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Reikalauja sumažinti kontribuciją
Sveikina amerikiečius

Airiją laukia dar ilga kova
Anglija reikalauja suma

žinti kontribuciją.
Reikalauja panaikinti piniginę 

kontribuciją, paliekant tik 
mokėjimą prekėmis.

LONDONAS, rugp. 13. — 
Francijos delegatai su didele 
nuostaba pasitiko Anglijos pa
siūlymą ir reikalavimą suma
žinti Vokietijos kontribuciją 
visu trečdaliu nuo tos sumos, 
kokia buvo sutarta Londono 
konferencijoje 1921 m. Angli
ja siūlo visai 'panaikinti pini
ginę kontribuciją ir palikti tik 
kontribuciją prekėmis, kuri 
siekia 26 nuoš. Vokietijos eks
porto.

Francija, žinoma, piestu sto 
ja prieš tokį Lloyd George pa
siūlymą ir sako, kad ji niekad 
tokio pasiūlymo nepriims. 
Del tos priežasties tarybos tarp 
talkininkų apsistojo ir Lloyd 
George vienai (Kenai apleido 
Londoną.

Sveikinimas iš Lietuvos.
WASHINGTON\ rugpjūčio 

11 d. (Elta). Lietuvos prezi
dentas ir vyriausybė, širdingai 
sveikina Amerikos lietuvius ir 
Atstovybę dėl laimėto pripaži
nimo.

Pranašauja ilgą kovą.
DUBLINAS, rugpjūčio 13.— 

Airijos savyvaldybės karvedis 
Michael Collins pasikalbėjime 
su korespondentais pareiškė, 
kad taikgs Airijoje negalima 
tikėtis greičiau kaip už dviejų 
mėnesių. Jis sako, kad respub
likonai yra geri kareiviai ir 
kad jais vadovauja genialingas 
karvedis Eoin Decies, kas daro 
kariavimą su jais sunku daly
ku.

Be to karas vargina Airiją 
ir ekonominiai. Kada Airija 
įsikūrė, ji neturėjo skolų. Bet 
pirmas mėnesis karo savival
dybei kainavo £14,000,000. Da
bar jis atseina apie milioną 
svarų į dieną. Kada karas pasi
baigs, Airija bus paskendus 
skolose, kurių negalės atmokė
ti per keletą metų. .Jis sako, 
kad airiai pirmiau protestavo 
prieš augštus mokesčius. Ang
lai rado, kad ant Airijos yra 
uždėta £2,500,000 į metus mo
kesčių daugiau, negu reikia. 
Dabargi airiai turėsią mokėti 
daugiau negu tiek palūkanų, 
taip kad mokesčiai turės būti 
dar didesni. “Ir airiai padarė 
tą nuostolį Airijai!” sako Col
lins.

Pasimirė Airijos kovotojas.

DUBLINAS, rugp. 13. —Va- 
kas ryte nuo širdies ligos pasi
mirė Arthur Griffith, Sinn 
Fein organizacijos įkūrėjas, 
buvęs Airijos užsienio reikalų 
ministeris, padaręs taiką su 
Anglija ir išgavęs Airijai pla
čią savivaldybę. Jis buvo žy
miausias Airijos Laisvos Vals
tijos vadovas.

Delei jo mirties teatrai ir 
krutomieji paveikslai bnę už
daryti iki utaminkui.

Rusijos derlius geros.
MASKVA, rugp. .13. — Gam

ta šiemet yra duosni Rusijos 
valstiečiams, tarsi norėdama 
atsimokėti už pereitų metų 
badą. Derlius prie Volgos ir 
Centralinėj Rusijoj yra nepa
prastai geras. Rugiai ir kvie
čiai labai užderėjo, taipjau ir 
bulvės, o galvijai irgi atsiganė. 
Lietaus ir giedros buvo užtek
tinai ir labai laiku. Net tie pa
sėliai, kurie nebuvo sudygę 
pereitais metais, šiemet sudygo 
ir gražiai užaugo. Vietomis, 
kur javai buvo menki, taip 
kad neapsimokėjo plauti, šie-, 
met iš likusių grudų patįs su
dygo ir gerai užaugo. Tai la
bai padidino derlių, nes šiaip 
žemės įsėta buvo labai mažai.

Konferencija su geležinke
liečiais.

WASHINGTON, rugp. 13.— 
Vakar prezidentas Hardingas 
buvo pasišaukęs geležinkelie
čių unijų viršininkus ir gele
žinkelių atstovus konferenci
jom kuri tęsėsi veik iki vidur
nakčio. Tai pirmą konferenci
ja, kur geležinkeliečiai tarėsi 
tiesioginiai su geležinkelių 
kompanijomis. Kalbama, kad 
buvo svarstoma senumo darbe 
teisės ir nors esą nieko galuti
no nėra sutarta, tečiaus abi 
pusės esą pasirodžiusios drau
gingos ir esą vilties, kad su 
laiku geležinkeliečiai galės su
sitaikinti su kompanijomis. 
Vienatine kliūtim susitaikimui 
ir esą tos senumo darbe teisės^ 
Mat, kompanijos skaito, kad 
sustreikavę darbininkai skaito
si pašalintais iš darbo ir kiek
vienas grįštantis į darbą skai
tysis nauju ‘ darbininku, tuo 
pražudydamas tas teises, ku
rias buvo įgyjęs ilgamečiu 
darbu. Darbininkai tam prie
šinasi ir reikalauja, kad visi 
butų priimti pirmesnėmis tei
sėmis.

(Manoma, kad prezidentas 
Hardiųgas siūlė tą senumo 
darbe teises išspręsti pavesti 
arbitracijai.

Šiandie geležinkelių kompa
nijos dar kartą turėjo su Har- 
dingu pasitarimą tuo klausi
mu.

Nuožmus tėvas.
Laiko uždaręs dukterį 20 metų 

už išėjimą į šokius.

WASHINGTON, rugp. 13.— 
Čia gauta iš Copenhageno ko
respondencija apie labai keistą 
įvykį. 20 metų atgal Sncdjan 
kaime, Norvegijoj, 22 m. pado
ri mergaitė, duktė Anders 
Jansson, išėjo į šokius priešais 
tėvo valią. Atėjęs tėvas par
vilko ją namo ir kad “išgelbė
ti nuo nedorybių ir svieto pa
gundų”, uždarė ją kambary 
ir laiko ją tame kalėjime savo 
namuose jau 20 metų. Dabar 
ji turi jau 42 m. amžiaus. Ne
senai vienai moteriai pasisekė 
su ja susižinoti ir ji pakalbino 
ją bėgti iš namų, bet ji atsa
kė, kad ji pasiduosianti tėvo 
valiai, kol jis yra gyvas.

•

Nesusitaiko apie arbitro- 
ciją.

Angliakasiu derybose su kasy
klų savininkais sunkiausiu 
klausimu yra arbitracija.

CLEVELAND, O., rugp. 13. 
— Angliakasių derybos su 
nepriklausomaisiais kasyklų sa
vininkais dar tęsiasi. Joje dar 
nėra padaryta galutinų nutari
mų. Sunkiausiu klausimu yra 
arbitracijos klausimas. Niekll- 
rie savininkų norėtų, kad al
gų klausimą sekamais metais 
nustatytų arbitracija, kaip tą 
siūlo Illinois kasyklų savinin
kai. Kili gi savininkų nori, 
kad streikas kuogreičiausia už
sibaigtų ir siūlo svarstyti vien 
algų klausimą iki kovo 31 d. 
sekamų metų. Angliakasiai gi 
arbitracijai priešinasi, nes ji 
sunaikintų savitarpinį susitari
mą. Jie veikiausia siūlo pas
kirti bendrą komisiją, kuri 
viską ištirtų ir tada rekomen
duotų algas sekamiems me
tams. • . z j

Derybos subatoj tapo per
trauktos ir atsinaujins ryto. 
Vis dar yra vilties, -kad bus 
susitaikinta.

Kad neprasižengus prieš įs
tatymus, abi pusės išleido pa
reiškimą, kad jos bando susi
tarti ir susitaikinti tik savy- 
tarpyj ir visai nebando tartis 
už nedalyvaujančius konferen
cijoje kasyklų savininkus. Bet 
kada bus padaryta sutartis, 
jis bus padaryta pamatu susi
taikimui visame centraliniame 
anglių lauke ir kas norės tai
kintis, turės tada priimti tą 
sutartį.

Jury nesusitaiko.
CHICAGO. — Jury, kurie 

klausė nagrinėjimą bylos na
mų budavotojų tarybos prezi
dento Fred Mader, plumberių 
unijos biznio agento MeCarthy 
ir Millerio ir turintis išnešti i 
nuosprendį apie jų kaltumą, 
negali susitaikinti. Jie jau dau
giau kaip 60 valandų tariasi 
ir veikiausia šiandie bus pa- 
liuosuoti delei nesusitaikimo. 
Kalbama, kad jie susitaikė 
apie Millerio kaltumą ir randa 
jį kaltu, bet neįstengia susitai
kinti apie kitus.

Mader, MeCarthy ir Miller 
buvo teisiami dėl užmušimo 
vieną naktį dviejų policistų, 
delei ko policija buvo padariu
si tikrą medžioklę ant namų 
budavotojų unijų viršininkų ir 
buvo areštavusi kelis šimtus 
žmonių. Iš jų tik 4 unijų vir
šininkai pateko teisman. Mil- 
leris gi buk prisipažinęs, kad 
jis važiavęs tuo automobiliu, 
iš kurio tapo nušauti tie polf- 
cistai. Policija bandė įrodyti, 
kad Millerį pasamdė darbinin
kų vadovai, kad jis su savo 
draugai tuos policistus nušau
tų. Bet kaltinamieji įrodė, 
kad jie Millerio nepažinę ir 
niekad pirmiau nėra jo matę.

Kartu buvo teisimi gaso 
darbininkų unijos prezidentas 
Murphy ir teatrų jamtorių uni 
jos prezidentas “Con” Shea, 
bet teisėjas, dėl stokos įrody
mų prieš juos, juos paliuosa- 
vo, nelaukdamas teismo pabai
gos.

2 užmušti ant laivo.

NEW YORK, rugp. 11. — 
Du žmonės liko užmušti, 5 
sužeisti ir 1 prapuolė laike ek- 
spliozijos ant White Star lini
jos pasažierinio laivo Adriatio,. 
sako bevielinė žinia. Priežastis 
ekspliozijos nežinoma.

Artinasi Apvaikščiojimas
Toje pat svetainėje, kur anąmet visi Chicagos lietuviai 

protestavo prieš Želigovskio užpuolimą ant Lietuvos — 
Seventh Regiment Armory—dabar bus apvaikščiojama Lie
tuvos pripažinimas ir Lietuvos Konstitucijos priėmimas.

Pažangioji lietuvių visuomenė susirinks toje vietoje 
pasidžiaugti, kad Lietuva iškovojo NEPRIKLAUSOMYBĘ, 
ir kartu pareikšti, kad Lietuvos Respublika turi būt 
LAISVA.

Apvaikščiojimas įvyks 20 d. šio mėnesio. Bendrasis 
komitetas kviečia rengtis prie jo visas organizacijas ir at
skirus piliečius. Beliko tik šešios dienos, todėl reikia sukni
sti tuojaus!

Suėmė 3 laivus.
KONSTANTINOPOLIS, rug

pjūčio 13. Buvęs Anglijos 
konsulas Baku praneša, kad 
rusai atsimokčjimui už Angli
jos ėjimą išvien su kitomis ša
limis Haagos konferencijoje, 
Batume užgriebė tris Anglijos 
laivus ir areštavo tris anglus. 
Taipjau Maskva mananti pa
naikinti Anglijos kompanijai 
duotas aliejaus koncesijas ir 
dabar mananti nacionalizuoti 
Baku aliejaus laukus, nežiusint 
kas pirmiau buvo jų savinin
kais.

. Lenkų okupacijoj.
Gudų sukilėlių žudymas.

—,--------
E. KAUNAS. Gudų spaudos 

biuras praneša apie žvėrišką 
lenkų žandarų elgesį su suim
tais gudų sukilėliais bei jų va
dais. Baisiausiai -tyčiojosi iš 
suimto Tomašuko (Audria 
Petrenko — rajoninio sukilę-
lių vado).

šautuvų apysodais jam Su
laužė keletą šonkaulių; po ke
liais' pririšo lazdą ir mušė i>er 
kulnis ir kojų padus tol, kol 
pradėjo nuo kaulų kristi mė
sa. Apjuosę adatomis prisag
stytu diržu, mušė per jį, ba
de smailiomis lazdomis, statė 
ant įkaitintos geležies, ir taip 
apdegino kojas, kad Tomašu- 
kas negalėjo ant kojų stovėti, 
10-15 minučių iki sušaudant. 
Kuomet Tomašukas pareiškė, 
jog nors jis žus bet jo broliai 
—gudai išvys lenkus iš savo 
tėvynės ir pasieks savo nepri
klausomybės — vienas lenkų 
budelių prišoko prie jo ir kar
du nukirto Tomašukui ausį.

Dalyvavusieji kankinimuose 
lenkai tyčiojosi, 'kad “viršinin
kas liko be ausies”.

Kitus sukilėlius taip mušę, 
kad juos pažinti sunku buvę 
visi buvę mėliui ir juodi nuo 
smūgių.

Kitas asmuo, tam tyčia nu
vykęs į Grabovičių kaimą, ma
tęs kaip lenkai kankino Dami
joną Simaniuką (sukilėlių va
do Germano Simaniuko Sko- 
morocho tėvą). Galva jo buvu
si visa žaizdose, šonai, nugara 
subadyta, kojos baisiausiai su
žeistos, nuo kulnų nulupta oda 
ir matyt kaulai. Kuomet Si
mą n i ūką paleido ir atvežė į 
Grabovičius, visi matydami jį 
verkė, gi nukentėjusis nuo 
karščio išėjo iš proto. Sima
niuko žmona taip gi sumušta, 
visa mėlyna, nulaužta ranka. 
Tas pats įvyko ir su Stepu 
Koreliu, Tarasu Tomašuku, 
Povilu Bagrauskiu ir kitais su
kilėliais.

3 žmonės užmušti.

ST. MICHAELS, Md-e rugp. 
9. 3 žmonės liko užmušti ir
4 sužeisH pasažiėriniam frau* 
kiniui užbėgus ant automobi
lio.

Pasažieritj vargai.
IjOiS ANGELES, Gal., rugp. 

13. — Visi geležinkeliečiai 
Santa Fe geležinkelio sustrei
kavo kompanijai atsisakius pa
šalinti mušeikas, kurie buvo 
pradėję pulti ir nestreikuojan
čius darbininkus. Delei to keli 
traukiniai liko sustabdyti Ari
zonos tyrlaukiuose. Nuo vieno 
tokio traukinio, sustabdyto 
Seligman, Ariz., gauta telegra
ma, kurioj prašoma, kad Rau
donasis Kryžius ateitų pasažie- 
riams pagelbon, nes daugelis 
moterų ir vaikų serga delei di
delio karščio ir stokos sani
tarijos, taipjau prasima prisių
sti automobilių išgabenti ir 
likusius pasažierius.

Keletas traukinių yra sus
tabdyta kituose miestuose. 
Vienok geležinkelis nieko ne
daro, kad pašalinus savo mu
šeikas ir tuo užbaigus kitų ge
ležinkeliečių streiką. Pasažie- 
rių gi vargai kompanijai neru
pi, juk bilietai jau užm

Iš daugelio vietų ateina ži-
nių apie naujus geležinkeliečių 
streikus — iš keturių brolijų 
(dirbančiųjų, ant traukinių). ( Apie tai visų kalbama, tas pat 
Tai vis streikai Pr*eš mušeikas, patirta ir betardant suimtuo- 
Trainmenų linijos viršininkai ;šius. 
įsakė savo nariams nestrei-’ 
kuoti be centro valdybos žinios ’ 
ir sutikimo, o streikųbjantiems 
įsakoma tuo jaus sugrįšti į dar
bą. . ' t ' •. ji

Delei streikų ir delei stokos 
anglių dar daugiau traukinių 
tapo sustabdyta, o ant kitų ge
ležinkelių traukiniai visai ne
gali vaigščioti. Į

Matilda

PARYŽIUS, rugį). —Chi
cagos milionierius ir Interna
tional Harvester Co. galva Ha- 
rold F. McCormick, kuris ne
senai atsijaunino, šiandie mie
sto salėje apsivedė su lenke 
Ganna Walska.

McCormick duktė 
ketina gi neužilgo apsivesti su 
arklydės savininku, šveicaru 
Oser.

Keletą mėnesių atgal McCor
mick persiskyrė su savo pačia, 
kad galėjus apsivesti su ta len
ke, kuri irgi tuo ]>ačiu laiku 
persiskyrė su savo vyru, New- 
Yorko milionieriu Cochran. 
(Illinois įstatymais, šis apsive- 
dimas nėra legalinis).

5 žmonės užmušti keistoj ne
laimėje.

ANNANDAILE, Minn., rugpJ 
13. —» čia atsitiko keista ne
laimė, kurfoj žuvo 5 žmones,' 
daug sužeista ir keli prapuolė. > 
Pasažierinis traukinis užbėgo' 
ant troko, užgautas trokas at-' 
simušė į tavorinį traukinį, ku
rio garvežis nuvirto J griovį, o 
3 vagonai pasažierinio nušoko 
nuo bėgių ir atsimušė į tavori- 
nius vagonus.

Daug žmonių užmušta.
PARYČIUS, rugp. 13. — 

Daug žmonių liko užinu-ta ir 
sužeista ękspliodavus parakui 
Defrance forte.

Lietuvos žinios
Prieš okupantus.

E. KAUNAS. — Lenkų poli
cija suėmusi daugiau per 1(M) 
valstiečių, už veikimą bendrai 
su atamanu čor.tu. Pereitą sa
vaitę nuo ketvirtadienio iki 
sekmadienio Beloviežos miške 
išdegė 50 hektarų.

Nakčia liepos mėn. iš 7 j 8 
dieną. Lenkų okupuotam kra
šte, ties sodžiais Ariechovo, 
Kuranevo ir Blašnikai, pasiro
dė sukilėlių būriai, kiekviena
me jų 50 — 100 žmonių.

Būriai užpuolę nužudė 6 šei
mynas apgyvendintų čia lenkų 
kolonistų — karių, jų tarpe 
atsargos kapitoną Pctrikovskį.

Sušaudžius lenkams Baltsto
gėje 4 gudų partizanus, gudų 
gyventojai atsakė lenkams bai
siausiu teroru.

Lenkų karo ministerija tuo 
susirūpino ir sumanė likviduo
ti karo lauko teismus “Rytų 
kresnose.”

—-Gudų spaudos biuro pra
nešimu, delei kaskart didėjan
čių neramumų sušauktas pasi
tarti rytų kresų vaivados. Vai 
vadų pasitarime paruošta visa 
eilė priemonių kovai su parti
zanais.

—Gudų spaudos biuro pra
nešimu, sukilėlių būriai skleid

žia Bieloviežos miškų srityj 
didžiausią baimę tarp vietos 
gyventojų. Esąs įsitikinimas, 
kad sukilėliai iš tikrųjų turi 
politinį pobūdį.

Niekam ne paslaptis, kad tie 
būriai rengiasi užpulti Bielską.

___ J"ll!1>t.......................................... ... ,
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Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

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

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

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si i 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 j lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGO JE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 Wwt 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 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 9659

Neitralė zona.
» Ek. SUVALKAI; — Kaip 

I nkai nori panaikinti neitrali- 
nę juostą liudija šitas faktas: 
Suvalkų starostos paraginimu 
birželio 23 <1. susirinko Suval
kų, Augustavo ir Seinų apskri
čių seimikų atstovai aptarti nei 
tralinės juostos reikalų. Voje- 
vodos valdžia neva neleidžia 
viešai svarstyti šio klausimo. 
Tuomet seimikų atstovai daro 
slaptą ne viešą posėdį, jame 
iškelia neitralinės zonos klau
simą, renka tam tikrus atsto
vus kreiptis į fronto vadą ir 
Tautų Sąjungą dėl zonos pa
naikinimo ir asignuoja jiems 
net tam tikrus pinigus.

Sukilimas bei kerštas.

Gautomis iš okupuotos Lie
tuvos žiniomis. Lydos ir kitose 
gretimose apskrityse, sukilo 
prieš lenkus vietos gyventojai. 
Degina apsigyvenusių čia len
kų dvarus, kai kur ir žudo jų 
savininkus.

Šaukia legislaturą dėl anglių 
padėties.

ALBANY, N. Y., rugp. 13.— 
Ne\v Yorko valstijos legislatu- 
ra susirinks ryto specialiniame 
posėdyje apsvarstyti anglių ]>a- 
dėtį. Lcgislatura turės įgalio
ti nesenai paskirtą centralinį 
anglių komitetą prižiūrėti su
vartojimą ir padalinimą ang
lių visoje šalyje.

11 žmonių gal žuvo ant laivo.
HALIFAK, N. S., rugp, 10. 

— Anglijos krųizeriui Raleigh 
užbėgus ant kranto Belle Isle 
siaurumoje žuvo nuo 6 iki 11
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Jaunųjų Plunksnos 
Bandymai.

Vertė Jaunutė.

SING-SINGO KALĖJIME*)

Anksti rytą telefonas sus
kambėjo ir Tanias Harringto- 
nas pasakė man, kad Galis- no
rįs važiuoti į Sing Singo Kalė
jimą.

Nedaug yra žmonių, su ku
riais aš norėčiau praleisti visą 
dieną. Čaplinas yra vienas jųA 
ir aš nebuvau matęs Amerikos 
kalėjimo vidaus.

Pusei valandos praslinkus, 
jau važiavom susėdę į auto
mobilį ir klausinėjom Čaplino 
apie laiką jo praleistą Europoj.

Besikalbėdami privažiavom 
prie kalėjimo. Vienoj pusė 
UĮ>ė kaip sidabru nuklota, to
liau kalnai besimaudą saulės 
skaistume. Tenai stūksojo ta 
Kiauri kankynės vieta; didelis, 
plikas, geltonas kiemas; apie 
dešimt triobėsių, arčiausias pil
kų akmenų, su siaurais, lyg 
plyšiais, langais, ir k rotais — 
k rota i visur.

Po sekundos sustojom pri^ 
laiptų, ir ėjom žemyn, žemyn, 
žemyn iki geležinių vartų, ku
rie mums iš palengvo atsidarė. 
Man širdį suspaudė;

Kiekvienas norėjo pamatyt 
Čapliną. Apliodavo jam, kai 
kokiam valdonui, r— kas ištik- 
ro jis ir yra; valdonas, kuris 
gali linksmint visą svietą; 
atgaivint džiaugsmingą šypsą 
ant nuvargusių lupų.

Pirmiausia Tanias Mclncry, 
vyriausias sargas, nuvedė mus 
į ilgą kambarį. Duris atidarė 
ir pasakė, kad tai yra lankyto
jų kambarys. Kambaryje buvo 
ąnie dešimts kalinių ir apie 
trys ar keturiasdešimts lan
kytojų. Arčiausia prie durų 
stovėjo kalinys ir laikė ant 
rankų kūdikį, kuris žaidė su 
jo plaukais; jis kalbėjo su sa
vo žmona; sale stovėjo, ma
tyt sesuo; toliau kitas kalinys 
laikė savo žmonos ranką, — 
begalo graudus reginys.

“įdomu, baisu.” tarė Čapli
nas. “Kaip ilgai leidžiat lanky
toj US?”

“Vieną valandą,” pasakė 
sargas, “žinoma, sekmadieniais 
nieko nesakom kad kelias mi
nutes ir ilgiau.”

Daugiau žmoniškumo buvo 
kalėjimo sarge ne kad advoka
tuose ar teisėjuose.

Brixtono kalėjime, Londone, 
kalinių žmonos ir vaikai lei
džiami kalbėtis su kaliniais tik
tai kada sargas gali girdėti 
kiekvieną jų žodį.. Lankytojai 
gali būti tiktai pusę valandos, 
ir tą sunkiai tegauna. Demok
ratinėj Francijoj dar blogiau. 
Amerikoj, rodos, yra žmoniš
kiau; taip kaip Vokietijoj, kur 
dagi pataria giminėms-, drau
gams, motinoms, seserims ir 
broliams lankyti kalinius.

Tai dar ne viskas. Musų 
lankymas nesibaigia su šia ne
malonia pradžia. Tuojau mus 
nuvedė į kambarį su storom 
muslino ūžt lango m ant langų. 
Iš ten buvo matyt kiemas apie 
keturiasdešimts jardų ilgio ii 
apie penkioliką pločio. Du vy
rai vaikščiojo nuo vieno galo 
iki kito. Vienas jų buvo augš- 
tas vyras, sargas. Antrasis, vi
dutinio ūgio vyras su pilkais 
drabužiais, pypke įsikandęs 
vaikščiojo po kalėjimo kiemą.

“Dabar bus jo eilė sėsti kė
dėn,” trumpai paaiškino sar
gas.

Kaip baisu! Aš pasižiurėjau 
pro uždangą. Jo rankos buvo 
kišcniuose; jTsTžiurėjo tiesiai į 
priekį, ir ėjo artyn ir artyn į 
mus. Durnai iš jo pypkės užs
tojo man jo veidą kai jis su
kosi aplink. Čaplinas susiėmė 
širdį. ' “Ar matei jo veidą?” 
šnibždėjo jis. “Rodėsi, kad jis 
norėjo nuryti tą baisią baimę 
ir kančią. Kaip traginga, kaip 
baisu!”

‘ > Iš Krank Harrsi; With Charlie 
Chaplin to Sing Sing.

Naujienos, cbieago, m
- - - - ....——• *

Panedėlis, Rugpiučio 14, ’22

Aš nemačiau tos išvaizdos, 
bet galėjau pilnai tikėti. Tik 
pagalvojus apie tai jam atėmė 
norą matyt dauginus baiseny
bių.

Paskui susitikom vyriausi 
mokytojį, ir aš paklausiau, ar 
jis negalėtų mus nuvesti pas

“Jis yni vienas Dievo šni
pų,” tariau. “Įdomus vyras. Ne 
tik jis yra gero budo, bet iš
mintingas ir malonus — ne
paprastas žmogus. Jis ir Deb- 
sas — kalėjime. Ar gali koks 
nors kitas Amerikos valdžios 
elgęsis būti prakeiktesnis?”

“Kiti kaliniai mano, kad 
Larkinas yra amžinas paikšas 
už tai, kam jis kalbėjo už ki
tus. Ką jam gero padarė tie 
darbininkai?’” sakė mokytojas 
Hcnzel. “Kaliniai mano, kad 
jis yra kvailys, o jus sakot, 
kad jis esąs vienas garbingiau
sių žmonių.”

“Taip,” tariau. “Mums visi 
pataria neerzinti “gero,” bet 
niekas nesakė, kad yra pavo
jinga ir “piktą” erzinti. Tas 
buvo Džinui Larkino prasižen
gimas. Jis negalėjo žiūrėti į 
neteisybę įgijant pergalę ir ty
lėti.

Gydytojas pradėjo aiškinti, 
kaip gydoma įvairios kalinių 
ligos. “Čia galime išgydyti vi
sokiom ligom sergančius, iš
skiriant įgudusius morfinistus. 
Tie tai kai tikri kišenvagiai.”

paklausiau. “Ar
kišenva-

kišenvagių

“Ištikiu? 
taip sunku išgydyti 
giai ”

‘"Negalima visai 
pasakė. “Iš šimto
devyniosdešimts visada sugrįž
ta; jau kas kišenvagis, tas vi
sada kišenvagis.”

Žinoma, turėjom aplankyti 
ir Mirties Namą. Buvo dykas 
didelis kambarys, apie penkias
dešimts pėdų ilgio ir apie tris
dešimts ploči 
stovėjo 
geltona, medinė kėdė. Užpaka
ly kėdės kabojo keletas vielų; 
iš šalių buvo viržai surišti ran
kom ir kojom. Gydytojas-mum 
paaiškino, kaip uždedama ant 
galvos varine kepure su šla
pioj druskoj primirkyta kem
pine, nes tas pagerina keriavo- 
jimą. Po dešinės nuo kėdės pa
slėpta rankena, su kuria atsu
ka ar užsuka elektros srovę. 
Viršuj* yra “rodyklė”, parodan
ti kiek reikia elektros jėgos; 
budelis tik Imi nuspausti že
myn rankeną elektrai paleisti.

“Kaip tik uždėta kepurė ant 
galvos, aš sergiu kvėpavimą,” 
pasakojo gydytojas, “ir duodu 
ženklą budeliui kada plaučiai 
esti tušti. Jei tai pasiseka, mir
tis įvyksta urnai; —. su susto
jimu kvėpavimo. Aš nemanau, 
kad žmogus jaučia kokį nors 
skausmą po to kai rankena es
ti nuspausta.

Paskui įėjom į kambarį, kur 
stovėjo ilgas, augštas stalas. 
“Čia padedam kūną,” pasakė 
gydytojas; “ 
apie 131 ar 
visas kraujas 
karštis turblit 
lis sakė, kad 
keletas dienoj. Kaip kada sep
tyni.

io. Vienam gale 
“kėdė” - - paprasta

temperatūra esti
135 laipsnių

dar didesnis.” 
toj kėdėj miršta

•Septyni! Aš mąsčiau apie 
tuos nelaimingus sutvėrimus, 
mėginančius eiti drąsiai mirti. 
Saulelės šviesa ir visos svieto 
linksmybės užgesta vienoj bai
sioj sekundoj. Kada ateis ki
tas Kristus ir sulaikys tą vis
ką? žmogaus beširdiškumą 
žmogui.

Čapliną pasodino kėdėn. Gy
dytojas parodė, kaip uždeda

viržius ant rankų ir kojų ir 
kepurę ant galvos; bet kai iš
ėjom, Čaplinas tarė: “Baises
nis ir už kėdę buvo to vyro 
veidas pasmerktojo vyro, 
kuris vaikščiojo po kiertną'. AŠ 
jį matysiu kol mirsiu.”

Kai ėjom iš vienos triobos į 
kitą, kaliniai susirinkdavo ap
link Čapliną. Čaplinas visada 
turėjo ką nors juokingo ar 
malonaus atsakyti į višUs klau
simus.

Vyriausias sargas įvedė mus 
į kamaraitę, kurioje buvo vie
nintelis kalinys — bausmė už 
pabėgimą iš kalėjimo. Kalinys 
nei akrų nepakėlė, kada mės 
įėjom.

“Kaip gaila!” pusbalsiai pra
tarė Čaplinas. “Toks jaunas, 
gražus vyras.” ir iš tikro jis 
buvo jaunas ir gražus. Vaiki
nas tuojau pasižiurėjo į mus 
linksmai, ir sakė:

“Nieko svarbaus, Čali, tiktai 
už mėginimą pabėgti. Tikras 
krutamu paveikslų veikalas.”

Sustojom prie seno negro, 
kuris sušuko, “Aš esu ‘Black 
Joe’. Aš busiu liuesas 1932 me< 
tais, žiūrėk, kad turėtum pa
daręs naują kintamąjį paveik
slą tada, Čali.”

Čaplinas nusiėmė kepurę ir 
apsuko ore —- štuka, kuri pra
juokino visus kalinius. Baskui 
jis tik biskį juokingai pašoki) 
ir visi plojo taip, kaip gali plo
ti lik tie, kurių dienos ir nak
tys yra nuobodžios ir liūdnos.

Nors Čaplinas yra tikras 
juokdarys, vienok jis nepralei
do nei kiek liūdnumo. Ne vie-

Mokytojas Bįenžel priėjo prie 
manęs ir pasakė, kad Larkinas 
yra čebatų dirbtuvėj.

Kitam e ka mbarį Joyčė pa
sakojo Čaplinui apie iŠdirbimą 

’čeverykų, o aš jieškdjau akiui’ 
vienos ypatus. Tuojau kitoj pu
sėj kambario pamačiau jį. Nu
ėjau skersai 
veikinova.

“Džimai,” 
kiaii ką tik

ir tuojau pasis-

savo

gau-

aš sakiau, “vei- 
galejau, bet vėl 

valdžia be galo indiferėntiniai 
atsinešė.”

“Jus nčatsiuntėt man 
knygų,” sakė Larkinas.

“Išsiunčiau, ir Jus jas
šito, nes turiu čia draugą. Mo
kytojas Hcnzel Jums paduos 
knygas nuo manęs. Kaip Jūsų 
sVeikata?” paklausiau.

“'Labai sveikas dabar.”
“Bet buvai koją nusilau

žęs?” aš' vėl klausiau.
“Taip, bet dabar jau sugijo. 

Jie čia sutaisė, bet,” pridėjo 
pusbalsiai, “ar negirdėt, kad 
mus išgabentų? Aš noriu vėl 
būti tarp savo žmonių.”

“'Darysim, ką galėsim,” aš 
pasakiau. “Mes visi dar tebe-

Kenosha
Lietuviai

z-

va- 
dalykai

Vėl 
šne- 
TUO 
kur

dirbam dėl jūsų if Dėbso.”
Čaplinas priėjo prie musų ir 

pasisveikino su Larkinu. Lar
kinas tuojaus atsiprašė, saky- 
daYnaš, kad jis nenori užimti 
peėdaug' laiko lėkio garsaus 
lankytojo, ir nuėjo šalin.

Lankymas tęsėsi kelias 
landas. Nesuskaitomi
atsitiko, kurių nepamenu, 
važiavom automobiliu, ir 
kojom apie kalėjimus, 
tarpu važiavom pro vietą, 
naują kalėjimą būdavo ja. Čap
linas atsisukęs į mane sakė, 
“Kažin kas sakė, kad tonines 
ir kalėjimai yra gražiausiose 
vietose.” Ir tiesa, buvo labai 
graži vieta.

“Kas kalėjime jus labiausia 
sujudino?” klausiau Čaplino.

“O,” jis atsake, “veidas pas
merkto vyro su įtrauktum 
akim, kuris vaikščiojo po kie
mą pypkę įsikandęs, neuž
mirština, baisu.”
—T—

Dt A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

Vai.: 10—12 r., 4\8 vai.
Ned. 9—12 \ 

Ofiso Tel. BoulevarcS-MM#* 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

J • > t •

Negali būti Klausimo 
Apie Pieno Svarbumą

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

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

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

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

A. A, PAKŠYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

oro

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIAT1ON BLDG, 
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: įlydė Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Deaihorn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676 ‘ ,

baisu! Žiūrėkit į lą šaltą, pilkų 
akmenų trobesį, su tais siau
rais langeliais. Kaij) pasibiau- 
rėtina visa tai.”

Nei vieno sykio jis neužmir
šo kalinių. Jų liūdnumas ir 
bausme visada buvo su juo.

Kai įėjom į kambarį, kuria
me rodo krutamus paveikslus 
kasdien, aktoriai ir darbinin
kai susirinko sveikinti Čapliną. 
Vieni prašė, kad šlukų parody
tų, kili prašė, k ad-J iškalbėtų.

“Kaip aš galui suėjimus kal
bėti? Ką aš galiu jums pasa
kyti, negu tik tai, kad mes 
esame visi draugai šiame pa
sauly, ir jeigu aš galiu jus pra
juokinti, jus galit mane pra-. 
viikdint.”

Mr. Joyce, pramonės užžiu- 
rėtojas, išpasakojo mums apie 
daiktus, kurie buvo padirbti 
kalėjime. Pančiakų, šluotų ir 
kitų daiktų buvo parduota pe
reitais metais už $600,000 — 
tai 300 kalinių darbas. Jią pa
aiškino, kad kalėjime vyrai ne
gali taip dirbti, kaip liuosi. Į 
penkias ar šešias valandas nu
silpsta. Pamenu, kad gydyto
jas buvo sakęs, kad suvirš 
50% buvo “morons”, t. y. vyrai 
turinti protą 12 metų vaiko, 
todėl ir ne stebėtina, kad taip 
greit nusilpdavo.

Kiekvienas . apvertina 
svarbumų gausos . gero, 
tyro pieno dėl visokio am
žiaus. Tiktai klausimas ♦ 
yra kokio pieno. j

•Visoje Chicagoje moti
nos kreipėsi daugiau ir 
daugiau prie Bordenso. .

BOHDENS
FajinProduchCo, Ine.

Telefonas Franklin 3110

BIZNIERIAI
Ar jau visi turite užlsisakę kalendorius 

metams?sekantiems

užsisakyti Kalendorius 
Reikia turėt omeny, kad

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

flaenturft 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie-• 
tu vos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus i Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos. z

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų. •

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53® 
Tek: Central 6390

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

rp--- - -- --- -----
Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL .

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

9 vakare.
- ■ ■ ■—=r.-;--------------------- .7,-- „ ii

W. BANES '
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

v... . ..- y

111
Cigaretai

1O*
Jie yra GERI!

Įveskite elektrai dratus savo šluboj
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums duotą 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Čo.,
1619 W. 47th Street

Telęfonas Bouleyard 1802 ir 7101

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

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

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

I Dabar yra geras laikas 
gaunant pilną pasirinkimą, 
pasirinkimas greit pradės mažėti, tavoras eis prastyn,

• • • • * V .Į
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- 
jieihįL

,P. Dubickas y fa 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

' . z

bei apielirilUs miestelių biznierius ir pristatyti sam- 
. . J I ■ \ .

pehiš visiems ant pareikalavimo. Klauskit: raštu, tele
fonu ar asmeniškai ir busite aprūpinti geriausia ir tei
singiausiai. z

Naujienos su Jums—Jųš su Naujienomis, — tebū
nie toks musų bendras obalšis.

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

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius, spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popiferas, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

”VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoką skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ....... 4.50

Pirkite ^Vienybės” Ben
drovės •šorus. Dividendai 
mokami* Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelĮ knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų. 
»

iReikrJfiukito platesnių 
fonti&cijų apie viską, 
šykito mums laiškus,
kalaukito musu piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

vi-

lit
rą- 

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60
193 Grand St.
Brooklyn, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybe.

A. MASALSKIS
• Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139
Vm. 1.1. I, . . ................... „J

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
vi ausiu armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantūotos.

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

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

sų

DABAR LAIKAS PIRKTI
Siūlai su 2 kelinėmis $13.50 ir 

aukščiau. Overkotai $12.50 ir 
aukščiaus. šitie yra suaugusių 
ir jaunų vyrų siutai ir overko
tai; turime visokio dydžo, petri- 
nų ir styliaus. Pirkite overko- 
tus dabar, tai sutaupinsite pusę 
pinigų.

Jaunų ir suaugusių vyrų ke
linės po $2.50 ir aukščiau. (

Atdara vakarais iki 8 vai. Ne- 
dėldieniais iki 4 po pietų.

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.
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Nepaprastas susirinkimas.

Rugpiučio 4 dieni) Įvyko mb- 
siuvių Aiualganieitų unijos 54- 
58 skyrių nepaprastas susirin
kimas. Susirinkimą atidarė 54 
skyriaus pirmininkas J. Biels- 
kus. Balsus skaityti apsiėmė 
Ramoška. Dovidaitis, Škėma, 
Hermanas ir Sakalauskas. 'Po
liaus rinkta susirinkimo pir
mininkas. Kandidatais Į pirmi
ninką buvo nominuota sekami 
asmenys: J. Buivydas, B. Ja
kubonis ir Jankaitis. Pirminin
ku tapo išrinktas Buivydas, 
pagelbininku Jankaitis.

Po to, kai tapo perskaitytas 
ir priimtas protokolas iš perei
to susirinkimo, buvo perskai
tyta antras protokolas iš atsi
buvusio generalio streiko su
sirinkimo. Ir šis pastarasis 
protokolas taipgi tapo priim
tas.

Pirmininkas lobaus pranešė, 
kad vadinamos Darbininkų Są
jungos atstovas Keršulis ką 
tai turi pranešti susirinkimui. 
Keršulis, gavęs balsą, užkvietė 
prisidėti prie rinkimo aukų 
streikuojantiems angliaka
siams ir audinyčių darbinin
kams tuos asmenis, kurie no
rėtų pasidarbuoti' streikininkų 
labui. Jis taipgi prašė tų žmo
nių, kurie nepritarė šitam au
kų rinkimui ir nenori, kad jos 
butų renkamos — lai jie nors 
nekliudo kitiems, kurie nori 
rinkti.

Paskui buvo pasiūlytas susi
rinkimo dienotvarkis.

Pirmas iš eilės ėjo rinki
mas finansų sekretoriaus. 
Kandidatais į sekretorius apsi
ėmė būti: Miliauskas, dabarti
nis finansų sekretorius, o taip
gi Kraucevičius, A. Bul/nis ir 
Baniulis. Didžiuma balsų ta
po išrinktas J. Baniulis. , *

Kitas svarbus klausimas 
šiam susirinkimui svarstyti 
buvo — tai klausimas suteiki
mo paramos Rusų-Amerikiečių 
Pramonės Korporacijai. Su
manymas tverti kalbamą kor
poraciją tapo pasiūlytas pasku
tinei Amalgameitų unijos kon
vencijai, Įvykusiai pereitą ge
gužį Chicagoje. Sumanymą pa
siūlė unijos prez. Sidney Hill
man. Gi konvencija užgyrė jį. 
Dabar korporacija jau yra 
organizuota ir, pardavinėjama 
jos Šerai. Su pasiūlymu, kad 
lietuvių Amalgameitų lokalai 
54 i 58 nusipirktų kalbamos 
korporacijos šėrų, ir buvo 
kreiptųsi į šį susirinkimą.

Susirinkiman buvo atsilan
kęs pats unijos prezidentas 
Sidney Hillman. Jis ir kalbė
jo apie korporacijos reikalin
gumą. Jis papasakojo, kaip 
jam, besilankant pereitą vasa
rą Rusijoje, teko savo akimis 
regėti sugriautą Rusijos pra
monę. Sugriovę ją kapitalistų 
suorganizuotos šaikos, vado
vaujamos Kolcako, Deni kino, 
\ rangelio, Judeničo, Sąjungi
ninkų intervencija ir blokada, 
kuri tęsėsi daugiau kaip tre
jus metus, idant nuvertus so
vietų valdžią. Dabar, nors Ru
sija ir atrėmė visus tuos kapi
talistų puolimus, jos pramonė 
visgi ant tiek pairo, ant tiek 
sugriauta, kad ji negali pati 
atbudavoti be pagalbos iš sve
tur.

Bet Rusija, įrodinėjo Hill
man, negalinti gauti iš sveti
mų valdžių pagalbos statymui 
savo industrijos. Kapitalistinės 
valdžios tik padėjo sugriauti 
jos pramonę. Akyvaizdoje šito 
visko • ir kilo sumanymas sut
verti miliono dolerių korpora
ciją, kad pagelbėjus atsistaty
ti šaliai, susidedančiai iš 150 
milionų gyventojų. Sovietų 
valdžia užtikrina, kalbėjo Hill
man, čielybę įdėto kapitalo ir 
prižada gelbėti visokiais budais 
korporacijai.

susirinkimo 
pirmininkas pakvietė “Lais

vės” štabo narį Dędelę, kurio 
pasirodymas sukėlė didelį 
triukšmą susirinkime. Dėde- 
lei pradėjus kalbėti, kilo pro
testų iš susirinkusių tarpo. Bu
vo nurodyta, kad šis susirinki
mas šauktas ne prakalboms 
klausyti. Kliaučiai, esą turin
tys šį vakarą daug svarbių 
klausimų unijos reikalais ap
tarti, taigi nesą laiko prakalbų 
klausyti.

Pirmininkas liepia protes
tuojantiems nutilti. Dėd.elė vėl 
bando kalbėti. Protestai didi
nasi. Pasigirsta balsai:

—Kas tave kvietė čia kalbė
ti?! Kam tu dergei musų uni
ją redakciniuose “Laisvės” 
straipsniuose?

Dėdelė negali kalbėli. •
J. Baniulis duoda Įnešimą, 

kad pirmininkas paleistų bal
savimui, ar susirinkimas pa
velys Dėdelei kalbėti. Pirmi
ninkas leidžia balsavimui. Di
džiuma balsuoja, kad butų pa
vokta, b

Turiu pasakyti, kad aš nesu 
girdėjęs Dėdelę kalbant jau 
penki metai. Taigi Įdomu bu
vo išgirsti, 'rėčiaus iš jo kalbos 
matėsi, kad jis mažai ką pa
simokino iš bėgančių gyveni
mo įvykiu. Dedelė, mat, sten
gėsi parodyti, kad tie žmonės, 
kurie buvo priešingi jo kalbai, 
buvę priešingi ir šėrų pirkimui 
ir todėl nenorėję leisti jam, 
Dėdelei, kalbėti.

Dėdelei pabaigus kalbėti, 
balsą gauna kai kurie tų žmo
nių, kurie protestavo prieš Dė- 
delės prakalbas šiame susi
rinkime. 

!
Kalba Glaveckas. * Jis sako, 

kad nesąs priešingas šėrų pir: 
kiniui. Ir kriaučiai pirks juos.

Bet kaip tu, Dėdelė, drįs
ti eiti kalbėti į musų unijos 
susirinkimą po to, kai perei
tais metais “Laisvės” ‘ edito- 
rialuose pa-š’k ūdydavai musų 
uniją ir jos viršininkus? — 
atkreipia Glaveckas savo atsa
kymą tiesiog į Dėdelę.

Eina balsavimai, ar pirkt se
rus, ar ne. Už pirkimą bal
suoja 115 ypat , prieš — 37.

Seka įnešimas, kad šėrų 
butų perkama už $1,000. Ant
ras įnešimas siūlo pirkti šėrų 
už 2 tuksiančiu. Didžiuma bal
sų paduota u» tai, kad šėrų 
butų perkama už $2,000.

Hillman, pakalbėjęs dešimtį 
minučių, apleidžia susirinki
mą. Pasigirsta balsai “komu
nistų” antrašu: jus, girdi, vi
są laiką sakėte, kad “tegul tik 
ateina Į musų susirinkimą Hil
lman — mes jam parody
sim”... na, kodėl dabar nieko 
neparodėte jam?

Susirinkimas tęsiasi. Prane
šama, kad yra atsilankiusi de
legacija užkvietiniui kriaučių į 
apvaikščiojinią, rengiamą są
ryšyje su Amerikos pripažini
mu Lietuvos respublikos. Ap- 
vaikščiojimas rengiamas 5 d. 
rugpiučio.

Kalba F. Vaitukaitis. Jis nu
rodo, kad mes, kaipo unija, 
visai negalime paruduoti, ba 
jeigu kiekviena tauta ims 'pa
raduoti, tatai bus negerai. Gi 
antrą vertus, visi kriaučiai 
priklauso prie kitų tautiškų 
draugysčių. Jose jie ir paro

duos, taigi unijoje paruduoti 
nebus kam.

Kalba A. Jankauskas grau
dinančiai. Jis pareiškia, kad 
mums, kaipo darbininkams, 
negalimai apvaikščioti Lietu
vos nepriklausomybės, nes ten, 
Lietuvoje, esanti buožių val
džia, kuri šaudanti darbiniri- 
kus.

Gauna balsą Kapturauskas. 
Jis kritikuoja Jankausko kalbą. 
Kapturauskas kalba maž-daug 
šitaip: jeigu, girdi, jis, Kaptu
rauskas, kalbėtų taip, kaip 
Jankauskas, tame nebūtų nie
ko Įstabaus. Jis, Kapturaus- 
kas, mat, neskelbiąs obalsių 
“ėjimo į misiąs,” “gręžimo iš 
vidaus,” kaip kad Jankauskas 
darąs. “Tu, Jankauskai, sakai 
— kreipiasi Kapturauskas tie
siog Jankauskan, — kad jū
sų, t. y. “kairiųjų” užduotis 
esanti eiti Į minias ir aiškinti 
joms tikrą dalykų padėtį, kad 
jos susiprastų ir smerktų buo
žių valdžios. Na, kodėl tu da
bar atsisakai nuo savo užduo
ties? Eik ir gręšk iš vidaus.”

Duodama įnešimas, kad 
kriaučiai dalyvautų apvaikš- 
čiojime. Susirinkimo pirminin
kas Buivydas “negirdi” tokio 
įnešimo. Paduodama kitas įne
šimas, būtent, kad rubsiuvių 
unija visai atšisakytų dalyvau
ti apvaikščiojime.

Buivydas leidžia įnešimą 
balsavimui, liepdamas balsų 
skaitytojams skaityti. Balsuo
jama, bet niekas neišeina. Ant
ru atveju pakartojama bal
savimas. Sekretorius nori pą- 
skelbti balsavimo pasekmes, 
bet biznio agentas Palionis pir
miau praneša, kad seredoje 
busiąs kriaučių, o ketverge 
prosylojų susirinkimas reikale 
suvienijimo prašytojų- lokalo 
su 54 lokalu.

Paskelbiama balsavimo pa
sekmės. Už dalyvavimą apvaik
ščiojime paduota 34 balsai, 
prieš — 82.

Pasigirsta kaltinimai, kad 
balsų skaitytojai suvogę bal
sus. Kįla didžiausias triukš
mas. Pirmininkas Buivydas 
paliauja vedęs tvarką. Susirin
kusiųjų tarpe reikalavimai 
rinkti naują pirmininką.

54 skyriaus pirmininkas 
Bielskus užima pirmininko vie- 
tą. Renkami nauji balsų skai
tytojai, išskyrus Sakalauską, 
kuris, kaip susirinkimas pripa
žino, skaitęs balsus teisingai ir 
lodei tapo paliktas antram 
skaitymui.

NAUJIENOS, Chicago, W.
Bielskus leidžia balsavimui 

tą patį klausimą išnaujo. Už 
dalyvavimą apvaikščiojime pa
duota balsų 65, prieš —- 69.

Tuo ir pasibaigia nepapras
tos svarbos ir pasižymėjęs ne
paprastu triukšmingumu (ko
kio jau senai nebuvo) susirin
kimas.

Kriaučiai turėtų atkreipti 
atydą Į balsų vogimą, kuris 
yra praktikuojamas jau ilgo
kas laikas ir dažnai atsikarto
ja. Musų lokalo nariai turėtų 
padaryti galą šitoms vagys
tėms.

J. Bikulčius,
Unijos korespondentas.

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgovvą.
ALGERIA ..................... Rugp. 25.
SCYTHIA ....................... Rugp. 31
CITY OF LONDON...........Rūgs. 2

PER 12 DIENŲ l LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelione

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Reikalingi akiniai,

AMERIKOS DOLERIUS
Išmokame 

visuose Lietuvos miestuose
Musų pačių korespondentai 

ir 30 metų pasekmingas pini
gų siuntimo biznis yra jūsų 
garantija kas link greito da- 
statymo jūsų pinigų trum
pinusiame laike.

Pinigai siučiami per paštą 
ir kablegramomis už žemiau
sią kainą.

Pasimatyk su mumis pirm 
negu siusi pinigus savo gimi
nėms ar draugams Europon.

Schiff and Co. Stale Bank
728 W. Roosevelt Road

Arti Halsted
Atdaras ligi 6 p. p. Antradie
ny ligi 8 p. p., šeštadieny nuo 
6 ligi 8 p. p., Sekmadienyje 
ligi 12 dieną.

RALTIJO8AMERIKOCU LINIJA 9Bi'oaclvay, Nev’^Iork.NYW
TIESI i| ■■TTi

ARbA LJEPO ją.
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja j Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TRĖČIA KLASSA PADALIN

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

LATVIA .......................................... Rugp. 23
S. S. LITUANIA ............................  Rūgs. 6

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
„^MBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

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

Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja 
Iri ii raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis «k«> 

da, tuomet reikalaukit akiaią.

John J. Smetona
Akinią specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augito viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai veh 
Nedėliomi* nuo 9 r. iki 12 pietą

DR. VAITUSH. O. D.
Lietu via Akiu Specialistas

1 aiengvins akių {tempimą, kuris 
esti, onetastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sKauoamą akių karšti, atitaiso 
kreivas dm nuima kataraktą, atitai 
so trumparerystę ir toliregystę. Pri 
renka te’ringai akinius. Visuose at 
įtikimuos* egzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Fine for Lumbago,
Musterole drives pain away anc 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
DETTER THAN A MUSTARD PLASTEI

Musų Pus-metinis 1

19c. Išpardavimas
Prasidės Utarninke, rugp. 15 d.

ir tęsis per seredą, rugp. 16, ketvergą ir pėtnyčią, rugp. 17 ir 18
Kiekvienas departmentas siūlo didelius spešelus *

Štai keletas dalykų, kad parodžius ko galit tikėtis—pasirūpink, pribut anksti

5,000 mastų 36 colių dresėms voiles. Tam
siame dugne ir paskirtų patrinų. Reguliarė 
vertė 39c. iki 59c, mastas 19c
Abrusai — 18x39 turkiški maudynės abrusai, 
mėlynais pakraščiais dryžiais ir lygus balti, 
minkšto baigimo; 39c. vertas, kiekvienas 
šieme išpardavime tiktai po 19c
Indijono Galvos Muslinas — 36 colių indijo- 
no galvos muslinas, kurio vertę žinote; mu
sų 39c. vertės, mastas 19c
Jap Rose Muilas — vienas brasas veltui su 
kiekvienu pirkiniu, 2 brasai už 19c
Šhinola čeverykams vaksas juodiems ir ru
diems ; 10c vertės, šiame išpardavime 3 
dėžutės už 19c
Tabakas — Velvet, trumpai pjaustytas taba
kas, 17c. dėžutė — dvi dėžutės 19c
59c. Corset Covers — Moterims muslino cor- 
set covers, gražiausiai aptrimuoti leisais ir 
embroideriais; 59c. vertės, miera 36 iki 44, 
šiame išpardavime viena 19c
Guminės kelinės — bliumerio išvaizdos gu
minės kelinės mažiems — mažo, vidutinio ir 
didelės mieros; baltos, flesh ir naturalės 
spalvos; vertės 49c., vienos 19c

Moterų šilkinės pančiakos — 19c. Specialis 
pirkinis 2,500 porų moteriškų, čystų šilko 
siūlų dubeltavais padais, merkarizuoto elas- 
tikinio raukinio viršai, užpakalyj siūle, regu- 
liarė vertė $1,25 ir $1.50, specialiai kol 
bus parduosime po 19c
r.......... ••*—" 1 —
Kava — saldaus gėrimo Bourbon Santos
— svaras už 19c
Plytose suris — gražus, pilnai smetoijuotas, 
specialai šiame išpardavime svaras 19c
Kiaušiniai — visai švieži, likęs stakas, šia
me išpardavime tuzinas 19c
Orinčiai—saldus Valencias—tuzinas 19c
Moterims Diržai — pavizdiniai moterų diržai, 
skirtingų spalvų, vertės iki $1.00, pasirin
kimui vienas 19c
29c. Marąuesette — aukštos rūšies materijo
ms langams užlaidų pasidarymui IV2 mas- 
sto už 19c
Toilet popiera — puikaus crepe išdirbimo, di
deli raliai, 7 už 19c
Hamburger Stcak — šviežiai padarytas, 3 
svarai 19c

■J"‘"JT

Baigusi 
Aku šeri- 

>3 koleg* 
i; ilga 
praktika- 
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė 
te. Pasek- 
ningai PA- 
tarnauja 

»rie gim- 
lymo. Duc 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki- 
okiuose rei 
-.aluose mo
erims ir
merginoms.

19 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per If 

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., nstoli Fisk St.

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

, r ‘Dienomis: Cana)
' , | 8110 arba 357

Telefonai J
) N akt. Drexel 951
* Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak
___ 1 ■==—================:

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 
Of įsus •

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

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—7 
vakare. Nedeliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687____

J __ .

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luboe 
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Užsimokejimo kainai dzia žiuri į tai primerkusi
Chicagoje — paštu: 

Metams ...... ___
Pusei metą......—
Trims mėnesiams . 
Dviem mėnesiam .
Vienam mėnesiui  .........  1.00

Chicagoje per nešiotojui!
Viena kopija ............ .. .......... ..... 3c.
Savaitei ______ - 18c.
Mėnesiui ........ .............. ...............  , ..... 76c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
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Metams$7.00
Pusei metų 4.00 
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Dviem mėnesiam .... ....... ... 1.50
Vienam mėnesiui _____________75
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Arčiaus kaip 
šmugelis. • : ,

Pereitos subatos “Naujie
nose” buvo išspausdinta ilga 
korespondencija iš Lietuvos 
apie tai, “kaip skirstoma 
Lietuvoje Amerikos aukos”.

Amerikiečiai savo laiku 
didžiai pasipiktino kun. Pu
rickio ir kitų panašių gaiva
lų varomuoju šmugeliu Lie
tuvos valstybės įstaigose. 
Bet šis skandalas yra dar ar
šesnis.

Pasirodo, kad augštą vie
tą valstybėje Užimąs žmo
gus “šinkuoja” esančiomis 
jo globoje aukomis, kurios 
yra skiriamos Lietuvos pa
vargėlių ir paliegėlių šelpi
mui! To žmogaus kaimynai 
jo nedorus darbus mato, vi
si apie tai kalba, pas jį net, 
“dėl svieto akių”, daroma 
kratos — bet jis vis savo va- bu buvo pastačius.”
ro iki pagalios įkliūva. ’ į 0 apie sovietų Rusiją se-

Ir kada įkliūva, tai pas jį naši Amerikos darbininkų 
užtinkama ištisi vežimai su- vadas išreiškė tokią nuomo- 
vogtų daiktų! nę : “Aš turi giliausios už-

Šmugelninkas Purickis uojautos Rusijai ir jos žmo-

tuo tarpu išsisuko nuo teis
mo, pasišalindamas į užsie
nį. Tuo pačiu keliu gaŲbut 
išvengs bausmės ir Socialės 

I Apsaugos Skyriaus viršinin
kas, p. Macevičius. “Krikš
čioniškoje” Lietuvoje, mat, 
yra lengvinus verbliudui iš* 
lysti per adatos skylę, negu 
katalikiškam valdininkui at
sidurti teisme.

Bet ką pasakys apie šitą 
naująją skandalą Lietuvos 

Ką pasakys Ame
rikos lietuviai — matydami,

nn akis? Ar žmonės norės to-
IpO.vv 9

----- 4.50 kios valdžios globojamoms
1,75 įstaigoms duoti bent skati-

ką aukų?
Gana tų šmugelių ir suk

tybių ! Nes kitaip tai krikš
čionių demokratų kontro
liuojamoji valdžia gaus epi
tetą ne “demokratingos”, 
bet šmugelingos.

Debsas atmeta 
komunizmą ir . 
diktatūrą.

Bostono laikraštis “Chris- 
tian Science Monitor” iš- 
spauzdino korespondenciją 
iš Terre Haute, Ind., (kur 
gyvena Dėbso šeimyna) apie 
tai, kaip senąjį Amerikos so
cialistų vadą, neužilgio prieš 
jo išvažiavimą į sanatoriją 
aplankė p-ia Rose Pastor 
Stokes ir formaliai užkvietė 
jį stoti į Komunistų Partiją 
ir taip pat aplankyti sovietų 
Rusiją.

Debsas atmetė abudu pa
kvietimu, pareikšdamas, kad 
Komunistų Partija “neturi 
nė vieno konstruktyvio 
punkto savo programe” ir 
yra visai bereikalinga Ame
rikoje. “Per trejetą metų, 
nuo Komunistų Partijos gi
mimo Amerikoje, aš atidžiai 
žiurėjau ir studijavau ją,” 
pasakė Debsas. “Ji stengėsi 
griauti, ir daugiausia griauti 
tuos dalykus, kuriuos Soci
alistų Partija ilgų metų dar

noms ,ju pastangose įsitaisyt 
tokią valdžią, kurioje cariz
mui nebebus vietos. Bet aš 
priešinuosi ir griežtai prie
šinusi diktatūrai, nežiūrint 
kuriai klasei ji yra taikoma”.

KIŠA NOSĮ KUR NEREIKIA.

“Brooklyno “Laisvės” bendra
darbis, rašo iš Lietuvos apie 
“Naujienų” korespondentų pse
udonimus. Nežinia, kokiam tik
slui jisai užsimanė tuos pseudo
nimus šnipinėti. Musų kores
pondentai kai kada iškelia aikš
tėn įvairių nemalonių darbelių 
Lietuvos valdžios įstaigose: ar 
“Laisves’* bendradarbis nori 
įduoti juos valdžiai, kad ji galėtų 
jiems už tai keršinti?

Tas pats gaivalas nesenai pri
kaišiojo “Laisvės” ŠpaltOSe “si
dabrinius” “Naujienų” redakto
riui! Iš jo žemų atakų prieš 
“Naujienas” galima numanyti, 
kad tai yra visai be doros sutvė
rimas. :

Reikia, pagalios, pastebėti, 
kad jo spėliojimai apie musų 
bendradarbių ir korespondentų 
pseudonimus neatatinka tiesai. 
Jisai mėgina, pavyzdžiui, suuos
ti St. Kairio pseudonimą; tuo gi 
tarpu šis musų korespondentas 
visuomet pasirašo savo tikruoju 
vardu.

“KAIP ŠUNIO PENKTA 
KOJA”.

“Vienybė” sako, kad klerikali
nė spauda be reikalo giriasi, bu
sią esantieji Washingtone kleri
kalai “diplomatai” savo pasidar
bavimu išgavę pripažinimą Lie
tuvai. i i

“Kur kas gabesni žmonės 
nei Čarneckis ar visa klerika
lų geras algas ryjanti gauja,” 
pastebį Brooklyno laikraštis, 
“bandė priversti Ameriką pa
keisti savo politikos liniją sto
vėjusią už nedalomą, carinę 
Rusiją, bet jiems nepavyko. 
Pas Wilsoną buvo kur kas 
skaitlingesnės delegacijos nei 
13 atstovų. Už lietuvius sto
vėjo nemažai kongresmanų. 
Dirbo latviai, dirbo estai, dir
bo lietuviai, bet Amerikos val
džia buvo kieta kaip titnagas 
toje politikoje, kuri skaitė 
Bachinetjevą atstovii mirusios 
Rusijos valdžios. Visi rimti 
amerikonai juokėsi ir protes-
tavo, iki ant galo senatorius 
Borah iškėlė Bachmetjevo 
aikvonę. šita liekana buvo 
atleista. Tai buvo pirmas 
žingsnis. Paskui sekė antras 
logingas žingsnis: jei nebešto- 
vinia už nedalomą Rusiją, tai

kodel nepripažinti Baltiko 
valstybių? Jos ir buvo pri
pažintos. O trečias žingsnis, 
be abejo, bus pripažinimas So
vietų Rusijos ir užvėrimas 
prekybos ryšių su ja.

“Dabar gi Čarneckio ar Ma- 
stausko ,ar kitų klerikalų pa
sidarbavimai čia įeina kaip šu
nie penkta koja.”
Bi'ooklyno “Vienybė”, žinoma, 

nėra revoliucingas laikraštis, o 
betgi ji duoda tokių “kompli
mentų” klerikalams ii’ atstovy
bei Washingtone, kaip “šunio 
penkta koja” ir “geras algas ry- 
janti gauja”. Nepasitenkini
mas dabartine atstovybe, matyt, 
yra labai didelis Amerikos lietu
viuose.

______________ x
NĖRA Už KĄ DĖKOTI.

- *—
Iksas “Keleivyje” rašo, kodėl 

Europos Antantes ambasadoriai 
ir Amerikos valdžia pripažino 
Lietuvą.

“Kad šitą klausimą teisin
gai supratus,” sako rašytojas, 
“reikia pirma žinoti, kodėl jie 
iki šiol nenorėjo Lietuvos pri
pažinti.

“Jie nenorėjo pripažinti jos 
dėlto, kad nepriklausoma Lie
tuva nesutinka su jų pienais. 
Jiems reikia turėti iš Baltijos 
jūrių atdaras duris į Rusiją. 
Gi nepriklausomoji Lietuva, 
geriau sakant, visos Pabalti- 
jos valstybes, kaip tik tas du
ris uždaro. Pripažinus Pabal
ti] os valstybes ir norint pas
kui vesti su Rusija prekybą, 
pasidaro daug keblumų: rei
kia važiuoti prie Rusijos per 
•nepriklausomų valstybių že
mę. Todėl vieni jų, kaip ant- 
tai franeuzai, norėjo, kad Pa
balti ja butų prijungta prie 
Lenkijos, kurią, ji turi savo 
įtekmėj, o kiti, kaip Amerika 
ir Anglija, laikėsi tos nuomo
nės, kad susidarius Rusijoj ki
tokiai valdžiai, Pabalti j a būt 
prijungta prie Rusijos iš nau
jo. Amerikos valdžia skelbė 
viešai, kad ji stoja už nedali
namą Rusiją. Kaip Lietuvos 
valdžia nepataikavo stambių 
valstybių diplomatams, kaip 
ji nešunvuodegavo užsienio 
reakcijai, norėdama sau pri
pažinimą išgaut — nieko ne
gelbėjo. Pasigailėjimo ir už
uojautos Lietuvai jie neturė
jo nei už skatiką. Jie darė 
kaip jų interesams naudin
giau buvo: jiems reikėjo at
darų durų j Rusiją, ir nepri
klausomomis valstybėmis jie 
nenorėjo sau tas duris užsi
verti.”

Kodėl gi dabar didžiosios val
stybės permainė savo politiką? 
“Keleivio” rašytojas sako:•K

“Dabar dalykai pakitėjo.
Genujos ir Ilaagos konferen
cijos pasibaigė niekais. Impe

rialistai pamatė, kad su Rusi
ja jie jokio biznio negali da
ryti ir Baltijos jūrių uostai 
tenai jiems nenaudingi. Dėl
to jie pakeitė pirmutinę savo 
politiką ir pripažino Pabalti- 
jos valstybes. Pripažino jie 
ne dėlto, kad norėtų toms val
stybėms gera padaryti, bet 
dėlto, kad uždavus smūgį bol
ševikams. Pripažindamos Pa- 
baltijos valstybėles, aliantai 
lyg ir pasakė bolševikams:' 
Jus nenorėjot musų sąly
gomis taikytis, taigi mes da
bar jus pamokysim. Mes už- 
girsime Baltijos pajūrių visą 
eilę nepriklausomų valstybių, 
išrėžtų iš jūsų pačių teritori
jos, atskirsime jus nuo uostų, 
atskirsime nuo civilizuoto pa
saulio, ir jus galėsit išmirti 
sau badu.’ ”

Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją Besvarstant,

Kunigas

S.-d. pasiūlymą kai dėl teismo 
rinkimų atmetama.

Liepos 2 dienos posėdyje nė
ra atst. Bielinio, Požėlos (soc. 
dem.) ir Šleževičiaus (l.-d.) 
Krikščionims vist ik šioks toks 
palengvinimas, nors opozicija 
kiek galėdama ginasi. Ginčuo
se dalyvauja dr. Venslauskas, 
Čepinskas ir kiti. Svarstomas 
toliau “teismų” skyrius. S.-d. 
frakcijos siūlymas ir Bielinio 
kalba sukėlė didesnių ginčų. 
Krikščionys kalba prieš teisė
jų rinkimą; juos palaiko 1.- 
dem. Marma, gina tą pasiūly
mą Venslauskis (s.-d.) ir Kuz- 
minskis (l.-d.), balsuojant, ži
noma, soc. dem. pasiūlymas 
“teisėjai liaudies renkami ir 
jos mainomi” atmetamas. Iš
braukiama iš projekto, kad 
Lietuvoje teismai bus sutvar
kyti su prisiekusiais posedi- 
ninkais, prašalinama ir tai, 
kad teisėją ištarnavusį tris 
metus galima atstatyti tik teis
mo keliu, bet paliekama kon
stitucijoje, kad karius teisia 
tam tikri kariuomenės teismai, 
kad galima ir ypatingus teis
mus įsteigti karui ar karo pa
dėčiai esant. Soc. deni siūly
mas, kad yra tik vienas vi
siems piliečiams teismas ir 
kad neteisingai . nuteistieji ir 
kalinami gauna atlyginimą iš 
Valstybes lėšų, atmetama. Tu
kino budu į vieną valandą ap
sidirbta su teismais ir visu 
konstitucijoje skyriumi. Sky
rius apie vietos savivaldybes 
dar greičiau eina. Išbraukia
mas paragrafas apie vartojimą 
vietinių tautinių mažumų kal
bų savivaldybėse, — šis sky
rius vienu akies mirksniu nu
balsuojamas.

Iksas daro iš to išvadą, kad 
rengti iškilmes ir dėkoti imperi
alistams yra “niekas daugiaus, 
kaip rodymas savo nesusiprati
mo”.

Tiesa, kad dėkoti nėra už ką. 
Bet iškilmes gali turėti kitokios 
prasmės. Jos galima išdėstyt, 
kodėl mes stojame už Lietuvos 
nepriklausomybę ir kokios tvar
kos mes geidžiame nepriklauso
mai Lietuvai.

Lietuvos pripažinimas visgi 
yra stambus laimėjimas, žiūrė
kite, kiek deda pastangų Rusi
jos bolševikai, kad gavus sovie
tinei respublikai didžiųjų valsty
bių pripažinimą! Jeigu bolševi
kų valdžia gautų prip'ažinimą, 
tai visas komunistų internacio
nalas ant sienų liptų iš džiaugs
mo.

Ranka ranką mazgoja.

Tautinių mažumų teisių sky 
rių svarstant išbraukiama pa
ragrafai, kuriuose kalbama apie 
tautinius kodastrus (tam tik
rus sąrašus), kitus paragrafus 
žydų frakcija prašo atidėti. 
Krikščionys užtektinai turi 
nrielaširdystės prie savo sąjun- 
gininkų-žydų frakcijos, mat 
pastarieji padėjo pravesti nuo
latini prezidentą, — todėl bent 
trys to skyriaus paragrafai ati
dedama.

Ginčai dėl respublikos gynimo 
ir “natūrinės” vaikų auk

lėjimo teisės.
Einama prie . skyriaus — 

Respublikos gynimas. Soc. 
dem. pataiso, kad Respublikai 
ginti organizuojamos ginkluo
tos pajėgos milicijos pagrin
dais, — atmetama. Pasilieka 
bendri pasakymai, kad visi 
Lietuvos piliečiai dalyvauja 
jos teritorijos gynime ir kad 
ginkluotų pajėgų organizaci
ja, komplektavimą, rųšį, tar
nybos laiką nustato įstatymas. 
Prieinama prie švietimo reika
lų. Išmetamas paragrafas, kad 
mokslas, n’enaS ir jų moky
mas yra laisvas, kad valstybe 
juos globoja ir remia. Klausi
mu kaip ir kieno steigiamos 
mokyklos, kalba dr. Čepinskas. 
Krikščionys siūlo prie to 
straipsnio pridėti dar šitokią 
pataisą: “vaikų auklėjimas 
yra tėvų aukščiausia teisė ir 
naturalė pareiga.” šitą pataisą 
siūlo Kauno bazilikos (kated
ros) klebonėlis, . pilnakraujis 
vyrukas — atst. kun. Dogelis 
su St. Seimo krikščionių de
mokratų bloko senmergėmis ir
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senberniais, — tai mat ku
riem atstovų ir atstovių rupi 
“naturalė” tėvų teisė. Tą pa
taisą priimama. Kas tai iš vie
tos klausia, ar nepasiulis krikš. 
dem. blokas dar ir tokios pa
taisos, kad . gimdymas yra na- 
turalė tėvų teisė ir priedermė. 
Anglų parlamentas jaučiasi 
tiek stiprus, kad yra pareiškęs, 
jog viską galįs padaryti, tik 
negalįs vieno dalyko padaryti, 
būtent: — vyro padaryti mote
rimi, moters vyru. Musų kuni
gai tiek toli nesiekia, jie įrašo 
konstitucijon tai, kas ir Jie jų 
įsakymo yra natūroje, prigim
tyje. Kunigui Dogeliui vienos 
tėvo teisės vistiek neprisicis at
likti, ar jis nori ar ne, kitas 
nors ir “snierlelni griekai” 
draudžia, būtent: auklėti vai
kus savo, ar nesavo, jis galės 
ir be konstitucijos, tai kam 
daf rašyti visa tai konstituci
jon. Kitas dalykas įrodyti kon
stitucijon, kad naturalė valsty
bes ir visuomenes pareiga iš 
žmoni išauklėti, ne dvasios 
ubagus ir akrobatus, bet žmo
nes pilnoje to žodžio prasmėje. 
Bet Dogelių nutukusia protas 
to nesupranta.

Religijos mokslas bus privalo
mas mokyklose.

Seniau pirmuoju skaitymu 
buvo taip priimta, kad tėvai 
gali paliuosuoti nuo religijos 
pamokų savo vaikus iki 16 
metų amžiaus, po 16 m. toji 
teisė buvo duodama patiems. 
Antruoju skaitymu šitie “be
dieviški” dalykai liko išmesti. 
Trečiajam skaitymui pasiliko, 
kad religijos mokslas yra mo
kyklos programoje, išskyrus 
mokyklas, įsteigtas vaikams, 
kurių levai nepriklauso jokiai 
tikybinei organizacijai, — reiš
kia tokių mokyklų programoje 
religijos painokų galėjo ir ne
būti. Šitoks sakinys krikš. deni, 
pasirodė labai pavojingu ir jie 
jį išbraukė. Dabar pasiliko “re
ligijos mokslas privalomas.” 
Drąsiai ir gerai. Pasiaiškinimų 
nereikia. Lietuvos visuomenė 
ir jos vaikai perkels kovą mo
kyklose ir religija bus vejama 
ne iš konstitucijos, bet iš pa
čios mokyklos. Priimdami to
kią nesąmonę, k.-deni, užmirš
ta, kad jie tuo pačiu anuliuoja 
(panaikina) sąžinės laisvę Lie
tuvoje.
Opozicija nepaliaus kovojusi..

Viename posėdy tokiuo bil
du priimta veik ketvirta dalis 
visos konstitucijos. Dievui ant 
garbes, pasakys dievobaimingi 
kunigėliai, avatkos ir zakris
tijonai, ruoškimės kovon pasa
kysime mes ir tą kovą ištesė
sime ar žūt ar būt. Sekantį 
kartą bus svarstoma bažnyčios 
konstitucija Lietuvos respubli
koje. Klausimas matomai taip 
bus statomas, — šventa katali
kų bažnyčia su jos tarnais ir,

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros Darželis,
]š KLEOFO JURGEL1ONIES RAŠTŲ

I. GLUDI-LIUDI IK KITOS LYRIKOS EILĖS
(Tęsinys)

Eiles sako, kad Jurgelionis, kurdamas geresniuo
sius savo kurinius apie nieką negalvoja, kad jo 
širdy verda ■—» pinas kaž-kokie verpetai — re
gėjimai, kad jis visas pasineria inkvėpiman, eks
tazei!, ir kad ne Jurgelonis dainuoja, bet jo širdy 
pati daina dainuojasi. O tuo tarpu prakalba sako, 
kad busią jam formos ieškojimai rūpėjo eiles be
rašant! Jurgelionis poetas (ne pamokslininkas) 
galėtų gerai žinoti, kad formos poetui niekuomet 
ieškoti netenka, forma pati ateina, kaip ateina tie 
pergyvenimai, kūrins jis ta ar kita forma dai
nuoja. Ir veltui Jurgelionis — pamokslininkas 
pasakoja pasakas, kad musų senieji poetai turėję 
“tik labai apribotą motivų skaičių, kuriuos sten
gėsi išreikšti dar labiau apribotų formų skaičium, 
tų pačių tobulumo retai teatsiekdami”. Jei no
rima lyrika klasifikuoti motivais, tai reikėtų pa
sakyti, kad labai naujų’ motivų lyrikoj apskritai 
neesti, kad jie visi seni, kiek yra senas pasaulis, 
kiek senai žmogus pasauly gyvena, skursta ir my
li... Eleginis, erotinis, religinis, pilietinis ir t.t. ir 
t.t. — vis tai yra “motivai”, kuriais lyriniai ku
riniai butų galima klasifikuoti, jei prisilaikyti 

Juigelionies-pamokslininko terminologijos... Na, 

o pavyzdžiui, toksai Maironis — juk jis turbut 
priskaitytas jau prie senųjų, bet aš galėčiau “pa- 
sibažyti”, kad jo motivų diapazonas bus bene žy
miai platesnis už Jurgelionies diapazoną... O antra 
vertus, ar Maironies forma — netobula?! Juk 
toks plėšrus kritikas, kaip Jakštas, kuris eiles 
skaitydamas abiem kojom trepsi — ritmą viena 
koja, antra koja rimus tikrina, — net Jakštas 
neturi progos prie Maironies dėl formos prikibti!.. 
O ar Maironiui svetimas erotinis motivas,,nelygi
nant Anakreonui, ar jis pilietiniais motivais blo
giau giedojo už Tredjakovskį?.. Ar vėversys pava
sarį kasrytą ties Lietuvos dirvonais kasdieną 
naują giesmę pradėdamas — ar jis naujus nioti- 
vus varo, ar jis seną giesmę tebegieda?.. Ar žmo
gus savo gyvenime kelintą kartą įsimylėjęs — 
ar jis kaskartą naujus jausmus ingy j a, ar tiktai 
paprastą meilės jausmą nauja forma pergyveha?.. 
Ai’ gal žodį “motivas” reikėtų lyginti su žodžiu 
“melodiją” ?

Aš visai sąmoningai įsileidau į sofistiką, bet 
aš tik norėjau pabrėžti, kad negalima taip klausi
mo statyti, ir poezijos vertinti, kaip pasielgė Jur- 
gelionis-pamokslininkas su Jurgelioniu-poetu.

Jeigu mes sakome, kad Jurgelionis yra jau 
jaunosios Lietuvos poetas, yra naujos poezijos at
stovas, tai mes tai darome visai ne todėl, kad Jur
gelionis butų kokią naują ekvilibristiką ar naujus 
jausmus, o per tai ir naujus motivus pramanęs, 
bet mes lai darome todėl, kad Jurgelionis, kaipo 
kitos kartos žmogus visai kitaip jaučia aplinki
nio pasaulio reiškinius ir,visai kitaip reaguoja į 
juos. Aš tuo noriu tiktai pasakyti, kad aukščiau 
minėtas klausimas gali būti rišamas tiktai psi

chologinėj plotmėj. Kaip Jurgelionis priima ap
linkinio pasaulio reiškinius, kokiu intensivumu jis 
juos pergyvena, kokias tie reiškiniai jame iššau
kia psichofizines reakcijas, kaipo ir kokioj plotmėj 
turčių būti keliamas aukščiau minėtas klausimas! 
Bet Jurgelionis-pamokslininkas apie tai tyli, — 
tai ar vertėjo tiek nusižeminti, kad rašyti pasiaiš
kinimą prieš savo kritikus?.. Jei bent, kad juos 
iš “gero kelio išvesti”...

Tačiau—gana bartis.
III.

Jurgelionis visą rinkinį pavadino “Gludi-Liu- 
di”, pasakiu, be sąryšio su kitomis sąvokomis 
jokios prasmės neturinčiu, bet kelius kartus pa
sikartojančiu to paties vardo eilėse. Tuo, maty
ti, Jurgelionis norėjo išskirti tas eiles iš visų ki
tų, kaipo vertas atkreipti į jas kuodidžiausią do
mesį. Todėl tebūnie leista man jas pacituoti iš
tisai.

Kur-gi vėjai, kur-gi žiaurus, 
Kur-gi, audros pragarinės? 
Kur-gi norai, kur troškimai, 
Kur jausmai jaunos krutinės?
Tyhi-tylu girių plynioj, plynių plynioj tarp 

kelmų,
Nesučirba sausas medis, gludi-liudi be jaus- 

irių. v
Bodžią snaudžią pasakėlę seka-plepa ten tupįs 
Senas velnias samanotas šleivas-kreivas ne

regys.
. Nėra vėjų—nėr plaukimo,

Nėr audrų—ir nėr gyvatos, 
Nėra norų skaudulingų,— 
Ir mirtis tik vilčiai matos.

Gludi-liudi jausmas plynioj, plynių plynioj 
užkeiktoj,

Nesukįla karštas kraujas, šąla bąla vaidyk
loj.

Senas protas skraidžią mintį kiša-riša tarp 
graudžią, ' y

Ir sunku sunku išskrieti iš kalėjmų sklandžių.
Gludi-liudi jausmas plynioj, plynių plynioj 

užkeiktoj,
Nesukįla karštas kraujas, šąla bąla vaizdyk- 

loj.
* ' (puslap. 56)

L . . sBe abejo, šios eilės yra vienos įstabiausiųjų 
visoje lietuvių literatūroje. Visų pirma, kas ste
bina — tai begalinis laisvumas; laisvumas, kuris 
gimė ne iš motivų ir ne iš formos, bet iš melodi
jos, iš ritmo, iš muzikos. Poeto sieloje ilgai glū
dėjo ši neišsemta melodija, kol pasiliejo eilių rit
mu. Ir pasiliejant eilėmis, pirmoj eilėj buvo ne 
turinys, ne pavienių posakių gražybė, ne tų po- 
sokių savitarpinė santara, bet sielos muzika. Mu
zikalumo žvilgsniu šios eilės neturi sau lygių lie
tuvių poezijoje. Bet grynai lyriniu žvilgsniu, jos 
neturi tokios vidaus galios, kaip kad kitos to pa
ties Jurgelionies eilės. Muzikalumas jose nustel
bė veiksminį pradą, nustelbė reljefingumą, plas- 
tingumą, vaizdų ryškumą. Eleginis eilių moti
vas, pats savaime gana stiprus, tačiau muzikos 
garsuose paskęsta, ir skaitytoją vištj pirma pa
perka garsai. Tik jau paskui, gerai kelis syk Į- 
siskaičius, pradeda ryškėt ii’ pavienios sąvokos, 
kurios galėtų būti gal ir gerokai kritikuojamos.,

(Bus daugiau)

tarnaitėmis, jaučiais, kupranu
gariais ir asilais ir su visu tuo 
tvartu, kurio ir kandis RMM) 
dantimis neįveikia ir neįkan
da, yra šioje ašarų pakalnėje 
— ten kur Nemunas ir Vilija 
plaukia, — čionai toje vietoje 
katalikų bažnyčia sudaro su
verenų, iš Dievo malonės, val
džią. Taip vadinama “Lietu
va”, — šis neaiškus žodis ir 
sąvoka yra tik priedelis prie 
visagali ilgosios bažnyčios, 
todėl siūlome mes, krikščionys 
demokratai, pripažinti visas 
teises bažnyčiai, žodį gi Lietu
vą, demokratiją, visa lai rei
kia išbraukti. šitaip atrodys 
Lietuvos konstitucija paėmus 
ją iš drūtgalio, l. y. ano galo, 
kur visi galai baigiasi. Bet apie 
lai sekantį kartą. Reikia ma
nyti, kad toks pasiūlymas 
krikš. deni, bloko bus priimtas 
vienbalsiai.

—Kunigas.
21 -VII—22 m.

* DR. A. MONTVID *1 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 

25 E. Wa>hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 1 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandi^LLnuo 6 iki 8 vakare { 
Rezidgncijoa tel. Kedzie 7716 t
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KURSAS
Siunčiant Lietuvon per mus: !

16c. už 100 auks.
CHICAGOS

P. Grigaitis kalba į minią, kuri susirinko Šerną palydėti
■



dienu apie uaivu...*.^
neteko darbo dėl angliakasių 
streiko. Pasak jo, prisieis grei
tu laiku uždaryti daugiau dirb 
tuvių, jei streikas nebus užbai
gtas. Alexander ‘ Murdocli, 
miesto inžinierius. pranešė val
stijos kuro x administratoriui, 
kad Chicagos vandens pumpy- 
klosc pradeda trukti anglių. 
Tai reiškia, jei angliakasių 
streikas užsitęs kiek ilgiau, 
chicagiečiams gali pritrukti 
vandens. Daroma didžiausių 
pastangų gauti daugiau anglių.

GAVO $30 ALIMONIJOS.
-1-4--------—

Ponas Ben Karpen, 1715 E. 
67-os gat., prakišo bylų sų 
savo 17 metų pačiute, ' Edna. 
Naminių reikalų teisėjas, W. 
L. Morgan, įsakė jam mokėti 
savo pačiutei $30 savaitėj ali- 
monijos. Ben Karpei* yra tur
tingas rakandų išdirbėjus. 
Sako, jis neuždirbdavęs duo
nos savo pačiutei.

UŽDARĖ KABARETĄ.

Federalinio teisėjo, James 
II. Wilkerson, įsakymu 
Bitz-Carlton kabaretas, 3815 
Cottage Grovc avė., lapo*užda- 
rytas. Priežastys uždarymo— 
išl virkavimai ir laužymas Idai 
vybės įstatymų. Pastaruoju 
laiku kabaretas buvo pavadin
tas “naujas Babilionas“.

LIETUVIŲ VAIKUČIAI BUVO 
PRITROŠKŲ GAZU.

Dvi mergaitės Božike 11 ir 
Zofija 9 metų ir vienas vaiku
tis, Pranukas 5 metų pėtny- 
čioj tapo atrasti pr i troškę gu
zu namo skiepe, po num. 4227 
S. Artisan gat., Brightoh 
parke. Jie visi yra p. Aribe- 
kausku, lietuvio šeimos. Juos 
atrado poni M. Lubanskicnė, 
kuri gyvena užpakaly skiepo 
tam pačiam name. Ant greitų
jų Lubanskicnč pranešė Brig- 
hton parko policijai, kuri iš- 
eilės pašaukė gydytojus. Pasta
rieji pribuvo su pulmotoru ir 
darbavosi per pusantros valan
dos iki pasisekė atgaivinti vai
kučius.

MUNŠAINIERIAI ĮSTRIGO 
SKYLĖN.

Trys “munšainieriai” ir šeši 
“koštu meriai” pelnyčio j gavo 
“fry raidų” į Maxwell polici
jos nuovadų. Areštuotieji yra: 
Mario Nuzzo, 50 m. amžiaus, 
711 S. Morgan gat., veikiausia 
“munšainierius” Maxwell dis- 
trikte. Pas jį rasta 5 katilai, 
15 bačkų raugalo ir didelė ap- 
štis naminės. Frank Hudbar, 
29 m. amžiaus, 1830 Alport 
gat., atrastas besidarbuojąs 
prie 20 galionų katilo. Jis ii' 
jo “helperis” paimti nelaisvėn. 
*Matt Nault, 38 m. amžiaus, 
611 So. Miller gal., pagautas 
bevirinant katilų. Jo penki 
“kostumeriai,” kurie prigelbė- 
j<> daryli bizniukų, taipgi pai
mti kalabuzėn.

DU ORLAIVININKU SUDEGĖ

Du Chicagos orlaiviniifku 
sudegė, kuomet jų degantis 
orlaivis nupuolė Paperville. 
Priežastis nelaimės nežinoma.

Stankūno fotografija.

Paskutinė Šerno stotis.

Stankūno fotografija.

Dėdės Šerno pa
skutinė kelionė.

A. a. Juozas Adomaitis-Šernas.
Praeitų seredų, rugp. 9 d., 

liko palaidotas vis gerbiamas 
rašytojas, Juozas Adomaitis 
—Šernas. Vėlionies palydėti 
susirinko didelė minia (apie 
2,000 žmonių) prie p-nios Pet- 
raitienėjį namų, 3237 Auburn 
Avė. Tatai matosi didžiuliame 
paveiksle, kur “Naujienų” re
daktorius, d. P. Grigaitis, kal
ba į susirinkusiuos.

Kitas paveikslas vaizduoja 
paskutinę Šerno stotį. Paveiks
las buvo nuimtas ant kapinių. 
Prie grabo — iš dešines į kai
rę- stovi: Apliek. Poška, Dr. 
A. Zimantas, Dr. Draugelis, 
adv. Bradčulis, Beržinskis, Dr. 
Graičunas, etc. į kapines buvo 
susirinkę apie 1,000 žmonių.

RADO NEGYVĄ ŽMOGŲ.
Nežinomas žmogus, apie 40 

metų amžiaus, tapo atrastas 
vakar užpakaly Kavanangh’o 
restorano, 666 W. Madison 
gat. Policija mano, kad mirtis 
įvyko dėl girtybes.

PRAGYVENIMAS AT
PIGSIĄS.

La Saite viešbuty seredoj 
įvyko siuntinėjimo, vaizbos ir 
komunikacijos manadžerių 
konL’cHensija. Susirinkusieji 
išreiškė nuomonę, kad trum
poj ateity pragyvenimas — 
produktai ir trahsportačija — 
žymiai atpigusius. Pamatysi
me.

PRIĖMĖ MOKYKLŲ SĄMATĄ
Mokyklų taryba laikė specia

li susirinkimų priimti 1922 
metam mokyklų sumalu. Po 
trumpų diskusijų samąta, vir
šijantį $31,000,000, lapo vien
balsiai priimta. Tai reiškia, 
kad priimtoji sumala yra 
$3,000,000 didesnė už pereitų
jų metų sąmatų. Sumala tapo 
padidinta remiantis pakėlimu 
algų mokytojams, kas padidi
nęs išlaidas apie $2,000,000 
metams.

SUSIDŪRĖ GATVEKARIAI.
Pereitų seredų susidūrė Ma- 

dison ir State gat. gatvekariai. 
Tai įvyko apie penktų valandų 
l)o pietų, šeši žmonės lengvai 
sužeisti.

Į R. J. BISCHOFFO KREDI
TORIUS IR JŲ KOMITETĄ.

“Naujienų” utini. 185 ir 186 
Bischoffo Kreditorių Komite
tas įdėjo savo pareiškimų kre
ditoriams, prasergėdanias juos 
nuo priešų, kurie busiu dėl 
savo asmeninių apsiskaitymų, 
bandų kenkti to komiteto vei
kimui. Tame atsišaukime yra 
pasakyta daug, neteisybių, ku
riais pasiremdami atsišauku
sieji prašo" kreditorių tikėti 
jiems ir nešti dolerius už tai, 
kad komitetas teikiasi priimti 
jų kvitas nuo jų įdėtų pas Bis- 
choffų pinigų.

Pirmutinė neteisybė yra ta
me, kad kreditoriai vienbal
siai priėmė dabartinę Bischof
fo propozicijų. Mos ir kredi
toriai gerai žino, kad toji pro
pozicija ne lik nebuvo vien
balsiai priimta, bet nei pusė 
kreditorių nesutiko su ja; jų 
priėmė tik tie, kurie to sky- 
mo nesuprato.

Tolinus jie sako, kad vien 
priešas, kuris skleidžia netei
singas žinias, yra apmainęs 
savo kvitas --- pasakykite, ar 
jis davė po dolerį nuo kiekvie
no įdėto šimto, kaip dabar 
jus reikalaujate nuo kredito
rių? Ne, jis nedavė, : o jus at
lupate nuo nesuprantančių da
lyko po dolerį nuo šimto. Gi 
jei komitetas yra teisingas, titi 
jis gali tų padaryti ir be dole
rių ėmimo.

Mes nenorim, kaip jie sako, 
visų pinigų; niekas nereikalau
ja, kad Bischo'ffas atiduotų vi
sus pinigus, kokie pas jį yra; 
tegul jis lik atiduoda žino-, 
iiėms tiek, kiek jis yra skolin
gas. Ir jei mes to reikalauja
me, tai kieno mes esame prie
šai — kreditorių, ar tų, kurie 
nori kreditorius apgauti?

Jus sakote, kad jūsų priešai 
pamatę, kad jus galite atgauti 
savo praras tusosius pinigus, 
varų agitacijų prieš dabartinę 
jūsų propoziciją, bet tai yra 
tik tušti jūsų 'žodžiai. Jei jus 
norite įtikinti mus ir kitus 
kreditorius, kad jus lošiate at
viromis kazyroinis, tai paaiš
kinkite, kaip jus manote at
gauti tuos savo — ir kredito
rių — prarastus pinigus. Pas
kelbkite per laikraščius viešai: 
1 kų jus vadinate priešais — 
ar tuos kurie sudėjo pas Bis- 
choffų visus savo pinigus? 2. 
Ką jus žinote apie Bischoffo 
turtų ir kiek jo yra? 3. Kokiu 
budu jus manote atgauti žmo
nių prarastus pinigus; 4. Ar jus 
tikrai žinote, kad*kreditoriai 
gaus bent 25 nuoš. savo pra
rastų pinigų, ir 5. Parodykite 
skaitlinėmis, kiek Title Trust 
Co. dabar turi Bisčhoffo turto 
ir kiek jo turėjo tuojaus jam 
subankruti jus?

Kaip jus tų visa padarysite, 
lai turėsite teisę .vadinti’ save 
Bischoffo kreditorių draugais 
ir kalbėti jų vardu. Bet ar jus 
tų padarysite? Mes nemano- 
mc. Jūsų tikslas kitekis. Jus 
skelbiate, kad žmonės jau lai
mėjo, bet nepasakote kų laimė
jo. Jei pirmiaus kreditoriai 
sudėjo po 7 centus nuo šimto 
ir tais centais buvo palaikomi 
Meškiai ir kili gizeliai, tai tas 
nėra žmonių laimėjimas.

Taip pat kai kas gali laimėti 
ir iš dabartinės propozicijos. 
Mums yra žinomas vienas ko
miteto narys, kuris labai varo
si už dabartinę propozicijų. 
Jis skurdo taip“ kaip ir mes vi
si skurdume; bet. jis turėjo 
Real Estate ofisiuĮcų ir įdėjęs 
pas Bischoffų $400 jį priglaudė 
anie. Pasekmės buvo geros; 
jis tuojaus įsigijo baltų siutų 
ir ligšiol nenori kalbėti su 
žhlogum, jei tas pasako kų 
priešingo jo ar Bischoffo klo
tui. Jis tuojaus atidaro duris 
ir išprašo jį laukan.

Ir ve šitokie žmonės apsime
tę žmonių draugais, melžia 
juos toliaus. Žinoma, tokiems 
mes esam priešais. Jei komite
tas nori išsiteisinti, turi pir
miausia prašalinti tuos žmones 
iš savo tarpo, o paskui atsakyti 
į tuos klausimus, kuriuos mes 
jam čia pastatome.

-7Trys Buvusieji Bischoffo 
Agentai.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Stibatos “Naujienose” straip- 
snyj “Pranešimas Chicagos 
Lietuvių Visuomenei” korek
toriaus neapsižiūrėjimu įsibrio 
ve labai nemaloni klaida. 61 
eilutėj nuo viršaus sustatyta:

...(apie bendrojo komiteto 

sudarymų, jo preigas ir kom- 
pėticijas)...

Turi Duti:
...(apie bendrojo komiteto 

sudarymų, jo pareigas ir kom
petencijas).. .

Lietuvio Rateliuose
ATSIŠAUKIMAS.

'V 1 7.... .

Visose kolonijose draugijų 
valdybos, viršininkai ir visuo
menės darbuotojai, pasistesg- 
kite kuogreičiausia sušaukti 
savo draugijų ekstra susirin
kimus, kad galėtumėt nutarti 
draugijose apie dalyvavimų 
in corpore rengiamoj milžiniš
koj demonstracijoj, nedėlioj 
rugpjūčio 20 idenų Seventh 
Infanlry Regimėnt Arniory 
svetainėje. Draugijos, kurios 
nutars maršuoli in corpore, 
turės suvažiuoti į Bridgcporlų, 
iš kur prasidės maršavimas į 
7-th Begiment svetainę.

Taipgi draugijų viršininkai 
ir visi darbuotojai, išrinkti 
kolonijų komitetai ir veikėjai, 
kurie pritaria pažangiųjų sro
vių politiniam nusistatymui, 

‘yra kviečiami į susirinkimų
seredoj vakare, rugpjūčio 16

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Perlaidos:

Tel. 6. VI. J. Puidokas
No. 8979—E. Kurcin.
13093—D. Guarinienei
13780—A.
13818—C.
13825—0.
13830—M.
13832—K. Radvilas
13974—P.

: 13979—P.
13984—Z.

■ 13986—E.
13994—A. Gumas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų" ofise.

Čepulis 
Simaškienė 
Rezgienė 
Praniene

Žukas 
Petkus 
šepputaite 
Lalyt

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rioms tutras arti $400,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del lilatesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHCANIAN ALLIANCEOF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

JSL.-J______ L!____1 ______ "■

dienų, 8 vai. vak. Fellovvship 
svet., 831 W. 33 placc. Tame 
susirinkime bus suteiktos visos 
pilnos žinios apie demonstra
cijų ir apvaikšČiojimų. Malo
nėkite susirinkti kuoskaitlian- 
giausįai. Visus kviečia Ben
dros Pažangiosios Visuomenės 
Komitetas.

bAighton park.
Parapijohų susirinkimas.

Pereitos seredos vakarą, rug
pjūčio 9 d., Brighton Parko pa
rapijos svet., (mokyklos kamba
ry), 44-os ir Fairfield gat., įvy
ko susirinkimas, šaukiamas Lie
tuvos pripažinimo pažymėjimo 
reikalu . Kadangi pranešime bu
vo kviečiami atsilankyti visų or
ganizacijų valdybos ir šiaip vi
suomenės darbuotojai, be pažiū
rų skirtumo, tai susidomėjęs ir 
aš nuvykau.

Buvo garsinta, kad susirinki
mas įvyks 7:30 vai. vakaro, bet 
tik po astuonių pirmieji keli pa
vapi jonai atsilankė. Palaukęs 
pusvalandį, klausiu vieno parar 
pijono, ar greit susirinkimas 
pradės. Pavapi jonas žiovauda- 
damas atsako, kad pirmininkas

(Seka ant 6 pusk).

Slaiveikis
Simokaitis

11008—M. Pusdešriene
14013—E. Getvilienė
14057—J.
50608—J.
50646—S. Overling
50647—P.
50648—J. Vaitkienė
75110—S. Maršauskaite
75111—J. Talbogas
85135—J. Jurkšas
95060—E. Razminienė
Tel. 11. VII.
Tel. 11. VII.—V. Samarakaitė
12468—A. Urbavičius

Kaulakaitė

f - ........ ..  " 1 A
Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

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. Nedėliomis 16—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

DR. P, ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1
 3243 South Halsted St.

Tel.: Boulevard 7179
VALANDOS:

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

Chicago.

. ................ 1 ......................

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

, Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
K—I ■ I I M -.I.............UI . ..............

Df. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedūliomis nuo 9 iki 12 ryto
18?1 So. Halsted St., 

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

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėliotus ofisas yra 

Uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA^ 
DENTISTAS

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAšIUS } 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

1 L .. . .................... ■.................... . ’ ’ r*-”...........  -Z1111 1 1 ................. ■' T.—■■■■■■■
Telephone Yards 1532

. DR. J. KULIS '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago,
V— . .... . .............. .



(Seka nuo 5-to pusi.)

ADVOKATAS

OETROIT, MICHIGAN

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

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

J. Balchiunas pagelbininkaj 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St„ 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

Lietuviu Rateliuose.
ir kunigas dar neatsilankę. Ma
nau, dar truputį palauksiu. Pa
galios pasirodo ir pinnininkas su 
klebonu, tėveliu Brišką. Var
gais negalais susirinkimas tapo 
atidarytas 9 vai. vakaro.

Pirmininkas, atidaręs susirin
kimą ir pranešęs jo tikslą, pri
statė raštininką patikrinti atsi
lankiusius. Peršaukta visų šven
tųjų draugijų viršinikai, bet pa
sirodė, kad susirinkusiųjų skai
čius mažesnis, negu draugijų 
vardų. Toliau sekė pereito susi
rinkimo protokolo skaitymas (iš 
popiergalio), iŠ kurio paaiškėjo, 
kad apart “nobažnų” diskusijų 
nieko naudingo nebuvo nutarta 
Kitas parapijonas, regis Klimas, 
raportavo Centralinio Kolonijų 
Komiteto susirinkimą. Pasak 
jo, visos sriovės sutikusios ant 
astuonių punktų, bet tų punktų 
jis neįvardino. Jis sakė, kad 
daugiausia lermo butą prie pono 
Ragdžiuno punkto, bet ir čia ne
pasakė koks tas punktas būva

Toliau imta svarstyti susirin
kimo reikalas — kaip ir kokioj 
formoj Brighton Parko kolonija 
turi dalyvauti iškilmėj. Rašti
ninkas graudena nustatyti “ge
ras rules” “flegėms”. Jis sako: 
“Be to negalima. Jei leisime 
draugijoms dalyvauti su to-j 
kioms “flegėms”, kokioms jos 
nori, tai gali kilti nesmagumo— 1 
įvykti didelė revoliucija”. Kitas 
parapijonas jį suramino, sakyda
mas, kad iškilmei yra paimta 
valdžios vieta — McKinley Par
kas, ir tokioj vietoj, girdi, nieks 
nedrįsiąs kelti revoliucijos.

Viena moterėlė įneša rengti: 
kokį ten “flotą”, būtent, parėdy
ti gražiai troką, ir į jį posodinti 
gražią merginą. Kita" moterėlė; 
duoda pataisymą, kad “flotą” 
rengti Brightono Parko visos pa
rapijos vardu. Klebonas savo 
šypsą, matyt, tai moterėlei karš
tai pritaria. Pirmininkas sako, 
kad čia ne parapijos biznis ir 
dėlto parapijos vardo nereikią 
čia kišti. Raštininkas duoda 
dar kitą pataisymą — rinkti 
^‘floto” rengimo komisiją, kuri 
turėtų pakolektuoti pinigų tam

Kl. Jiirgelonis

NAUJIENOS, ChlcagB, III.
reikalui. Kitas pai'apijonas, re
gis Grybas, duoda sekama patai
symą prie iaštininko pataisymo: 
“Tas įnešimas geras. Aš su juo 
sutinku, bet įnešti ir pareini u jį 
palikti kitam susirinkimui”. Ki
lo lennas... Nusiramina... Eina 
prie balsavimo... Vienu rankų 
kėlimu nutarta rengti “flotą”, 
rinkti “floto” komisiją ir kolek- 
tuoti iš biznierių pinigų lėšų pa
dengimui. Viskas parapijoniš- 
kai, “parlamentariškai”.

Kįla ginčai iš kelių rinkti ko
misiją ir kaip pinigus kolektuo- 
ti. Niekas nenori apsiimti. Vie
nas geraširdis duoda “gera pata
rimą” sako: “Aš nueisiu į savo 
draugijos susirinkimą, ten rasiu 
daug jaunų vyruku ir pasakysiu 
šešis ar daugiau išrinkti pinigų 
kolektuoti”. Dalykas O. K.

Viena moterėlė sako, kad rei
kia turėti kokie nors ženklai ren
kant pinigus, nes tūlas gali pa
manyti, kad kokius “spęšelus” 
renkama. Ir vėl lemtas. Vie
nas parapi jonas, regis Banys, pa
siūlo tą dalyką pavesti R. J. Bi- 
schoffui ,girdi, “jis geriau paTy- 
tyręs negu mes”. Susirinki
mas nusikvatojo, bet pirminin
kui baisiai nepatiko. Mat tokie 
šposai ne vietoj.

Kitas pataria paimti klebono 
“pečėtį” ir parašą. Ant to pir
mininkas ir klebonas nesutinka. 
Klebonas, kurs per visą susirin
kimą tylėjo, pridūrė: “Parapijos 
ir klebono nereikia visur brukti, 
nes daugumui ja u tas nusibodo. 
Netikėkit, iš klebono jus nieko 
negausit. Tai gali atlikti lokalė 
valdyba arba komisija”. Pata
rimas vietoj — dalykas išrištas.

Susirinkimas buvo didelis: da
lyvavo 14 vyrų, trys moterys, 
klebonas ir aš, — veik visi pava
pi jonai.

’ apie 11 vai.
mą 
kė.

Susirinkimas užsidarė 
Uždarius susirinki- 

dar trys parapijonai atsilan- 
— Buvęs Parapijonas.

BRIDGEPORT. 
Prapuolė vyras.

Adomas Kalėda, valgomųjų 
daiktu krautuvės savininkas, 
568 W. 35 gat., pereitą ketver- 

u | gą išvažia vo į marketą nusi
pirkti reikalingų daiktų. Tie 
daiktai, kuriuos jis nupirko,» 
kiek vėliau tapo atvežti, bet 
Kalėda dar ir dabar nesugrįžo.

Jis buvo vedęs žmogus ir 
gražiai sugyveno su savo žmo
na. Jo žmona spėja, kad ar 
plėšikai kur nors sumušę jį 
paliko ar jis tapo sužeistas.

DR. \V. YUSZK’"WICZ I
Gydo visokias liga<>: fealvos, j 

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

1407 Mihvaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

lelephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. raka 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Neįdėt. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago. 111.

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142 
DETROIT, MICH.

ROSELAND.
Draugijų Sąryšio delegatų 

palaikančių Aušros knygyną 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 8 d. Aušros kamba
riuose. Delegatų atsilankė a>pie 
du trečdaliai. Pirmiausia skai 
tyla ir tapo priimta praeito

Pir- 
jau 
ant 

Kiti

susirinkimo protokolas. Paskui 
sekė komiteto raportai, 
mininkas pranešė, kad jis 
paėmęs Strumilo svetainę 
balandžio 23 d., 1923 m.
visi sekmadieniai iki minėtai 
dienai buvo užimti. Raštinin
kas pranešė, kad jis pasiuntęs 
paraginimą tom draugijom, 
kurių delegatai nelanko Sąry
šio susirinkimų. L. S. M. Rate
liui pasiųsta laiškas su nuro
dymais. Atsakymas Aušros 
svečiui pasiųsta į “Naujienas”. 
Raportas vienbalsiai priimta.

Knygiai raportavo, kad jau 
jie turi surinkę daug daiktų 
suaukotų nuo žmonių Aušros 
naudai. (

Komisija rengimo išvažiavi
mo pranešė, kad buvęs išva
žiavimas birželio 18 d. Wash- 
ington Ueights miškuose davęs 
pelno 220 dol. Antras išvažia
vimas davęs pelno 3 dol. Tre
čias išvažiavimas yra rengia
mas rugsėjo 3 dieną Washin- 
gton Ileights miškuose.

Nutarta surengti draugišką 
vakarėlį. Vakarėlio rengimui 
išrinkta komisija.

Prieš uždarant susirinkimą 
kai kurie delegatai pakėlė klau 
simą, kad reikalinga Sąryšiui 
išsirinkti korespondentas, ku
ris galėtų aprašyti Roselando 
progresyvių lietuvių veikimą. 
Apkalbėjus šį dalyką pasirodė, 
kad toks korespondentas šios

Panedėlis, Rugpjūčio 14, ’22

Lifebuoy padaro gražią, svei-

REIKIA DARBININKŲ
VYĖŲ ir MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EMEkolonijos lietuviams būtinai dienose —* .palengvina, o tankiui 
reikalingas, ypač reikalingas ir visai sustabdo išbėrimą ir 
nuosavas kdlrespondonlas Sa- diegiantį karštį.
ryšiui. Mat pastaruoju laiku
įvairiais slapyvardžiais prisi- ką kūdikio odą, taip kad ilgai-

dengę žmonės pradėjo daug niui augant išauga į tikrai gra- 
nebutų dalykų rašyti apie Są- žią ir sveiką odą.
ryšį. Jie net ėmė rašyti, kad 
buk aukautų daiktų Aušra ne
priima ir lt. Apart munšaino 
Aušra priima viską, ką tik 
geros valios žmonės jai paau
koja. ’ Korespondentas tapo 
išrinktas. Jo tikslas bus apra
šyti Roselando progresyvių lie
tuvių darbuotę.

— Korespondentai.

Joks kitas muilas tų dalykų 
nepadaro. Argi galima stebė
tis, jog tūkstančiai atsargių mo
tinų laikosi prie Lifebuoy dėl sa
vo kūdikių? Tai yra tyriausias, 
švelniausias muilas koks yra ga
limas padaryt.

Tirštas, burbuliuotos, sniego 
baltumu Lifebuoy putos pradžiu
gins besimaudančius mažutėlius.

BRIDGEPORTO ĮVAIRUMAI. 
Vėl nauja komedija.

Gal nebereikalo chieagiečiai 
sako, kad Rridgeportas, tai 
įvairiausių įvairybių centras. 
Ir, reikia pripažinti, ši koloni- 

įja yra pagarsėjusi ne vien tik 
spcšcldemokratais, 
mis’ 
mis, 
mis, 
Kas galėjo tikėti, kad kairysis 
"polius“ kada nors susisieks su 
dešiniuoju... Juoba, kad juo
du, taip sakant, paraleliškai 
žengė pirmyn viens kitam prie 
šinga erdve...

Vaikšto gandų, kad “Vilnis“ 
nusprendė sueiti j “bloką“ su 
“Dipugu“... Tokiam “blokui”, 
sako, daugiausia darbuojasi 
Jamontas. Kokiais tikslais tatai 
daroma, visiems aišku.. .

Ir naujieji “broliukai,” ku
rie sako, kad nereikia rūpintis 
pilvu, bet “aukštesniais idea
lais,” tokiam “blokui“ pilnai 
pritaria... —Bridgeportietis.

R. J. BISCHOFFO KREDITORIŲ

“procentais,” 
ir kitokiomis 
bet ir

“traicei- 
“vestuvė 
t ra d i ei jo 

“stebuklais.. .’

Laiškas Redakcijai
Kaunas, liepos 19 d. 1922. 

Gerb. Redakcija:
Lietuvių Moterų Globos Val

dyba, konstantuodama faktą 
gavimo iš Tamstų 59,100 auks. 
ir 5,300 auks. šiuo reiškia gi
lios padėkos už auką, kuri bus 
sunaudota našlaiči ir karo au
kų išlaikymui.

Kartu su šiuo mes tariame 
ačiū “Naujienų” Redakcijai ir 
už tą prielankumą, kurį ji da
ro talpindama savo skiltyse 
naudingų musų organizacijai 
žinių.

Priedas: Pajamų orderiai
Nr. 222 sumoje 59,100 auks. 
ir Nr. 224> sumoje 5,300 auks.

D. Šleževičienė, pirm.
B. Grigaitytė, sekr.

(Pajamų orderiai No. 222 ir 
No. 226 prisiųsta “Naujie
noms”. — Red.)

CUNARD LINIJA RAŠO:

Žinomas redaktorius vadovauja 
lietuviams ekskursijoj ant 

“Berengaria”.

Ponas A. Lalis žinomas lietu
vių dienraščio redaktorius iš 
Chicagos vadovauja didelį skait
liu jo tėvynainių ekskursijoje 
Cunard laivu “Berengaria”, ku
ris išplaukė šią savaitę į Cher- 
bourg ir Southampton. Jisai 
prižiūrės persėdimą pasažierių į 
laukiantį laivą ir keliaus su jais 
lig Klaipėdos.

Savaitinis išplaukimas “dide
lių trių”: — “Berengarijos”, 
“Eųuitanijos” ir “Mauretanijos” 
— visi turi “skersai prieplau
kos” Southamptone susisiekimą 
su visais vandenimis, linkui Dan- 
zigo, Klaipėdos, Pilau ir Liepo- 
jaus.

LAIMINGI KŪDIKIAI.

Jei jus pageidaujate, kad jūsų 
kūdikis butų linksimas ir laimin
gas, kad ir vasaros karščiuose, 
pabandyk prausti ir maudyti su 
Lifebuoy.

Nėra galima ne norėti, kad bi- 
le koks kūdikis butų linksmas 
ir užganėdinąs, jei jo oda nebus 
geroj padėty. Tai yra visa pas
laptis Lifebuoys stebėtinų pa
sekmių su kūdikiais.

Brausiant ar maudant su Li
febuoy apsaugoja kūdikį nuo 
šutinio ir piktumo — užlaiko 
juos vėsume karstuose vasaros

susirinkimas įvyks Columbia Hali, 
1700 W. 48th St., utaminke, rugp. 15 
d., 7:30 vai. vak. Visi Bischoffo 
kreditoriai kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes bus daug svarbių 
dalvkų 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 vai. vak. Visos notos turi 
būt sugražintos Kreditorių Komitetui 
iki rug-Aug. 15 d., 1922.
I.'l—i i i ■ UUWTIMM

Pranešimai
North Sidės Draugijų Sąryšis, ren

gia protesto mitingą prieš Johnsouo 
bilių, varžantį nepiliečius ateivius, 
pėtnyčioj, rugp. 18 d., 8 vai. vak.,
VVicker Park Svet., 2046 W. Nortb 
Avė., prie Milvvaukee ir N. Robey gat
vių. Protestuoti prieš tokius įstaty
mus yra bendras reikalas visų darbi
ninku, nes ir dabar visokie darbinin
kų varžymai žiauriais įsatymais yi).i 
nenakenčiami.

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

S. A. L. Ex-Kareivių Centro susi
rinkimas bus laikomas panedčlyj rugp. 
14 d., 7:30 v. v., Aušros svetainėje, 
3001 So. Halsted St. Visi nariai ir 
kuopų valdybos malonėkite laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbiu reikalų 
aptarimui. — Rašt. J. Elvikis.

J<ab«i Rva’-bus posėdis
Visi North Sidės lietuviu visuome

nės veikėiai ir draugi iu valdybos ma
lonės atsilankvti ptfnedely. rugpiučio 
14 d., 1922 7:30 v. v. posėdin. Svetai- 
men 1644 Wabansia Avė. šiame po
sėdy bus suteiktos visos žinios kas 
l’^k rengiamo preo-asvv§s lietu
vių visuomenes apvaikščiniimn.

— Komitetas.

KURI YPATA YRA MAČIUSI PO- 
licijantą areštuojant žmogų liepos 7 
ui., 192$, Mark White Sųuare Parke, 
prie 29-os ir Halsted gatvių anie 5 vai. 
no pietų. Malonėkite atsišaukti į 
Naujienas Box 92:f"

1739 So. Halsted St.

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU APS1VEDIMUI MERGI- 

nos arba našles, katra mylėtų gyventi 
ant ūkės. Ūkė randasi prie pat mie
sto; aš esu 28 metų senumo. Mylin
čios šeimyniška gyvenimų, atsišauk- 
damos prisiuskite paveikslą.

J. T.,
P. O. Box 146, Hinsdale, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apifc- 

•linkej. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

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

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios natrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos (už 
vietą kainos.

ISRENDAVOJIMUI
ŠTŲRAS ANT RENDOS $35.00 

j menesį; taippat yra ir studio ant 
rendos arba pardavimui, 
bus 
per

520

Kas pirks 
naudingingas biznis ir išdirbtas 
6 metus. Studio įgvventa 

JONAS BRADAUCKAS
W. 16 Avė., C?ary, Ind.

Kampas Jackson St.

ĮIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU ŠVARAUS KAMBA- 

rio su valgiu Brighton Parko apielin- 
kėj, tainat nedaro skirtumo, kad ir 
kitose anielinkėse.

Praneškit:
Naujiemj Skyrius, 3210 So. Halsted 

St., No. 8.

PARDAVIMUI PIENINĖ, GERAS 
biznis ir tinkama vieta, pienas par
duodama ant vietos ir išvežiojamas, 
pardavimo priežastis, važiuoju Lietu
von.

Atsišaukite greitai:
2241 W. 23rd Place

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

REIKIADARBININKP-
MOTERŲ

REIKALINGA mergina nešti 
valgius į stalus. Turi mokėti sa
vo darbą, alga gera.

NEW CITY RESTAURANT, 
4630 So. Ashland Avė.

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

REIKALINGA MOTERIS AR VE- 
dusi pora pridaboįimui 3% metų mer
gaitės. Duosiu kambarį vedusiems 
arba moteriai. Kitais dalykais susi
tarsim ant vietos. Atsišaukit.

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

antros lubos

REIKIA patyrusių operator- 
kų, prie coat fronts. šviesi, vėsi 
ir švari šapa. Atsišaukite pas:

IIAMMES CARNELL CO., 
833 W. ‘Jackson Blvd.

1

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Nuolatinis 
darbas.

A. OCRI,
1707 So. Canal St.

REIKALINGA veiterkaj šva- 
rę restauraciją; geros darbo są
lygos ir neblogas užmokestis. 
Atsišaukite: Universal Restau- 
rant, 750 W. 31st St.

REIKIA lARBININKįl
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojinvo 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. Herris, 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.

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

REIKIA tuo jaus patyrusio 
bučerio. Gera alga, gera vieta dėl 
gero darbininko. 219 E. 115 St., 
Kensington, III., Phone Pullman 
4346. 

» ___

REIKALINGAS VIRĖJAS (COOK) 
turi būti mokantis taisvti amerikoniš
kus ir lietuviškus valgius. Alga nuo 
$40.00 iki $50.00 į savaitę.

NEW CITY RESTAURANT 
4630 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS VYRAS APSIPA- 
žinusis su biznio vedimu, taipgi kele- 
tos salesmanų.

Atsišaukite:
Phone Lafayette 1044

Tarpe 6-7 vai. vak. arba laišku 
1789 So. Halsted St.

Box 90.

REIKIA vyrų abelnam dirbtu
vės darbui. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
WESTERN FELT W0RKS, 

4115 Ogden Avė.

REIKIA darbininko prie Brad- 
ley hammerio.

Atsišaukite:
2503 S. Wood St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

Jeffre arba mainysiu ant Fordo 
mašina randasi gerame stovyj, 
nes man perdidelė mano darbui. 
Atsišaukite, 3300 S. Union Avė.

PARDAVIMUI MAXWELL AUTO- 
mobilius pilnai gerame stovyj, taierai 
nauji, automobilius 5 sėdynių. Par
duosiu už labai niHa kainą $200.00 
(už du šimtu dolerių).

Kreipkitės šiuo antrašu:
2423 W» 46th St

PARDAVIMUI 2 FLATŲ BUDTN- 
kas. 17 kambariu prie Blue, Island ir 
Hoyno Avė., niiriausia visame mieste. 
ne«< tik .*4.200.00, pelno neša $52.00.

Kreipkite.*: ,
3825 W. 22nd St.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota j 
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.

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

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

PARDAVIMUI GROSERIS, ICE 
cream, kendŽių ir visokių smulkių 
daiktų kratuuvė; gera vieta, prie mo
kyklos. Parduosiu pigiai. Kreipki
tės į Naujienas, Box 93, 1739 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR 
lor, kampinė krautuvė, 200 priekis 
didelė keptuvė, kurioje dirba 400 dar
bininku. Stebėtina proga. Parduo
siu pigiai — važiuoju Europon. Kreip
kitės: 4

5266 Federol St..
Tel. Kcnwood 9797

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

Lafayette 6177

PARDAVIMUI GROSERNĖ TCE 
^ream ir visokių smulkmenų. Par
duosiu arba mainysiu ant namo. įlys
tas ilgam laidui, remta pigi, biznis 
senas ir išdirbtas: <rera proga norin
tiems turėti ge^a bizni.

505 W. 32nd St.

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

1834 Canalport Avė.

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

PARDAVIMUI Pool Table — 
už gana prieinamą kainą. ,

Kreipkitės:
4345 So. Ilermitage Avė. /

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas, parduosiu su ba
rais ir visais įtaisymais. Lysas 
ant 3 metų. Parduosiu pigiai. At
sišaukite, 5301 S. Paulina St.

PARDAVIMUI “Bridže Res- 
taurant”, vieta išdirbta nuo se
nai, renda nebrangi.

2308 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė labai pigiai. Biznis išr 
dirbtas.

Atsišaukite:
400 S. 12 Av., Maywood, III.

NKMKI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 FLATU 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 
praperte prie Ashland taipgi tuščia.

BOWES, 
5905 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namelis, piltas skiepas, du lotai 
kampas 64 Av. ir 58 St. Atsi
šaukite bile kada, išskiriant de- 
dėldienį.

PARDAVIMUI 4 PAGYVENIMŲ 
naujas mūrinis namas po 4 didelius 
kambarius su sun parlor, elektro švie
sa, maudynė, kietmedžio baigimas, 
geras skiepas, skalbynės, pečiaus ši
luma. Rendos neša $125.00; vertas 
$16,000, parduosiu už $13,500, savi
ninkas duos paskola. Kreipkitės 3330 
\V. 38th St., 2-os lubos užpakalis.

DIDELIS BARGENAS
Kas iieškot bizniavo namo, tai vra 

nroga bile koki biznį užsidėti, dabar 
Storas yra tuščias. 2 aukštų medinis 
namas, 2 nagvvenimai, ant antrų lu- 
8ų, ąpačinj 5 kambariai ir Storas tin
kamas bile kokiam bizniui. Rendoiž 
neša $86.00 į mėnesį. Parduosiu už 
$6,500, arba mainysiu ant bučernės, 
grosernčs, automobilio, loto, saliuno, 
ad kito kokib biznio bile kokioj apie- 
linkėi. Namas randasi ant Bridgepor- 
to. Kreipkitės ,tuoi

J. NAMON.
808 W. 33 Place, arti Halstpd St. 

Telephone Boulevard 1550

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARKE 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 aukštų. Storas su 4 kambariais už
pakalyje, 8kambadių flatas, viršuj su 
toiletu, maudynė, elektros šviesa, vis
kas gerame stovyje. Kaina $7,700.00 
cash. Savininkas

FRANK M. SCHVVARTZ 
2612 Ogden Avė.

TIKRAI PUIKUS IR PIGUS NA- 
mas. Mūrinis bungalow, už cash arba 
ant išmokėjimo, 5 dideli gyvenimui 
kambariai, fire place, knygoms šėpa, 
aržuolu baigtas dining roomas, čerpi- 
nė(tile)maudynė, balto enamelio mieg 
ruimiai, dideli porčiai iš priešakio ir 
užpakalio, su kratiniais sietais, grin
dys antaukštije. .Pleisteruota skie
pas su furnasu dėl šildymo. Verta 
pamatyt dėl apkainavimo.

J. H1LDING J6HNSTON
6533 S. Artesian Avė.

TĖMYKIT PIRKĖJAI 
PIRMAS TOKSAI DIDELIS 

BARGENAS.

Pardavimui 2 aukštų mūrinis namas 
po 6 ir 6 kambarius, štymo šiluma, 10 
metų senumo, frontas namo akmeni
nis. aukštas cimentuotas beismantas, 
elektra, maudynės. viduryj visur kiet- 
medžio, viskas sulig šios madbs įtai
symai. Namas randasi puikioj vie
toj, South Side, arti 55 bulvaro ir par
ku, netoli nuo visokiu bizniu ir ge- 
"ipnsia tvansportaciia; medžiais «nie- 
linkė an;>ugę. Rendos kožnas flatas 
n*>ša $75 00, garadžius, 2 mašinoms po 
®R00 i^v’Ro rendeg, *168 i mėnesi. 
Kaino tik .*9,600 — imokėt reikia 

kitus savininkas d”os na+s 
he iokiu iškašč’u. Skubėkit 
nevisados toks bargenas pa-

*4.000. o 
me^Fiu 
r*’’PiT. ha 
sitaiko.

J NAMON.
808 W. 33 Place, arti Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
bučernė ir grosernė, labai pigiai, mai
nysiu ant loto, kas turit Brighton Par
ke ar Soutr, Side. Priežastis parda
vimo svarbi, nemokantį biznio išmo
kinsiu. Biznis gerai eina. Atsišau
kite tuoj.

808 W. 33 Place, arti Halsted St.

STOCKAI-SEROS
SUPERKU pilnai apmokėtus 

Šerus Co-operative Society of 
America, moku $12.00.

L. J. MATIIEB, 
6807 S. Union Avė.

Phone Englewood 0187

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinis klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresėa.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba, rašy

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininke.

AMERIKOS LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA

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

bų, skaitliavimo, greitrašystes, 
knygvedystės, ptrklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIŪ MOKYKLA
Porsikclc

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

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

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
Ir pasimatyk ^u mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Divbdon St.
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