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Priėmė Lietuvos
konstituciją

Portugalijoj vėl neramu
r

Daugiau geležinkeliečių streikuos

Lietuvos konstitucija 
priimta.

WASHINGTON,
8 d., (Elta).
Lietuvos Steigiamasis 
galutinai trečiuoju : 
priėmiį. Lietuvos 
Konstitucijų.

Visoje šalyje iš 
ties rengiamos 
iškilmės.

rugpj ueio 
Rugpjūčio 1 d.

i Seimas 
skaitymu 

Respublikos

tos priežas-
didžiausios

Generalinis streikas Per 
tugalijoj.

10.MADRIDAS, rugp.
Vietos laikraščių gautomis 
niomis, generalinis streikas 
po paskelbtas visoje Portugali
joje. Prisibijoma sumišim 
Delei to valdžia vėl apleido 
Lisboną ir persikėlė į Cftscaes 
fortą, konstitucinės gvaranti- 
jos tapo suspenduotos ir liko 
paskelbtas apgulimo stovis.

ži-

geležinkeliečių 
patvirtintas, ka-

Joliet, III., 
streikas tapo 
daugi jie sustreikavo prieš bu
vimą miestely milicijos ir mu
šeikų.

šitas leidimas sįreikuoti ta
po suteiktas todėl, kad broli
jos gaudavo iš visur daugybę 
skundų, kad paskelbus geležiu 
kelių dirbtuvių \ darbininkų 
streiką ir pastačius geležinke
lius saugoti mušeikas, tie 
mušeikos nuolatos puola dar 
dirbančius geležinkeliečius.

Apie streiko paskelbimą j 
spręs patįs darbininkai, 
kreipdami ’ prie unijos 
ninku.

Jeigu darbininkai 
skelbs streikus, tikimąsi, kad 
transportaieja bus labai su 
trukdyta, nes r.ė vienas gele
žinkelis neišliks nepaliestas 
streiko, o keturių brolijų narių 
streikas reiškia sustabdymą 
traukiniu.

nesi-• V • virsi-

visur

Pradės tikrąsias tarybas.

Geležinkeliečiai grūmoja 
nauju streiku.

Kiti geležinkeliečiai streikuos, 
jei jie turės dirbti su mušei

komis.

CLEVELAND, ()., rugp. 10. 
— Po trijų dienų laukimo at
vykstant daugiau nepriklauso
mų kasyklų savininkų, ang
liakasių ir kasyklų savininkų 
konferencija šiandie po piet 
turėjo pradėti jau tikrąsias 
tarybas apie užbaigimą anglia
kasių streiko.. Pirmiausia bus 
svarstomas algųr klausimas.

CLEVELAND, O., rugp. t • į Vyriausias unijos policy ko- 
Dabar galima tikėtis, kai mpe|as ])lls paprašytas įgalioti 

prie geležinkeliečių streiko pn- prezi<lcntą u,wis <larvti sutar. 
sides daug Jr geleždnkeliečių tį su kasykIų savininkais. IIlb 

nois angliakasių prezidentas 
Farringtonas pranešė komite
tui, kad Illinois angliakasiai 
pritaria darymui atskirų su
tarčių pagal valstijas. Manoma 
betgi, kad komitetas tokias 
sutartis atmes ir neleis jų da
ryti.

Kasyklų savininkai bus pak
viesti praplėsti centralinį ang
lių lauką, kad galėtų prie nau
jos sutarties prisidėti ir kitų 
valstijų kasyklų savininkai, 
kurie jau išreiškė savo sutiki
mą pasirašyti ]x> saująja su

sidės daug ir | 
iš keturių didžiųjų brolijų — 
inžinierių, trainmenų, konduk
torių ir svičmenų. ,Tų brolijų1 
viršininkai leido savo nariams 
susilaikyti nuo darbo ten, kut 
yra pavojus, kad juos gali pa
šauti ar sumušti geležinkelių 
privatiniai mušeikos, — reiš
kia, skelbti streikų ten, kur 
dirba streiklaužiai ir mušeikos 
ir streikuoti tol, kol tas pavo
jus nėra praėjęs, t. y. kol mu
šeikos nėra pašalinti. Kadangi 
daugelis geležinkelių dirbtuvių 
yra operuojamos pagelba
streiklaužių ir juos apsaugoti ,artiln ir pa(laryti taika su an-
yra pastatyti mušeikos, tai vi- gliakasiais
sur tokiose vietose dirbantjs 
ant traukinių geležinkeliečiai 
galės streikuoti, nes jiems 
nuolatos, tokiuose atsitiki
muose tenka su tais mušeiko
mis susidurti.

ORH
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip: ‘

šiandie — giedra, gal nepa- 
stovus į vakarą.

Saulė teka 5:54 vai., leidžia*
si 7:58 v. Mėnuo teka 9:28 v kurią suteikė Amerika per Ho- 
vakare. j overio organizaciją.

Gorkis (lekuoja Amerikai.
HAMBURGAS, rugp. 10P- 

“ Amerikos žmonių labdarybę 
uždega svajones apie žmonijos 
brolybę, kada broliškoji meilė 
ir užuojauta yra labiausia rei
kalinga.” Taip rašo Maksim 
Gorki, dėkuodamas Herbert 
Hooveriui ir visiems amerikie
čiams už suteiktąją laike Ru
sijos bado pagelbų. Laiškas 
yra datuotas liepos 30 d., — 
lygiai už metų po to, kaip Gor
kis atsišaukė į Ameriką pra
šydamas pagelbos Rusijos ba- 
duoliams. . Jis laiške sako, 
kad visoj žmonių labdarybės 
istorijoje jis nežino kas galėtų 
prilyginti tai didelei pagelbai,

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second CIass Matter March 7, 1914, at .the Post Office of Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879.

Chicago, III., Pėtnyčia, Rugpjūčio-Augu st 11 d., 1922
—----------------------------------T-T.-E -------------------- ....----------------------------------------- i

Užgyrė Poincares poziciją.
Susitaikintas tarp talkininkų 

darosi visai negalimas.

LONDONAS, rugį). 10. — 
Anglijos kabinetas šiandie at
metė Francijos premiero Poin
care padarytus vyriausiai tal
kininkų tarybai pasiūlymus 
Vokietijos kontribucijos klau
sime.

Krizis dar labiau padidėjo 
kada Frakcijos kabinetaas nu
tarė užgirti Poincare poziciją.

Po Anglijos kabineto susi
rinkimo, kuriame buvo svars
tomas pasidaręs įtempimas 

Isantikių tarp Anglijos ir 
Francijos, tapo pasiūlyta, kad 
Vokietijai butų suteiktas laiki
nis moratoriumas, o su kitais 
pienais palūkėti kitos inter 
nacionalinės konferescijos, ka 
da viskas* galutinai bus sutai
kinta. /.

Buvo svarstomi ir kiti kont- 
r-pasiulymai, taikomi vieton 
Poincare pasiūlymų, bet iš to 
nieko neišėjo,
nusiminę. Visi sutinka, 
konferencija turės pairti, 
Francija nepermainys 
kontribucijos programo.

Kalbama, kad Poincare ne
darys jokių permainų iki jis 
nebus pasitaręs su Francijos 
atstovų butu. Tuo gi tarpu jis 
reikalauja ratifikuoti jo pasiū
lymus kaip jie yra paduoti. 
Taipjau kalbama, kad Lloyd 
George yra pasirengęs daryti 
koncesijų, bet priešinasi krašr 
bitinėms priemonėms prieš 
Vokietiją.

Jeigu įvyktų trūkimas tarp 
Anglijos ir Francijos ir enten
te pairtų, Anglijoj veikiausia 
butų paskelbti visuotini rinki
mai..

Ministeriai yra 
kad 
jei 

savo

Desėtkai tukstančiy miršta 
badu Rusijoj.

40,000 žmonių miršta kas mė
nesį Charkovo apygardoj, sako 

žinios.

GENEVA, liepos 22 (Ko
respondencija). — Tautų są
jungos sveikatos skyriaus gau
tosios žinios rodo, kad šiemet 
Charkovo distrikte, Rusijoj, 
kas mėnesį miršta apie 40,000 
žmonių, 
kiekvieno 
jų miršta 
iki 20 d; 
žmonių.

Iš 3,125,277 gyventojų Toto
rių respublikoj, iki kovo mėn. 
mirė 2,500,000. Nuo sausio 
1 iki kovo 15 buvo 392,390 su
sirgimų limpamomis ligomis.

Tai reiškia, kad iš 
tūkstančio gyvento- 

600 Nuo kovo 1 d. 
mirė badu 125,000

60 nuoš.; 
stokavo vaistų, o ligo- 
negalėjo sutalpinti 80

geg. 2 d. skaičius susir- 
tyfu Kaukaze ir Centra- 
Azijoj (Rusijoj) siekė

mirtingumas siekė 
labai 
nines 
nuoš.

Iki
girnų
linėj
513,319, kuomet tuo pačiu lai
ku pernai buvo susirgimų 
326,665.

Gubernatorių konferencija
ST. PAUL, Minu., rugp. 10. 

šiandie čia prasidėjo septy
nių centralinių vakarų valsti
jų gubernatoriui konferencija^ 
sušauktoji tikslu apsvarstyti 
angliakasių streiko padėtį cen
tralinių vakarų valstijose.

Wisronsi.no gubernatorius 
Blaine savo kalboje pareiškė, 
kad dabartinį anglių trukumą 
pašalinti gali tik federalinės 
valdžios užgriebimas ir opera- 
vimas visų anglių kasyklų.
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EXTRA!!
Naujas skandalas valstybinėse Lietuvos įstaigose! 
Padaryta krata pas Socialės Apsaugos Skyriaus vir
šininką ; rasta daug maisto produktų ir kitokių daik
tų, gautų iš Amerikos ir skiriamų biedniems vai
kams ir seneliams sušelpti. Viršininkas suareštuo
tas ir traukiamas tieson.

Šitos naujo “Purickio” bylos aprašymas tilps ry
to “Naujienose”.

Lietuvos žinios
Kaip džiaugtasi Kaune.
WASHINGTON, (Elta). — 

Sulig gautų dapildomų iš Kau
no žinių, vos tik pasiekė Kau
ną kablegrama apie Amerikos 
pripažinimą, St. Seimas per
traukė savo posėdį. Atstovai 
sustoję sugiedojo tautos him
ną. Visose mokyklose per
traukta mokslas. I gatve išė-

Baigiasi angliakasiu 
streikas.

Sugrąžino rezignaciją.

Lewis sako, kad už savaitės 
asgiiakasiai jau dibsią.

CLEVELAND, rugp. 10.. — 
Angliakasių unijos policy ko
mitetas šiandie nutarė leisti tę
sti tarybas su nepriklausomai
siais kasyklų savininkais cent- 
raliniame anglių lauke. Tuo 
formaliniai tapo užgirtas Le
vis ir kitų viršininkų nusista 
tymas tartis kad ir su dalimi 
kasyklų savininkų. Levvis de-

“Aš pranašauju, kad 
skalė, bus čia nustatyta, 
nuoš. kasyklų savininkų 
rašys sutartį ir jų angliakasiai 
bėgyje savaitės sugrįš į darbą”.

Po to gi busiu susitaikinta 
ir su antracito (kietųjų 
lių) kasyklų savininkais.

kada

pa s i

ang-

Už generalinį streiką prieš

FRANKFURT ANT MAINO, 
Vokietijoj, rugp.' 10. — Čia 
laikomas internacionalisis ang
liakasių kongresas šiandie nu
tarė griebtis aštriausių priemo
nių, kad neprileidus karų atei
tyje. Kongresas priėmė Belgi
jos angliakasių pasiūlytų rezo
liucijų, kad atsitikime karo 
butų • paskelbtas generalinis 
streikas, {nešėjai tvirtino, kad 
sustabdymas darbo viso pasau
lio kasyklose padarytų negali
mu vedimą karo.

Triukšmas Italijos parla
mente.

LONDONAS, rugp. 10.
Iš Rymo pranešama, kad ašt
rus susikirtimas tarp socialis
tų ir fascisti įvyko Italijos at
stovų bute. Buvo prieita prie 
to, kad atstovai išsitraukė re
volverius ir grąse šaudimasis.

Prieš kilsiant triukšmui pre- 
m ievas Facta pasakė pakalbu, 
kurioj jis persergėjo šalį, kad 
valdžia griebsis aštriausių prie 
monių, kad sustabdžius ateity 
mūšius ir sumišimus. Tikimą- 
si, kad Facta laimės pasitikė
jimo balsavimų.

LONDONAS, rugp; 10. 
Du airiai, Joseph Sullivau 
R. Durni, kurie nušovė field 
maršalų Henry Wilson, šiandie 
tapo pakarti.

ir

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rug-piučio 10 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4. 45% 
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų .................$7.58
Danijos 100 frankų ........... $21.55
Finų 100 markių ............  $2.12
Francijos 100 frankų .............. $7.96
Italijos 100 lirų ........................ $4.57
Lietuvos 100 auksinų ............... 12c
Trenki} 100 markių ...................
Norvegų 100 kronų ........ $17.26
Olandų 100 guldėnų ........... $88.78
Švedų 100 guldenų ........... $2644
šveicaru 100' mąrkių ........... $19.02
Vokietijos 100 markių ........... 12c

PEKINAS, rugp. 9. — Chi- 
nijos parlamentas sugrąžino 
rezignacijų prezidento Li ^u- 
ang-hung, kadangi parlamen
tas yra nusitaręs nesi maišyti į 
valdžios reikalus iki nebus pa
rašyta nauja šalies konstituci
ja. Delei to prezidentas ma
nąs apleisti šalį ir pasitraukti 
iš politikos. Jis mano, kad de
lei sugrąžinimo rezignacijos 
jo pozicija pasidarė silpnesnė, 
jo pask irimas kabinte abejoti
nas ir kad jį delei to gali pul
ti inilitaristų grupes. ' Paskir
tasis gi premieru Tang šao- 
-yi skelbia, kad su juo nebuvo

ro parodai, būriai žmonių susi
rinko į viešųjų aikštę ir tuo
jau susiformavo eisena, kuri 
nuėjo prie namų Amerikos 
konsulo, kur išreiškė viešai pa
garbų Amerikos vėliavai. Pa
sirodžiusį Amerikos Konsulų

Žinios apie tas manifestaci
jas Lietuvoje jau pasiekė 
Valstybės Departamentą, 
buvo jos sutiktos su tikru 
sigerėjimu.

ir
Ten
pa-

Vilnius.
Kiek pravoslavį Vilniaus 

krašte.

rodė, šaltinius, iš kur jis paėmė 
tas žinias ir kur karo valdžia 
taip pat gali gauti tolimesnių 
žinių. ,

—iRaskutinės Vilniaus sker
dynės matyt, sukėlė didelio su
sirūpinimo Varšuvos vyriausy 
beje. Be to seimo tarymo ko
misijos ir vidaus reikalų mi
nisterijos komisijos “Unser 
Tog” pranešimu čion atvykusi 

tardymo 
Mokšeckiu 
komisija

ir karo ministrei jos 
komisija su gen. 
piešaky. Atvykus 
tuojau išklausė apsaugos kuo
pos vada JanovskĮ.

nepriims. Finansų ministeris 
irgi nepriima siūlomos vietos, 
kadangi ižde nieko nėra ir jis 
negali išmokėti algų ir kitų 
išlaidų.

Delei nebuvimo Chinįjoje 
tikros valdžios, militaristai ga
li ką nori daryti, eikvoti šalies 
iždą, palaikyti vidurinę kovą, 
didinti armijas ir visaip tęrio- 
ti ir varginti šalį.

Dabar devynios provincijos 
dalyvauja savytarpinėj kovoj. 
Vienatinė viltis yra, kad par
lamentas patieks naują konsti
tuciją ir sudarys naują konsti
tucinę valdžią. ,* Bet didžiausi 
optimistai pripąž|sta, kad tam 
ims mažiausia penkis mėne
sius laiko. r? .

■ r f 'i'
■ T • >
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Skaičius žuvuslyjy didėja.
. -—’

Dabar apskaitoma, kad 50,000 
žmonių žuvo Čhinijos tyfūne.

E. VARŠUVA. — Anot len
kų statistinių davinių Vilniaus 
krašte esama šit kiek pravosla
vų: Vilsiaus apskr. — 0.9 nuo
šimčių; Trakų — 1 nuoš.; 
Švenčionių — 7.8; Ašmenos 
26 'nuoš.; Disnos — apskr. 
50 nuoš.; Dunilovo apskr. 
46 nuoš., Breslavos apskr. 
nuoš. ir Vileikos apskr. 
nuoš.

Įdomaujasi skerdynėmis. 
Generolas Konaževskis labai 
susiįdomavo Bodimės įvykiais. 
Vakar atvyko pas rabiną gen. 
Konaževskio raštinės atstovas 
šu prašymu suteikti jam žinių 
apie tuos įvykius. Rabinas nu- 

t % I ' <

te 
f —

• iv'.
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Neitralė zona.
MOCKAVA. Apie liepos 

mėn. 6 d. čia neitralinėje juos
toje, Paleliuose stovintis buvu
sios Čaikovskio bandos raite
lių būrys ties Punsku darė ne
paprastą savo judėjimą: buvo 
manę ilgesniam laikui apsisto
ti Punsko miestlyje, čia buvo 
užsakyta jiems kambariai ir 
arkliams tvartai, ir kalbama 

kad ateis čia jie gyventi; bet 
minėtą dieną jie čia atėjo, per 
dvi dieni apylinkėje ir po vie
tinį mišką darė nepaprastą 
žvalgybą, sušėrė gyventojams 
javų, pamažino lašinių ir 11, 
ir vėl išjojo atgal. Mat, buvo 
atėję pagązdinti gyventojų, 
kad ištikimai pildytų įsaky
mus.

-- Lenkai neitralinėje juo
stoje darą arklių mobilizaciją. 
Liepos mėn. 6 d. Andrejevo 
valsčiaus (ties Punsku) gyven 
tojai buvo šaukti su arkliais į 
Cipliškes.

SmiNGFIELD, III., rugp. 
7. — Gubernatorius Len Small 
sugrįžo iš atostogų j Spring- 
fieldą ir pradėjo eiti savo • pa
reigas.

PEKINAS, rųgp. 10. — Ame 
rikos legacija gavo žinių nuo 
Amerikos kossųlo Swatowe, 
kad dabar apskaitoma, jog ten 
laike tyfuno rugp. 2 d. žuvo 
apie 50,000 žmonių, Konsulas 
sako, kad 100,000 žmonių liko 
be pastogės ir jie yra labai 
reikalingi ūmios pagelbos.

Lietuvos atstovas pas P.
Hughes’ą.

WASHJNGTON, rugp. 8. d. 
(Elta). — Vakar Lietuvos At
stovas gerb. V. Čarneckis at
silankė pas Valstybes Sekreto
rių p. Hughesą, kuriam išreiš
kė padėkų už suteiktų Lietuvaį 
pripažinimų. Lietuvos atstovas 
buvo labai maloniai priimtas. 
Pasikalbėjime p. Hughes,as 
pareiškė savo pasitikėjimą, 
kar tarpe dviejų valstijų Ame
rikos ir Lietuvos įvyks artimų 
ir draugingų santykių.

Šiandien buvo raštu įteikta 
Valstybes sdkrdtoriuį Lietuvos 
Vyriausybės padėka Amerikos 
valdžiai už pripažinimą.

Graikai traukiasi.

KONSTANTINOPOLIS, rug
pjūčio 10. — Turkų žandarai 
praneša, kad graikų kariuome
nė traukiasi nuo Konstantino
polio linkui Adriandpolio ir 
Silivri.

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

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 j visus 
kitus svieto kraštus.

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

h........ ■ ........ ■■ -i

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI

U

CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Tel.

TOWN 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 9659

Boulevard 9669

Boulevard 0672
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Pasikalbėjimas su Friends 
of Soviet Rusia Lyderiu
New York o žydų dienraščio 

“Forverts“ atstovas buvo atsi
lankęs pas Friends of Soviet 
Russia vyriausiąją galvą p. Ja- 
cob Hartmaną pasiteirauti ar^ 
čiau apie tos draugijos darbuo
tę ir, ypatingai, dėl kai kurių 
neaiškumų jos piniginėj apys
kaitoj, paskelbtoj organo “So
viet Russia” liepos menesio 
leidiny.

“Forverts” visą tą savo re
porterio pasišnekėjimą su ' J. 
Harmanu išspausdino. Pasi
šnekėjimas labai įdomus, re
porterio klausimai ir Friends 
of Soviet Russia lyderio atsa
kymai meta nemažai šviesos 
į tos organizacijos operacijas 
su surenkamais Rusijos ba- 
duoliams šelpti pinigais.

“Forvertso” reporteris klau
sia p. J. Hartmaną:

—Sulig jūsų paskelbta apy
skaita, jūsų organizacija vadi
nama Friends of Soviet Russia 
yra surinkus Amerikoj viso 
arti 600 tūkstančių dolerių au
kų badaujantiems Rusijos 
žmonėms šelpti. Gal galėtumėt 
pasakyti man, kodėl iš tos 
milžiniškos sumos į Rusiją te
kasiusia produktų vos tik už 
du tūkstančiu dolerių?

Visai paprastas dalykas, 
— atsakė p. Hartman. Už du 
tūkstančiu dolerių maisto mes 
pasiimtom tuojau, kai tik pra
dėjome darbuotis. Mes norė
jome parodyti plačiajam pa
sauliui, kad mes tuo dalyku 
esame rimtai susirūpinę ir 
kad jau siunčiame maistą Ru
sijon... Tai buvo dar pirm 
įkūrimo musų padedamosios 
organizacijos vadinamos “Fe
derated Relief Committee”, 
kuri turi supirkti produktų 
Rusijai.

Kode! jūsų apyskaitoj pa
rodyta, kad apie 15 tuksian
čių dolerių (aiškiai $14,800) 
esą pasiųsta į Berliną. Kam 
jus esate tuos pinigus nusiun
tę ir kuriam reikalui? — 
klausia reporteris.

Berline yra visų užsie
ny veikiančių šelpimo organi
zacijų (komunistinių) cenlra- 
linis komitetas, o todėl su
prantama, kad saVo pinigus 
mes ir siuntėme per Berliną; 
antra gi, Berline ir produktų 
galima pigiau pirkti, — aiški
no p. Hartman.

-—-Na, jeigu taip, tai kodėl 
jus, p. Hartmane — kodėl 
Friends of Soviet Russia ne- 
siuntėte ir likusių 411 tūkstan
čių dolerių per Berliną? Tito 
budu juk būtumėte sutausoję 
nemaža pinigų, kadangi, sako
te, visi produktai Vokietijoj 
daug pigiau gaunama, negu 
Amerikoj, o ir transportas iš 
Vokietijos į Rusiją kur kas pi
giau pareitų, negu iš Ameri
kos.

- Į tą klausimą jums galė
tų atsakyti tik “Federated 
Committee,” kuriai mes pave
dėtu visą ekonominį šelpimo 
darbą, — atsakė p. Hartman.

Kurios visuomeninės or
ganizacijos yra prisidėjusios 
prie “Federated Committee”, 
kurio žiniai jus pavedėte apie 
pii'sę milijono dolerių surink
tų Rusijos baduoliams šelpti? 
Iš ko tas “Federated“ Komite
tas susideda?

—-Aš negaliu jums į klausi
mą atsakyti. Tikresnį atsa
kymą jums gidėtų duoti tik 
sekretorė, Miss Zimmerman, 
kuri dirba viename Sovietų 
Biuro ofise, 110 West • 40-tb 
street.

Gal jus, p. Hartmane, ga
lėtumėte duoti man lient fi
nansinę. apyskaitą to “Federa
ted“ Komiteto, kuriam jus pa
vedėte apie pusę milijono do
lerių? Butų labai įdomu ži
noti, kur ir kaip jis tą milži
nišką sumą pinigų yra suvar
tojęs.

Negaliu duoti jums to, 
ko aš pats neturiu. Jokios apy
skaitos dar nėra paskelbta.

Gal po poros savaičių bus pa
skelbta.

—Ar “'Federated“ komite
tas dirba ir kuriai nors kitai 
šelpimo organizacijai, ar tik 
jūsiškei?

Kol kas jokiai kitai orga
nizacijai nedirba.

Jeigu nedirba jokiai kitai, 
kaip tik jūsiškei, tai kodėl jus 
vadinate jį “federated“?

—-Mat iš pradžių mes manė
me, kad prie musų prisidės ir 
kitos šelpimo organizacijos ir 
tuomet mes iš Vieno galėsime 
pirkti prekių Rusijai. Nelai
mei, jokios kitos organizacijos 
su mumis nesusidėjo.

Vadinasi, ji yra ta ĮMiti jū
sų organizacija, tik kitu vardu 
krikštyta?

Toliau reporteris klausia:
- (Savo apyskaitoj jus ra

šote, kad visos jūsų išlaidos, 
kurios pasidaro pinigus, dra
panas ir šiaip daiktus renkant 
ir atsišaukimus leidžiant, sie
kia ne daugiau kaip 3 Va nuo
šimtį nuo kiekvieno 100 dole
rių surinktų pinigų. Ar iš- 
tiesų taip yra? Sulig musų 
apskaitymu, jūsų išlaidos yra 
daug didesnes — daugiau 76 
tūkstančiai dolerių, o tai yra 
nemažiau kaip 13 nuošimtis 
pajamų, ir tai vieno tik jūsų 
newyorkinio ofiso. Kuo jus ga
lėtumėte tą prieštaravimą iš
aiškinti? Ir vėl: savo prane
šime (apyskaitoj) jus rašote 
taip, kad galima suprasti, jog 
į tuos 55 tuksiančius dolerių, 
kur jus išleidote organizavi
mui, skelbimams ir atsišauki
mams, yra įskaitytos ir visos 
išlaidos jūsų kuopų ir skyrių 
Ne\v Yorke ir provincijoj. Bet 
jūsų sąskaitininkas rašo, kad 
tai esą tik jūsų ue>wyorkiškio 
ofiso išlaidos ir kad skyrių iš
laidų apyskaitoj nesą įtrauk
ta nevieno cento. Kaip jus tą 
prieštaravimą galėtumėt man 
paaiškinti?

Jūsų tiesa. Tai yra klaida. 
Tikrų skaitlinių aš neatsime
nu. Man tečiau rodosi, kad jū
sų apskaitymas yra teisingas.

Jeigu taip, tai gal jus, p. 
Hartmane, galėtumėt man pa
sakyti tikrai, kiek ištikrųjų jū
sų skyriai visoj šaly yra su
rinkę pinigų ir kiek išleido?

P. Hartmanas nusišypsojęs 
atsakė:

Jus patys gerai suprantate, 
kad tai negalimas daiktas. Jus 
suprantate, kad skyrių išlaidos 
labai didelės. Dažnai skyriai 
išleidžia daugiau negu kad 
surenka, o todėl jei paskelb
tum apyskaitą su visomis to
kiomis išlaidomis — padary
tų labai blogą įspūdį. Musų 
pajamose įtraukta tik balansai, 
kuriuos skyriai yra mums at
siuntę ir sumos atsiųstos atski
rų aukotojų amerikiečių. Li
beralų žurnalai, kaip The Na- 
tion, '1 he New Republic ir 
The Freeman yra daug gera 
musų organizacijai padarę. Jie 
įgraudeno daugelį savo skaity
tojų padėji mums. Visoj šaly 
mes turime 150-200 skyrių, ir 
duoti kokią nors finansinę 
apyskaitą iš jų veikimo mums 
yra visai negalimas daiktas. 
Dažnai mes patys nežinome, 
kiek pinigų jie yra surinkę ir 
kiek išleidę.

—Savo pranešime jus sako
te, kad esate davę 1200 dole
rių žurnalui “Soviet Russia”. 
Ką tai reiškia

•Paprastas dalykas. Kol 
buvo čia Sovietų valdžios ats
tovas Martelis, lai to žurnalo 
išlaidas padengdavo sovietų 
valdžia. Kai Mariems tapo iš
siųstas iš Amerikos, žurnalas 
“Soviet Russia“ perėjo į priva
tines rankas žmonių, kurie 
pašventė jam ne. maža savo pi
nigų. Del to mes nutarėme žu
rnalą remti ir nuo sausio pir
mos dienos duodame, jam kas 
mėnesis po tūkstantį dolerių 
subsidijos.

čia “Forvertso“ reporteris

tu
jos 
■sa- 
pa-

recci- 
Tarp 

dvi

sakosi norėjęs paklausti p. 
Hartmaną: “Kokia teise Va- 
duodamies jus aikvojate kas 
metai po dvyliką tūkstančių 
dolerių užlaikymui komunisti
nio savo laikraščio ir savų ko
munistinių rašytojų čia, Ame
rikoj, kuomet tie pinigai yra 
surinkti badu mirštantiems 
Rusijoj žmonėms gelbėti? Jei
gu Soviet valdžiai reikia 
rėt čia savo žurnalą, kuris 
interesus gintų, tai tegul ji 
vo pinigais ir jo išlaidas
dengia, o be to New Yorke yra 
pakankamai sovietų burių, ku
rie gali patys darbą atlikti ir 
išlaidas padengti.” Reporteris 
tečiaus tokio klausimo nesta
to. Jis atsiminė, kad sėdįs 
prieš jį ponas Hartmanas yra 
ne tik “Friends of Soviet Rus
sia“ galva, bet ir vyriausias 
redaktorius kalbamojo žurna
lo “Soviet Russia”, gaunančio 
12 tūkstančių dolerių subsidi
jos - iš žmonių suaukotų ba
duoliams šelpti pinigų...
Reporteris ėjo prie kitų klau

simų:

iš surinktų pinigų jus
15 tūkstančių dolerių

kelbus “Pasikalbėjimą su 
Friends of Soviet Russia lyde
riu,” kai kurie laikraščiai pra
dėjo daryti užmetimų, kad esą 
“Forverts“ pats neprisidėda- 
mas prie Rusijos baduolių šel
pimo, bandąs šelpimo darbui 
pakenkti.

Kad tie priekaištai neturi 
pagrindo rodo Maskvos Raudo
nojo Kryžiaus telegrama, ku
ria dėkuojama “Forverts’ui” 
už “Pieno Fondo“ sukūrimą.

Telegrama skamba sekamai: 
Maskva, liepos 26.

Rusijos Raudonajam Kryžiui 
New Yorke.

rikos vaikams šelpti komitetą. 
Jie prašo “Forverts’o” skaity
tojų padėti jiems pergyventi 
besiartinančią žiemą.

Rusijos Raudonasis Kryžius
/ *

Pasirašo: Solovjev, Einan
tis Rusijos Raudonojo Kry
žiaus pirmininko pareigas

Golubkov.”

Kl. Jurgelonis
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

jums pavartoti tuos 4 
dolerių, kad su-

“Tūkstančiai Rusijos vaikų 
siunčia savo širdingą padėką 
‘Forverts’ui’ už “pieno fondą,” 
kuris liko prisiųstas per Ame-

ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kert? Lcavrtt SL
Telephone Canal 2552

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

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

didelės pinigų Saunos išleistos 
skelbimams, - klausė repor
teris p. Hartmaną: kaip iš
aiškinti ta$ dideliausias išlai
das skelbimams, kuomet visa 
pažangioji ir socialistinė spau
da, tiek angliškoji tiek svetimų 
kalbų, visą laiką davė dykai 
vietos visokiems pranešimams, 
straipsniams, rase- redakciniuo
se straipsniuose e te.? Kuo jus 
galite tatai išaiškinti, jeigu be 
to jus esate išleidę dešimtimis 
tūkstančių dolerių “publrkaci-1 
jai“: lapeliams, laiškams, iška
boms ete.?

Spauda ne visados naudo
jamės dykai. Karlais mums te
ko mokėti už skelbihius žur- 

The Nation ir The 
O be to mes

Haluose 
Ne\v Republic. 
duodame apmokamus skelbi
mus visiems angliškiems ir 
svetimų kalbų ^Darbininkų 
Partijos“ organams. O tai kaš
tuoja pinigo, •— atsakė p. Hart
manas.

-'i '< VMan betgi nuostabu, kad 
jus duodate taip dažnai ir to
kius didelius —■ po pusę, po 
tris ketvirtdalius puslapio — 
skelbimus komunistiniams 
laikraščiams. Juk kai kurie jų 
visai neturi skaitytojų, o kiti 
kad turi kiek, tai visai menką 
skaičių. Kokia gi gali būt jums 
nauda iš tų skelbimų menkai 
kieno Ieškai tomuose komunis
tų organuose?

P. Hartman prisipažino, kad 
skaitytojų, tiesa 
beturi. “Rot,

užilgo baigsis ir mums reikią 
vesti savo darbas toliau 
rinkti pinigus ūkio padargams.

—Dar pora klausinių. Sulig 
apyskaita, j tisų organizacijos 
kasoj turėtų likti truputį dau
giau kaip 79 tūkstančiai dole
rių grynais pinigais. Apyskai
toj parodyta keletu tūkstančių 
dolerių mažiau. Kitų pinigų 
paduodama “accountš 
vable and assets.” 
“asscts“ yra paduotos
skaitlinės, kurių mes niekaip 
negalime suprasti. Jus rašote, 
kad 
esate
“investavę“ į rakandus (ftirni- 
lurc) ir 2409 dolerių į knygas, 
kurias jus pardavinėjate. Kaip 
ofjso išlaidose, taip ir “publi
kacijų” išlaidose tokių išlaidų 
visai neparodyta. Kodėl gi rei
kėjo
tuksiančius
balansavus savo piniginę apys
kaitą. Jeigu jus nesate tokių 
pinigų išleidę, tai kaip jie. ga
li figūruoti balanso suvedime? 
Ir vėl: Savo apyskaitos pra
džioj jus laikinai nuimate nuo 
visos su mos sukolektuotų pi
nigų 11 šimtų dolerių čekiais, 
kuriuos bankas esąs laikinai 
sugrąžinęs, nes jie buvę blogai 
“indorsuoti“ arba pasirašyti. 
Tai, sakoma, “accopnts recei- 
vablc.“ Kodėl gi tie $1100 ne- 
figuruoja jūsiškiuose 
counts reccivable” arba 
sefs”?

“Forvertso“ reporteris 
ėmė iš kišenės spausdintą apys
kaitą ir parode p. Hartmanui 
visa tai, apie ką jis kalbėjo. Ir 
abudu bandė kartu surasti tin
kamo atsakymo į tuos neaiš
kius klausimus. Abudu per
žiurėjo visas paduotąsias skait
lines. Ant galo p. Hartmanas 
pareiškė, kad dėl tų klausimų 
jis negalįs nieko pasakjdi. Jei 
reporteris" norįs, tai geriau te
gul jis pasimatęs su sąskaitų 
vedėju p. Wood,^kurs gyvenąs 
Bronx’e...

••• A. . . /

ac 
“as

ker’ pasirodė, 
kad jis urnai 
skaitytojų, 
davo kas savaitė

jie dabar ne
sako jis, “pra- 
laikraštis ‘VVor- 
mes tikėjomės, 
įgys didelį būrį

nes pradžioj gau- 
apie po du 

šimtu naujų prenumeruotojų.” 
‘Bet štai jus prisipažįstate, 

kad dabar jūsų laikraštis 
“Workcr“ skaitytojų visai ne
beturi. Tai kam jus ir dabar 
duodate jam brangiai apmoka
mus skelbimus?

Toks yra musų nutarimas, 
— atsakė p. Hartman.

Vadinas, jus aikvojate 
tūkstančius dolerių brangiems 
skelbimams savo
skaitytojų neturinčiuose, 
rūsčiuose Ne\v Yorke, o 
nate dykai vielos kituose 
Paščiuose, kurie turi daug 
tytojų?

—Čia aš galiu jums tiek pa
sakyti, musų ofisas daro tik 
tai, ką jam komitetas liepia 
daryti.

dviejuose, 
dien- 
gau- 
laik- 
skai-

Eitra! Extra!
Išvažiavimas Draugystės Lietuvių Tautos At- 

gimties įvyks nedelioj, rugpiučio 13 d., Beverly Hills 
miške. Pasilinksminimai prasidės 11 vai. iš ryto; 
pietys 2-ą vai. po vidurdienio. Gaspadinės gaminto
jos prisirengę iš beržyno.

Kviečia visus chicagiečius į išvažiavimą, o drau-
t- i v ’< '•1 *

gystės nariai privalo nutarimo laikyti.
Pasarga: Važiuokit Ashland 87 karais iki ga

lui linijos, o nuo ten paeisite j vakarus už geležinke
lio atrasit papuoštą lietuviškoms ir amerikoniškoms 
vėliavoms vietą. Kviečia rengėjai.
— *■1.111      .............. ............................................■ ■.................n.....................  » ui U

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saite St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po piety
Namų Tek: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saite St. Room 53«
Tek: Central 6390

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

of

pap-

pas-

Įveskite elektrai (batus savo šluboj
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums duotų 
aprokatimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th Street

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

metams?

užsisakyti Kalendorius
Reikia turėt omeny, kad

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

.............. ....... ..  1 «< I ' H '■ ‘

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

ADVOKATAS
Vai.: 9 ATM. iltį ’5 P. M.

1,31,1 Recter Bųjlding
79 Wėst Monroe Street, Chicago, 

Phone Gčht’rat 2560
Rez. .3203 Su. Halsted St.

Yards 1015. Va!.; 6 iki 9 vai.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

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

Organizacijos .< “Friends 
Soviet Russia” ofi.sMs randasi 
201 West 13-th 3t., Ncvv York, 
ir užima keletą augštų. Ten 
dirba visas etatas vaidininkų ir 
knygvedžių. “Forvertso” re
porteris kalbėjosi su vyriau
siais knygvedžiais, bet tarp jų 
nebuvo nė vieno, kurs 
galėjęs išaiškinti jam tuos 
raistus klausimus...

Prlerhšas: ^Forverts’ui

Jis linksmas, nes turi 

BAMBINO 
Vahbažonklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį 1
Jie prašo daugiau 1 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitą vidurių suirimą. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aplietose arba už 40e. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RICHTER čfc CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

-*■

■m—lllllll II ri—u 'I
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 (Beną

1601 South Ashland Avenue, CHICAGO. ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tol. lafayette 263

Ar jau visi turite užbisakę kalendorius 
sekantiems

Dabar yra geras laikas 
gaunant pilną pasirinkimą, 
pasirinkimas greit pradės mažėti, tavoras eis prastyn, 
o kainos kils. Paskutiniems tik likučiai atliks.

NAUJIENOS dabar turi didžiausią pasirinkimą 
Kalendorių srity. Kainos yra žemos ir teisingos. Dar
bas padaromas gražiai ir laiku. Nieks nepralenks Nau
jienų. .

jūsų apyskaita 
of Soviet Russia.” 
per pirmuosius 8 9 

esanti išleidus apie

“FriendsO 
draugija 
mėnesius 
20 tūkstančių dolerių algomis
ir 9 tūkstančius dolerių “gry
nomis išlaidomis.” Ar dabąr 
tos išlaidos jau sumažėjo?

Ne. Jos nė, kiek nesuma
žėjo, o dėlto mos dabar pradė
jome naują kampaniją. Mes 
dabar pradėjome kampaniją 
pampinti Rusijos ūkininkams 
darbo įrankių. O lai surišta 
vėl su naujomis išlaidomis. 
Mes vienok turime tai daryti, 
nes badas Rusijoj gal būt nc-

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Lietuvon 
arba ne
žiūrėkite,

Jei jus manote važiuoti 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia-l 
riai laivai: “Orduna“, “Orbita“ iri 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yotko ir Hamburgo kas dvi savaiti.' 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia kleša tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais Pilnas informacijas gausite nv.o 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO,

117 W, Wa«hngton SU 
325 Second Avė., So

(’hieago.
Minneapolis.

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- • 
ščlau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau.'
Taip pat turi- • 
me gerus au
tomobilius de! 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139
f*—| . Į>.

P. Dubickas yra musų veikėjas kalendorių srity. 
Jisai aprūpino Kalendoriais jau šimtus Chicagos biz
nierių, ir įgijo jūsų pasitikėjimo. Jisai moka suprasti 
biznio dvasią ir sulig to pritaikinti, tinkamiausią tos 
dvasios reiškėją. Jis patenkins Jumis ir Jūsų kostu- 
merius, o tas padidins Jūsų pelną ir pagerins ateitį. 
Jisai pasirengęs aprūpinti kalendoriais ir priemiesčių 
bei apielinkės miestelių biznierius ir pristatyti sam- 
pelus visiems ant pareikalavimo. Klauskit: raštu, tele
fonu ar asmeniškai ir busite aprūpinti geriausia ir tei
singiausiai.

Naujienos su Jums—Jus su Naujienomis, — tebū
nie toks musų bendras ©balsis.

NAUJIENOS, Telefonas: Roosevelt 8500.
1739 S. Halsted St.

Phone Monroe 4680 •
North American 

Accordion Mfg: Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu

sų armonikos yna 
gvarantuotos.

Mes mainome fcėnas armonikas it 
darome naujas.

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

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienai siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $5(1 
vertes, dabar $18.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkama5- 
25% iki 40% pigiau negu mar» 
keto kaina.

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

Atdara vakarais iki 9 vai. f
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WAUKEGAN, ILL.

DETROIT, MICHIGAN

nuo
Telefonai

3 dieną

Iškilminga Lietuvių Paroda

‘Paskola

angliškai

TIESI _ 
KELIONE

savininku, I 
nesilankysiu

išnešė Skil- 
kuri buvo

SS144S Roomall M 
Irti Si.

CBICA«p,ILL.

upe
van-

Lietuvoje 
nes esant

teikiu 
srižiu- 
□modų 

mo- 
mergi-

BOSTON, MASS,

ROCKFORD, ILL

lietuvių kalbėtojai, 
kad visi ex-kareiviai 
manifestacijoj.
išrinkta moterų ko-

Skoliname reikalaujan 
tiems ant namų 

pinigus.

telegramos 
senatoriui 

; ir kong- 
. Gallivan. 
ania už

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1 

7—8 vakare
Tel, Market 6234, Market 4526

butų įtaisytas parkas. Ant vie
tos buvo paskirtas komitetas 
kuris rūpinsis tuo dalyku.

d. Lietuvių sve 
buvo surengti 
padėkoti Ame

Iowa State Savings 
Bank

Sioux City, Iowa

Namų Paskolos Bankas

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W 42W St

Tel. Lafayetts 
Vai. 1—4 ir 7—9 Na* ’•

klausė apie jų brangiųjų šer- 
nolę. Džimis jiems jų sugrąži
no. Skilmanas užtai nupirkęs 
dėžę rigarų ir nusiuntė į kalė
jimą Džimitii.

Vyrams gimnastikai sliperiai tyro gurno padai, 

ir balti viršai. Visokios.mieros iki 79c 
10. Specialiai

KŪDIKIAMS ČEVERYKAI
Žibančios, kumeluko odos vamps su balto Sea 
Island audeklo viršum*. Padaryti ant kojinio 
kurpalio. Mietą 5 iki 8. CQa
Specialiai w v G

Lifebuoy, tai ne yra 
vaistinis muilas.

Yra paprastas, daugiau 
naturališkas, daugiau pri- 
imnus, kuris užlaiko gerame 
stovyj odą.

Jis užtvenkia odą sveiku
mu ir gyvumu, kiekvieną 
kartą, kuomet tik juom 
prausiesi.

Nėra kito panašaus šiam 
muilo.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisus *

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

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

2 po pict.
Telephone Yards 687

Pienuojama prijungimas 
Hamtramck prie Detroito. Tuo 
tikslu buvo sušauktas susirin
kimas Komercijos Tarybos, ga- 

d-| bitinai išdirbti planus. Taryba 
rezoliucijų už 

Hamtramck ran
dasi kone apsuptas iš visų pu
sių Detroito miestu ir laukia
ma Bile dienų jo prijungimo.

dalis musų stako 
m i era iki 44 per krutinę. Gerai stovi, vien- 

Pilnai ir dalinai pamušti, konservati- 
Daugelis diktiems siutų, iš kurių gali

pasivadini
, “Forest City” 

buvo kie- 
guoboms, 

apaugęs 
šešėlme-

Woodbury arba Cuti- 
cura išvaizdos muilas
3 už 53c., vie- IOa 
nas bl usas' I O v 

Klein pirmos lubos

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

Optometrlat 
Tel. BOU levard 6487 
444# 8. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa gat.

2-roa lubos

Žemumas kainų skiriasi nuo vertės
Pirkome nuo įvairių išdirbėjų už labai žemą kainą, ir 
įeina. Visokių spalvų 
eiliniai ir dvi-eiliniai vaikinams 
vio modelio ir pusamžio vyrams

pasirinkti pagal nepaprastą proporciją.
Kuomet pamatysi materiolą, norėsi pirkti keletą siutų

Kiekviena drapana yra gero išdirbinio, kokius galima atrasti tik C1 1 Slft 
brangesnių siutų rūšy j 4* I I -O O

Jonas Lukas
Generalia pardavėjas No. 5 
Busiu dėkingas už atsilan
kymą, o suteiksiu geriausi 
patarnavimą.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

njHijn) TAUPYKIT L.
KLEIN’O STAM- 

PAS
'r naudokitės eko- 

ro&ovftffl lomi ja, ką jums 
suteiks. Pilna kny
gelė atperkama bi

le kurioj dalyj krautuvės, už 
$3 vertės tavorais, arba $2.50 
pinigais.

dėkų senatoriams . Henry Ca- 
bot Lodgc ir David I. Walsb 
ir distrikto kongresmanams už 
jų pastangas Lietuvos gerovei. 
Taipgi buvo priimta rczoliuci- 
j , kurioj prašoma Jungt. Vai. 
pagelbos išvaryti lenkus iš Vil
niaus ir francuzų (kariuomenę 
iš Klaipėdos krašto.

Buvo pasiųstos 
prez. Hardingui, 
Henry Cabot (Lodgc 
resmanui James A. 
Telegramose dėkoj 
pripažinimą Lietuvos valsty 
bės. —Raulinaitis.

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

* Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Tol p Main 3423, Hįckory 6142
DETROIT, MICH.

Pontiac, Mieli. — H. Fordas 
dovanojo kaimiečiams parkų. 
Kai kurį laikų Fordas buvo 
nupirkęs plotą žemės su giria 
palei kaimelį Waterford. Ne
sant toj vietoj gerų sąlygų 
statyti dirbtuvę, Fordas pado
vanojo tų žemę kaimeliui, kad

PER HAMBURGĄPlLlZ^Ą /' ARbALILPOjų. ** 
y'Važiuokit visi paranKiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja j Piliavą 
aplenkia luenkų juostų (karidorių) 

Ąy VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 
<TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
S* 6-šių ir 8-nių LOVŲ
įšį ESTONIA .................................  - Rugp. 23
m|s. S. LITUANIA ....... ...... ...... Rūgs. 6
" TREČIOS KLASOS KAINOS R 

dAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
b — L1EPOJŲ IR MEMELI $107.00.I Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo.agentų

Lifebuoy muilas, svei- 
kiausis odai, maudy
tis muilas; 6 šmotai 
už 35c. vienas C f* 
brusas O v
Java Rice veidui mil
teliai, specia- 99 o

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

^*lu^er*ta
"^^įBllSS.Halstedat 

K
ĮtyplEMj Tel. Blvd. 3138 

^■K,,er 15 metų pa- 
» sėkmingo prak-
L* . Ūkavimo turiu 
F4* patyrimo. Pasek-

Y lamingai patarnau- 
;JU P”e gydymo.

ik, ' Kiekvienanre at- 
. ..tikim,
& IJvpatišk,
||Į ■■ rejimą.

'■patarimui 
Iterims ir

noms veltui.

Kultūros Draugija “Žemaiti
ja” gavo sekantį laiškų:

“Iš laikraščių sužinojau 
apie įsikūrimų draugijos “Že
maitija” ir jos pasistatytų tiks
lą—šviesti Žemaitijos liaudį. 
Stovėdamas arti liaudies gyve
nimo, matydamas ir patirda- 

musų že- 
nelaimes ir 

žmonėse vyrau- 
jie dai- tamsus, 

geisdamas žm - 
esu savo lėšomis 

save ši

Rugpiučio 6 
tai nes name 
manifestacija 
rikos valdžiai už pripažinimų 
de jure Lietuvos valstybės. Vi
sas parengimas buvo suruoš
tas, regis, išimtinai per kleri
kalus. Kalbėtojais buvo įr ke
li amerikonai: major. John E. 
Emery, Jungt. Vai. republiko- 
nas senatorius, p. George Wal- 
ters, sekret. ir deputy komisio- 
nierius, reprezentuojąs Det
roito miestų. Įvairių kalbėtojų 
buvo daug; kiekvienas kalbė
jo savotiškai, piešdamas lietu
viams savotiškus patarimus. 
Kalbėjo ir Dr. F. Matulaitis, 
bet labai trumpai. Žmonės lau
kė iš jo išgirsti daugiausiai. 
Žmonių buvo kupina svetainė, 
taip kad praeiti nebuvo gali
ma..

Cbicagoj Chiropodistų laiky- 
toj konferencijoj atrasta, jog 
mažasis kojos pirštelis visiškai 
nereikalingas. Manoma, kad su 
prašalinimu jo busią galima 
nešioti kur kas mažesnius ba
tus. Detroitiečiai mano, kad 
Chicagos merginos pirmos nu
kapos savo kojų pirštelius.

—X. Y.

Kaip praneša eastsidįečiai 
vienas iš kairiųjų įsigijo vn 
gyklą ant Weslminster gatvės.! priėmė keletu 
Aplamai imant, savo biznelį prijungimų, 
užlaiko vien iš Lietuvių, apsi
gyvenusių toje kolonijoje. Bet 
valgyklos savininkas nuduoda 
daugiau išmanąs, negu visi ki
ti biznieriai; produktus val
gyklai, ypatingai mėsų, pradė
jo pirktis pas svetimtaučius ir 
rusus bučerius, aplenkdamas 
lietuvių įstaigas. Lietuviai, ma
tydami jo pasielgimų, užpro
testavo boikotu ii- retas kuris 
dabar atsilanko valgyklom 
Viens iš boikotavusių pasakė: 
“lai džiūsta ta valgykla su jos 

daugiau joj
/^uR.KEilZMAN^

19 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 115 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 956 
Boulevard 4136

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

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos OL
9; 12th STREET _____
i' M KciŪe gMn

šis miestas turi dar ir antrų 
vardą, kurs gana tankiai yra 
vartojamas, ypač biznio įstai
gos mėgsta pasivadinti tuo 
antruoju vardu 
arba girinis miestas 
no tai pavadintas šis 
klevais ir ąžuolais 
miestas. Minėtieji 
džiai priduoda miestui puikia 
išvaizdų ir pridengia jį 
vasaros karščių.

Per miesto vidurį teka 
Bock, kuri savo bėgančiu 
deniu neša iš miesto visokius 
nešvarumus ir varo keletu dirb
tuvių, pastatytų ant vandens 
jėgų.

Lietuvių didžiuma apsigyve
no pietvakarinėj miesto daly, 
kur prisistatė daug naujų gy
venamų namų, biznio įstai
gų ir dvi bažnyčias. Dabar su- 
sutvėre lietuvių korporacija, 
kuri stato grabų dirbtuvę.

—L. Savickas.

paimta Waukegano 
salė susirinkimui. Prog- 
bus labai platus — su

sidės iš dainų ir prakalbų. Bus 
anglų ir 
Manoma, 
dalyvaus 

Taipgi
misija dėl papuošimo vaikų ir 
mergaičių. Pageidaujama, kad 
tėvai patys su vaikais daly
vautų.

Paroda prasidės nuo Lietu
vių Svetainės, kampas 9-os ir 
Lincoln gatvių. Tie visi, kurie 
mano dalyvauti parodoj, yra 
prašomi susirinkti prie minė
tos svetainės rugpiučio 13 d., 
1 vai. ]>o pietų. -

Vyrai, moterys, didi ir maži 
— visi ura į manifestaciją!

• Sus. 2-as rašt.

Halsted. Iri“ U U 
4H>t

AKUŠERKA
3101 S6. Halsted St,, kampan 31 gat. 

Telefonas Yards 1119
Baigusi 
Aku šert

os kolesr* 
ą; ilga 
praktika* 
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė 

>e. Pasek* 
ningai pa
tarnauja 

>rie gim- 
lymo. Duc 
la rodą vi
sokiose li- 
rose ir ki
ekiuose rel 
.aluose 
erims 
nerginoms,

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL COh

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 CardOnt 

Detroit, Mich.

čia buvo areštuotas taip va
dinamas “Slidus Džimis,” 
Higbland Parke. “Slidus Dži
mis” yra pabėgęs iš Įvairių ka
lėjimų suvirš 90 kartų, už kų 
jam policija ir suteikė vardą 
“slidus”. Pastaruoju laiku jis 
apvogė Skiimanų šeimų; apart 
kitokių daigtų, jis išnešė Skil- 
manienės 
labai branginama šeimoj.

Kuomet “slidus džimis’ 
vo areštuotas, Skilmanai

LIFEBUOY 
k v SVEIKAS MUILAS JF

Paskatink savo odą!

DR. C, Z. VEŽELIS
j Lietuvis Dentistai

4712 South Ashland Avė.
I arti 47-tos gatvla

Rugpjūčio 6 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko masinis susirin
kimas (kas jį sušaukė? Red.) 
aptarti rengimą manifestacijos 
padėkavoti Jungt. Vai. val

džiai už pripažinimų Lietuvos 
valstybės de jure. Išrinkta be
šališka valdyba, kad patenki
nus visus. Žydų atstovu buvo 
p. Sam Grlass, kurs pasakė 
trumpų prakalbų, ragindamas 
visus dėtis prie tos istorinės 
dienos. Pasak jo, lai visi pa
mato iš kur mes esame atėję 
ir kati musų tėvynė Lietuva 
yra nepriguhninga šalis.

Masinis susirinkimas nuta
rė rengti labai iškilmingą ma
nifestacijų, kuri įvyks rugpiu
čio 13 d. Išrinkta komisija, 
kuri tvarkys visų rengimo rei
kalą. Visi lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti toj iškilmingoj 
dienoj.

Bus 
miesto 
rainas

Pas mus rugpiučio 6 d. įvy
ko labai iškilminga lietuvių 
paroda, kurios tikslas buvo pa
dėkoti Jungt. ; Vai. valdžiai 
už pripažinimą’ de jure Lietu
vos valstybės. Pųro<|oj ylalyva- 
vo. veik visi lietuviai:; tąutiAm- 
kair katalįkąi - ir ’ spęįBliatai. 
Roihunįstui pedaĮyvąVo. t

Paroda buvo gana j&aitlid- 
lįa ir graži. Tik iš vieno St). 
BOjštbrib maršavo apie 5>00p 
ž'ftionių; is Cambridge, MįsH, 
atmaršavo .apie- 3Ne-r- 
wŲdd, Mass. atvdžiąVo .trokals 
įple 2,90(1. Brightono lietuviai 
Buvo susidėję kartu su Canib- 
ridgk liėtuvis. Viso buvo šeši 
•betiai: trys So. Bostono su 
Nor^oodo . ir trys Cambridge 
su Brightono.

Paroduotojai buvo sugrupuo
ti sekamai: pirmiausiai ėjo 
apie 200 baltai parėdytų mažų 
mergaičių, po jų apie tiek ber
niukų, paskui visos moterys, 
ant galo vyrai, o paskiausiai 
važiavo -55 automobiliai, visi 
papuošti su Lietuvos ir A.n»e- 

rikos vėliavomis. Taipgi važia
vo vienas trokas, papuoštas 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis. Troke važiavo baltai pa
rėdytos merginos, krivių kri
vaitis, kunigaikštis Gedeminas 
ir keli Lietuvos karžygiai.

Paroduotojai ėjo nuo Lietu
vių svetainės į miesto sodą, 
kur buvo dainuojamos Gabijos 
choro su benu lietuviškos ir 
amerikoniškos dainos ir sako
ma prakalbos. Kalbėjo F. J. 
Bagoeius, St. Seimo narys kap. 
Natkevičius, Kneižis, J. Vaške
vičius, advokatas Kalinauskas, 
Kavaliauskas, Bostono majoro 
atstovas ir Mass. valstijos gu
bernatoriaus atstovas ir dar 
du kitu anglu. Pirmininkavo 
Dr. P. Jakimavičia. Klausytojų 
buvo apie 15,000—16,000.

Apvaikščiojime dalyvavo lat
viai, kurių buvo apie 200 žmo
nių. Jie turėjo du savo kalbė
toju — vienas kalbėjo. latviš
kai, antras

Buvo skaitytos ir priimtos 
rezoliucijos, išreiškiančios pa-

Išpardavimas Moterišku Pasipuošimui Pumps
SVARBUMAS VERTĖS PALAIKO NUOLATINĮ ATSILIEPIMĄ

Tik-ką išimti iš skrynių, kurias apteikėme nuo išdirbėjų, kurie ge- 
rai žino, kaip pasiūti gerus moterims čeverykus. Geros vertės 
satino pasipuošimui pumps, vienu dirželiu su mikliais prisiųtais J
padais. Baby French kurkos. Miera iki šešių. ®

VAIKAMS ČEVERYKAI
Mahogany vyšniavi veršio odos čeverykai, pė
dos formos ir vidutinio pirštų kurpalio. Good- 
vear milo prisiūti padai. Miera C O 7C| 
iki 5Fa. Specialiai

L. Klėin, tfrečloS lybės

Tel. Pullman 5132

A. SHUSHO C 
AKUŠERKA I

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

111.

Vyrai! Laimingos Siutu Pirkimo Dienos
ŽEMIAUSIOS KAINOS Į VISĄ METĄ

Ir vyrai iš visų miesto dalių persistato šį ekonomiškumą ir naudojasi šhiom išparda- 

vimu

matydamas 
mas kuoplačiausii 

maičių vargus 
vienj tik dėlto 
jaučius, kad 
neku|turingi; 
nijai labo, esu savo 
įkūręs pas save šiokį tokį kny
gynėlį iš keliolikos knygučių, 
kurias dalinu skaitymui augan- 
čiajai kartai. Bet stokojant le
sų negaliu tinkamai savo dar
bo plėsti, nes aš kaip finansi
niai, taip medžiaginiai bloga
me stovyje randuos( tarnauju 
valsčiaus raštinėj raštvedžio 
pagelbininku, gaudamas mėne
siui mūsiškių 900 auk. ir tu
riu dar apart savęs motinų ir 
brolį mažesnį užlaikyti) ir iš 
savo uždarbio d; 
skirti, o paramos 
nėra iš kur gauti, 
didelei brangenybei negali dar
bininkai ir sau pragyvenimų 

' užtlirLti, o £i«. <lai- maržai ap- 
sišvietusiam žmogui ir noro 
nesiranda apšvietai iš savo už
darbio skirti; taigi labai sunku 
padidinti mano pradėtų knygy
nėlį. Užtaigi, gerbiamieji, 
kreipiuos į jumis, kad pagel
bėt umėt, prisiųsdami apšvietos 
knygučių, kurios tiktų mažai 
apsisikaičiusiems žmonėms.” 

Pasirašo: J. Butkus. 
Adresas: Jonui Butkui, Kur- 

tavėnai, Šiaulių apskr., Lith- 
uania.

“Žemaitijos” raštinė.
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Kas kita su tais skundi
kais. Jie prisipažino, kad jie 
užmušė Volodarskį ir kėsi
nosi užmušti Leniną; bet 
bolševikų partijos pildoma
sis komitetas nutarė paliuo- 
suoti juos!

Aiškus dalykas, kad Se- 
mionovas ir Konopliova ta
po panaudoti, kaipo agentai- 
provokatoriai
kaip kitąsyk caro valdžia 
naudojosi Azefu. Byla prieš 
juos tapo užvesta tiktai tam, 
kad jie galėtų “išsispaviedo- 
ti” teisme ir įvelti tuos žmo
nes, kuriuos bolševikai buvo 
išanksto pasiryžę nuteisti. 
Apie Semionovą, beje, tapo 
prirodyta, kad jisai, jau bū
damas komunistų partijos 
nariu, t. y. tarnaudamas 
valdžiai, dar tebepriklausė 
social-revoliucionierių par-

jgiant bylą, valdžios proku- 
i vorai mėgino sui’asti išeitį iš 
savo keblios padėties ir pa
siūlė kaltinamiesiems laisvę, 
jeigu jie atsisakys toliaus 
kovoti prieš valdžią. Bet ši
tą pasiūlymą es-erai su pa
nieka atmetė, ir tuomet tri
bunolas išnešė jiems mirties 
nuosprendį.

Tas mirties nuosprendis 
yra ne už atliktus es-erų 
darbus, o tiktai už tai, kad 
jie atsisakė nusilenkti des
potams! Visas pasaulis su
pras, kad šitokia, o ne kito
kia yra to nuosprendžio pra
smė, ir jo simpatijos bus pa
smerktųjų pusėje.

Es-erai, atmesdami pasiū
lytąją bolševikų malonę, pa
statė juos į dar keblesnę pa
dėtį, negu jie buvo bylos ei
goje. Mirties nuosprendį 
dabar reikėjo daryti, nežiū
rint to, kad pati valdžia, 
prokuroro lupomis, buvo 
pripažinusi, jogei tokiam 
nuosprendžiui nėra pamato! 
Ir reikėjo daryti mirties 
nuosprendį, žinant, kad 
prieš jį protestuoja visos so
cialistų ir darbininkų parti-

Žiaurumas ir 
bailumas.

Taigi kruvinasis bolševi
kų tribunolas pasmerkė įžy
miausius socialrevoliucio- 
nierių vadus Rusijoje nuga-

Mirties nuosprendis tapo 
išneštas keturiolikai kalti
namųjų. Kiti kaltinamieji, 
išskiriant 3, tapo nuteisti ka
lėjimui nuo 2 iki 10 metų.

Už bolševikų “teismą” te- 
čiaus stovi augščiaus bolše
vikų partijos centralinis ko
mitetas. Jisai turėjo patvir
tinti tribunolo nuosprendį, 
pirma negu jisai įeis į galią. 
Ir bolševikų partijos centras 
šitaip nutarė: mirties baus
mę patvirtinti dvylikai pas
merktųjų, bet bausmės įvy- 
kinimą atidėti neapribotam 
laikui tąja sąlyga, kad so- 
cial-revoliucionierių partija 
paliautų kovojusi prieš bol
ševikus; prašyti tribunolo, 
kad visi skundikai, kurie liu
dijo prieš social-revoliucio- 
nierius, butų paliuosuoti.

Tribunolo nuosprendis ir 
bolševikų partijos centrali- 

’ nio komiteto tarimas papil
do vienas antrą ir duoda to
kį bolševikiškos “justicijos” 
vaizdą, kuriam lygaus rei
kia pajieškoti visoje žmoni
jos istorijoje.

Es-erai buvo kaltinami 
dviem nusidėjimais: viena, 
kad jie nužudę Volodarskį 
ir kėsinęsi nužudyti Trockį 

. su Leninu; antra, tuo, kad 
jie kovoję su ginklais ranko
se prieš bolševikų valdžią ir 
rėmę kontr-revoliucinius ge
nerolus ir talkininkų inter
venciją Rusijoje. Kas gi pa ■ 
sirodė teisme?

Visi es-erų vadai griež
čiausia užsigynė dalyvavi
mo teroro aktuose prieš at
skirus bolševikų veikėjus, ir 
prokurorams nepavyko įro
dyti, kad jų užsigynimas bu
tų neteisingas. Vienintelis 
kaltinimo pamatas buvo par- 
sidavusiųjų bolševikams 
skundikų, Semionovo ir Ko- 
nopliovos, tvirtinimai; bet 
byloje tie tvirtinimai taip ir 
paliko niekuo neparemti.

Viena ranka tie agentai- 
provokatoriai rengė teroris
tinius sąmokslus es-erų par
tijos vardu, o antra ranka 
rašė raportus valdžiai. Ar 
Azefas elgėsi kitaip? Ir 
tuos niekšus teisme gynė vi
sa eilė komunistinių advo
katų ir Trečiojo Internacio-| jos Europoje ir Amerikoje, 
nalo vadų; ir komunistų par- visas civilizuotas pasaulis! 
tijos centras rado reikaltn- Tat bolševikai pasielgė 

Įga panaikinti jiems baus-1taip: tribunolas išnešė mir- 
mę;

Einame dabar prie antro- 
jo klausimo. Social-revoliu
cionierių partijos vadai pri
sipažino, kad jie vedė gink
luotą kovą prieš bolševikus. - - 
Bet ar bolševikai nevedė | 
ginkluotos kovos prieš so- 
cial-revoliucionierius? Ar 
jie neišvaikė ginkluota jiega 
St. Seimo, kuriame didžiu
mą vietų turėjo - social-revo- 
liucionieriai? Ar jie nevar
tojo ginkluotos jiegos sunai
kinimui įų valstybės ir vi
suomenės įstaigų, kurios sa
vo laiku buvo es-erų, menše
vikų arba kitokių grupių 
rankose?

Jeigu bolševikai šitoje ko
voje paėmė viršų, tai tas juk 
nereiškia, kad jie turėjo tei
sės kovoti, o jų priešai netu
rėjo tos teisės. Nėra jokios 
abejonės, kad kovos pradžio
je teisė buvo es-erų pusėje, 
kadangi es-erai stojo už S t. 
Seimą, kurį buvo išrinkus 
visa Rusijos liaudis; bolševi
kai gi buvo teisės laužytojai. 
Ir kartu laužytojai savo žo
džio, nes juk patys bolševi
kai, darydami perversmą 
spalių mėnesyje, žadėjo su
šaukti St. Seimą, ir paskui 
jie patys dalyvavo rinkimuo
se į tą seimą.

Kas gi dėl es-erų rėmimo 
kontr-revoliucinių genero
lų, tai pakanka čionai pri
minti, kad bolševikai jau 
treji metai atgal paskelbė 
amnestiją visiems, kurie da
lyvavo pilietiniam kare; vė 
liaus jie atleido nusidėjimus 
net ir gen. Vrangelio štabo 
oficieriams. Kaikurie tų ofi- 
cierių šiandie turi geras vie
tas bolševikų armijoje. Es
erai gi, pirma negu buvo lik
viduotas gen. Vrangelio žy
gis, jau buvo atsisakę nuo| 
ginkluotos kovos prieš sovie
tų valdžią ir, pagalios, nuta
rė stoti už tai, kad užsienis 
pripažintų Rusiją.

Taigi aišku, kaip diena, 
kad ir pirmasis ir antrasis 
apkaltinimai prieš es-erus 
neišlaiko jokios kritikos. Ir, 
matyt, pats bolševikų tribu
nolas tą gerai jautė. Bai-

ties nuosprendi, o centrali- 
nis partijos komitetas sulai
kė nuosprendžio vykinimą. 
Tuo budu jie mano, ir savo 
“prestižą” (ambiciją) išgel
bėję ir pasaulio pasmerkimo

Bet Rusijos diktatoriai la
bai klysta. Pasaulio prole- 

! tariatas nėra toks aklas, 
kad nematytų tame dvily
piam bolševikiškos “justici
jos” nuosprendyje bolševikų 
žiaurumo ir bailumo.

Sulaikydamas mirties nuo 
sprendžio vykinimą, bolše
vikų partijos centras pasta
tė sąlygą, kad social-revo- 
Hucionierių partija paliautų 
kovojusi prieš valdžią: jeigu 
vadinasi, patrija nesiliaus 
kovojusi prieš bolševikus, 
tai jie nužudys pasmerktuo
sius, kurie po aštria sargyba 
sėdi kalėjime.

Suimtieji es-erų vadai tuo 
budu tapo padaryti įkaitais 
valdžios rankose. Jie turės 
savo gyvybe atsakyti už dar
bus kitų žmonių, su kuriais 
jie nė susižinoti neturi gali
mybės !

Ar tai ne idiotiškas nuta
rimas? Ar pasaulio darbi
ninkų klasė leis, kad ant tų 
socialistų galvos nuolatos 
kybotų bolševikiško budelio 
kirvis?

Apžvalga
PRISIPAŽĮSTA, KAI) 

MELAVO.

Z. Angarietis rašo Brooklyno 
“Laisvėje” apie “bendrą fron

tą” Lietuvoje. Pripasakojęs vi
sokių niekų apie socialdemokra
tus, jis sako:

“Ir visgi L. K. Part. C. K. 
nutarė kreiptis į L. S.-D. Part.
C. K. su pasiulymu tartis ben
dro darbininkų fronto klausi
mu. Dalykas tame, kad žy
mi Lietuvos darbininkų dalis 
dar eina paskui s.-d., o kiti 
jiems artimi.”

Tą faktą, kad žymi Lietuvos 
darbininkų dalis eina paskui so
cialdemokratus, vsi senai žino. 
Jau dauginus kaip dveji metai
atgal buvo St. Seimo rinkimai, Portugalijos sostinėje. Lisbono- 
ir socialdemokratai pravedė į'je.

Seimą 13 savo atstovų. Per vi
są gi St. Seimo gyvavimą dar
bininkai iš visų Lietuvos kampų 
nuolatos ki’eipdavosi į socialde
mokratų frakciją, pranešdami 
jai apie savo reikalus ir prašy
dami, kad ji apgintų juos. Be 
to, nuolatos įvykdavo masinių 
darbininkų susirinkimų ir darbi
ninkų konferencijų, kuriose da
lyvaudavo socialdemokratų va
dai.

Iš to ir mažas vaikas galėjo 
suprasti, kad skaitlingos darbi
ninkų minios Lietuvoje eina su 
socialdemokratais. Bet komu
nistai nenorėdavo to pripažinti. 
Jie vis skelbdavo, kad sociade- 

mokratai tai visai ne darbininkų 
partija, o tiktai saujalė inteli
gentų, kurie jieško šiltų vietų ir 
žiuri tiktai savo asmeniškos 
naudos.

Dabar gi p. Angarietis prisi
pažįsta, kad jisai ir jo vienmin
čiai Lietuvoje bei Amerikoje me
lavo, skleisdami tokias pasakas. 
Prisipažįsta prie to melo ir “Lais
vė”, kuri išspausdino tuos Anga- 
riečio žodžius.

Bet jeigu mes dabar patiria
me iš pačių komunistų, kad jie 
per keletą metų rašė melus, ap
gaudinėdami darbininkus, tai ko
kio gi pasitikėjimo galima jais 
turėti? Ar galima atsidėti ant 
jų žodžio? Ar galima žiūrėti į 
juos, kaipo į dorus žmones ?

Su melagiais ir apgavikais 
darbininkai neprivalo turėti nie
ko bendra.

PABAIGĖ VEIKIMO

galą

MISIJĄ.

“Vienybė” rašo:

“Pereitą sabalą
Yorko prieplaukos sėdęs išva
žiavo Lietuvon garsus keikū
nas, kun. Garnius. Jisai dar 
ir išvažiuodamas turėjo pro
gos užsikeikti, dasižinojęs, 
kad Lietuvos Misija surengė 
kurjero pakietą duoti pil. R. 
Kručui, kuris tą pačią dieną 
išvažiavo. Kun. Garmus rik
telėjo ant Dr. Bielskio ir šitą 

kuriero pakietą pasiėmė patsai 
kun. Garmus!..”

iš New

UŽKIRTO ŠOVINISTAMS.

Nežinia kodėl So. Bostono 
“Sandara” užsimanė akėti “Ke
leivį”, kuris išnuomavo tuščią 
kambarį savo name vienam len
kų laikraščiui. “Sandaros” re
daktorius, p. Šlakis, rodos, nėra 
toks siauraprotis, kad negalėtų 
suprasti, jogei kambario randa- 
vojimas bizniu tikslams neturi 
nieko bendra su lietuvių kova 
prieš lenkų imperialistus.

Bet “Keleivis”, * išvestas iš 
kantrybės negražiais “Sanda
ros”’ prikaištais, ve ką jai atrė
žė:

“Šitų piktų pastabų negali
ma kitaip išaiškinti, kaip tik 
dideliu ‘Sandaros’ pavydu, nes 
girdėjom, ji pati labai norėju
si gauti šitą lenkų laikraštį 
spausdinti.
“Kad ‘Sandara’ butų tokia jau 
akla šoviniste ir ištolo lenkų 
nekęstų, tai mes netikim, nes 
‘Sandaros’ leidėjai patįs daro 
su lenkais biznį. Štai, į Lie
tuvių Salę, kurią jie dabar val
do, jie turi įsileidę lenkų pa
triotų draugiją ‘Towarzystwo 
Bialego Oria’, ir baltąjį jų 
arelį laiko savo name po stik
lu.

“Kodėl ‘Sandara’ prieš tai 
neprotestuoja?..” s
Šitie “Keleivio” iškeltieji 

faktai parodo “Sandarą’ labai 
negražioje šviesoje. Mes stebė
jomės, kad p. šliakio vedamasai 
laikraštis ėmė skleisti šovinizmą 
(neapykantą prieš visa, kas pri
klauso kitai tautai); bet pasiro
do, kad jo šovinizmas dagi yra 
nuduotas!

Su prietarais reikėtų kovoti, 
o ne pataikauti jiems.

Po dviejų metų didelio gal
vosūkio Lietuvon valdžia galop 
pagamino ir įnešė St. Seiman 
Lietuvos Banko (Emisijos) į- 
status. Sakau po dviejų melų, 
nes savos valiutos (pinigų) 
klausimas Lietuvoje visuomet 
buvo opus: — - dar 1920 m. p. 
Galvanauskas Seimo finansų 
biudžeto komisijai buvo paža
dėjęs rūpintis tuo klausimu, 
pažadėjęs, nes ir tuomet vokie
čių markė ėjo pigyn, drauge su 
ja pigyn ėjo ir Lietuvoje var
tojamas ost rublis ir ost-mar- 
kė (okupacijos palaikus). Su 
atpigusiu Lietuvos pinigu sve
timtaučiai supirkinėjo Lietu
vos girias, linus, sėmenis, kiau
šinius, odas ir kitą medžiagą 
ir darė didelius biznius užsie
niuose. Tais pačiais keliais 
ėjo ir eina dabar apsukrus 
spekuliantai iš Liehivos pilie
čių tarpo. Yra neginčijamas 
faktas, kad Lietuvos miškus 
vietos miškų pramonininkai 
yra užpardavę anglams ne os- 
t-markėmis, bet svarais ar 
doleriais, - reiškia pingant 
markei tie pirkliai vis dau-i 
giau ir daugiau gaudavo ost
markių, keisdami jas į svarus 
ar dolerius gaunamas už mu
sų miškus ir visą išvežamųjų 
žaliąją medžiagą. Spekulian
tai krovė sau turtus, nes ma
žai mokėjo valdžiai už miškus, 
dar mažiau nešė iždui pavida
le muilų ir gelžkelių rinkliavų 
ir jau visai ubagiškai apmokė
davo musų darbininkų darbą. 
Ir valdžiai ir darbininkui jie 
neapmokėdavo savo sąskaitų 
svarais ar doleriais, bet atpi
gusia marke, darbininkų algų 
ar įvairių valstybės rinkliavų 
kilimas nebuvo lygus markės 
pigimui. Čionai tai ir susidaro 
tas skirtumas, kurį pasiimda
vo spekuliantas savo naudai, 
bet, nenaudai musų darbinin
kų, valdininkų ir, žinoma, tuo 
pačiu viso krašto nenaudai. 
Jei dar prie to pridėsime vals
tybinio aparato nerangumą ir 
savo laikų nereagavimą į mar
kes vertybės keitimosi ir neuž
miršite dar ir to, kad apsuk
rus spekuliantai mokėjo suda
ryti musų finansų politikoje 
protekcionizmo krypsnį, bus 
visiškai aišku kiek daug nuo
stolių turi valstybes iždas ir 
kai]) daug pelne vertelgos ir 
spekuliantai.

Del protekcionizmo ar patai
kavimo, arba geriau pasakius, 
dėlei ginimo spekuliantų politi
kos yra net ir įrodymų. Pir
mas. Gelžkelių tarifai buvo 
(gal dar ir dabar yra) taip nu
statyti, kad miško medžiaga 
buvo k nepigiausiai apmokama. 
Pradeda tyrinėti kas kaltas ir 
patirta, kad čionai paveikta 
miško pirklių, — reiškia pada
ryta jiems.privilegijų vežiojant 
miško medžiagą musų gelžke- 
liais. Antras. Pernai Miškų 
Departamentas pasižadėjo pirk
liams, kad muitas ant išveža
mos ir Lietuvos miško medžia
gos nebus pakeltas, jei pirkliai 
eįs į liuesas mišką perkant 

pasiu- 
i r pa- 
liuosas 
muilų

nelik nepakėlė, bet dar sumaži
no. Varžytinėse pirkliai, žino
ma, susitarė nedaug teįvaryti 
kainos už mišką, bet tikrą pa
sižadėjimą turėjo savo kiše
nėje, kad muitas bus sumažin
tas ir nekeliamas. Na, ir kas 
gi iš to išėjo. Tuo laiku, ka
da muilas stabilizavo už dole
rį mokėjo 80 90 auk., dabar- 
gi markė pasidarė septynias 
kartus pigesne ir pirkliai lai
mėjo. Jie gauna iš užsienių 
svarus, ar dolerius, — čionai 
moka pigiomis markėmis. Tai
gi matote, kaip lengvai dėjosi 
Lietuvos spekuliantams, — 
miškų pramonininkams. Im
kitedabar kitos rųšies speku
liantus: odininkus, skurliu in
kus, kiaušininkus, paukštiniu- begalo krašto yra reikalingas, 
kits, mėsininkus ir kitokius ir Reikia duoti tam kreditui pa-

jus pamatysite, kad aukso die
nas jie gyveno musų krikščio
niškoje Lietuvoje. Paklauski
te spekulianto kur dabar ge
riausia gyvenasi ir jis jums 
pasakys, žinoma, gražia rusų, 
vokiečių ar kitokia kalba: — 
“vienintelis kraštas, kur viskas 
pigu, kur sočiai gyvenama, 
tai Lietuva, ta‘i vienintelė šalis 
visoje Europoje ir 1.1. Patrio
tams tai labai patikdavo ir jų 
pigus kaip vokiečių markė pa
triotizmas būdavo begalo, 
krašto patenkintas, bet rimtes
ni žmonės galvomis lingavo 
ir laukė ir laukia katastrofos.

Tie keli pavyzdžiai jums 
duos medžiagos apgalvoti ir 
įsivaizdinti Lietuvos padėtį. Bet 
eikime toliau. Laikas bėgo, 
slinko metai ir praslinko. 1921 
m. rudeniop markė uniu laiku 
penkeriopai atpigo. Spekulian
tai dėl minėtų priežasčių ran
kas trynėsi, rimtesni prekybi
ninkai skundėsi, kad jie penke
riopai nusmuko, (su laiku ir 
jie atsigavo penkeriopai pakel
dami kainas) darbininkai pra
dėjo streikuoti, moterys “bul
vinius” maišius kelti (Virbalis, 
Vilkija, Kretinga), — mat pro
duktai pabrango neįmanomai, 
valdininkai gaudami senas al
gas atsisėdo ant “duonos, drus
kos” dietos: Ūkininkai, turį 
užtektinai produktų, kėlė kai
nas ir taippat krovė šimtines ir 
tūkstantines. Kiek
tuo laiku Si. Seimas ir jo 
misijos subruzdo. Posėdis 
posėdžio, j). Galvanauskas pa
sižada, kad už pusės metų 
savi pinigai ir viskas busią ge
rai. Praėjo pusė metų, paža
dai neįvyko. Tai mat buvo 
pernai spalių mėnesy, šįmet

matas, nuosavus pinigai, pašto 
vi valiuta.

Karo stovis Lisbonoje.

PARYŽIUS, rugp. 9. - Pri- 
sibijaųt politinių sumišimų 
karo stovis lapo paskelbtas

j,

girdėjau, 
ko-

bus

reika- 
Turi- 

Lie- 
nau- 
mes
To- 
Lie-

varžy tinęs. Kaip buyo 
lyta ir pasižadėta taip 
daryta. Pirkliai ėjo i 
varžytines, valdžia gi

lyginus praeitais metais, žino
ma, bendrai imant. Padėtis 
darbininkų, valdininkų dar 
blogesnė, jų atlyginimas nepa- 
siveja markės pigimu, speku
liantai džiaugiasi, ūkininkai 
nors ir nustojo realaus turto, 
bet už lai turi markių iki va
liai. Ir vėl banknotas išplėtęs 
akis žiuri, kad prarijus 
Tai tokia padėtis.

Kam tokia padėtis yra 
lingių mes jau žinome,
nie dar pridėti, kad tokia 
tuvos padėtis buvo ir yra 
dingą Vokietijai, kuriai 
padedame mokėti skolas, 
kia padėtis labai patinka
tavos Bankams, kurie gauda
mi iš Amerikos milionus dole
rių perlaidomis, turi gero biz
nio čionai, neveltui Kaune 
apart Bankų gyvuoja visa aibė 
pinigų mainymo kontorų ir į- 
vairių biurų, žodžiu, spekulia
cija valiuta eina. Esant Lietu
voje tokiai padėčiai, kada pats 
kraštas produktuoja tiek, kad 
gali likučius išvežti užsienin, 

bado nėra, turint domėję, 
tai, kad Amerikos lietuviai 
daug siunčia svetimos valiutos 
(dolerių) musų kraštan, 
aišku, kad įvedimas nuosavios, 
pastovios valiutos (pinigų) tu
rėtų bendram krašto ūkini duo
ti didelės pagelbos tą ūkį gai
vinti, tobulinti ir dar daugiau 
išvystyti krašto turtus. Bet 
nesant pastovesnes pinigų vie
netus, Lietuva, kaipo kraštas, 
kaipo ūkio vienetas eina bied- 
nyn, mažai tuo mokame sve
timas skolas, vargsta valsty
bės tarnautojai, tik spekulian-

Kodėl lik dabar, šiandieną 
įneštas Seiman emisijos ban
ko įstatymas? Tai is netaip 
lengvai atsiėjo. Kuomet dabar 
atpigo markė, visuomenė ir 
rimtesni Seimo nariai pastatė 
klausimą visai grieš tai. Gir
dėjau, kad biudžeto ir ekono
minėje Seimo komisijoje s.-d. 
grieštai pasistatę klausimą. 
Liaudininkai kitą dieną įnešė 
net interpeliaciją valdžiai, 
joje liečia^mas ir kun. Vailo
kaičio (Ūkio Banko) “patrio
tines” operacijos, žodžiu sa
kant, subruzdo ir sukruto. Po
rą, trejetą savaičių, o gal ir 
daugiau p. Ministeriai vilkino 
ir spardėsi, sakydami, kad ko
kie tai užsienių bankai (anglų • 
ir net buvusia Rusko-Aziatsky 
Bank, Paryžiuje) siūlos gero
mis sąlygomis remti Lietuvos 
emisiją (pinigų leidimų) ir dar 
nesą davę teigiamo atsakymo, 
—todėl, girdi, reikia palaukti. 
Bet gyveninio ratas sukasi ir 
nelaukia, mala ir sumala tuos, 
kas papuola į jo girnas ir ga
lop, šiandieną Lietuvos 'Banko 
įstatai jau Seime. Dabar pri
klausys nuo Seimo ar jis pa
siskubins tą įstatymą praleis
ti, ar laipat neturėdamas drą
sos vilkins į spekuliantų svei
katą. Krašto gi nenaudai. 
Su nuosavios valiutos reika-. 
lais, kįla visa eilė klausimų! 1) 
atsiskaitymo su vokiečiais klau
simas už emisijos teises Lietu
voje ir gal už karo nuostolius, 
2) Emisijos (Lietuvos Banko) 
organizacijos pagrindai, 3) da
lyvavimas Lietuvos emisijoje 
svetimų bankininkų-kapitalis- 
tų ir t.t. i > '

Pirmuoju klausimu esu jau 
rašęs, lieka dar parašyti pasta
raisiais dviem klausimais, — 
taigi prie progos ir apie tai rei
kės parašyti,, kad jums tasai 
dalykas butų visai aiškus, nes 
Amerikos lietuviai, ypač darbi
ninkai, kurie taip daug padarė 
savo tėviškėje likusiems, gy
vai tais klausimais įdomausis, 
nes čionai kenčia bendra kiše
nė. Nuosavi valiuta, žinoma, 
turi ir politinius reikalus. Vi
sai suprantama, kodėl taip 
menkai su Lietuva skaitomasi, 

dalys tų politinių minusų 
priklauso I.ieluvos finansų ir 
kredito klausimų neaiškumui 
ir jų nesuilvarkymui.

— Kunigas.
18-VII-22.

Turbut delei šitos 
Lietuvos “patriotai” 
vo priešingi nuosavios valiutos 
įvedimui ir vis vilkino šitą rei
kalą. Dabar kaip matote pri
lipta liepto galas, arba bent li
pama prie to galo. Valdžia 
jau priėmė ir įnešė Seiman, 
Lietuvos Banko įstatus, tas 
Bankas leis Lietuvai pinigus ir 
bandys tvarkyti jos finansus ir 
kreditą. Kredito klausimas ir
gi labai svarbus, nes krašto 
vidury jis nesuorganizuotas, 
užsieniuose taipgi jo neturime. 
Tuo tarpu kredito stoka, mies
tų, kaimų, ūkio atstatymui, 
žemės reformai, - kreditas

priežasties
taipgi bū

Literatūros 
Darželis.

Rytoj ir sekamuose “Nau
jienų” numeriuose bus atsj)au- 
sdintas ilgas Padegėlio Kas- 
matės rašinys antrašte “Iš 
Klcofo .Jurgelionies raštų.”

.Padegėlis Kasmate musų 4 
skaitytojams jau yra gerai ži
nomas iš jo tilpusių “Naujie
nose” raštų. Tai yra vienas ta
lentingiausių Lietuvos poetų ir 
kritikų. Tad skaitytojams bus 
įdomu sužinoti, ką jis mano 
apie Jurgelionies “Gludi-liudi.”

Literatūros Darželyj' karts 
nuo karto bus duodama musų 
literatūros apžvalga. Ją ves Pa
degėlis Kasmate. Literatūros 
mėgėjai ras “Darželyj“ daug 
įdomių ir naudingų pąsiskai- 
tymų. *

“Naujienoms” rupi teikti 
kuodaugiausia žinių ne vien 
lik iš politikos, bet taipgi iš 
literatūros ir mokslo sričių. 
Nė vienas • Amerikos lietuvių 
laikraštis neturi liek daug ga
bių bendradarbių iš Lietuvos 
kai • “Naujienos”. Per lai 
“Naujienų” skaitytojai ir yra 
geriausia informuojami ' apie' 
Lietuvos žmonių gyvenimą ir 
seimo darbus.

Mums taipgi smagu praneš
ti, kad šiomis dienomis mes 
vėl gavome iš Europos labai 
įdomių raštų. Tie raštai tilps 
artimiausiuose “Naujienų” nu
meri u i«ė.
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literato Adomaičio-Šerno 
šermens.

Musų visų gerbiamo ir go
dojamo literatę Juozo Adomai
čio-Šerno šermens sutraukė 
didelę minią žmonių įvairaus 
visuomenių stovio ir dar įvai
resnių pažiūrų bei įsitikinimų. 
Suėjo ir suvažiavo iš visų 
miesto knistų lietuviai profe
sionalai — daktarai, advokatai, 
aptiek m inkai ir kitokie — ver
slininkai ir prasti žmonės, už
miršdami savo kasdieninius 
reikalus ir ateidami jį pagerb
ti, jam paskutinį patarnavimų 
suteikti, palydėti jo kūnų iš p. 
P. Petraitienės namų, 3237 
Auburn avė. į Lietuvių Tau
tiškas Kapines. Tai buvo perei
tą trečiadienį, rugp. 9 d.

Kūno išlydėjimas buvo pas
kirtas 1 valandą po pietų. Apie 
12 valandą dienos pradėjo 
žmonės rinktis. Nabašninkas 
gulėjo pašarvotas pryšakinia- 
me kambary, apstatytas žiban
čiomis žvakėmis ir apstatytas 
įvairiais gyvų gelių vainikais ir 
simbolais. Įžymesni buvo nuo 
šitų asmenų ir grupių:

Liaurų vainikas, iškaišytas 
gėlėmis su kortele: “Ilsėkis 
Ramiai Mielas Dėdė. Su gi
liausia užuojauta: P. Mockie
nė, M. Mon t Viliute, M. Dami- 
jonaitienė, S. E. Eleonora, K. 
A. Garnius.”

Raudonų rožių ir baltų leli
jų vainikas su parašu ant bals
vos čėtrinės juostos: “Dėdei 
šernui Raštininkui nik) Aušros 
Bendroves.”

Didelis gėlių inkaras su para 
su ant čėtrinės juostelės: “Dir
vos Redakcija ir Gleveiando 
Lietuvių Būrelis.”

Gėlių vainikas su parašu ant 
kortelės: “Lai Žemelė priima 
Tave savo Krūtinėn ir Ten su
teikia Tau minkštą patalą Am
žinam Atsilsint. — Jonas I. 
Bagdžiunas.”

Antkapinė gėlių lenta su 
parašu tamsiomis gėlėmis bal
tame gėlių dugne “Dėdei Šer
nui.” Ant kortelės parašas, 
“Garbingos Atminties Dėdei 
šernui. — Jucius ir Familija.7

Didelė praskleista baltų gė
lių knyga su aukso raidėmis 
ant balsvos čėtrinės juostos: 
“Del DedėvS Šerno nuo Jo Drau
gų Būrelio.”

Didelis baltų gėlių vainikas 
iškaišytas raudonomis gėlėmis 
su parašu aukso raidėmis ant 
čėtrinės juostos: “Dėdei šer
nui, Lietuvių . švietėjui. — 
“Naujienos.”

Baltų ir raudonų gelių lyra 
žaliame gėlių dugne, aukso rai
dėmis ant čėtrinės juostos: 
Dėdei šernui nuo Aušros Drau
gijos.”

Didelė puokštė s(i kortele: 
“Wilh Sympathy Irom Zwick 
and Family.“ (Šeimyna, kurio
je velionis išgyveno per 18 pas
kutinių savo gyvenimo metų).

Didelė puokštė su kortele: 
“Garbingos Atminties nuo Jus
tino Kulio.”

Didelė puokštė nuo jo se
sers dukters su kortele: “Musų 
Brangus Dėde nuo Kuraitis ir 
Farnilija.”

Gėlių gtirbelis nuo SLA. 36 
kuopos.

Didelis gėlių gurbas su pa
rašu ant korteles: “Garbingos 
atminties Dedei Šernui nuo 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje.

Gelių krėslas nuo* Inteligentų 
Būrelio, ir k.

Atėjus pirmai valandai žino-- 
n tų buvo pilna gatve tarp kle
bonijos su bažnyčia ir p-nios 
Petraitienės namų. Vidudienio 
saulės kaitroj bažnyčios bokš
to laikrodis stovėjo sustojęs 
ant pusiau dvyliktos. Vienas 
juokdarys pamatęs tą pasakė: 

šv. Jurgio laikrodis išsigando 
išvydęs tokį būrį Dėdės Šerno 
šalininkų ir sustojo. Iš tikro 
čia buvo jau ne būrys, o dide
lė minia.

Apie už 20 minutų 6 grab- 
nešiai, d-rai Graičunas, Drau
gelis, Žimontas, adv. Bradehu- 
lis apt. Poška ir p. Beržinskas, 
princo Alberto švarkais*, cilin- 
deriais ir pirštinaitėmis išnešė 
ir prieangy sustatė gėlių dova
nas; paskui išnešę nabašnin- 
ką, pastatė jį ties laiptais ša- 
lygatvy. Iš kitos gatvės puses 
nuo pasilipamų kopėčių p. 
Stankūnas nuėmė viso to vaiz
do paveikslą ir išėjęs prieangy 
Naujienų redaktorius P. Gri
gaitis laikė kalbą.

Pradėjęs žodžiais: “Gerbia
mi draugai ir Draugės: Dėde 
Šernas vėl su mumis,” pasakė, 
kad jis paskutinį laiką buvo 
nutolęs nuo lietuvių ir mums 
teko girdėti apie jį tik iš laik
raščių; bet dabar jis vėl su
traukė didelę minią apie save. 
Kalbėtojas, piešdamas velionio 
literatinę svarbą musų kultū
riniam gyvenimui, kalbėjo į 
savo klausytojų protą. Jis tei
singai įvertino jo darbus ir pa
statė jį pavyzdžiu musų dabar
tiniams laikraštininkams. Mo
kslu ir apšvietimu Dėdė šer
nas, girdi, stovėjo augščiau 
visus savo draugus, išskiriant 
vieną d-rą J. Šliupą, su kuriuo 
nuomonėmis jis negalėjo suti
kti, bet jis niekame nepasiro
do augštesniu už savo drau
gus. Jis visiems buvo draugin
gas, visiems buvo geras ir vi
sur pirmom vieton statė ne sa
vo asmens reikalus, o visuo
menės reikalus.
•s Ypatingai kalbėtojas išgyrė 
velionid taktingumą. Jis, anot 
kalbėtojo, pradedamas Ameri
koje savo literatinę darbuotę, 
visų pirmiausia sustatė jai pro
gramą. Tame programe pir
mą vietą jis davė apšvietai. Jis 
vengė ginčų, vengė polemikos 
ir stengėsi būti vien bešališku 
mokytoju. Ir kaipo mokyto
jas, kaipo žmonių švietėjas, jis 
savo tikslą puikiai atsiekė. Jis 
buvo geras mokslų populerin- 
tojas, 16 jo parašytų mokslo 
knygų buvo plačiai skaitomos 
ir visi, kurie dabar priklauso 
įvairioms pažangiosioms sro
vėms ir partijoms, yra perė
ję, taip sakant, jo universite
tą. Ir kada jo mokiniai gavę 
iš jo apšvietimą, pradėjo pla
čiai žiūrėti į pasaulį, pradėjo 
kitus klausimus spręsti —. po
litikos, ekonomijos klausimus, 
jis jautės, kad jo darbas yra 
užbaigtas. Vienok jo nusista
tymas, kurį jis išreiškė prade
damas redaguoti ^Lietuvą” ir 
tigšiol yra geras, — ypač da
bar po karo butų labai gera, 
jei kaikurios musų srovės už
mirštų savo partijas ir priim
tų šilo musų didžiojo švietėjo 
prograftią: pradėtų aukoti sa
vo asmeniškumą visuomenės 
labui.

Kalbėtojas pirmu kartu su
sipažinęs su velioniu asmeni
škai 15 metų atgal, atvažiavęs 
į Ameriką 1D07 metais. Velio
nis per visą naktį iki 4 vai. ry
to bombardavęs jį klausimais 
apie Lietuvą ir jos inteligenti
jos veikimą ir vis išmeti nėjęs, 

kodėl jus mums nieko ne
rašote? Kodėl jus neinformuo 
jate mus?

Priminęs dar apie lietuvių 
mažą įvertinimą protinio7 dar
bo ir palinkėjęs kad ateity to
kie žmonės, kaip Adomaitis 
šernas nebūtų verčiami savo 
kraštą apleisti ir turėtų progą 
būti naudingais savo šalies 
žmonėms, užbaigė.

Grabnešiai nabašninką idejo 
į karavaną ir vainikus sudėjo 
į vieną automobilių ir • kara
vaną ir eisena apie iš 120 au
tomobilių su dykai patarnau
jančia muzika pryšaky leidosi 
eiti abyšaliai būriams pėsčių 
lydint Auburn avė. į šiaurę, 
32, llalsk'd 33-eia ir paskui vėl 
Auburn avė. į pietus iki 35 
gatvės, kur grabanešiai ir mu
zika susėdo į automobilius.

Kapinėse duobe nabašninkui 
buvo iškasta ant kalnelio gra

žioj vietoj netoli vartų ant 
adv. Bagočiaus loto, šalę jo 
palaidoto brolio daktarų. Kapą 
apstojo daugiau kaip 500 atly
dėjusių kūną draugų.

Pas kapą pirmas kalbėjo 
adv. Jurgelionis. Jis kalbėjo į 
klausytojų širdis - jautriai, 
gražiai, taip kaip jis tik pats 
temoka. Jis išgyrė velionį ra
šytoją kaipo žmogų kiltos 
širdies ir augšto idealo. Jis 
pripažino, kad velionio nusista
tymas buvo teisingas,, o jo bu
vo klaidingas. Kada kalbėtojas 
pradėjo darbuotis prie laikraš
čio kaipo redaktoriaus padėjė
jas, velionis davė jam ins
trukcijas, kad jis vengtų pole
mikos ir ginčų ir visuose savo 
raštuose remtųsi (ik argumen
tais. Bet jam, girdi, atrodė, 
kad šerno taktika neatsako 
laiko reikalams; kad oponen
tas reikia gerai įskaudinti, 
norint jis įveikti, ir jis ėjo 
savo keliu, nabašninko pamo
kinimus atmetęs. Bet dabar, 
girdi, aš matau, kad aš kly
dau; kad velionies buvo teisy
bė, o ne mano.

Jis perskaitė nabašninko pir
mutinį vedamąjį straipsnį, at
spaustą “Lietuvoje”, kuris ne
senai tapo perspausdintas 
“Naujienose” ir pabrėžė tas jo 
vietas, kurios kaipo tik ir tin
ka musų laikui.

Antras kalbėjo adv. G ūgis. 
Jo kalba buvo trumpa, bet įs
pūdinga. “Šalę gyvųjų miesto 
kur viskas juda, bruzda, žmo
nės myli viens kitą, arba neap
kenčia, persekioja ir žudo, yra 
negyvųjų miestas, kur viskas 
tylu, ramu ir gera. Bet nabaš- 
ninkui ėnrė ilgą laiką čia atei
ti”. — čia kalbėtojas nupiešė 
nabašninko būdą — koks ,įi« 
buvo geras visiems; kaip jis 
nesidfdžiavo nei prieš vieną; 
kaip jis kiekvieną savo draugą 
reikale sušelpė. Vienok jis 
matė pas nabašninką vieną y- 
patybę — jo norą būti visuo
met pirmutiniu. Kalbėtojas 
privedė, kad nabašninkas kar
tą pasisakęs savo draugui V. 
Mišeikai, kad jis esąs neblogas 
pianistas. Jo draugas tad pa
klausė jo, kodėl jis niekuomet 
neskambina pianu? Į tą jis ra n 
ka numojęs atsakė: “Et, tegul 
geresni už mane skambina.”

l iečiąs kalbėjo SLA. prezi
dentas p. S. Gegužis. Jis pasa
kė, kad jis atvyko čia SLA. 
vardu pagerbti musų garbin
gą rašytoją. Asmeniškai jis 
su juo matės pirmą kartą SLA. 
seime Chicago je, 1910 m. ir 
Laikraštininkų suvažiavime 
Shenandoah, 1913. Su juo ar
čiau jis nebuvo apsipažinęs, 
bet jis skaitęs jo redaguojamą 
laikraštį iki tas ėjo. Jis parei
škė, kad nabašninkas daug pa
sidarbavo SLA. būdamas jo 
literatūros komitete, už ką jis 
gavo SLA. garbės nario vardą 
ir turėjo jį iki mirties, ir taip
gi pasidarbavo daug TMD. 
taipyi kaipo Literatūros Komi
teto narys.

Paskutinis kalbėjo adv. 
Bradchulis Inteligentų Rate
lio vardu, kuris jį išrinko ati 
duoti nabašninkui garbę, kaipo 
to ratelio nariui. Bet turiu pa
stebėti, kad p. Bradchulis pra
stai tą uždavinį atliko, panau
dodamas kažkokiems savo as
meniškiems tikslams. Jis iš
sitraukė iš rankovės popierga
li ir ėmė skaityti iš a maž
daug tokią maldelę: “Visogalis 
Dieve, mos e‘ame hJj n sutvė
rimai ir n - net did
žiausi miKĮ i.mksii:- • kai — 
kas mirtis yra, kada ji ateis ir 
kur mes iš čia nueisim; mes 
visi lygiai į grabą gulam — 
turtingi ir biedni, karaliai ir 
prasti žmones; molis iš molio 
dulke iš dulkės.”

šita jo “maldelė” yra įžeidi
mu netik musų gerbiamo rašy
tojo atminčiai, kuris visą savo 
gyvenimą buvo laisvas nuo 
prietarų ir į jokius stabus ar 
nebūtas šmėklas nesimeldė, liet 
ir visiems jo draugams, susi
rinkusiems jam paskutinę gar
bę atiduoti. Tikiuosi, kad p. 
Bradchulis padarė tą ne dėl 
savo asmeniškų apsiskaitymų, 

NAUJIENOS, Ohicago, UI.
......... ............ —■ ■ ■
o tik dėl savo neapgalvojhno, 
užmiršęs savo vietą, o klaidos 
reikia atleisti. — J. Laukis.

P. S. Ant pabaigos adv. Jur
gelionis perskaitė dar dvi te
legramas, atsiųstas p-ios P. 
Petraitienės vardu nabašninko 
rašytojo vardui pagerbti. Vie
na buvo iš CIevelando, ir kuri 
skamba šitaip:

“'Dirvos Redakcija ir CIeve
lando Lietuvių Būrelis išreiš
kiame giliausios savo apgailos 
netekus taip brangaus musų 
pirmose Amerikos dienose at
sižymėjusio darbuotojo. Sykiu 
siunčiame $10 ant vainiko.

— K. S. Karpavičius”.
Kjta iš New Yorko, N. Y. 

tokio turinio:
‘‘Reiškiame chicagicčiams 

širdingo sąjausmo šerno laido
tuvių dienoje ir dalinamės su 
jumis nuliūdimų.

— Račkauskas.
Lopą t to, Steponaitis, Baslį, 

Strimaitis, Bukšnaitis.”

Dykai vakacijos vaikams
Vaikai nuo 8 iki 14 metų 

amžiaus turi progą praleisti 
vieną savaitę puikių vakari jų 
ant smiltynų — Sand Dunes 
— prie Michigan ežero. Kelio
nė į Miller, Bd., ten ir atgal ir 
kitos išlaidos atseina $1.50 nuo 
vaiko. Valgis ir viskas kita 
aprūpinta. Vaikai turi ateiti 
užsiregistruoti į University 
Setlleinent, 4630 Gross avė. 
Klausti reikia Registration for 
Summcr Gani p. Tėvai, duokite 
progos savo vaikams praleisti 
savaitę ant tyro oro.

IR RABINUI NEVALIA SU 
MERGINOMIS.

B. M. Brovvnstein, 1536 
Spaulding gat., žydų rabinas 
ir profesores Moses Montefiore 
Žydų mokyklos, pateko bėdon. 
Kai kurį laiką atgal jis aplei
do savo pačiutę, kad pas i mei
lavus su kitoms merginoms ka
baretuose. Jo duktė, Auna, 
pranešė apie tai policijai. Na
bagas rabinėlis ir jo numylėti
nė Fanny BroAvn tapo areštuo
ti. Užvakar jiedu buvo atga
bentu Doros teisman, kur tei
sėjas nubaudė p. Brovvnstein 
užsimokėti $100 ir patupėti 
vieną mėnesį cypėj. Jo numy
lėtine turi užsimokėti $100. 
Jiedu susikabinę apleido teis
mą ir pareiškė apeliuosią į 
augštesnį teismą.

1,000 PLIENO DARBININKŲ 
SUSTREIKAVO.

Užvakar 1,000 neorganizuotų 
Inland ir Calumet plieno kom
panijų darbininkai sustreika
vo. Kelios dienos atgal jie 
pareikalavo pakelti jiems al- 
gas 20 nuošimčių. Kompanijos 
atsisakė išpildyti jų reikalavi
mą. Kompanijų dirbyklos 
randasi Calumet’e.

RENDOS PRADEDA PULTI.

Pasak M. S. Walsh, nuomi
ninkų lygos sekretoriaus, savi
ninkų nugarkaulis jau esąs ga
lutinai sulaužytas. Gyvenamų 
namų rendos pradėjusios žy
miai pulti. Tai įvykę dėl to 
fakto, kad Chicagoje dabarti
niu laiku esą apie 12,000 tuš
čių namų. Pereitomis kelio
mis dienomis rendos nupuolu
sios 25 nuošimčiais. Jos pul
siančios ir toliaus.

NUPLIKO VAIKIUKAS.
John Kedziarski, trijų metų 

amžiaus vaikas, 1315 Juliau 
gat., pasimirė Vaikų Memorial 
ligoninėj dėl nuplikimo. Jis 
bežaisdamas įvirto į viedrą 
karšto vandens.

TIK 123,512 TONAI ANGLIŲ 
CHlCAGOJ.

Chicagos anglių pirklių aso
ciacija pareitomis dienomis 
apskaitliaVo kiek anglių randa
si 229 anglių jarduose mieste 
ir priemiesčiuose. Pasak komi
sijos, Chicago j randasi nedau-

1

gimt kaip 123,512 tonui anglių, 
kurių beveik kiekvienas tonas 
jau esąs parduotas. Numato
mas ankstyvas anglių truku
mas. Biznieriai ir fabrikantai 
tuo labai susirūpinę.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTO ĮVAIRUMAI.

Bagdžiunas rengiasi “apsives
ti” su p-Ie C. L. Taryba.

Vaikšto gandų, kad p. Bag
džiunas rengiasi “apsivesti” su 
p-le C. L. Taryba sutinkanti 
už jo “tekėti...”

“Vestuvių” priežastis ve ka
me. Bagdžiunas, kaip jo arti
mi “draugai” tvirtina, nieko 
negaus nuo srovių už “piršlio” 
“patarnavimą,” o p-lė C. L. 
Taryba pereitą trečiadienio va
karą iRayniond Chapelėj pra
laimėjo visus savo “procen
tus...”

Dabar ir vienas ir kitas jau
čiasi lyg vienų vieni likę po 
šio svieto marnastis braidy
ti...

Taigi, taip sakant, didesnei 
savo “patieksi” juodu dabar 
rengiasi neužilgo “apsivesti”...

Daug laimės ir ilgų metelių 
“jaunai porelei”!...

— švilpukas.

BR1DGEPORTAS.

“Vilnies” bosai bijosi unijos.

Kaip jau “Naujienų” skaityto
jams yra žinoma, kiek laiko at
gal kaikurie “Vilnies” darbinin
kai, kurie yra savo bosų nežmo
niškai išnaudojami, bandė orga
nizuotis ir padaryti “Vilnies” 
spaustuvę unijine. Bet “Vilnies” 
bosai apie šitą darbininkų su
manymą sužinoję, tuoj pradėjo 
ant savo darbininkų šėlti ir vie
ną, kuris tą sumanymą pakėlė, 
net pravarė iš darbo, taip sa
kant, išmetė gatvėn be duonos 
kąsnio, neva tai dėl “stokos dar
bo”. Kitus “Vilnies” darbinin
kus irgi laukė toks pat likimas 
—būti išmestais į gatvę; todėl 
jie tuo tarpu savo reikalavimų 
greižtai nebestato.

Unijiniai darbininkai sužinoję 
apie šitokį nelemtą “Vilnies” bo
sų elgimąsi su savo darbininkais 
užsistojo už juos ir parašė apie 
tai kelis straipsnius į “Naujie
nas”. “Naujienų” redakcija mie
lai patalpino' savo laikraštyj tuos 
straipsnius. Tas, žinoma, labai 
nepatiko “Vilnies” Rudaičiui, li- 
notype’o operatoriui, kurį bosai, 
matyti, pasamdė rašyti straips
nius agituojančius nepriklausyti 
unijai, ir kuris gauna daugiau 
algos negu jo bosai tik sarmati- 
jasi pasakyti kiek. Ir jie, ne
drįsdami ką nors sakyti unijis- 
tams darbininkams, kurie nori 
juos suorganizuoti, meta visą 
bėdą ant “Naujienų” ir jų vedė- 
jų, kurie jau apie du metai kai
įvedė uniją savo spaustu
vėj, kam jie kišasi į “Vilnies” 
darbininkų ' reikalus, štai ką 
vienas “ ‘Vilnies” “darbininkas” 
sako bolševikų laikraštyj:

“Jau kelintas numeris (“Nau
jienų”—P. U.) išeina, kur kal
bama ir raginama, kad “Vilnies” 
“darbininkai susiorganizuotų į 
uniją ir iškovotų didesnes al
gas; žodžiu, kad darbininkai ru- 
'pintusi savo pilvu”.

Tai matote, gerb. skaitytojai, 
kaip tas “Vilnies” “darbininkas” 
nugiedojo. Kaip sau norite, bet 
aš jokiu budu netikiu, kad dar
bininkas, kaip komunistai sako, 
alginis vergas, galėtų šitaip nu- 
pliaukšti. Jo supratimu, susi
organizuoti į uniją ir iškovoti 
didesnes algas, tai reiškia rupin-
tis savo pilvu. Kitais žodžiais 
tariant, unijos, kurios rdpinasi 
darbininkų ekonominio būvio pa
gerinimu yra nereikalingos, nes 
jos rūpinasi darbininkų pilvu. 
Ar šitas “Vilnies” “darbininkas” 
tik neturi tikslo kovoti prieš 
unijas ir griauti jas? Iš jo au
kščiau pasakytų žodžių tas ryš
kiai matyti. Kokioj gi padėty 
darbininkai atsidurtų, jei jie ne
turėtų unijų bei organizacijų,

kurios rūpinasi darbininkų bū
vio pagerinimu. Kiekvienas, ku
ris tik priklauso prie kokios ne
būk unijos, kurios yra tikslas 
rūpintis darbininkų reikalais, 
aiškiai tą žino.

Toliau tas pats “darbininkas” 
prisipažįsta., kad “Vilnies” dar
bininkų algos nėra didelės, bet, 
girdi, didesnės už administrato
riaus algą, o redaktoriai esą dar 
mažiau gauną. Bet man įdomu 
žinoti, kodėl čia tas “darbinin
kas” vis kiša, administratorius ir 
redaktorius. Juk mes nežadam 
jų organizuoti, nes jie turi savo 
“uniją”. Be to juk jie ir nega
lėtų priklausyti Typographų
Unijai, jeigu ir norėtų. Todėl 
palikime juos nuošaliai. Jiems 
užteks riebių sandvičių... Kitoj 
gi vietoj tas “darbininkas” vėl 
sako, kad pas juos “algos nusta
tytos ne pagal intelektualį suga- 
bumą, bet pagal fizinį darbą”. 
Labai gerai. Bet tas “Vilnies” 
“darbininkas” ten pat dirbda
mas nežino, ar nenori žinoti, 
kad dženitorius, kurio darbas 
yra fizinis ir sunkiausias, 
gauna tik 20 dol. savaitėj. 
Bet mes gerai žinom, kad admi
nistratorius ir redaktoriai gau
na daug daugau algos, jau ne
kalbant apie jų visokius riebius 
sandvičius... Tai kaip Čia dabar 
išeina: ar algos mokamos pagal 
intelektualį sugabumą. ar pa
gal fizinį darbą? Kam reikia me
luot ir apgaudinėt savo skaityto
jus ? Taip i < gražu I

Tas “darbininkas” tiek nesą
monių prirašė, kad reikia tik 
stebėtis ir abeoti ar tik jis nėra 
keno nors pasamdytas kovoti 
prieš unijas ir jas griauti... Jis 
dar ve ką ^ako: “Jos (“Naujie
nos”—P. tl.) labai geidžia, kad 
“Vilnies” darbininkai butų ma
žiau idealistais, o daugiau sek
tų paskui dolerį. Joms rupi or
ganizuoti darbininkus, kad jie ko 
votų prieš kitus darbininkus ir 
jų organizacijas”.

Kur čia sensas, kur čia svei
kas protas to žmogelio? Juk vi
si gerai žinome iš patyrimo, ne
reikia nei teorijų, kad juo dau
giau darbininkų yra organizuo
tų, tuo jiems yra lengviau ko
voti už savo reikalus, nes jų spė
kos yra tuomet didesnės. Juk 
tik organizacijose yra darbinin
kų galybė! Tas gi vargšas tvir
tina, kad kuomet suorganizuosi 
darbininkus vienos dirbtuvės, 
tai jie kovos su kitos dirbtuves 
darbininkais. Reiškia, arba vi
sus darbininkus išsyk suorgani
zuoti arba jų visai nereikia or
ganizuoti. Tai toks “Vilnies” 
“darbininko” protavimas. Su 
tokiu savo pasakymu, jis visai 
nusmuko nuo koto, štai dėl ko
kių priežasčių “Vilnies “darbi
ninkai” “nenori” organizuotis...

Iš visa ko matyti, kad “Vil
nies” darbininkai nenustos veik
ti, ir ankščiau ar vėliau jie susi
organizuos, nežiūrint to, kad jų 
bosai deda didžiausių pastangų

(Sena ant b pnsl.i

R. J. BISCHOFFO KREDITORIŲ

susirinkimas įvyks Columbiu Hali, 
1700 W. 48th St., utarninke, rugp. 15 
d., 7:30 vai. vak. Visi Bischoffo 
kreditoriai kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes bus (įaug svarbių 
dalykų pranešta. Taipgi visi kredi
toriai turi atsinešti komiteto notas, 
kitaip nebus įleidžiama į svetainę.

R. J. Bischoffo kreditorių Komiteto 
headųuarteris randasi 4922 So. Ash
land Avė. Atdara kasdiena nuo 9 vai. 
ryto iki 9 yal. vak. Visos notos turi 
būt sugražintos Kreditorių Komitetui 
iki rug-Aug. 15 d., 1922.

' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansla Are.

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

Tel. Yards 1311
J. J. HERTMANAVICZIUS,

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III.

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA: 

Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

| ŠIANDIE PINIGŲ I 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
16c. už 100 auks. 

arba
625 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

State Bank—
Clearing House Bank 

1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

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

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

Telefonas Victory 9082

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. Nedeliomis 10—12 dien* 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicšgo

DR. P. ŽILVITIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
---------- -------- , , ■ ,.,Z

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Td. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
I-..... - - ...................- - •

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto Ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGN ER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Z"”'   ......—■■■■■'■■"  ...................—~
Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

. _ ____ . ................ .. ............ _____________ __ __ .—.—„—-------------------- ----------------- -—.—»_
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

jų (“Vilnies” darbininkų prie to 
neprileisti. Aišku jau ir iŠ to 
fakto, kad pirmesniuose savo at
sakymuose į paraginimą pri
klausyti prie unijos, jie apie 
uniją visai neužsiminė, tik kiek 
vėliaus jie prisipažino, kad gali
mybei esant jis įstos į uniją. 
Lauksime!

Ant galo noriu pastebėti, kac 
nežiūrint to, kaip labai “.Vilnis” 
ar jos “darbininkas” pyktų už 
tai, kam mes juos raginam or
ganizuotis, mes, organizuotieji 
darbininkai, nenustosime juos ra 
ginti tol, kol jie įves pas save 
uniją ir žmoniškas sąlygas savo 
darbininkams.

—Priklausąs Unijai.

ATSIIMKIT LAIŠKUS Iš NAU
JIENŲ OFISO.

Aleksandraviče, Kaz. 
Andruška, Jonas. 
Baranauka, Adeja. 
Bartusevičius, Apl. 
Čepaitis, A.
F. M.
Gedvilienė, Marijona. 
Gestautiene, A. 
Glambuski, J. 
Herman, K. 
Herman, rFank. 
Jankauskas, F. 
Juknis, Stefania, 3. 
Jasinskas, Dom. 
Juozaitis, Wm . 
Juška, Juozas 2. 
Kapočis, Louis. 
Kazlauskas, Helen. 
Kocinskas, Kaz. 
Krastunetis, Jonas. 
Kupstis, Peter 3. 
Laureckis, Simon. 
Linksinavičius, Jos. 
Bukauskas, Antanas. 
Bukauskas, Jurgis. 
Marcinkus, Antanas. 
Masionis, Antanas. 
Mickevičius, J. 
Molis, Juozas. 
Petrulis, John. 
Radkievicz, Joseph. 
Beginsi kastantas. 
Rešia, Pran. 
Rimkus, Frank. 
Rukašius, Walter. 
Skukauski, Kaz. 
Strumpis, Alex. 
Umant, John 
Wite, Antanas. 
Yurenas, Walter. 
žadeikis, Juozapas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie Langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
lobėi nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad 
šiame saraše pažvmėta. Raiš
kus paštas laiko tik keturiolika 
dienų nuo paskelbimo.

4574 Dema ras John
4575 Dimas John K.
4588 Trimanis Piter
$K>1 Augustanskini Stanislo-

vin.
914 Brazdeikate Kastancija
918 Daugelenis Onnai
935 Gustis Stanislovas
943 Jencius Antanas
944 Jokūbaitis Marė
945 Jokūbaitis D.
917 Kambras Stanislovas
948 Klebonas Jonas
952 Kurpavičiu Jurgiu
953 Kriksciunas Joseph
957 Levonardai Macui
963 Musžkas Mike
970 Orlavskene Veronika
978 Badžius Dominikos
981 Sakunasi Fraunasi
984 Šidlauskas Jonas
993 Starolis John
998 Vaitkeucis Antanas
999 Varekoys Peter
1002 Walantvenege Tekle
1003 Watkiewciatia Bronis.
1008 Yuccwicius Mikolas
1009 Zvvrginaite Liucija
1010 Žemaitis George
1011 Zemaiamas Joseph

aMggat'n i mi i mm iuntg»«i;

__ Pranešima*
Cicero. — Ciceros Lietuvių Paš. 

Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
pėtnyčioj, rugp. 11 d., 7:80 v. v., Ta- 
moliunienės svet., 49 Avė. ir 15 St. 
Draugai susirinkite laiku ir atsives
kite naujų draugų.

— Kliuho sekretorius.

Tautiška Draugystė Lietuvių Duk
terų turės mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, 13 <1. rupiučio, 1 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare parko knygyne, 
30-os ir Halsted gatvių. Prašome 
visas nares atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų. — Valdyba.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. 4 Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. —± Visi 
Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

!! REIKIA !!
Darbininkų — vyrų į galvaniza- 
vimo skyrių. 42c. į vai. Joslyn 
Mfg. & Supply Co., 3700 South 
Morgan St.

North Sidės Draugijų Sąryšis, ren
gia protesto mitingą prieš Johnsono 
Dilių, varžantį nepiliečius ateivius, 
pėtnyčioj, rugp. 18 d., 8 vai. vak., 
Wicker Park Svet., 2046 W. North 
Avė., prie Milwaukec ir N. Robey gat
vių. Protestuoti prieš tokius įstaty
mus yra bendras reikalas visų darbi
ninkų, nes ir dabar visokie darbinin
kų varžymai žiauriais įsatymais yi|a 
nepakenčiami.

Draugai, šį protesto mitingą pada
rykime sėkmingu — skaitlingai susi
rinkite. — Komitetas.

Meilės Lietuvių Amerikoj D-stėą 
mėnesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
rugpiučio 12 d., 7:30 vai. vak., papras
toj svet., 1900 So. Union Avė. Bus 
svarstomas Lietuvos pripažinimo klau
simas. Visi nariai atsilankykite.

— Fin. rašt. I. Vedeckis.

Lietuvos Dukterų Tautiška draugy
stė laikys savo mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, rugp. 13 d., 1 vai. p. p., Itay- 
mond Chapel svetainėj, 816 W. 31 gat. 
Visi nariai malonėkite būtinai atsilan
kyti, nes turime daug naujų dalykų 
apsvarstyti. — Valdyba.

North Sides Lietuvių Kriaučių kliu- 
bo draugiškas išvažiavimas į Jeffer- 
son miškus įvyks nedėlioj, rugp. 13 
d. Publika kviečiama gausiai atsilan
kyti. — Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrove 
rengia draugišką išvažiavimą į River- 
dale miškus, nedėlioj, rugp. 13 d. Tro- 
kai pradės vežti kaip 10 vai. iš ryto 
nuo krautuvės iki vietai. Važiavi
mas visiems dykai. — Direkcija.

Pirmyn Mišraus Choro vienų vyrų 
repeticijos įvyks nedėlioj, rugp. 13 d., 
9:30 v. iš ryto, Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi vyrai dainininkai 
malonėkite laiku susirinkti.

— Komitetas.

Town of Lake. — Teatrališko kliu- 
bo “Lietuva” susirinkimas įvyks pčt- 
nyčioj, rugp. 11 d., 8 v. v., šv. Kry
žiaus parap. svetainėj. Visi nariai 
-rėš susirinkite. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugystės Sa
vitarpinės Pašelpos mėnesinis susirin
kimas įvyks rugp. 13 d., 2 v. p. p., 
Zvezek Polek svet., 1315 N. Ashland 
Avė. Svarbių reikalų delei, visi na
riai malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.

“Birutės” pranešimas. — šiuomi 
pranešam visom Chicagos draugijoms 
bei vakartį rengėjams, kad “Birutė” 
ateinantį sezoną turi užėmus svetai- 

šiems vakarams: Aubum Park 
Masonic Tempe dėl spalio 11 d., š. m., 
Bohemian American Hali dėl lapkr. 5 
d , š. m., Pulaskio Hali dėl' gruodžio 
31 d., ir C. S. P. S. Hali dėl bal. 15. 
1923. Meldžiam visų į tai atkreipti 
atidą. — “Birutė”.

Draugystė Lietuviu Tautos, Atgim- 
ties rengia šaunų išvažiavimą į Be- 
verly Hills mišką, nedėlioj, rugp. 13. 
Pradžia 11 vai. iš ryto. — Rengėjai.

IsMENy J1ESK0JIMAI
PAJIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO 

Juozapo Albriko, pusbrolių Antano ir 
Julijono Jodeikių ir brolio Pranciš
kaus Balnio visi paeina iš Žansugų ir 
Slovių kaimo, Telšių apskričio. Esu 
naujai pribuvęs Chicagon, norėčiau 
su Jumis pasimatyti. Atsišaukite: 
August Balnis, 4634 So. Paulina St., 
Phone Boulevard 3098.

JIEŠKAU SAVO TIKRO BROLIO 
Stanislovo Kazlauskio paeina iš Pivo- 
raičių sodžiaus, Tituvenų parapijos, 
šidlavos valsč. Jau 14 metų kaip 
Amerikoj. Malonėkite atsišaukti 
pats arba žinanti praneškite, busiu la
bai dėkingas. Vincentas Kazlauskis, 
4508 So. Paulina St.

JIEŠKAU JUOZAPO PUŠKEVI- 
čiaus, paeinantis iš Likienų kaimo, 
Paberžio vai., Biržų apskr. Malonė
kite kuogreičiausiai sugrįžti į Chica- 
go, nes atvažiuoja iš Lietuvos sesuo 
ir K. Dravinskas. .

BASE PUŠKEVIČIENĖ, 
3214 So. Emerald Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO LEONO 
Normanto, pirmiaus gyveno Argenti
noj, Buenos Aires. Paeina Telšių ap., 
Gadunano parapijos. Kalnėnų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas kitas praneškite.

JUOZAPAS NARMONTAS 
1800 So. Jefferson St., Chicago, III.

JIEŠKAU JONO MOTUZO, KU- 
ris 1916 m. išvažiavo iš Chicagos ir 
sakėsi, kad važiuojąs į Wisconsin 
valstiją, bet dabar nežinau, ar gyvas 
ar miręs. Malonės patsai atsišaukti, 
arba ji žinanti teiksis pranešti, nes 
yra labai svarbus reikalas. Box 89, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 

vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 dideliu die
nu ir naktų, kurios patrauks 850,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt manageri, room 
226, 31 W. Lake St, Prieinamos už 
vietą kainos.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

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

ISRENDAVOJIMUI ~
RENDAI KRAUTUVE IR UŽPA- 

kalyj 4 kambariai, taipgi yra bamė, 
randasi 3549 S. Halsted St.

H. EPŠTEIN,
Rm. 337 — 154 W. Randolph St.

Tel. Main 2662

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
IŠDUODU KAMBARĮ SU GARU 

apšildomą, vienam vaikinui ar dviem, 
su valgiu ar be valgio kaip norėsite.

Atsišaukite:
3842 So. Union Avė.

Tel. Yards 5773

REIKIA KABINET DIRBĖJŲ, 
dining ruimio rakandų; nuo šmotų 
darbas, geras uždarbiu. Taipgi no
rintieji išmokt koblnetu dirbimo, gau
na gerą pradinį užmokestį. Kreip
kitės '

CHICAGO FURNITURE CO., 
1346 N. Blanche St.

........  . Į,*.. M|I.W

REIKIA vyrų abelnam dirbtu
ves darbui. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
WESTERN FELT W0RKS, 

4115 Ogden Avė.

!! REIKIA !!
Grinderių (tekintojų) į North 

Side Malleable Foundry. Kreipki
tės, Illinois Malleable Iron Co., 
1760 Diversey Parkway.

REIKALINGI ŽMONES ANT GY- 
venimo į lietuvišką hotelį; su valgiu 
ir be valgio, tinkama vieta dėl viso
kių žmonių.

Atsišaukite į
1606 So. Halsted St.

Klauskit Mrš. Gadeiko.

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo į barbemę, 

esu patyręs tam darbe. Kam rei
kalinga, atsišaukite ant šio ant
rašo: J. K. 4559 So. Washte- 
naw Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBiNINKU-
_______ MOTERŲ_______

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

REIKIA kilbasių ir rūkytos 
mėsos pardavėjo ,aukštos rūšies 
užsiėmimas. Proga padaryt ge
rus pinigus. Ideal Pkg. Co., 812 
W. Lake St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Paige touring 

karas, 6 cyl. Continental motoras 
1917 metų. Parduodu labai pigiai 
galima matyti vakarais. Chas 
Wirbick, 4002 Brighton Place, 
Phone Lafayette 7366.

MAINYSIU savo tourįng ka
rą ant troko, kuris butų tinka
mas bučeriui. Mano karas yra 
Davs, 7 pasažierių.

<3840 So. Albany Avė.

PUNCU press operuotojų pa
tyrusių, darbas nuo stukių, va
landos 7 lig 5.

Cassidy-Fairbank Mfg. Co., 
6126 S. La Šalie St.

REIKIA MOTERIES BONKOMS 
plauti: valandos 8 iki 4:30 kasdien ir 
8 iki 1 subatomis, $lb.00 savaitei, 
nuolatinis darbas.

GEORGE RASMUSSEN CO., 
1000 Crosby St.

• ■'..'y'”’'' -?>Ar >•';

PARDAVIMUI CHANDLER AU- 
tomobilius Chume Roadster 4 sėdi- 
nių, 4 metų senumo gerame padėjime.

Antrašas:
J. LAS.KY, 

2257 West 22nd PI.
r - - - - — --- .
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BARGENAS! PARDUODU 5 SE- 
dyniu Maxwell, vėliausios mados au
tomobilių. Gerame padėjime, atro
do kąip naujas. Parduosiu labai pi
giai, arba mainysiu ant mažo kokio 
biznio ar namo.

J. RAGDON, 
4414 S. CaUfpmia Avė.

ii .i . ..................................-

RAKANDAI
• PĄHDAVIMUI FRONTINIS GE- 
raš setas, dvi IpVos, trįs geri krėslai, 
Visi randasi gerame stovyj. Kam rei
kalingi tokie' daiktai, atsišaukite, nes 
parduosiu labai fjijęiai, 3 floras iš už
pakalio.

3305* So. Halsted St. •
PARDAVIMUI 3 šmotų sekly" 

čios setaSj pastatoma ant grindų 
lempa ir didelis Jewel šildytojas. 
Pigiai.

713 W. 21st St.

REIKALINGA MOTERIS AR VE- 
dusi pora nridaboiimui 3^ metų mer
gaites. Duosiu kambarį vedimiems 
arba moteriai. Kitais dalykais susi
tarsim ant vietos. Atsišauk it.

C. BARTKUS,
2941 W. 39th St., arba Pershing Rd. 

antros lubos

PABDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas lenkų 

ir lietuvių apgyeventoj vietoj. 
Turiu parduoti greitu laiku, nes 
išvažiuoju j kitą miestą.

4125 So. Ashland Avė.

JPARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, viso

kių tautų kolonijoj. Biznis per 
15 metų. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

1458 W. 15 St.

PARDAVIMUI restauracija 
labai pigiai, geroj vietoj. Par
duosiu pigiai, du kambariai dėl 
pagyvenimo, $35 rendos. Atsi
šaukite, 646 W. 14th St. Chicago

PARDAVIMUI grosernė, ant 
gero kampo, parduosiu už priei
namą kainą, iš priežasties part
nerių atsiskyrimo. Atsišauki
te: 2058 W. 21st St. Chicago.

PARDAVIMUI pool room.
Atsišaukite:

901 W. 14 St.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

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

EXTRA BARGENAS
Saliuno barai pardavimui labai pi

giai, kam* reikia barų atsišaukit greit 
nes mes turime dvejus barus. Nepra
leiskit progos.

158 Kensington Avė., 
Kensinerton, III.

Tel. Pullman 5885

PARDAVIMUI GROSERNfi ICE 
cream ir visokių smulkmenų. Par- 
duosiu arba mainysiu ant namo. Lys- 
tas ilgam laikui, renda pigi, biznis 
senas ir išdirbtas; srera proga norin
tiems turėti gera biznį.

505 W. 32nd St. I

BEVEIK DYKAI
Parsiduoda pirmos klesos gi’oserne 

labai geroj biznio vietoj, pardavimo 
priežastis yra labai svarbi, kas pir
mas atsišauks, tas laimės. Atsišau
kite tuojau 3283 S. Halsted St. arba 

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

LABAI PIGIAI PARDUODU 
poolruimį, 6 stalai, 3 keisai, arba jie- 
škau pusininko barberio, kuris galėtų 
atpirkti pusę ar visą ar renduoti. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Išlygas 
patirsite ant vietos.

S. GERULIS,
1304 S. Main St, . Rockford, III. 

■........ .............................  ......  ....... .... .
PARDAVIMUI ĘĮĘNINYČIA IR 

grosernė, senai išdirbtas biznis; pel
ninga vieta; noriu parduoti greitai. 
Pirksite pigiai.

JONAS GURSKIS, 
1413 S. 49 Court, 

Cicero, III.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosernė, kas norite gerą biznį įsigy
ti su mažai pinigų, tam yra gera pro
ga ant šio pirkinio. Priežastis par
davimo nesveikata.

Klauskite:
Tel. Boulevard 2302

PARDAVIMUI saldainių, gro- 
serio, tabako, minkštų gėrimų ir 
kitokių smulkmenų krautuvė. 
Lysas po 2 metų, 125 E. 107th 
St., Roseland. *

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, lietuvių kolonjoj. Biz
nis senas.

1834 Canalport Avė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

ant saliuno. Turiu 3 pagyvenimų 
mūrinį namą, po 4, 4 ir 7 kambarius, 
elektriką, fomisu šiluma, ant pirmo 
flioro, aukštas skiepas. Namas ran
dasi ant Bridgeporto, lietuvių koloni
joj, parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant saliuno nepaisant kokioj apielih- 
kėj. Kreipkitės tuoj. J. Namon, 808 
W. 33rd PI., arti Halsted St. Tel. 
Boulevard 1550.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Pardavimui 2 pagyvenimų mūrinis 
namas po 6 ir G kambarius, elektra, 
maudynės, visur kietmedis, aukštas 
cinventuotas skiepas, pečiaus šiluma, 
rendos neša $95.00 į mėnesį, kaina tik 
$8,500, įmokėt reikia $3,000, o kitus 
palikt rendoms, namas randasi pui
kioj vietoj Southside ant bulvaro; kas 
jieškot gero namo ir pigiai, tai pasi- 
skubinkit, ba tuoj bus parduotas. J. 
Namon, 808 W. 33 PI. arti Halsted st.

SAVININKAS PARUODA 6 AKE- 
rius žemės Downer Grove, 3 blokai 
nuo Ogden Avė. 84 traukiniai kas
dieną, pervažiavimas 13c. Labai gra
ži vieta rezidencijai arba vištų farmai. 
Lotai tiesiai skersai gatvės. Reikia 
įmokėt tik $1,500.00 likusius leng
vais išmokesčiais. V Kreipkitės laišku 
No. 88, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI MEDINIS 4 KAM- 
barių namas su beismantu. Visai 
nauias, geroj vietoj, prie pat bulvaro 
parduosiu pigiai.

Atsišaukit greitai:
2320 W. 47th Place.

Prie pat Western Bulvaro.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant’ loto 2 pagyvenimu 6 ir 7 kamba
rių medinis namas ir dviejų kambariu 
garadžius. Elektros šviesa, maudy
nės; rrindos — $60, kaina $3,500. Pir
mas aucštas tuščias galima tuoj eiti 
gyventi. 2855 Sn. Union A^.. savinin
kas gyvena, 2923 Emerald Avė.

LOTAI $375.00
LIEUTUVIŲ ŠV. KAZ. VIENUO

LYNO ir arti MARQUETTE PARKO 
turim gerų ir pigių lotų po $375.09 
Westem Avė. biznio lotai po $1500.00 
taipgi dideli skyriui ir BONGALONV 
ir nuo 2 FLATŲ iki 30 flatų. Nirin- 
tis pirkti matykite mumis, geusite ge
ru bargenu.

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Western Avė., 

Phone Republic 5550

PARDAVIMUI NAUJAS MUR1- 
nis namas 3-jų flatu, po 5 kambarius, 
elektra pasas, maudynes, cimentuotas 
skyepas ir viskas; nnskolinsiu pinigų 
ant lengvų išlygų. Važiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukit pas sevininka, 1 flatas.

3347 So. Emerald Avė.
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Aš PATS SAVININKAS PAR- 
duodu be juokių agentų bizni su na
mu ar be namo, biznis yra išdirbtas 
lietuviu apgyventoj vietoj. Parduo
siu nigiai, * nes nemoku kaip biznį 
vesti.

3222 Aubum Avė.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTU MURO 
krautuvė ir 5 kambarių fintas; 25x6° 
nėdu gnradži',c, elektro šviesa, karš
to vandenio šiluma, visut". Taingi 45x 
1°5 nėdna tuščias kampinis lotas prie 
37-to pleišo ir WAshte»mw Avė.

K OCH Čb..
\ 2Gth & So. Halsted St.
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ANT MAINYMO
Turiu rera narna, naikioj anielin- 

kėi. Mainysiu °nt huč°rnės, grose*. 
n"s. «ai»nno ar kito kokio biznio, nasi- 
skubintkit kas norit e-ems progos.

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

Phone Boulevard 1550
i—i------------------ --—.—.—i—     ....................... .....

PARDAVIMUI medinė cottege 
ant vieno pagyvenimo ir garaZt- 
žius vienai mašinai. Viskas gera
me stovyj. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 931 W. 34th St.

NAMAI-ŽEME
VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 

BRIGHTON PARK’E 
2424 W. 45th St.

Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio kpmišion ant lengvaus iš
mokėjimo. kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

HŲMBOLDT PARK BARGAIN!
3 flatų mūrinis namas po 6 kamba

rius su vėliausios mados įtaisymais. 
Randasi prie pat parko ir Division St. 
Parduodu labai pigiai arba priimsiu 
mažesnį namą į mainus.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 9641

FAĘMOS! FARMOS!
3 farmos su visais įtaisymais neto

li Chicagos prie gero Joliet kelio, par
siduoda pigiai arba išmaino ant Chi
cagos namų.

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

PARDAVIMUI 4 PAGYVENIMŲ 
naujas mūrinis namas po 4 didelius 
kambarius su sun parlor, elektro švie
sa, maudynė, kietmedžio baigimas, 
geras skiepas, šljalbynės, pečiaus ši
luma. Rendos neša $125.00; vertas 
$16,000, parduosiu už $13,500. Kreip
kitės 3330 W. 38th St., 2-os lubos už
pakalis.

■ ■ ..................... U,, t. .1

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
cottage: elektro šviesa, karšto van
denio šiluma, vaisingi medžiai, 2 lo
tai — Bargenas. kreipkitės:

MR. S. COCO,
6049 So. Kildare Avė., 

Tel. Prospect 8578

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ FAR- 
ma ,17 mylių nuo Chicago vidurmies- 
čio. netoli Tautinių kapinių; 7 kam*- 
barių stuba, didele bamč ir kiti geri 
hudinkai; 2 arkliai, 7 karves, 1 veršis 
ir su virS 600 vištų. Pro nat stuba 
teka šaltinėlis, geroj ir gražioj vietoj. 
Geresnes nerasite niekur. Pardavi
mo priežastis, šeimynoj nesutikimas. 
Kreipkitės į Nauiienų ofisą 1739 -So. 
Halsted St., nedėlioj, rugp. 13 d. 10 
vai. ryte, o aš visus nuvežšių parodyt.

PUIKI PROGA NUSIPIRKTI Vi
sai naują tašytų akmenų namelį, no
rėtume parduot greit ir pigiai — sa
vininkas apleidžia miestą.

3925 W. 65 
arti Crowford Avė.

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FARM A 
lietuvių kolonijoj. 30 akerių dirbamos, 
likusi jr’jškas, . Nauja stuba ir kiti 
hudinkai; 2 arkliai, 5 meldžiamos 
karvės, 1 bulius, 1 telyčia, 3 kiaulės, 
visi javai, mašinerijos ir vežimai ir 
visi rakandai stuboj. Farma randa
si Ringio, Wis. Kaina $4,500. J. Pū
kis, R. 1, Ringle, Wis.

REIKIA 10 moterų sortavi- 
mui skudurų. Kreipkitės tuo- 
įaus.

LYNN & HORRITZ,
1820-22 W. 14th St.

RHKIADABBimF
VYRŲ

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 Mr. Hėrris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA paprastų darbininkų 
į geležies kiemą. $4.00 per dieną.

Kreipkitės :
Concrete Engineering Co., 

1926 -So. 52nd Avė.

REIKALINGAS apsukrus 
žmogus pardavojimui real esta- 
te pirmo morgičiaus auksinius 
bondsus. Gera propozicija. J. Ho- 
chstadter, 127 N. Dearbbm St., 
ruimas 1128.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, gera vieta ir gerai biz
nis eina. Svarbi pardavimo prie
žastis. Pašaukit

Lafayette 6177

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų kolonijoj. Biznis senas 
ir geras. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

5343 S. Halsted St.

PARDAVIMUI mažas hinch 
ruimas ir duonos keptuvė prie 
63-os gatvės. Labai gera proga 
kuris moka kepti ruginę duoną.

918 W. 63rd St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURO 
namas po 6 kambarius: karšto vande
nio šiluma, garadžius 4 automobi
liams; arti Ashland ir 59-os. Tai 
grobis už $12,000. Puiki bizniava 
prapertė prie Ashland taipgi tuščia.

BOWES,
5905 S. Ashland Avė.

AR TURI NUOSAVA NAMA ?

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventoj vietoj; rendos 
tik $50.00 į mėnesį, šeši kambariai 
dėl gyvenimo, turiu parduoti grei
tai.

2444 W. 46th Place.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen biznis išdirbtas per 
20 metų, kambariai dėl pragyve
nimo, renda $30, lysas, geriausia 
proga, 1001 W. Congress St.

KAS PIRMESNIS TAS LAIMĖS. 
Gera karčianva turi būti parduota 
pirm 15-tos šio mėnesio už aukštesnį 
pasiulimą, reiškia kas daugiau pasiu- 
lis tas karčlamą nupirks. Kainos 
nėra, Atsišailkit: 504 E. 115 St., 
kampas Cottage Grove ir 115 gatvių.

PARDAVIMUI BUČERNE, GRO- 
semė, taipgi 2 aukštų muro namas ir 
šalip tuščias lotas, geroj vietoj, gerai 
biznis eina.

5129 Archer Avė., 
kampas Kildare Avė. 
Tel. Lafayette 0392

PARDAVIMUI GROSERNĖ ANT 
Halsted St. Rend* pigi. Biznis cash 
geras. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvažiuoti i Lietuvą.

AtsiŠavkitfe:
3212 So. Halsted St. 

(Restoranas)
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EKSTRA! Pardavimui saliu
nas lietuvių ir lenkij apgyventoj 
vietoj —

2649 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1945

PARDAVIMUI saliunas iš 
priežasties nesutikimo partnerių 
parduosiu pigiai, nes turiu greit 
parduoti.

3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI bučernė viso 
kių tautų apgyventoj vietoj. Se
nas biznis ir išdirbtas, parduosiu 
pigiai, priežastis parlavimo pa
tirsite ant vietos, 3432 S. Hals
ted St.

Kamgi mokėti rendą kitiems, kad ga
lite būti natys namo savininkais, su 
mažu pinigu ir gražioj vietoj, prie 
vienuolyno ir švaraus parko. Atei
kite ir pamatysite šia vietą.

A. N. MASULIS & CO.,
6641 S. Westem Avė., 

Tel, Republic 5550

PARDAVIMUI mūrinis na
mas su šalę lotu, 6 ruimai geroj 
vietoj, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
4929 S. Kedwill Avė.
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PARDAVIMUI garadžius, ge
ra vieta, biznis senas išdirbtas, 
pilnas karų. Parduoti turiu, nes 
einu į kitą biznį. 3222 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 2186.

ESU PRIVERSTAS PARDUOTI 
80 akerių' fh’rmą visa dirbama, ap* 
tverta po 20 akerių laukus, pusė že
mės juodžemis, pusė prie žvyro, 8 
kambarių namas labai gražus ir visi 
budinkai geri. Parduodu lengvais iš
mokė iiiųais ir pigiai. Mrs. M. Peter- 
son, 114 N. Sheldon St., Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
6 kambarių visas randasi gerar 
me stovyj ,turiu parduoti grei
tai ir pigiai, nes važiuoju į Lie
tuvą, 3215 Lame St.

GERA proga dėl maino, mai
nysiu namą ant automobilius 
arba ant grosemės, kas hori ga
li pirkti, parduosiu pigiai. Atsi
šaukit, 921 W. 83 PI. 2 fi. frunt.

STOCKAI-SEROS
SUPERKU pilnai apmokėtus 

šėrus Co+operative Society of 
America, moku $12.00.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Phone Englewood 0187
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UŽDIRBSI 25% ANT PINIGŲ 
įvestuotų į staką cemento išdirbys- 
tės, kuAi gauna daugybe pareikalavi
mų. Cementas vartojamas vietoje 
medžio visokiose formose ir su kiek
viena diena yra labiau reikalaujama*. 
Telegrafų stulpai, tvorų stulpai ir 
čerpės yra reikalaujamos ir mes gali
me suteikti ju pigiau nei kas kitas. 
Tenai yra didis marketaš arti musų 
plento, kuris padarys pakankamai 
biznio, kad sudaAus užtektinus nuo
šimčius ant jūsų pinigų. Del plates
nių žinių adresuokit:

P. O. Box 667, 
Atlanta. Ga.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI namas, lotas, 
grosernė ir delikatesų krau
tuve.

2701 W. 43rd St.

PARDAVIMUI saliunas labai? 
geroj vietoj. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

515 W. 81st St.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba raiy- 

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkė, 
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KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL
1707 W. Division St.




