuos faktus 
kaipo paliudijimą ir aš rekomenduoju 
Vegetable Compound savo drau
gėms”. — Mrs. A. H. GARDA N D, 
218 E. Brown St., Iron Mountain, 
Michigan.

Xenia, Ohio. — “Kas mėnuo turė
jau tokį didelį skausmą strėnose, ir 
žemesnėj dalyj, kad negalėjau lovoj 
ramiai pagulėt. Kenčiau beveik per 
penkis metus, ir negalėjau išsitaisyt. 
Skaičiau pagarsinimą, ką Lydia E. 
Pinkham yra padaręs kitoms mote
rims, todėl nusprendžiau išmėgint. 
Tikrai daug maSt pagelbėjo, nes da
bar nejaučiu skausmo, reguliariška ir 
gerai jaučiuosi”. — Mrs. MARY 
DALE, Route 7, Xcnia, Ohio.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound yra gyduolė moterims nuo vi
sokių negaliu. Jei sergate, kaip kad 
ponia Garland, arba ponia Dale, turi
te gerai išmėgint šią gerai žinomą 
gyduolę.

aptbrėję geistinų 
palengvinimu per vartojimu

Mofei’ip Sfiprią-foj a U s

Patirsite, kad jisai yra 

veiksmingas su^ražimui spėkp 
stirejyRavimui moterišką 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveilį, normališkęi padėjimu

KAI HA *1.25 '

Klauskite pas apttekonbs.

SEVEROS GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

SEVERAS 
regulai* O R

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Are.

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

DR. P. SIMAITIS
NAPRAPATH

Gydo be vaistų ir be operacijų 
Tel. Pullman 3385-

Vai.: 8 iki 12 A. M., 7 iki 9 P. M.
10901 S. Michigan Avė., Roseland.
Tel. Yards 73-14. Vai.: 2 iki 6 P. M

3538 S. Halsted St., Chicago. I

J. P. WAITCHES j 
LAVVYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Dearborn 6096
; Vakarais: 10736 S. VVabash Atfe.

Tel.: Pullman 6377.
S______________________________ U

L DAVID RUTTER & CO./
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.v. ■ —.....-------- ------- -----------------

“Wall Street Journal”, inta- 
kingus piniguočių sferose laik
raštis birželio 19 d. indėj o rim
tą, gražų ir lietuviams labai 
palankų straipsnį, atsiųstų ko
respondento iš Genuos, pava
dintų “Lietuva — tai šalis kur 
nėra pinigų spausdinamosios 
mašinos”. Straipsnis tai vai
sius to korespondento pasikal
bėjimo su Lietuvos Ministerių 
pimininku, p. Galvanausku. 
Tų straipsnį paduodame ištisai 
kitoje vietoje.

Dar birželio 9 d. intakingas 
ir tiksliai informuojamas Bos
tono laikraštis “Chrištian Scie
nce Monitor” buvo indėjęs ilffą» 
rinitai ir bešaliai parašytą ;re- 
dakcijos pastabų “The Dead- 
lock at Vilna”. Tenai išdėsto
ma Vilniaus atsitikimų ir to 
klausinio bėgis ir baigiama 
mintimi, kad šiaip ar taip to 
klausimo negalima dar laikyti 
išrištu ir kad “galutinas nuo
sprendis galima bus padaryti 
tik tuomet, kada bus išgirstas 
Rusijos tikrajai balsas”, kas 
pastebėta labai teisingai, nes 
Rusija, reikalaujanti savo eks
portui Vilniaus kelio ir Nemu
no kelio, yra gyvai už intere
suota Lietuvos Rytų sienomis.

f tų redakcijos pastabų atsa- 
kydamas (Lenkijos premjeras, 
Ponikovskis specialiam to laik
raščio korespondentui Varšu
voje ipadiktavo straipsnį, kurs 
ir tilpo “Chrišliau Science Mo- 
nitor” birželio 21 d. P. Poni
kovskis užgiedojo paprastų 
lenkų imperialistų giesmelę, 
kurią lietuviai jau tūkstančius 
sykių yra girdėję ir užkleima- 
vę, kaipo typiškų didžiausios 
veidmainystės pavyzdį, arba 
kaipo raudų vilko besitaikan
čio praryti ėriukų; šiuo atveju 
tik tas skirtumas, jog lenkų 
vilkas jau turi -savo naguose ir 
Vilnių ir Lvovą. P. Ponikovs- 
kis gieda šiaip: Ant lenkų že
mės (ar begali būti didesnio 
begėdiškumo? L. I. B.) gyvena 
nuo seno daug lietuvių ir rusų. 
Ir vieni ir kiti nuo amžių bu
vę ir dabar esu įsimylėję į 
Lenkiją. Praeityje lenkai 
“niekuomet negriebdavę sveti
mų teritorijų, tik jie mielai 
dalinęsi savo laisvėmis (?) ir 
privilegijomis (?) su tomis 
valstybėmis, kurios pačios sa
vo liuosa valia (?) jungėsi prie 
Lenkijos”. Geriausiai tai įro- 
dąs tai tasai nepaipfastai augš- 
tas lenkiškasai patriotizmas, 
kuriuo degte degų Lietuvos 
žmonės (?), kurių didžiuma 
trokšta dėtis prie Lenkijos 
(?!) Tai aiškiai parodęs Vil
niaus Seimas. Tiesa, rusai ir 
vokiečiai laikais Lenkijos ne
laimių sukurstę dalį lietuvių 
prieš jų (sena pasaka!). Ir tie 
dabar laikųsis savo Katino val
džios. Lenkai tiek esu teisin
gi ir tolerantingi, kad nieko 
neturį prieš Kauno valdžių ir 
veliją jai viso labo (?).

Lygiai ta pati istorija esanti 
su Lvovu. Patys Ukrainiečiai 
kovoję ir galvas guldę už tai, 
kad tik jų “Lviv” atatektų len
kams. Ir jisai, žinoma, atate- 
kęs. Dabar lenkai nebenori su 
niekuo daugiau peštis, ištiesiu 
prieteliškų ranką visiems savo

kaimynams ir norį tik raimybes1 oficialinius sąryšius su kitomis išėjau pasivaikščioti, - atsa-
- - ■ • ‘ Re jis. | Kaip jau buvo “Naujienose ,

—Gerai. Aš irgi išėjau pasi- "rodosi, rašyta, vietos ”bačelo- 
vaikščioti ir biskį oru pakvie- 
puoli, nors skerdyklų “aroma
tai” čia ir gana riebiai atsi
duoda.. .

i —Taip. Čia oras prastas, bet

ir progos kelti savo krašto ge- j rusų įstaigomis, korporuotais at- 
buvį ir kultūrų. P. Ponikovs-' stovais ir pavieniais, kurie yra 
.... .....  „ _______  ______ j priešingi sovietiniam režimui.

Oficialinis valdžios pripažini
mas sovietinių priešų Pragoj lig 
šiol darė daug kibelio bolševikų 
valdžiai. .

Sovietiniams vadams ^patin- visgi rodosi daug geriau bu i 
gai patinka šita derybų sėkmė, lauke negu viduje, yprič musų 
nes ji padaro galą “misijoms” spaustuvėje. 
čecho-Slovakijoje, kurios netu- * --- --: 
rėjo kito tikslo savo gyvenime, . r 
kaip tik organizavimą puolimų T’/1/
gelžkelių, telegrafo linijų ir til
tų Rusijos provincijose mažo
sios santarvės valstybių pasie
ny.

Rusų sovietinės respublikos 
priešai taipgi palaikė konsulų 
raštines čecho-Slovakijoj, ku
rioms dabar prekybine sutartis 
atėmė verslą ir oficialinę para
mą.

Teisėtas pamatas prekybai 
tarp Rusijos ir čecho-Slovakijos 
duoda galimybes sovietinei val
džiai pirkti daiktus Pragoję, 
ypatingai metalo pramonės ga
minius, žemdirbystės mašinas ir 
sėklas.

šitos sutarties 14 straipsniu 
pripažįstama Sovietinei Rusijai 
teisė vesti užsienio prekybą per 
valdžios monopolių. Kiti straips
niai leidžia su tam tikromis iš
imtimis, abiejų šalių tautiečiams 
grįžti į savo tėvynes.

Dabar Pragoję yra atstovai 
tūkstančių kazokų grįžtančių 
Rusijon; jie prašo leidimo grįž
ti tėvynėn.

šitie kazokai dabar supranta, 
kad jie kovojo prieš sovietinę 
Rusiją suklaidinti klaidingomis 
žiniomis. Jie norį grįžti namo ir 
ramiai gyventi su sovietine val
džia.

Nesenai keli kazokų vadai 
Pragoję paskelbė pareiškimus 
apie tai. Vienas jų yra buvusis 
Dono, Kubaneš ir Tereko sričių 
augščiaiisios tarybos pirminin
kas Timošenko, kuris dabar yra 
Kubanės tarybos pirmininkas. I 

Jis išleido pareiškimų, kvie
čiantį kazpkus grįžti tėvynėn. 
Sovietiniai delegatai Pragoję 
pažadėjo jiems visuotiną amnes
tiją.

kis tikisi iš “Chrištian Science 
Monitor” prielankaus bešalii- 
mo Lenkijai. Korespondentas 
priduria nuo savęs, jog Poni
kovskis daro įspūdį esąs tikras 
patriotas ir savo reikalui atsi
davęs. Ar panaši kalba pri
taikys Amerikonus intikinti — 
galima abejoti. Juk Amerikos 
žmonės jau žino ir ateityje dar 
daugiau sužinos tikrų faktų.

—Ar tamsta turi mintyj, 
kad yra negerai būti prie rie-

APSIMOKA ŠYPSOTIS.

Wall-gatvio ranka.
Per tris pastaruosius mene

sius buvo vėl visuotinas ku- 
kluksų sukilimas. Jie parodo 
nepaabejojainas augimo žymes 
ir veiklumai padidėjo platesnių 
plotu negu pirma. Ypatingai 
tas pastebiama Pacifiko pa
krašty ir šiaurinėse bei vakari
nėse valstijose apskritai, u

Apie metai laiko atgal New 
Yorko laikraštis World pasi
ėmė didelį darbų surankioti di
delę daugybę davinių, paro
dančių originalinius šitos or
ganizacijos krypsnius ir jos į- 
statingus tikslus, 
kad ji 
rankas, 
ir apie 
rašeių 
daryti

kuris parodė, kad visa, kas bu
vo prikišama kukluksams, bu
vo tiesa. Bet staiga pajusta 
nematomos galybės rahka ir 
negirdimas balsas sugriovė. Jis 
kalbėjo kongresui. Tai buvo 
nematomoji valdžia Wall-gat- 
vy. Ji pasakė politikieriams,

lei pastebėjau, nes žinojau, 
kad vienoje vietos lietuvių bol
ševikų spaustuvėje jis dirba.

| —Ha, ha, ha, — sarkastiškai 
nusijuokė jis į mane pažiūrė
jęs. —

- Kodėl? — užklausiau jo.
Well, giliai atsiduso ir 

pradėjo aiškinti, — “sandvi
čiai” tai “sandvičiai”, bet kad 
Žinotum kas už jų dedasi, tai 
taip nekalbėtum.

—Kam čia paisyti kas už 
“sandvičių“ bi tik gerai prie 
jų, —i šyptelėjau.

riai” (senberniai) rengėsi kita
dos suorganizuoti “bačelorių“ 
kltiibą, į kurį buvo žadama 
priimti ir “leidos“, kurios jau 
“šiek tiek”, taip sakant nutolę 
nuo “s|weet sixteen“... Bet da
bar apie tai vėl nieko nebegir
dėti. Kai kurie sako, kad va
saros karščiai atėmę “bačelo- 
riams” energijų įgyVendinti sa
vo sumanymus...

Well, gal ir teisybė. ..

krėsti, 
ir ku- 
kvapas

Pasirodė, 
paėmė įstatymų į savo 

Ačiū šitam “Worldo” 
dvidešimties kitų lai-k- 
hušvietimui, 

kongresinis ištyrimas,
pradėta

tyrinėjimas tapo 
neaprėžtam laikui, 
tai toroms, kurį 
panaudoja, ir to-

(Ku Klux Klaniečius) ir pa
čiam kongresinio komiteto nuo
seklaus ištyrinėjimo vidury vi
sas tolesnis 
sustabdytas

Kukluksai
Wall-gatvis
liau panaudos, prieš darbinin
kų judėjimų.' ’’ Jo tikslas yra 
neįstatingas. Klaniečiai noat- 
sižiuri į savo įstatymų, jie nu
eina anapus jo, kad nuveikus 
savo darbų visokiems darbinin
kų naudai suorganizuoto darbo 
veiklumams nuslopinti.

Nesenai Cal i foru i j o s Nacio
nalines- Sargybos adj. gcn. 
Borce specialiai ištyrė Ku Klux 
Klaniečius ir rado, kad labai 
didelė įžymiausių veislininkų 
daugybė Los Angelese susior
ganizavo vardu “Mounted 
Rifles“ (Raitieji šauliai) kad 
gavus naudotis valstijos gink
line karinių pratimų tikslams. 
Šitas vardas yra tik priedanga. 
Jie visi buvo klaniečių organi
zacijos nariai. Šita organizaci
ja yra pati savo įstatymu. Jie 
apkaltina, visi buriu teisia, iš
duoda ir įvykina nusprendimų 
tiems, kurie yra kaltinami, nes 
buti apkaltintu reiškia 
kaltu. Jų nusprendimams 
ra apeliavimo.

Organizuoti darbininkai 
kia prigauti. Dabar yra
riama daugybe įvairių krypsnių 
galingos slaptos organizacijos, 
kurių tikslas yra kreipiamas 
prieš tuos, kurie dirba. Tai 
yra Wall-gatvio nematomos 
valdžios darbas. Tai yra tik
roji jos vardo reikšmė, ji yra 
nematoma — jos negali maty
ti viršuj, bet jos nelemtasis 
darbas visuomet eina visais gy
veninio takais. Jie nuperka, 
paperka, įgazdina, ar užmuša 
visus tuos, kurie jiems nepasi
duoda. Jei tas jiems nepavyk
ta, tai jie kiša į kalėjimą tuos, 
kurie jiems priešinasi. Šalin 
su šita gauja, juodašimčiais — 
kuki uksais.

- Toni Mooney Month.

Per1 ilgą laikų spešeldemo- 
kratų gazietos agentas, A. L., 
uoliai platino savo “literatū
rą” vietos gyventojų tarpe. Jis 
bucJaVo kartais įpirš savo ga- 
zietų net ir anglams, gatvėje 
šaukdamas: “Spešel peiper! — 
Kkstra-a-a! Ėkstra-a-a-a!! Ek- 
stra-a-a-a!!!. .

Anglas būdavo paims tų 
gazietų, pavartys, apžiūrėjęs ir 
pasakęs “tbat ekstra ir too 
ekstra for me“ numesdavo ją 
šalin.

Jis su ta gazieta dar ir dau
giau šposų pridarydavo, mat 
priėjus reikalui, taip sakant 
negalėdavęs užtektinai “susi- 
šprėkinti”...

Dabar 
gazietos 
gatvėse, 
sako j a,
gero įvyko spešeldemokralų la
geriuose, užtat ir gazieta nebe
išeina...

to spečeldemokratų 
agento jau nebematyti 
Kai kurie žinovai pa- 
kad ytin kas tokio ne

* sj< *

‘ ‘Ke ntuck yla uniečiai 
“užsirūstinę” ant to žmogaus, 
kuris apie juos parašo laikraš
čiuose. Mat jie, girdi, gali ir 
patys save “pasigarsinti”...

We)l, mat “fry kountry”...
— Cicerietis.

labai

Mokslininkai mums aiški
na, kad veido susiraukimas 
panaudoja 65 muskulus, o 
nusišypsojimas reikalauja 
;ik 13 . Todėl, buti susirau
kusiu, reiškia energijos eik
vojimą. Bet tankiausiai ne
galima šypsotis, kadangi ne
sijauti gana gerai. Prastas 
epetitas, nubudimas, galvą 
nuleidęs, neramus miegas, 
trumpas: reiškia, pilvas ant 
steriko išėjo. Gali būt gana 
svarbios tam priežastys yra, 
vienok turi stengtis sugrą
žinti aukščiausį veikimo laip 
snį. Trinerio Kartusis Vy
nas geriausiai tą atlieka. Jis 
išvalo vidurius, prašalina su
sirinkusias atmatas, kurios 
nuodija žarnas ir taika tam
pa atsteigta. Jūsų vistinin- 
kas, arba vaistų pardavėjas 
yra gerai apsirūpinęs šiomis 
gyduolėmis. Taipgi mėgin
kite Trinerio Dantims Sme- 
tonėlę, Trinerio barzdai sku
stis smetonėlę, Trinerio Sky
stą Shampoo, Trinerio Suo- 
mušų Gyduoles — pasiimki
te su savim, kad galėtumėt 
smagiai praleisti vakacijų 
laiką!

ASMENŲ JIEŠKOJIMaT
Jieškau Juozapo Stonio, Pa

eina iš Užpelkių kaimo, Papilės pa
rapijos. Jis pats ar kas žinote, mel
džiu pranešti, nes turiu svarbų reika
lą iš Liėtuvos.

< BENY GRICIUS, 
1609 N. Wood St., Chicago, III.

I f .
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TURĖS SUVALGYTI GAIDĮ.

Mrs. Louise iPenn, 62 E. 28 
gat. ir jos trys kaimynai buvo 
suareštuoti už tai, kad jų gai
dys “rytmetinius“ perdaug 
garsiai
Gemmill nuteisė juos tų gaidį 
pasipjauti ir jį išsivirtos vi
siems sekmadieny per pietus 
suvalgyti.

Teisėjas

ir

per-

Juk 
žodžiu 

žinai, — tęsė

BRIDGEPOiRT.

“Perpečuališkas judėjimas”...

•huti 
nč-

rci- 
tve-

Lietuviu Rateliuose

JIEŠKAU Jono Sakučio. Ma
lonės pats atsišaukti, arba jį ži
nanti pranešti.

A. R>, 3805 Williams Avė., 
Detroit, Mich.

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
riaušių armo
nikų, pianų ir 
kitij instru
mentų. M u 

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas h 
darome naujas.

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

DETROIT, MICHIGAN ~
. - —---------'L

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL COM

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas)

GRABORTUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.
>...........- i ..... i

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
LACONIA ............  Rugp. 3
ASSYRIA ...................  Rugp. 11
CARMANIA ........   Rugp. 17

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

__ . ... . «

ČECHO-SLOVAKAI PRIPAŽI
NO SOVIETINĮ PASIUNTINĮ

Praga. — Nesenai padaryta 
prekybos sutartis tarp Sovieti
nės Rusijos ir Čecho-SloV.akijos 
pripažįsta sovietinės respubli
kos atstovus Pragoję kaipo viė- 
nintėlį Rusijos agentą čecho- 
Slovakijoj;

Tuomi čecho-Slovakijos val
džia pasižada pertraukti visus

BRIDGEPORT.

Riebus “sandvičiai” ir kas 
jy...

už

ty-
nebe-

už-

ta-
nc-

Vakaras gražus ir oras 
tais, vėsus. Saulės jau 
matyt, tik paskutiniai žydrus 
jos spinduliai vis dar su atei
nančia nakties tamsa kovoja, 
karsi nenorėdami jai vietos 
leisti...

—Po šimts pypkių, -— 
riau sau. — Šį vakarų visai
ra kur eiti, o čia ant trepu prie 
angyj sėdėt ir-gi nesinori. Te- 
čiaus dar kiek pasisėdėjus ir 
su kai kuriais praeinančiais 
“fleperiais” “paflirtavus,” nus
prendžiau nors Olstričio gatve 
“pasispacieravoti.”

Kaip sumanyta, taip ir pada
ryta. Beinant Ostryčio gatve 
šiaurių linkui netikėtai b ties 
Mark White Sųuarc parkVr - su-

kuris nežino dalykų 
riam tų “sandvičių 
akių negraužia, — pradėjo jis 
aiškinti. — Didesnes veidmai
nystes savo gyvenime aš dar 
nesu patyręs. Aš, kaipo darbi
ninkas, buvau įsitikinęs, kad 
visi tie, kurie bolševikų skrai
ste prisidengę viešai gįyna dar
bininkų reikalus ir nuduoda 
esą jų prieteliais, — ištikrųjų 
jie ir yra darbo žmonių priete
mai, bet dabar peršitikinau, 
kad tik visų dantys balti... Aš 
niekuomet negalėjau sau įsi
vaizduoti, 'kad toks laikraštis, 
kuris išdrįsta prie laikraščio 
antgalvio pridėti “Visų šalių 
darbininkai vienykitės, o nieko 
nepralaimėsite apart retežius” 
galėtų taip biauriai elgtis 
veidmainiauti.. .

Trumpiau, trumpiau, — 
traukiau jo kalbų.

—Palaukite, palaukite, 
nėra galimybės vienu 
viską pasakyti.
toliau, — vietinio lietuvių bol
ševikų laikraščio spaustuves 
darbininkai buvo sumanę susi- 

j organizuoti ir prisidėti prie 
■unijos, kad pagerinus bent 
kiek savo spaustuvėje darbo sų

ias. Bet to laikraščio redak
torius su manadžeriu apie tai 

'sužinoję atbėgo į spaustuvę ir 
1 mus visus ko tik gatvėn neiš- 
,metė: kad pradėjo šėlti, tai 
mes manėme, kad ir sienos ne- 
beat laikys...

—Kaip? Ar tai gali būti tei
sybė?! — pastebėjau. — Juk 
kiek laiko atgal aš pats girdė
jau, kaip Roselande viename 
streikierių susirinkime to laik
raščio vyriausias vedėjas pasi
prašęs balso rėžo “spyčių” ir 
ragino darbininkus laikytis vie 
nybės ir vien lik tokių laikraš
čių nurodymų klausyti, kaip 
kad tas, kurį jus spausdinate. 
Be to, jis dar prižadėjo tų laik
raštį streikieriams dykai siun
tinėti.

Taip visi veidmainiai el
giasi, — sakė jis. — Jis siūlė 
tą laikraštį streikieriams, kurį 
skebai spausdina ir kurio ve
dėjai anaiptol nenori, kad jų 
darbininkai priklausytų prie 
unijos. Ar dar reikia didesnio 
pasityčiojimo iš darbinin
kų? !...
. Pamatęs, kad prieteliui, ku
ris, buvo geriausias bolševikas 
ir kuris, rodos, netenka darbo 
dėl bandymo prisirašyti prie 
unijos, iš skausmo net ašaros 
ėmė riedėti per veidų, nebeno
rėjau jo ilgiau kankinti ir su 
juo

Nežiūrint nei vasaros karš
čių, nei kitų nepatogumų ši 
kolonija visgi gyva ir “perpe- 
čuališkai“ juda, kruta... Ypač 
tam judėjimui daug gelbsti ra
lio koncertai ir naujoji Ju
liaus valgykla, kur dabar atei
na valgyti “rietbių sandvičių“ 
net ir visas “proletarų 
bas...

šta-

Žmones kalba, kad “meiles 
traice” žada gerai “iškaršti” 
kailį tam Mildos Teatro Bend
rovės direktoriui, kuris jos ne
siklausęs kiek laiko atgal išdrį
so parašyti korespondencijų 
“Naujienas” apie bendroves 
direktorių susirinkimų...

“Look out’“ dabar nuo jos!..
* I tjc *

riaus ofisą žmones vis dar bū
riais traukia pasiklausyti ra- 
dio koncertų. Kartais prisiren
ka gana daug žmonių.

Girdėt, kad dabar daugelis 
žmonių rengiasi įsitaisyti ra
diofonus savo namuose. Nes, 
girdi, jie ir pigesni ir kur kas 
geresni už gramofonus.

— Biidgeportietis.

Bridgcport. — Apšvietos Jauni į 
Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedėldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų FelloU’ship- svet., 831 W. 33 
PI., - ' — M. M. Juodis.

North Sides Draugijų Sąryšio ren
gia išvažiavimą nedėlioj, liepos 23 d., 
į Jeffei’soh miškus, toj pačioj vietoj. 
Kurie norit praleisti dieną ant tyro 
oro, kviečiami atvykti.

— Koncertas.

atsisveikinau.
— Bridgeportietis.

CICERO.

Cicero. — Lietuvių Tvirtybes Drau
gija laikys savo susirinkimą pas S. 
Žvibą subatos vakare, lygiai 7:30. Vi
si nariai malonėkite laiku susirinkti.

— K. P. Deveikis.

šio kampelio įvairumai.

girdėt, šv. Antano pa
rengiąs! suorganizuoti 

ir Budavojimo 
žmonės

I). L. K. M. G. No. 1. — Rengia de
šimts metų sukaktuvių išvažiavimą j 
Jefferson miškus nedėlioj, liepos 23 
d., šis išvažiavimas bus įdomus, nes 
bus programas ir duodamos garbės 
dovanos tiems nariams, kurie išbuvo 
nesirgę per dešimts nvetų. Publiką 
kviečiame gausiai atsilankyti.

— Komitetas.
—Labų vakarų!
—-Lribų vakarą.

Kur taip skubiesi, 
klausiau jo.

— Niekur. O tik šiaip -sau

— už-

Kaip 
rapija 
Skolinimo 
Draugiją. Kai kurie
pasakoja, kad tatai yra įdaro
ma vien tik dėlto, kad paken
kus jail nuo senai čia gyvuo
jančiai Skolinimo ir Budavojib 
nio Draugijai.

Susivienijimo Bridgeporto Draugijų 
atstovams. Prašau neparduotus pik
niko tikietus, kuriuos turėjote pasiėmę 
pardavinėjimui, sugrąžinti iki liepos 
24 d., nes liepos 25 d., turėsiu išduoti 
atskaitą. — J. Maskoliūnas.

. A V.... 4 j. A*-'. <
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APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos ,ar našlės, arba kad ir moteris 
kuri su vyru parsiskyrusi. Atsiliep
kit tik be vaikų ir nemylinti munšai- 
no. Ne jaunesnė 25 iki 38 metų am
žiaus ir geistina, kad turėtų kiek tur
to. Kuri sutiktų su manim gyventi, 
kreipkitės j Naujienas platesnių žinių 
laišku. Meldžiu prisiųsti su pirmu 
laišku savo kad ir seną paveikslėlį. 
Mano amžius 33-jų metų, augščio 5 
ir pusės pėdų; turiu prapertę cash. 
Amatininkas. Meldžiu davatkas neat
siliepti ir vyrų nerašinėti. Klauskite 
Naujienos pažymėdamos No. 66.

JIESKO PARTNERIU
REIKIA PARTNERIO Į GERAI 

apmokamą skalbyklos biznį. Gera 
proga vyrui turinčiam* $5,000 padary
ti didelius pinigus ir turėt įeigas per 
visą amžį.

Kreipkitės:
1746 N. Western Avė.

įVAIHyS SKELBIMAI
ELEKTRO ŠVIESA

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDA1 KAMBARIS, DVIEM 

vaikinam, arba vienam ar vienai mer
ginoms, arba našlei be vaikų. Kam- 
baris didelis ir šviesus, iš fronto, su 
valgiu ar be valgio.

J. K., 
703 W. 21st Placa

2 lubos, priekis j

RENDAI VIEAM AR BV1EMS 
vaikinama su valgiu ar be valgiX kam- 
baris. Elektros švesa ir mau^Įynė, 
maža šeimyna — galima matyti oiĮe 
kada . Atsišaukite:

M. STUKUS,
2515 So. Halsted St.

Tel. Yards 4480

PARENDAVOJU kambarį dėl 
vaikino; šviesus ir visi paranka
mai.

Atsišaukite:
1616 S. Halsted St.

jVAIfiyS SKELBIMAr
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. Luwiidale 0114. — Visi 
Skyriai.
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME
VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ

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

REIKIA DRAIVERIO ANT PIENO 
vežimo; turi būt ir pardavėjas; pati- 

kalban- 
užsi-

kėtinui žmogui ir angliškai 
čiam gera proga. Taipg, turi 
statyt bondsą.

DOUGLAS >DAIRY CO., 
2254. S. Troy St.

Rockvvell 0804

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė geroj lenkais ir lietuviais ap
gyventoj vietoj, pigi renda, lysas ant 
keturių metų. Priežastis — važiuo
jame Europon.

LEO KARWOWSKI,
5159 So. Racine Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar 
mergina namų darbui. Maža šei
myna; valgis, kambaris ir gera 
mokestis. Kreipkitės tuoj į 
Naujienų ofisą 70, 1739 South 
Halsted St.

REIKALINGAS MAŠINISTAS, 
Turi žinot savo darbą nuo a iki z ir 
kad galėtvi prisidėt pinigškai $500 ir 
daugiau. Toks žmogus galės pasi
likti šapos vedėju į trumpą laiką 
turėti didelį pelną. Klauskit.

BUTKUS,
1314 W. 21st St. antros lubos

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
groserne, labai geroj vietoj, 
išdirbtas per daug metų, 
už pirmą pasiūlymą. Kj

IR 
Biznis 

. Parduosiu 
as pirmesnis, 

tas laimės. Nepraleiskite progą.
Atsišaukite:

1334 W. 6lst St.

ir

REIKIA granito pjovėjų, nuo
latinis darbas geram darbinin
kui. Turi mokėt angliškai.

Marlette Granite Works 
Marlette, Mich.

PARDAVIMUI saliuno barai, 
registeris ir visi fixtures dėl sa
liuno.

8840 Houston Avė.,
So. Chicago, 111.

"PARDAVIMUI PIGIAI SALD Ai
nių ir groserio krautuvė. Biznis iš
dirbtas. Gera proga vedusiems žmo- 
niems. Priežastis pardavimo — 
vaikinas ir vienam persunku.

Atsišaukite:
332 Kensington Avė., 

Kensington, 111.

NAMAI ŽEMĖ

esu Didelis bargenas, pardavimui mūri
nis namas, 2 flatų, po 4 kambarius, 
vanos, elektros šviesa, 5 metų senumo, 
rendos neša $50 j mėnesį, patogioj 
vietoj, prie Richmond St., tarpe 44tos 
ir 45tos gatvės. Kaina tik $6300.00.

VIENAS Iš PU'KIAU^Ų NAMŲ] PARENDAVOJIMUI 220 AKRŲ 
ūkė; galima auginti po 30 kaivių, 4 
arklius, 50 kiaulių, grudų priauga po 

i. Atsišaukit’

BRIGHTON PARK’E
2424 W. 45th St.

Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa- 2,000 — 2,500 ~ bušelių. ’ 
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas laišku ar ateikite šiuo adresu:

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne lietuviais ir amerikonais ap- 
gyventoj vietoj; biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Parsiduoda pigiai. Pir
mas rimtas pasiulijimas paims.

716 W. 31st St.

IŠ PRIEŽASTIES, KAD TURIU 
kitą biznį, priverstas parduoti savo 
up-to-date įvairui’nų krautuvę. Gera 
apielinkė. Gera vieta žmogui kalban- 
čam lietuviškai arba lenkiškai.

4226 Archer Avė.

Pardavimui kampinis lotas, prie 44 
ir California Avė., dydžio 49x125 pd., 
labai gera vieta dėl biznio, pačiame 
centre lietuviškos kolonijos Brighton 
Parke, parduosiu arba mainysiu ant 
namo.

Apart minėtų bargenų mes turime 
daugelį švarių-namų ir lotų labai ge
rose vietose ir už pigią kainą, kreip
kitės pas:

SALDUKAS & LUCAS, 
4340 So. California Avė., Chicago, III.

Tel. Lafayette 3968

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 NAUJAS MŪRI-1 
nįs 3jų flatų namas po 5 kambarius: I 
maudynės, elektra, gasas, cimentuo- 
tas skiepas su skalbynėmis, antaukš- 
tis drabužių džiovinimui; taipgi par-i 
siduoda kukninis naujas pečius. Par-
davmo priežastis — važiuoju į Lietuku
vą. Atsišaukite pas savininką, 1-mos 
lubos, 3347 So. Emerald Avė.

Naujienos, 3210 S. Halsted St. 
Num. 138.

PARDUODU ARBA MAINAU 
Illinojaus 62 akru farmą: geri budin- 
kai ir mašinos, gražus gyvuliai, gera 
ganykla, upelis bėga per ganyklą, že
mė lygi juodžemis su moliu maišytas, 
2 mylios nuo gražaus miesto ir gelž- 
kelio, bažnyčios ir mokslainės; par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant mie
sto namo, medinio ar mūrinio. Atsi
šaukit į ofisą

3342 S. Halsted St.
Nuo 7:30 iki 10:00 vai. vakare 

Klauskit Antano Bružo.

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
dirbtuvės darbui: pakuot, labeliuot, 
taipgi į kenų išdirbystę ir spaustuvės 
skyrių. Patyrimas nereikalingas, 
nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
CORN PRODUCTS REFINING CO., 

63rd St. & Argo Avė., 
Argo, III.

KARŲ taisytojų, medinių bo- 
dy freitinių karų. Nuolatinis 
darbas, geras nuo šmotų mokes
tis. The Streets Co., West 48lh 
& So. Morgan Sts.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj 
nis išdirbtas per daugelį metų, 
davimo priežastis išvažiuoju iš 
cagos.

4125 So. Ashland Avė.

biz-
par-
Chi-

PARDAVIMUI KENDŽIŲ IR Vi
sokių smulkmėm; krautuvė, vieta ap
gyventa visokių tautų; biznis geras. 
Priežastis pardavimo patirsite ant vie
tos.

919 W. 35th St.

REIKIA MERGINŲ 
dirbtuves darbui. Gera 
džios, 30c. į vai. 5V6 
vaitę.

CHICAGO VITREOUS 
PRODUCTS CO., 

1421 S. 55th Court

LENGVAM 
alga iš pra- 
dienos į sa

ENAMEL

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6-ių KAMBARIŲ 

rakandai, grojiklis pianas ir 2 auto
mobiliai Jeffry ir Stutz. Visi daik
tai randasi* gerame stovvi. Turiu 
parduoti greitai, nes reikia apleisti

REIKIA patyrusių moterų ar miestą su savo darbu, 
vyrų prie taisymo maišų ant ma-l 
šinų.

3300 So. Union Avė. 
Antros lubos iš fronto

GOLDBERG, 
1508 Newberry Avė.

REIKIA moterų prie sortavi- 
mo skudurų. NuoTatinis darbas. 
Gera alga.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai, Brighton Park, prieš lietuvių 
bažnyčią, todėl galima ir kambarius 
nurenduot.

Atsišaukit

4358

vakarais:
S. J.,

S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne su namu arba be namo. 
Parduosiu pigiai, nes savininkas 
eina į kitą biznį atsišaukite 4000 
S. 12th Av., Maywood, III.

DIDELIS BARGENAS •

NAMAI-ZEME
DIDELIS BARGENAS

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės nuo šmotų darbui. Ge
ra alga. American Insulatedi 
Wire & Cable Co., 945 W. 21st 
Street.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventoj vietoj, prie dau
gelio dirbtuvių; biznis 
Pardavimo priežastį 
vietos.

Kreipkitės:
2621 Ogden

30 metų senas, 
patirsit ant

Avė.

REIKIA merginos arba mo
ters prie apžiūrėjimo stubos ir 
šešių metų vaiko.

Atsišaukite:
636 W. 18th St. (į storą)

PARDAVIMUI groseris lietu
vių apgyventoj vietoje. Priežas
tis pardavimo, liga, nes vienai 
moteriai vesti biznis persunku.

4431 So. Wood St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI ICE CREĄM, 
kendžių, notions ir visokių daiktų 
krautuvė. Pardavimo priežastis 
tis. Kaina labai prieinama.

Kreipkitės:
W. WILMAN, 

4323 So. Honore St.

mir-

/ PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
'groserne, puikioj vietoj ir nepapras
tai pigiai. Geras biznis ir cash. Turi 
būt parduota į kelias dienas, nes sa
vininkas turi du bizniu.

Kreipkitės:
7132 So. Halsted St.
Tel. Vincennes 6849

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis gerai eina; noriu parduoti 
trumpu laiku. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI MINKŠTŲ GĖRI- 
mų cigarų ir cigaritų krautuvė su pir
mos klesos įtaisymais pigiai. Taipgi 
duodasi vienas pagyvenimui kamba- 
ris. Pardavimo priežastis, savinin
kas negali du bizniu varyti.

1606 S. Halsted St.
PARDUODU PIGIAI BUČERNĘ 

grosernę; gera vieta, ilgas lysas, pi-j 
gi renda; geros skėlos ir kiti geri 
įtaisymai. Geras biznis, turi būt par
duota į 3 dienas. Atiduosiu už tei
singą pasiūlymą. Kas jieškote biznio 
tai yra proga gauti gerą vietą ir pi
giai. Ateik prisirengęs daryti biznį. 
Biznis- geras, tik bizniavo žmogaus 
reikia.

2136 So. Halsted St., 
Phone Canal 3605 

Savininkas
—1  ..................... ~ Įl, !/l ■■

PARDAVIMUI GROSERNE, SAL- 
dainių, mokyklos reikmenų, cigarų, 
tabako, ice cream, notions, rūkytos 
mėsos ir visokių mažmožių krautuvė; 
gera vieta. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos; turi būt parduotas 
greitai.

3518 So. Wallace St.

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

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

ras 
nis 
kių

PARDAVIMUI dry goods što- 
ir mūrinis namas sykiu, biz- 
geras, vieta apgyventa viso- 
tautų; parduodu už $9,5Q0. 

4315 W. 63rd St.

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

Thogersen & Ericksen

REIKALINGAS barzdaskutis 
ant visados arba dirbti vakarais 
ir subatomis visą dieną. Turi pa
žinti gerai savo darbą.

4500 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI ŠVIEŽIOS MĖSOS 
pedliorystės biznis. Biznis didelis, 
naujas trekas — 3-jų mėnesių senas. 
Turiu parduoti trumpame laike, ues 
apleidžiu miestą. Viskas bus parduo-1 
ta už pirmą pasiulijimą. Savininką 
yra galima matyti po 5-kių vakare ir, 
nedčliomis visą dieną.

A. J.,
4515 So. California Avė.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyvento j vietoj. Parduosiu 
visų arba, pusę biznio. Kaina pri
einama. Kreipkitės:

153 E. 107 St.

REIKIA JANITORIAUS PATY- 
rusio prie karšto vandens šildytojo. 
Gali vartoti 5 kambarių su rakan
dais flata už tamvste.

U. H. BORSHEVSKY
1107 Independence Blvd., 

Nevada 2157
Atsišauk po 6 vakare

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne labai dailioj vietoj, dailus 
kampas ;biznis gerai išdirbtas— 
visas cash. Parduosiu pigiai ir 
greitai — važiuoju į Lietuvą. 
Kreipkitės: 2900 Lowe Avė.

NUO senai įsteigta groserne, 
delikatesen ir praperte pigiai 
parsiduoda.

Kreipkitės:
322 W. 47th St.

REIKIA patyrusio veiterio ir 
virėjo.

Kreipkitės:
3241 S.o Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai pigiai; priežastį patirsite ant vie
tos. Viena iš geriausių vietų ant 
Bridgęporto. Atsišaukite greitai, nes 
turi būt parduota tuojaus.

JOE SKINDER1S
• 3428 S. .Halsted St.

BRIGHTON park pardavimui 
groserne, labai geroj vietoj, ne
toli lietuviškos bažnyčios. Lys- 
tas ant 2 metų. Atsišaukite:

4525 S. Fairfield Avė.

REIKIA agentu — stuba nuo 
stubos — dideli pinigai — paty
rimas nereikalingas. Rašykit 
tuoj pas “Alberta”, 2338 W. 23 
Place, Chicago, UI.

PARDAVIMUI pigiai nedide
lė groserne; biznis išdirbtas, 
renda pigi. Yra kambariai dėl 
pragyvenimo.

3425 So. Union Avė.

PARDAVIMUI PIENINYČIA IR 
groserne, senai išdirbtas biznis; pel
ninga vieta; noriu parduoti greitai. 
Pirksite pigiai.

JONAS GURSKIS, 
1413 So. 49 Court, 

Cicero, III.

PARDAVIMUI GERA LOVA SU 
vatiniu matrasu pigiai; taipgi apšil
dymui pečiukas, nedidelis staliukas į 

1 kambarį — parduosiu pigiai, ne 3 va
žiuoju į kitą miestą.

L. Y.,
614 W. 18th St.

JIĘŠKAU gero atsakančio 
bartenderio.

Atsišaukite Naujienos
3210 So. Halsted St.

Num. 139.

PARDAVIMUI groserne 
bučernė. Didelis Bargenas.

604 W. 31st St.

ir DIDELIS BARGENAS
Pardavimui pool room 3 stalai, ci

garų ir tabako krautuvė. Renda pigi 
turiu lystą ant 3 metų. Visokių tautų 
apgyventa; priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. 8940 Coitage Grove

VYRU reikia abelnam į popie
rinių atmatų darbavietę. Gera 
alga.

Republic Waste Paper Co., 
1039 W. Congress St.

5 kambarių namas, elektros šviesos 
geras, vanduo ir maudynės, didelė 
baimė ir vištininkas, lotas 52 pėdų plo
čio ir 125 pėdų ilgio, 1 karvė ir apie 
40 vištų, yra labai geroj vietoj, netoli 
nuo gatvekariu linijų, 2 blokai nuo 103 
gatvės ir 2x/2 
Del 
šiuo

nuo Vincennes Avė. 
didesnių informacijų kreipkitės 
adresu:

F. M. JOGMINAS,
11247 Michigan Avė., 

Roseland, III.
Telefonas Pullman 0439

PARDAVIMUI mūrinis 3-ių 
pagyvenimų su storu namas.

3300 Union Avė.

BIZNIERIAI TĖMYK1T
Štai jums auksine proga, parda-vi- 

vui naujas muro namas 3jų aukštų 2 
i pagyvenimai po 6 kambarius ir Storas 
. su 3ims kambariais užpakalyj. Namas 
įtaisytas pagal šios mados; lysO nėra, 
randasi geroj biznio vietoj, South Si- 
dėj. Kaina $14,500., Reikia įmokėti 
$4,000'. F. J. Szemęt, 4217 Archer Av.

Iš PRIEŽASTIES ligos par
duoda namą su bizniu. Kreipki
tės: 6530 So. Robey St., Te!. 
Prospect 5666. ,

\V. RtiKujzo.

BARGENAS SOŪTH SIDE. PAR- 
davimui namas 2-jų aukštų, 5 ir 6 
kambarių. Elektrą, gasas ir vanos; 
cin;entuotas beismantas, gražus yar- 
das su žydinčiom gėlėm, gera apie
linkė, tyras oras, netoli Garfield bul
varo. Atsišaukite prie savininko. 
5334 So. Emerald Avė., 2-ras aukštas

TAI DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Tik šią savaitę hupirksi gerą na

mą už $3,500.00, kuris neša rendos 
$62.00 i mėnesį. Matykit savininką 
vakarais arba nedėlioję.

920 W. 34th St.
Pirmos lubos iš priešakio

PARDAVIMUI 4 PAGYV. MURI- 
nis namas geram stovyj ir geroj vie
toj, prie Halsted St., elektra, gasas, 
pastogė, ' porčiai, vana, kietmedžio 
grindys ir tt. Del svarbios priežas
ties parsiduoda tik už $4,200, įmokė
ti reik $1,000. 819 W. 34th Place, sa 
vininkas 2ru užpakalyj.

PARDUODU 6 LOTUS LABAI 
puikioj vietoj, prie Marųuette parko 
ir arti Šv. Kazimiero vienuolyno. Par
duosiu visus ant syk ar po vieną ir 
pusę. Savininką galima matyt po 6 
vai. vak.

S. POCIUS,
933 W. 34th PI.

ATEIKITE ir nupirkite mano 
puikų kampinį lotą priešais Mar- 
ųuette parką, netoli lietuviškos 
mokslainės; gatve ištaisyta, $30 
pėda. Herda., 6636 S. Albany A v.

PRIVESTAS PARDUOTI tuo 
jaus didelį bizniavą lotą 73.6x1*25 
prie dviejų bulvarų; vieta gera 
atidaryti 1-os klesos saliuną ar 
garage, kaina $2,325 su įmokėji- 
mu $350 pinigais ir po $25 į mė
nesį. Vieta verta $5,000. Atsi
šaukite tuoj aus rašydami į Nau
jienas, Box 71, 1937 S. Halsted 
Street.

NAUJA MŪRINĖ BUNGALOW,
■papcnDiTODA PUIKI PFKARNĖ ^,ve’ 10502 Lafayette Avė. naujaį ištaisyta 6 kambariai, saulėtasPARSIDUODA PUIKI FEKAKiNK phone Pullman 3119. Lco. Staruska. - - • -

lietuviu ir svetimtaučiu apgyventa 
vieta, biznis gerai išdirbtas, kepa po 
1000 duonu į dieną, parsiduoda pi-j 
giai. Priežastis pardavimo, savin’n- 
kns apl^'dHa miestu. Atsišaukite į 
Grnnt Wo’-ks Re{,l F°tate. 4917 W. 
14th St., Cicero, III. Tel. Cicero 6723.

svetruimis, bufetas, šėpa knygoms, 
kieto medžio grindis, didelis viršus, 
30 pėdu lotas, arti lietuvių bažnyčios 
— už $8,200, verta $8,700.

6425 So. Rockwell St.,

PETKAI JNGAS jaunas vyras, pardavimui bučernė.
1 1 Y * - - - ... * .1 * M - . - - « J z 1 M a ZV.nnfvres bučeris ir gerai angliš

kai kalbantis.
Kreipkitės:

3558 So. Hoyne Avė.

. GRO- 
: peme ir Drv Goods gernie vietoje, tik 

rniUin vėdinčio ran^šu bizni žmogaus. 
Savininkai eina į kitą biznį.

Kreipkitės:
4438 arba 4458 S. Fairfield Avė.

Chicago, Ilh

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui milkmano biznis didelėj 

lietuviu koloniįoi, biznis išdirbtas per 
15 metų. 300 kostumerių, 2 vežimai 
su arkliais ir visos pieniui reikalingos 
mašinos. Prieg tam yra groseris, bu
černė, saldainių, cigaru, tabako, 
rrnanv Paavimo priežastis - su- Parduosiu už $3,400. Galite ma- 
pizeidimas. Naudokitės proga. Kreip
kitės:

150 Kensington Avė., 
Tel. Pullman 1411 

Kensington> I1L

PARDAVIMUI 6 ruimų medi- 
ice nis namas su vienu akru žemčs.

tyti šventadieniais 112 St. Ro
man Av. šiaip dienomis. 3114 S. 
Morgan St.

y Arft West Sides, pardavimui dviejų 
aukštų muro namas. Iš priešakio po 
6 kambarius, o iš užpakalio po 4 kam
barius. Elektriką, gasas, vanos ir 
didelis cimentinis beismantas po visu 
namu. Rendos neša į mėnesį $100.00. 
o parsiduda tik už $9,200.00. Ir da
bar randasi iš fronto ant antrų lubų 
tuščias flatas. Taip, kad nupirkus 
galima tuojaus kraustytis gyventi.

ANTON VILKAS, 
2242 W. 23 Place, 

s x Phone Canal 1068

LOTAI randantis prie Fair- 
field Avė., tarpe 69 ir 70 gat. po 
$350 ir aukščiau, 1 blokas nuc 
Marųuette Parko. Frank A. Mul- 
hol’land Co., 6243 S. Western Av. 
Atdara vakarais iki 9 vai.

54 IR NORDICA AVĖ., SUMM1T, 
111., už mortgečius parduosiu 6 kam
barių nepabaigtą namą, lotas 60x135 

I pėdų, gražiame aržuolyne, galima pa
baigti pačiam.

2827 W. 40th St., 
3-čios lubos.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ KRAU- 
tuve iš priekio ir muro namas su sa- 
liunu ant pirmų lubų, 8 kambariai už
pakalyj. Daro gerų bizni, visai sker
sai gatvę gatvekariu stotis, 6 kam
bariai viršui, garo šiluma, viskas mo
derniška. Parduosiu prapertę ar biz
nį šį mėnesį. Kampas Marshfield ir 
69th Street.

PARDAVIMUI 2—2 AUKŠTŲ ME- 
dinis namas su groserne ir bučerąe, 
taipgi confectionery krautuvė su fix- 
tures ir staku. Parduodame confec- 
tionerv krautuvė.

Kreipkitės:
1733 So. Union Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS
PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ ANT 

pilto pamato: 4 ir 2 kambariai ant
TIKRAS BARGENAS

3 jų aukštų muro namas ir štoras 
su 4 flatais, su ekstra dideliu lotu ša- pirmu lubu. 6 kambariai ant antrų lu- 
le ,netoli 46-tos gatvės ir Wentworth 
Avė., tinkas visokiam bizniui; vertas 
$15,000.00, tik už $8,500, lengvomis iš
lygomis.

2 mediniai namai, netoli 46-os ir 
Princeton su dviems flatais kiekvie
nas. Tik $4,000 abudu.

2 — 2 mediniai namai, po 2 flatu 
kiekvienas su 6 kamb., elektra, mau
dynės ir skiepas; abudu tik už $8,500. 
Pusę cash, pusę 5- metams. Kreipki
tės ar rašykite, L. Kovie, 4464 Prin
ceton Avė., arba telefonuckite Yards 
5101.

bų, % blcko iki Gage Parko, netoli 
bažnyčių ir mokyklų. Parduosiu 
sai pigiai, iš priežasties biznio.

5340 S. Campbell Avc. 
Ant viršaus.

vi-

PARDAVIMUI KAMPINIS LOTAS 
prie Archer Avė. 2 Intai krūvoj ’59x 
125 nčdn. Gatvės ir šalygatviai ci- 
mentuoti. Suros ir vanduo, suvesta. 
Puiki vieta, tinkanti dėl štorų, gara- 
(Ižių ir t. n. Parduosiu už žema kai
no: viena lota mainvs’u ant autnrno- 
b’lians. Mr. Frank Birgiola, 4511 So. 
Wbod St.

PRIVATISKAI ŽMOGUS NORI 
gauti $3,000 pirmo morgečiaus pas
kolą. Užtikrinta įstaiga South Side 
biznio pranertis, vertės nemažiau 
$10,000. Adresas:

3520 Lake Park Avė.

STOCKAI-SEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augšČiausia dienos 

L. KAUFMAN & 
State Bank 

114 No. La Šalie 
Chicago, III.

kaina 
CO.,

St.,

BRIGHTON PARK.
Nau jas mūrinis namas 3 fintai, po 

4 kambarius, beismentas, vėliausios 
mados įtaisymai. luotas 60 pėdų. Ga
radžius, £9,800, įmokėt $2,500.

Naujas mūrinis namas su beismen- 
tu po 5 kambarius vėliausios mados 
Įtaisymai ;2' lotai $8,700.

Bizniavas namukas, storas ir flatas 
parsiduoda su visu bizniu; groseiiu 
tik už $3,700.

United Land & Investment Co., 
4454 So. Western Avė.

BARGENAS ANT SOUTH S1DE!
2 flatu mūrinis namas, po 5-6 kamb. 

su visais įtaisvmais; garu apšildomas. 
Namas randasi nrie 55tos ir Garfield 
Bouleva’’do, netoli Ashland Avė. Rcn- 
d°s $165 j mėnesi, 2 nviš’mi garage. 
Kaina 810.500. Tmokėt $2.500.

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

MOKYKLOS

NORINTI PIRKT NAMĄ, PAMATY- 
KIT “SOUTH SJDE” DIDELĮ 

BARGENĄ!
3 lubų mūrinis namas, — du po 7 

kamb. vienas 6 kamb 
domus, — du lotai - 
$185.00 per mėnesį. Kaina 
randasi 6815-17 S. Emerald Avenue.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVF.MENT CO., 

3335 So. Halsted St. Yards 6894
31ubų mūrinis namas, — 

kambarius pagyvenimui, — 
šviesa ir kiti geri įtaisymai. 
$7,800. Randasi prie 34 ir Auburn Av.

M. J. KTRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

3335 So. Halsted St. Yards 6894
2 aukštų mūrinis namas, — du po 

5 kamb. pagyvenimui, — maudynės, 
elektros šviesa ir kiti geri įtaisymai. 
Randasi prie 39 ir Sacramento Avė., 
Kaina $8,800.

IMPROVEMENT CO..
M. J. KIRAS REAL 

3335 So. Halsted St.
5 kambarių mūrinis 

elektros šviesa, m-audyne; kaina tik
tai $2,800. Randasi 3355 S. Union 
Avenue.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

3335 So. Halsted St. Yards 6894

ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS!
Nupirksi gražu, kampini, mūrinį na

mą. netoli lietuviškos bažnyčios, arba 
mainysiu ant lotu ar bile kokio biznio.

C. P. SUROMSK1 & CO., 
3346 So. Halsted St.

- garu apšil- 
renda neša 

$16,500,

3 po 5 
elektros 

Kaina

ESTATE
Yards 6894 

namukas, —

PARDAVIMUI LOTAI, SAVIN1N- 
kas turi apleisti miestą ir parduos 30 
pėdų lotus ant California Avė., arti 
72 st., suros, vanduo ir šalygatviai su
dėti ir išmokėti — tik $350. Cash ar 
ant išmokėjimo. Atsišauk:

GEO. DYKE, • 
2409 W. 63rd St.

PARDUODU 87 AKERŲ FARMĄ: 
puikus budinkai, 13 galvijų, 3 arkliai, 
50 vištų, 20 ančių, 20 tonų šieno, 20 
akerių kviečių, 10 akerių avižų, 4 mie
žių, 7 akeriai kornų: visos mašinos, 5 
akeriai kopūstų. Viena mylia nuo 
gatvekario ir miesto. Žemė lygi, be 
akmenų. $15,000, $5,000 cash, liku- 

i sius ant ilgo laiko. Galite rašyt lie
tuviškai, angliškai ar vokiškai.

W. STANAT,
Watcrloo, N. Y.R. 1,

PARDAVIMUI VIŠTŲ FARM A. 6 
kambarių namas. 5 lotaj, giradžius, 
1,200 vištų vištininkas. Parduosiu 
cash pigiai.

P. MIKALIUNAS, 
11116 So. Troy Avė., 
Mt. Greenwood, III.

Palei Kazimiero kapines

PARDAVIMUI 30x125 pėdas 
lotas. Lotas randasi 58 ir Rich
mond. Kreipkitės:

ALBERT GERIK.
5533 S. Clermont Avė.

TIKRAS namas, $4,500, 5 mo
derniški kambariai: elektra, ci- 
mento skiepas, furnisas, cimen- 
tinė gatvė. Savininkas

2049 W. 70th Place

DIDELIS BARGENAS ANT DVIE
JŲ TUŠČIŲ LOTŲ

30x150 pėdų prie 7929-39 Calumet 
Avė. Vertė po $1,200 kiekvienas, par
duosiu po $800 už cash. Pinigų rei
kia .

THOMAS CORCORN, 
3404 Lowe Avė., 
Tel. Yards 6016

KAS TOKIO NEPAPRASTO
Pardavimui namas su bizniu, vie

nintelis tos rūšies biznis Chicagoj 
tarp lietuvių. Apyvartos daro per me
tus nuo $20,000 iki $25,000, kaina 
$48,000. įmokėti reikia apie $25,000.

Atsišaukite:
1614 W. 46th St.

DIDELIS BARGENAS

Pardavimui 3 flatų namas, mūri
nis, no 4 kambarius, 
apielinkėj. 
įtaisvmais 
aukščiu, 
randasi ant Trving Avė., 
greitai.

Labai geroj
Su visais modreniškais 
Taipgi nastogė su a,n- 

Kaina $7,500.00. Namas 
parduosiu 

Atsišaukite prie savininko.
2210 West 22nd Street, 

’ Netoli Leavitt St.

PARSIDUODA NAMAS 5 KAM- 
barių; elektra, vana ir kiti naujausios 
mados pagerinimai. Namas naujas 3 
metai kaip pastatytas. 4 lotai, gražus 
daržas, didelis tvartas, garadžius 1 
automobiliui, 60 ančių, 60 vištų, 1 ge
ra karvė. Gražus medžiai aplink arti 
Park Avė. savininkas. Frank Bagdo
nas 2853 S. Emerald Avė.

NAUDOKITĖS PROGA, KURI 
JUMS Į DURIS BALDOS

Pardavimui naujas mūrinis namas. 
Vieta labai graži. Namo įtaisymas 
paskiausios mados. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažesnio namo, 
ar loto, ar bučemės, ai’ dry goods Sto
ro, arba kitoko biznio. Kreipkitės pas 

FRANK G. LUCAS
4116 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, bučemes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas os pigiausia ir 
teisingiausia patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO..

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

Telephone Boulevard 1550
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vakare 

kasdieną.

PARDAVIMUI 2 LOTAI PRIE 
daikto arba atskirai 30x125 pėdas; 
Visi įtaisymai, sudėti ir išmokėt’, gat
ves gri«tos randas ant Tumer Avp , 
tarne 54 ir 55 gat. Parduosiu pigiai.

| Kreipkitės pas
I A. A. WASIL

5007 W. Erie St. Tel. Austin 3906

____ ______________ _____

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės fakarinės klesos bis- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street
Kreipkitės apatiškai arba raė\ 

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname} patrinų padarymui, 
tirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

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

Master Sewing School
Principais!

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Graminar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p Vak.: 7:30 iki 9:80 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRIVATftS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.




