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Talkininkų konferencija pairo
> i ■ ■ B I

Gal ryto baigsis angliaka
sių streikas

Antracito kasyklų savininkai 
siūlo taiką

Lietuvos žinios

Talkininku konferencija 
paįro.

Talkininkai neįstengė susitai
kinti apie Vokietijos kontri

bucija.

LONDONAS, rugį). 1 į- 
Talkininkų konferencija dėl* 
Vokietijos kontribucijos šįva
kar paįro nepadariusi jokio su
sitarimo.

Veltui Anglijos premieras 
Lloyd George, Francijos pre
mjeras Poincare, Belgijos 
premjeras Theunis, Italijos už
sienio reikalų ministeris Scha- 
nzer ir Japonijos ambasado
rius Hayaši, prigelbiami dide
lio būrio ekspertų, tarėsi tarp 
savęs daugiau kaip savaitę laiko 
bandė susitaikinti apie suteiki
mą Vokietijai moratoriumo. 
Anglijos ir Francijos nuomo
nės buvo taip skirtingos, kad 
negalima buvo rasti jolcio pa
mato susitaik iinui.

Prieš praskilsiant posėdžiui 
premieras Poincare pareiškė, 
kad susitarimas apie Vokietiją 
yra negalimas, bet jis pridūrė, 
kad delei to nebus paįriino są
jungos tarp Anglijos ir Franci
jos.

Manoma, kad bus sušaukta 
kita konferencija.

Ryto užsibaigęs anglia- 
kasiy streikas.

Tokių žinių gavusi valdžia.

AVASHINGTON, rugp. 14. — 
Valdžios nariai gavo konfiden
cialių žinių, kad angliakasių 
streikas užsibaigs seredoj ir 
tuojaus prasidės anglių kasi
mas didelėj skalėj.

Pranašauja greitą anglia
kasių streiko užsibaigimą.
I^ewis sako, kad angliakasių 
streikas gali dalinai užsibaigti 

bėgyje 48 valandų.

OLEVELAND, ()., rugp. 11.
Angliakasių unijos preziden 

tas Lcwis sako, kad centrą li- 
niame minkštųjų anglių lauke 
angliakasių streikas gali-dali
nai užsibaigti bėgyje ateinan
čių 18 valandų. Tam pasaky
mui pilnai pritaria dalyvaujan
tis konferencijoje kasyklų sa
vininkai.

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

šiandie — Giedra, nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:57 vai., leid
žiasi 7:52 v. Mėnuo teka 11:20 
vai vak.

Derybos su nepriklausomai
siais savininkais progresuoja 
ir yra vilties, kad su jais jau 
greitai bus susitaikinta. Kada 
su jais bus susitaikinta, strei
kas jų kasyklose bus tuojaus 
atšauktas ir angliakasiai tose 
kasyklose sugrįš į darbą. Nėra 
abejonės, kad tada veikiai pa
siduos ir tie kasyklų savinin
kų, kurie dar nenori taikintis 
su angliakasiais, kaip Indianos 
ir Illinois kasyklų savininkai, 
kurie reikalauja atskirų dery
bų ir sutarčių, kurios paliestų 
vien tik jų valstijos kasyklų 
savininkus.

Antracito kasyklų savinin
kai siūlo taiką.

Derybos su jais atsinaujins 
Philadelphijoje.

OLEVELAND, Ohio, rugp. 
1-1. -- unijos pre
zidentus John G. Lcvvis šian
die gavo nuo antracito (kietų
jų anglių) kasyklų’ savininkų 
pasiūlymą užbaigti angliaka
sių streiką senosiomis algomis. 
Pasiūlymą prisiuntė antracito 
kasyklų savininkų skalės ko
miteto pirmininkas Samuel D. 
VVarriner.

Kasyklų savininkai kviečia 
angliakasius atnaujinti algų 
derybas Philadelphijoje seka
mą seredą. Lerwis tą pakvieti
mą priėmė, nes savininkai yra 
padarę didelį nusileidimą, ku
ris veikiausia prives prie susi- 
taikinio ir atšaukimo antracito 
angliakasių streiko.

(Antracito angliakasiai rei
kalavo pakelti algą 20 nuoš., 
liet kasyklų savininkai siūlė 
algos nukapojimą. Dabar gi jie 
siūlo palikti algą tokią, kokia 
buvo prieš paskelbimą strei
ko).

Angly produkcija nepadi
dėjo.

VVASHINGTON, rugp. 14. — 
Nežiūrint prezidento Hardingo 
paskelbimo, kad anglių kasyk
los turi atsidaryti ir pradėti 
veikli po apsauga kariuome
nės, kasyklos visai neatsidarė 
ir anglių produkcija nė kiek 
nepadidėjo. Valdžia delei to 
yra nusiminusi ir pranašauja, 
kad angliakasių streikas, jei jis 
ir toliau tęsis, gali turėti labai 
rūsčių pasekmių visai šaliai.

Areštavo angliakasius.
KNOXVILLE, Tenn., rugp. 

14. — Gubernatoriaus įsaky
mu Glaiborne paviefto šerifas 
areštavo 9 streikuojančius an
gliakasius, kuriuos teismas yra 
apkaltinęs.

Šerifas su savo pagelbinin- 
kais šiandie nuvyko į Mingo 
kaimelį išmesti iš namų liku
sius streikuojančius angliaka
sius.

Svarsto Hardingo pasiūly
mą.

't '
WASHINGTON, rugp. 14.

— Geležinkelių kompanijos 
tūlomis sąlygomis jau priėmė 
prezidento Hardingo pasiūly
mą, kad senumo darbo teises 
dėl streikuojančių geležinkelie
čių išspręstų geležinkelių dar
bo taryba.

Dabar tą patį klausimą -ava r 
sto ir geležinkeliečiai. Kalba
ma, kad streikieriai jau buvo 
nutarę atmesti tą Hardingo 
pasiūlymą, bet tas nutarimas 
nėra skelbiamas ir šiandie
streikieriai turėjo pasitarimą 
su kitomis geležinkeliečių uni
jomis keturiomis brolijo
mis. Nesitikima, kad geležin
keliečiai duos atsakymą dar 
per porą dienų.

Darbininku bylos jury paleis
tas.

CHICAGO. — Vakar tapo 
paleistas dėl nesusitaikimo ju
ry, kuris teisė namų budavoto- 
įų vadovus Mader ir McCarthy 
ir neva prisipažinusi kaltinin
ką Millerį, kurie buvo kaltina
mi užmušime dviejų policislų. 
Apie jury vaigšto visokių gan
dų. Kalbama, kad jury nus
pendė paliuosuoli Maders ir 
McCarthy, tik negalėjo susitai
kinti apie Millerio kaltumą. 
Kiti sako, kad nesusitaikimas 
jovęs didesnis. Jury tarėsi 61 
valandą. 

Veikiausia ■valstija reikalaus 

taujo bylos nagrinėjimo seka
mą rudenį.

10 žmonių užmušta.

ANNANDALE, Minu., rugp. 
14. — Keistoj nelaimėj, ku
rioj traukinio užbėgi mas ant 
truko sudaužė du traukinius, 
žuvo daugiau kaip 10 žmonių 
ir 40 žmonių liko sužeista. Jau 
atkasta 10 lavonų, bet mano
ma, kad po griuvėsiais yra 
dar vienas ar du lavonai. Su
žeistieji išgabenti į Minneapol- 
is.

Anglijos angliakasiai nesideda 
prie komunistų.

LONDONAS, rugį). 14. — 
Anglijos angliakasių federaci- 
a nutarė nesidėti prie komu

nistų internacionalo ar prie 
Rusijos bolševikų. . Įnešimas 
prisidėti prie komunistų inter
nacionalo tapo atmestas ang
liakasių konvencijos 883 bal
sais prieš 118.

Nutarė streikuoti.

CHICAGO. — Chicago, Au
rora and Elgin elevatorių train 
menai 304 balsais prieš 34 
nutarė paskelbti streiką, kom
panijai atsisakius pakelti algą 
ir pakeisti niekurias darbo są
lygas. Kada streikas bus pas
kelbtas, dar nežinia, tai palik
ta valdybai nuspręsti.

Japonai mažina armiją.

TOKIO, rugp. 14. —Japoni
ja pradėjo mažinti savo armi
ją. Dabar paleista iš kariuome
nės 4,000 kareivių. Viso bus 
paleista 56,000 kareivių, taip
jau keli generolai ir augštesni 
oficieriai.

100 žmonių sužeista.

BUFFALO, N. Y., rugp. 14. 
— 100 žmonių liko lengvai su
žeisti N. Y. Central pasažieri- 
niam traukiniui nušokus nuo 
bėgių.

Chicagos Lietuvių Demonstracija
Ateinančioje nedėlioję, rugpjūčio 20 dieną, pažangioji 

Chicagos lietuvių visuomenė turės didelę demonstraciją ir 
prakalbas pažymėjimui
LIETUVOS PRIPAŽINIMO IR LIETUVOS KONSTITU

CIJOS PRIĖMIMO.
Bus taip pat protestas prieš registraciją, kaipo skaudžiai 

apsunkinančią Amerikos lietuvius ir grąsinančią jiems pi
lietybės teisių netekimu.

Draugijos, kurios dar nesate nutarusios dalyvauti de
monstracijoje, šaukite extra-mitingus, kad galėtumėte pri
sidėti su savo vėliavomis irbenais!

Demonstracijos vieta bus tuoj pranešta. Prakalbos gi 
įvyks milžiniškoje Seventh Infantry Regiment Armory 
svetainėje (3101 S. VVentvvorth Avė).

Rusija tarsis su Chinija. 
apie Mongoliją.

PEKINAS, rugp. 14. — Ado
lfas Joffe, kuris su 200 pagel- 
bininkų važiuoja į Harbiną ir 
Pekiną, bandys tartis su (kū
nijos valdžia apie sugrąžinimą 
Mongolijos, kurią dabar kon
troliuoja bolševikai. Rusų pre 
sos biuras vadina Joffe pilna
teisiu Rusijos atstovu tartis su 
Chinija, bet Chinijos ministe
rija sako, kad jis vyksta į 
čia neoficialinįai.* »

Už lai, kad rusai sugrąžins 
Mongoliją, jie reikalauja iš 
Chinijos padaryti prekybinę 
sutartį ir užmokėti išlaidas 
okupacijos Urga, kurią buvo 
pasigriebę bolševikų kareiviai.

Delei Joffe ir jo štabo atvy- 
l<ini<> į vedama aštri cenzura, 
kad jis negalėtų vesti propa
gandos.

12 žmonių uždaryta kasykloje.

KNOXVILLE,> Tenn., rugp. 
14. — Gauta žinių, kad Evarts, 
Ky., kasyklose i delei užgriuvi- 
mo tapo uždaryta 12 angliaka
siu, c

Siūlo taiką sukilėliams.

LONDONAS^ rugp. 14. — 
Airijos Laisvos Valstijos vald
žios galva Michaei Collins pa
siūlė taiką Airijos sukilėliams 
respublikonams.

CHICAGO. —Užpereitą nak
tį Blackstone viešbuty urnai 
pasimirė didžiųjų korporacijų 
advokatas-mi'lionicrius Levy 
Mayer, vienas iš turtingiausių 
advokatų visoje šalyje.

NACOGDOCHiES, Tex., rug
pjūčio 14. — Maskuota gauja 
pastvėrė Dr. Kahn, išgabeno 
į laukus, ten jį nuplakė ir pas
kui parvežė į miestelį išmetė 
iš automobilio.

AiRION, Belgijoj, rugp. 14.— 
Belgijos muitinė užgriebė ke
lis milionus frankų vertas 
brangmenis, pirmiau priklau
susias Rusijos Romanovams.

NEW YORK, rugp. 11. — 
Liepos mėn. nelaimėse Ncw- 
Yorke liko užmušta 228 žmo
nės. Lygiai tokis pat skaičius 
žmonių nelaimėse žuvo ir pe
reitais metais liepos mėn.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpjūčio 14 <L, užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100 kronų ............... Uc
Belgijos 100 frankų ............ $7.68
Danijos 100 frankų ........... $21.52
Finų 100 markių ................... $2.12
Francijos 100 frankų ........... $8.10
Italijos 100 lirų ....... '..........  $4.60
Lietuvos 100 auksinų ........... 13c
Lenkų 100 markių ............... ' l%c
Norvegų 100 kronų ........... $17.32
Olandų 100 guldenų ........... $38.84
švedų 100 guldSnų............... $26.25
Šveicarų 100 markių........... $19.04
Vokietijos 100 markių ........... 13c

Pakėlė algą jūreiviams.
OLEVELAND, Q., rugp. 14. 

— Laivų savininkų asociacija 
paskelbė, kad pradedant nuo 
rugsėjo 1 dienos, alga visiems 
didžiųjų ežerų laivų darbinin
kams, žemesniems už atestuo
tus oficierius, bus pakelta $15 
į menesį. Betgi laivai ir to
liau bus operuojami “open 
shop” pamatais.

Pasimirė lordas Northc'.iffe.

LONDONAS, rugp. 14.
Čia pasimirė lordas Northclif- 
fe, kurio tikroji pavardė yra 
Alfrcd Charles William Harm- 
sworth. Jis buvo savininku 
daugelio žymiausių Anglijos 
geltonųjų dienraščių ir žurna
lų. Jis buvo 57 m. amžiaus.

5 žmones prigėrė.

LAMAR, Col., rugp. 14. — 
Penki žmones prigėrė Bran- 
don ežere, apvirtus plokščia
dugnei valčiai. Nė vienas bu
vusių valty neišsigelbėjo.

LONDONAS, rugp. 14. — Iš 
Helsingfprso pranešama, kad 
Rusijos legacija paskelbė, jog 
laike nesenai buvusių Rusijos 
laivyno manevrų paskendo tor
pedinių laivų naikintojas. 
Smulkmenų nepaduodama.

Okupuotuose Lietuvos 
Rytuose.

E. GARDINAS. — Liepos 
m. 13 d. sukilėliai gudai sude
gino viršaičio Filipavičiaus 
dvarą, Ostrinsko valsčiuje.

—Liepos mėn. 14 dieną po
ros kilometrų atstu nuo Mar
cinkonių susirėmė partizanai 
su lenkų, kavalerija. Susirė
mime sužeista 3 lenkų karei
viai ir atimta 1 šautuvas. 'Tą 
pat dieną neutralėj zonoj Mer- 
gežerių kaime partizanų paim
tas nelaisvėn lenkų 41-jo Kel- 
cų batalijono kareivis su veži
mu ir arkliu.

—Liepos m. 15 d. Marcinko
nyse susimušė lenkų kareiviai 
su vietos gyventojais. Mat, 
ūkininkams reikėjo pievas šie
nauti, o kareiviai ėmė jose sa
vo arklius ganytis. Užmušta 1 
kareivis ir sužeista 2.

—'Liepos m. .16 d. išsprog
dinta siaurųjų gelžkelių tiltas 
ant Kotros upės ir sugadinta 
linija viso kilometro ruožte. 
Lenkai mėgina taisyti tą tiltą, 
bet jiems kliudo partizanai: jie 
tiltą apšaudo — ir darbininkai 
išbėgioja.

VILNIUS.

šarančiai (škėriai).

Ašmenos apskrity pasirodė 
daugybe sąrančių, kurie baigia 
naikinti žirnius, ilnus ir vi
kius. Vietomis apsėdo ir mie
žius.

Okupuoto] Lietuvoj
E. GARDINAS. — Baltgud- 

žių kovos dėl laisves. Liepos 
mėn. 19 dieną Zubrovo kai
man Bersiu valsčiaus, buvo at
siųsta keli būriai išgaudyti 
partizanų, susprogdinusių čia 
tiltą ant Kotros. Vienas iš tų 
burių (81 pulko), skaičiuje 18 
žmonių, ištisai tapo partizanų 
išnaikintas. Liepos m. 1,9 d. 
tarp Mostų ir Rožankos fugasų 
sprogimu sukilėliai sulaikė ka
rinį ešeloną ir nuginklavo ka
reivius. Ginklai ir amunicija 
išdalinta gyventojams. Liepos 
m. 19 d. ties kaimu Lipčanska- 
ja Ruda, Lydos apskr. ištiko 
susirėmimas sukilėlių su baud
žiamuoju buriu. Pagelbon 
baudžiamajam burini buvo pa
siųstas atsargos batalionas 6-to 
legionų pulko, kuris perėjęs 
sukilėlių pusėn.

Neutrali? zona.
Lenkų partizanų puldinėjimai.

E. KAUNAS. — VII. 25 apie 
15 vai. 30 min. lenkų partiza
nai iš vienasėdžio Vidnopoliai, 
į rytus nuo Musninkų, apšau
dė musų sargybą palei kaimą 
žodžiai ir lengvai sužeidė mu
sų sargybinį. Pradėjus šaudy
ti musų sargybai partizanai at
sitraukė gilumon neitralinės 
zonos. Apie priešo nuostolius 
žinių nesą.

VII. 26 apie 2 vai. lenkų pur- 

tizanai, skaičiuje 15 žmonių, 
užpuolė musų atskirą lauko 
sargybą ties kaimu Užužčliai 
ir apšaudė salvėmis. Nukovė 
du musų kareiviu. Musų sar
gybai užėmus apkasus ir ati
dengus ugnį į puolančius par
tizanus1, pastarieji atsitraukė 
gilumon neitralinės zonos. Ta 
pačią naktį vienkiemy Augu- 

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,
J) 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 ; ' l

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

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

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulerard 0672

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Lašt 115-th Stn Tel. Pullman 9659

nai, du kilometru į šiaurę nuo 
Okmentcai (šiapus demarkaci
jos linijos) nežinomi piktada
riai nukovė vieną telefonistą ir 
antrą sužeidė.

Lenkai vėl užpuolė.
Š. m. liepos mėn. 26 <1. lenkų 

“partizanai”, stovintieji kaime 
Avižancy, užpuolė Širvintų 
miestelį, kur įsiveržę spėjo api
plėšti vieną krauluvninką pil. 
Baroną; išdaužė krautuves 
langus, paėmė visus pinigus, 
manufaktūros prekes ir kl.; 
paskiau krautuvei) metė ranki
nę granatą. Pagalios vietos mi
licija neprašytus svečius išvijo.

Nepaprasta audra.

MERKINE. — Liepos mėn. 
16 <1. 18 valandą pakilo iš žie
mos vakarų debesys ir, eida
mas ruožu apie 15 verstų Dru
skininkai — Merkinė — Varė
na, nuklojo ledais laukus, ka
me baltavo vietomis apie porą 
valandų laiko. Ledų didumas 
siekė ik« 2 colių. Merkinės mie
stely rotas namas liko su ne
išdaužytais langais, išdaužyta 

530 langų, laukuose javai su
guldyti prie žemės, medžių ša
komis nuklotas kelias. Lietus 
buvo taip smarkus, kad van
duo per pusę valandos laiko, 
bėgdamas iš miestelio skersai 
plentą, užnešė plentą smėlio 
sluogsniu storumo pusantro 
metro. Vykdamas susiekimo 
ministerijos leiift-vus automobi
lis įklimpo ir tiktai per pus

antros valandos laiko vietos 
gyventojų pageiba buvo atkas
tas ir ištrauktas. • Nukentėjo 
Merkinės apylinkėj 10 kaimų. 
Seni žmonės sakosi dar nema
tę iki šiol tokio didelio lietaus 
ir tokių didelių gpbalų ledo. 
Ūkininkams padaryta labai 
daug nuostolių.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš GELžKELIEčIŲ GYVE
NIMO.

jis nupiešė dabartinę Lietuvos 
pramonės padėtį ir naudą iš 
busiančios audeklinės, perstatė 
susirinkusiems jau lig šiol pa
tirtas dėl to darbo klintis bei 
sunkenybes. “Tūli * priešai”, 
tarė kalbėtojas, “turbūt iš pa-

Kaunas. — “Naujienose” jau 
buvo rašyta, kad likviduojant 
pradėtąjį š. m. 5 gegužio gelž- 
keliečių streiką, padieniams 
dirbtuvių ir stoties darbinin
kams, turį) kitko, buvo paža
dėta davinėti produktus. Bet 
sustreikavusiems darbininkams 
kams pradėjus dirbti buvo pa
skelbta, kad jie pažadėtų pro
duktų nebegausią, o vieton jų 
busią mokama pinigais sulig 
rinkos kainų. Taigi dabar pa
dieniams darbininkams už 
negaunamus produktus gelžke- 
lių valdyba moka pinigais. Už 
birželio mėnesį Kauno gelžke- 
lių dirbtuvių visi padieniai dar
bininkai bei aniatninkai gavo 
po 819 auksinų produklinių.

Gi visi etatiniai (mėnesiniai) 
gelžkelio tarnautojai, nors al
gas ima nedidesnes už padie- 
ninius, negauna nei produktų, 
nei piniginio atlyginimo. Be to 
ligi šiol visi padieniai ir mėne
siniai gelžkeliečiai gaudavo iš 
savo tarnybų žinybos papigin
ta kaina kurui malkų, bet da
bar girdėt, kad gelžkelio ūkio 
tarnyba nebeduosianti jiems ir 
malkų.

Taigi, kaip matome, 
das gejžkclių tarnybos 
tojų aprūpinimas labai 
malus. —Gelžkelietis. .

vieno- 
tarnau-
nenor-

AMERIKOS IR LIETUVOS 
KORPORACIJOS AUDEKLI
NĖS FABRIKO AKCININKŲ- 
NARIŲ VISUOTINAS SUSI

RINKIMAS.

Kaunas. Pirmadieny, lie
pos 17, 8 vai. vakaro, Liaudies 
namuose, įvyko • Amerikos ir 
Lietuvos Korporacijos Audek
linės fabriko akcininkų visuo
tinas susirinkimas. Žmonių 
prisirinko pilna sale. Dalyva
vo ne tik akcininkai, bet nema
žai ir svečiu. Išskiriant tris 
kunigus ir civilius inteligentus, 
dalyviai buvo fiaudis—miesto 
darbininkai ir atvykę iš provin
cijos kaimiečiai.

Susirinkimą atidarė audekli
nės fabriko pirmininkas, pil. 
J. Kazlauskas, kurs daugiausia 
ir kalbėjo audeklinės reika
lais— apie jos reikšmę bei svar
bą musų besikuriančios valsty
bes gyvenime.

Atidaręs susirinkimą, pil. 
Kazlauskas pirma pasveikino 
susirinkusius akcininkus ir 
svečius (lekuodamas už prita
rimą jų sumanymui ir linkė
damas visiems kuogeriausios 
kloties ir vienybes.

Platesnį pranešimą, kas jau 
vra nuveikta audeklinės staty
mo darbe, padarė inžinierius, 
pil. Skripka. Iš pranešimų pa
sirodė, kad fabrikas su 
t debesiais ir dideliu 
sklypu nupirktas visai 
—už 3,367,(XX) auksinų,
dien nupirktasis turtas jau yra 
vertas virš 30,(XX),(XX) aksinų. 
Taigi čia esąs nemažas laimė
jimas.

Audeklinės fabriko statymo 
srity jau atlikta šie darbai: 
padarytas fabriko planas, 
griaunami ąpgriuvusieji trio- 
bėsiai ir netinkantieji naujam 
fabrikui namai, gaminama sta
tybos medžiaga ir t.t.

Fabriko pastatymas ir jo ga
lutinas užbaigimas priklausys 
nuo to, kaip greit pavyks su
rinkt reikalingos įtaisymui lė
šos ir kokios bus aplamos bė
gamojo momento apystovos. Gi 
fabriko iniciatoriai dūsią visas 
pastangas pastatyti fabriką 
kai į) galima greičiau. *

Pakalbėjus inžin. p. Skripkai 
ir kitiemss keliems kalbėto
jams, p. Kazlauskas padarė 
platesnį papildymą audeklinės 
reikalais. Pasak jo, audeklinės 
akacijos yra jkoijįdruotos ant 
6,(XX),(XX) auksinų, bet prie da
bartines brangenybės prisieis 
pakelti įkoijioravimas iki 20,- 
000,000 auksinų. Savo kalboj

visais 
žemės 
pigiai
Šian-

i ir Lietuvos priešų pinigus, pa
raše į Ameriką pirkusiems mu
sų audeklines akcijas draugams 
melagingus laiškus, pranešda
mi, kad iš sumanytosios au
deklinės niekas išeis. Girdi, 
Kazlauskas su savo sėbrais 
nieko neveikiąs, o surinktuo- 
sius\ pinigus baigiąs prašvilpt 
ir t.t.”.

Po tokių informacijų jis jau 
gavęs keletą labai nepalankių 
laiškų iš Amerikos. Vienas laiš
ko autorius už išviliotus pi
nigus pasiūlęs nusipirkti .virvę 
ir pasikarti; antras sakąs, le- 
susprogsta tau plaučiai, tu apr 
gavike; trečias!— reikalaująs 
sugrąžinti įduotus pinigus ir lt.

Pabaigus jam kalbėti, pub
lika garsiai ploja ir pasigirsta 
balsai: “Valio p. Kazlauskas, 
valio amerikiečiai!”

Galop iš publikos išeina pa
prasta mergaitė-akcininke ir į- 
teikia pil. Kazlauskui gyvų ge
lių buketą. Kazlauskas karštai 
dekuoja. Publika rengias skirs
tytis, bot ja sulaiko kaunietis, 
p. K., ir išreiškia karštą padė
ką broliams amerikiečiams už 
jų pasiryžimą kelti musų 
skurstančios tėvynės pramonę. 
Susirinkimas pasibaigė.

—P. Klimka.

prakaitu Lietuvos žemelę. Ki
ti, kad ir svetur augę, bet Lie
tuvą mylėdami norėtų svetur 
įgautą mokslą, patyrimą ir tur
tą parvežti ir pritaikinti Lie
tuvoje. Butų neteisinga ir la
bai skaudu, jeigu jiems butų 
apsunkinta priėjimas prie Lie
tuvos pilietybės ir Lietuvos že
mės, jeigu jiems reikėtų net 5 
metus gyventi Lietuvoje be sa
vo lizdo, be pilietybės teisių. 
Del tų lai, svarbiausia, prie
žasčių kovo 29 d. 1920 m. ir 
buvo paskelbtas laikinojo Lie
tuvos pilietybes įstatymo pa
pildymas, kurs skamba šitaip:

Prie § pridėti pastebėjimą: 
Išimtinais atsitikimais Minis- 
terių Kabineto nutarimu gali 
būti priimtas Lietuvos piliečiu 
svetimšalis, kuris ir nėra išgy
venęs Lietuvoje paskutinių 
penkerių metų (§2 p. 1.)

Prie §4 pridėti pastebėjimą: 
Išimtinais atsitikimais Ministe- 
rių Kabineto nutarimu gali bū
ti leista svetimšaliui pirktis ir 
kitokiu budu įsigyti Lietuvoje 
nuosavybę ir nekilnojamasis 
turtas.

Tais dviem priedais prie ano 
pirmojo pilietybes įstatymo 
Amerikos lietuviams, jau nebe
tekusiems Lietuvos pilietybes, 
tapo atidarytos durys, kurio
mis jie lengvai galėtų prieiti 
prie Lietuvos pilietybes ir prie 
teises įsigyti sau nekilnojamo-

keitalu kietąjai vežinai ir gal 
net kuralu motorams. t

Tas, anot Chemijos biuro vy
riausio padėjėjo d-ro W. W. 
Skinnero, išėjo, išgavus iš kuku
rūzinių galvenų antrinį gaminį 
vadinamą furfural. Ačiū Che
mijos biuro darbuotojų Dro Fre- 
derick B. La Forge ir Gerald H. 
Mains darbui tapo padarytas ga
limu furfuralo pagaminimas ko
merciniu plotu apie po 6 centus 
svarui.

Anot dro Skinnero, furfuralo 
gaminimo svarba dideliu plotu 
yra aiški, atsimenant, kad iš jo 
galima dirbti daugybe visokių 
daiktų, k. v., spaudoms atlajds 
— lengvas, tvirtas pakitalas 
elektrotipams .—. fonografiniai 
rekordai, lekieriai, pypkėms ci- 
bukai, elektrinių instrumentų 
dalys, kupos pirmiau buvo daro
ma iš kietosios vežinos ar guta- 
perkos, sagos, šepetukams kote
liai, klijai ir daugybė kitų daik
tų, kurie dabar yra. daromi iš 
sintetinės rėžiuos junginių.

Dr. La Forge sako furfural 
sekas vartoti kaipo kuralas au
tomobilinėms mašinoms. Bet

dėl jo augšto užvirimo laipsnio 
jo negalima vąrtoti prie to ga< 
ruoklio, kuris yra pritaikytas 
gazolinai.

Furfuralo pagaminimas yra 
lengvas: kukuruzinės galvenos 
su trupučiu vandens supilama į 
cilinderį, arba garinį virtuvą ir 
paleidžiama apie 135 r svarų 
spaudinio garas. Pavirinus apie 
dvi valandas iš kukuruzinių gal
venų išeina furfuralas ir garu 
išpustas pereina per tiršįintuvą 
ir susirenka vandeny kaipo fur
furalo tirpalas.

NUO MERGYSTES
IKI MOTERYSTEI

Skausmus ir galimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofisą

DRAUGAS REIKALE

J. P. WAITCHES
LAWYEK Lietuva Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Avc.

Tel.: Pullman 6377.

Pasiliuosavusi moteris su 
Lydia E. Pinkham Vegetab- 
le Compound.

. , į , ‘""T.... -—!-*•-» )
Emporia, Kansas. — ‘^Pradėjau 

naudot Lydia E. Pinkham gyduoles 
metų eile atgal, 
kuomet buvau dar 
mergina. Per ke
letą metų turėjau 
skausmus mėne
siniuose perioduo
se, nusilpnydavo, 
kas kenkdavo at
likimui regulia
rių pereigų. Mė
ginau daugelį gy
duolių ir visos bu- 

____________vo be pasekmių, 
luvau prikalbinta pamėgint Lydia 

E. Pinkham Vegetable Compound per 
drauges ir jos pastato mane į norma
li sveikatos stovį. Labai tankiai tu
rėjau reikalus ir visuomet rekomen
davau savo draugėms Vegetable Com
pound, kurios turėjo panašius nes
magumus, kaip ir aš. Galite panau
dot šiuos faktus, kaipo liudijimą.” — 
EVA ALDRICH, 218 Union St., Em
poria, Kansas.

Yra daugelis moterų, kurios varto
jo Vegetable Compound savo mergy
stės dienose. Jos patyrė, kad tai yra 
brangytina laikė mėginimo periodų. 
Vėliaus, jus vartojo, kada jautėsi yra 
reikalas kenkimą simptomų, kurie pas 
moteris apsireiškia.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound yra moters gyduolė. Prireng
ta iš geriausių medikalių augalų, ku
rie yra priimti atitaisymui moteriš
kų nesmagumų.

Lietuvos piliečiams
Amerikos lietuvių teisės.

po karo pradėjo 
tėvynę Amerikos 
kurie iš jų buvo

(Iš Liet. Inf. Biuro)
Pirmasai įstatymas apie Lie

tuvos pilietybę turėjo labai di
delės svarbos musų valstybes 
gyvenime. Buvo tai pirmoji 
vėtykla, atskirusi piliečius nuo 
svetimųjų, buvo tai apsauga 
Lietuvos žemės nuo svetimųjų 
spekuliacijos. Metus sų viršum 
jisai išstovėjo ant v-safgybos 
svarbiųjų valstybes reikalų vi
sų branginamas ir gerbiamas. 
Bet jau pradžioje sekančių 
1920 metų jį prireikė šiuo tuo 
dapildyti.

Netrukus 
grįžti į savo 
lietuviai. Kai
jau priėmę. Amerikos piliety
bę. Kiti vėl, Amerikoje gimę 
ir augę sumanė paskui apsigy
venti Lietuvoje. Sulig raidės 
ano Pirmojo Įstatymo apie 
Lietuvos Pilietybę, visi tokie 
nebesiskaito Lietuvos piliečiais. 
O jų daugelis norėjo įsigyti 
sau Lietuvoje žemes; bet įsta
tymas tai draudė.

Tuomet kilo reikalas tą įsta
tymą papildyti, kad ir Ameri
kos lietuviai, grįžtantieji Lie
tuvon, galėtų ten sau žemes 
įgyti. Juk tie Amerikos lietu
viai, tai Lietuvos vaikai, tik 
vargo ir priespaudos išvyti iš 
savo krašto; jie musų kraujo ir 
kalbos broliai. Daugelis jų sa
vo jaunystėje, nors neturėda
mi savo žemės ir dirbdami sve
timiems, tečiaus laistė savo

Padaro kuralą iš kuku 
rožiniu galvenų.

Washingtonas. — Po šešių 
metų bandymo Žemdirbystes 
skyrius išgelbėjo kukurūzines 
galvenas nuo negarbės būti pa-

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

apturėję .
palengvinimu per vartojant

SEVERAS
regulATOR

< ■. . ....

Moterį p Stiprią foj a bs

Pati rsite, kad jisai yra 
veiksmingas su^ražimui spėkp 
sureguliavimui moferiškį 
funkciją ir suteikia sistemai 
sveikę, normališkę padėjimu

į Y. 2 3 '

KlaUskhe pas aptiekoribs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
--- ------------------..........—........-Jį

------------------------ ---------------- ------------------ ----------------------------------------------------------------

BIZNIERIAI
Ar jau visi turite užhisakę kalendorius 

sekantiems metams?
.h * ' ..

Dabar yra geras laikas užsisakyti Kalendorius 
gaunant pjlhą pasirinkimą. Reikia turėt omeny, kad 
pasirinkimas greit pradės mažėti, tavoras eis prastyn, 
o kainos kįlš. Paskutiniems tik likučiai atliks.

NAUJIENOS dabar turi didžiausią pasirinkimą 
cs $ ’ -į v r M ir

Kalendoriųi^rity. 1 Kainos yra žemos ir teisingos. Dar- 
A- . U” 7
bas padaromas gražiai ir laiku. Nieks nepralenks Nau- 

I 

jienų. 1 
't .X t 

’ - - . I

P. Dubickas yra musų veikėjas kalendorių srity. 
Jisai aprūpino Kalendoriais jau šimtus Chicagos biz- 

; nierių, ir įgijo jūsų pasitikėjimo. Jisai moka suprasti 
biznio dvasią ir sulig to pritaikinti, tinkamiausią tos 
dvasios reiškėją. Jis patenkins Jumis ir Jūsų kostu- 
merius, o tas padidins Jūsų pelną ir pagerins ateitį. 
Jisai pasirengęs aprūpinti kalendoriais ir priemiesčių 
i •. ■» v-" ' u i

bei apielinkes miestelių biznierius ir pristatyti sam- 
pehis visiems ant pareikalavimo. Klauskit: raštu, tele
fonu ar asmeniškai ir busite aprūpinti geriausia ir tei
singiausiai.'.

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

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

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siusti 
pinigus Lietuvon

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.

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimą

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Kraujo
šlapumo

Ligų

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

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

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

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

Įveskite elektrai (lietus savo stuboj
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums duotų 
aprokavimą įvedinio elektros į jūsų namų. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th Street.

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101 _____

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:80. Ned. 10:30-12:00 dieną

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

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

SocialdemokrataS
leidžiamo Lietuvos Soc. Dcm. Partijos C. Komiteto.

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

Užsįsakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisą, i .

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

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

Chroniško

Privatinių

Nervingumo

Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Ache? ®
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą
* strėnų skaudėjimą

dantų skaudėjimą
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Auti-Pain Pilis
Qpe or two and tho pain stops 

Contain no hablt-formlno tiruos
H avė you tried Dr. Milės’ Nervine?

A a lt votir Dnitūiit

K, GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
’ 3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899

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

Seeley 3076

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. Lą Šalie St. Room 539 
Tel.: Central 6390

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

7--------—---------------------— — . ■ - ■ -r............

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

------r-ri " 1 .......... . <■

S.W. B ANĖS 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phoųe Central 2560 

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

v

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Si., Chicaco. III.

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
šiai. 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

Mes mainome

Phone Monroe 4680
North American 

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

sų armonikos yra 
gvarantuotos. 

enas armonikas ir
darome naujas.

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

DABAR LAIKAS PIRKTI
Siutai 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
lines po $2.50 ir aukščiau.

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

S. GORDON,
1101 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.
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Ar Rusija turi būti pripažinta?
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Emile Vandervelde.

už privilegiją miegoti gelžkelio 
vežime.

Pats savafine suprantama, 
kad visa lai įvezdina mus į 
naują socialinį pasaulį. Mask
vos sovietai visai nebėra tas

Advokatūra man neteko už- 
simti dėl ėjimo profesoriaus 
pareigų, o taipgi dėl politikos. 
Savo gyvenime aš vedžiau tik 
dvi byli. Pirmą bylą aš ved
žiau Kongo'j [Afrikoj] 1918 
m., kur aš gyniau du Ameri
kos misionierių, kuriuodu bu
vo pat rauktu atsakomybėn už 
išvilkimą aikštėn nedorų “rau
donos gumos” darbelių. Antrą 
bylą prisėjo vesti šiais metais, 
ginant Rusijos “socialistus re
voliucionierius”, kurie kaltina
ma konspiracija prieš tarybų 
valdžią ir sąmokslu nužudyti

grįžkime prie mano

man teko Indi tris

Pirmu žvilgsniu 
jog dalykai ten

Aš laimėjau Kongos bylą, 
nes Leopodvillėj buvo tikri tei
sėjai. Bet socialistai revoliu
cionieriai buvo pasmerkti iš- 
kalno. Jie stojo ne prieš neža
lingą teismą, bet prieš politikos 
priešininkus, kurie nusistatė 
pasmerkti juos. Vienok mes 
tikimės, kad jų gyvastys gali 
būti išgelbėtos, ir kad tarybų 
valdžia savo interesuose nepa
darys kriminalinės kvailybės, 
pasmerkdama teisiamuosius 
mirčiai.

Jus klausiate, kokių įspūdžių 
aš įgavau Rusijoj, kur man te
ko praleisti keturias ar pen
kias savaites?

Atsakyti į tai nelengva; juo
ba šiuo momentu, kada revo
liucija randasi kryžkelyj —kur 
tai, kas buvo vakar, pranyko, 
o rytojus dar nėra gimęs.

Bet pirm negu kalbėti apie 
pastebėtus Rusijoj dalykus, 
reikalinga padarkyti šiokių-to- 
kių įžangos pastabų.

Visų pirma Rusijoj mus be
veik visuomet lydėjo jauni tei
singumo komisariato viršinin
kai. Tai buvo labai mandagus, 
malonus ir visuomet pasirengę 
patarnauti mums, vyrai. Ta
čiau jie pildė duotus jiems į- 
sakymus, ir dėka tam, mes tiek 
jau buvome liuosi, kai ganomi 
ožiai.

Iš kitos pusės, mes nevedėme 
su komunistai jokių asmeni
nių reikalų, išėmus diskusijas 
spaudoj arba pasikalbėjimus 
kai dėl bylos. Mes buvome 
perspėti, kad neturėtume jo
kių susinešimų su ne komu-Į 
nistais rusais, 
riesiems gali 
naudos. Tuo 
jome liuosai

arba jų advokatais, 
komercijos atstovas

nebegalima gyventi, 
išnešiojančius trubos 
prakiurusios, namams 
medžio dirbiniai su
kuriu, languose nėra

kaliniais

nes esą pasta
tai neišeiti ant 

bildu mes galė- 
kalbėtis tik su

Man buvo uždrausta 
nes jis atstovavo

vakarą, 
tai daryti, 
kapitalistinę valdžią, kuri buvo 
nusistačiusi prieš Rusijos So
cialistų Federacinę Sovietų 
Respubliką.

Ant galo, mes atlankėme tik 
Maskvą, kur N. E. P. — “nau
ja ekonominė politika” — pas
kutiniais šešiais mėnesiais pra
dėjo gaivinti savo rųšies ko
merciją. Tačiaus visi reiškia 
tą nuomonę, kad Maskva yra 
oazis Rusijos tyruose, Visos 
šalies, kaipo tokios, padėtis nei
na geryn; priešingai, ji darosi 
blogesnė. Kas da pasiliko iš 
didžiulių industrijų, — pavyz
džiui audimo industrija — pas
kutiniu laiku gyvena sunkų 
krizį. Nežiūrint nepaprasto 
produkcijos sumažėjimo, vis- 
vien dirbinių negalima išleisti, 
nes nėra pirkėjų. Rusijoj yra

TaČiaus 
asmeninių

Maskvoj 
kartus: 1914 m., 1917 m. ir
šiais metais.

I man pasirodė 
daug mažiau tepersimainė, ne- 

| gu kad aš tikėjaus.
Maskva .pasilieka devynių 

šimtų bažnyčių miestas, kur 
daugiau net kai pirma grudžia- 
si tikintieji. Kai kurios sto- 
vylos liko nugriautos. Jų vie
ton pastatytos naujos, kurios 
savų konvencionalingumu ir 
rėksmingumu gali prilygti blo
giausioms buržuazinio meno 
ofocialiniams kuriniams. Dides
nis budinki; skaičius yra nepa
liestas. Netoli Kremlino, kur 
plevėsuoja raudona sovietų vė
liava, galima matyli namų 
griuvėsius. Tai kanuolių šau
dymo padariniai.

Prisižiūrėjus dar arčiau, ga
lima pastebėti, jog nelaime 
tikrybėj yra neapsakomai dide
lė. Nuo 1914 m. nieko nebu
vo taisoma, nepataisyta nė vie
nas namas. Man pasakojo 
žmonės, kad pusė senesnių na
mų esą neapgyventi, todėl kai 
juose 
Vandenį 
esančios 
reikiami 
naudota
stiklų. Senojo režimo šaunes
nieji namai paversta į konto
ras. Čeką susikūrė sau lizdą 
apdraudos kompanijos konto
rose. Darbininkų unijos už
ėmė tituluotųjų ponų klubą. 
Vykiausias Revoliucinis Tribu
nolas randasi turtingo pirklio 
Riabuchinskio salionuose. Tas 
pirklys prieš pat karą pareiš
kė šį neapgalvotą pranašavi
mą: “šventųjų ranka ruošiasi 
pasmaugti semitizmą Rusijoj”. 
Ištikrųjų yra drąsus daiktas iš
duoti šventųjų planus!

Didieji viešbučiai — pavyz
džiui, Nacionalinis ir Mctropo- 
le — šiandie paversta į “Sovie
tų Namus”. Viršininkai gyve
na juose. Darbininkų grupės 
turi ten savo kontoras. Viena
me tų namų — Namas No. 4 

jie davė mums kontorą. Tas 
namas buvo priešais inėjimą į 
Kremliną. šalę musų kontoros 
respublikos prezidentas, Kali
ninas, teikė audenciją šimtams 
neturtingų žmonių, kurie iš vi
sų Rusijos dalių, nešė savo nu
siskundimų ir reikalavo teisy
bės.

Sunku net sau įsivaizduoti 
neapsakomą sovietinių įstaigų 
nešvarumą.

Tas pats dedasi ir aparta- 
mentiniuose namuose, kurie 
d'abar atiduota darbininkams. 
Puošė namuose neturtingos 
šeimos tiesiog sugrusta viena 
ant kitos. Apskritai imant, 
porcine sistema yra taikoma* 
ir gyvenamoms vietoms. Su
lig municipalinių patvarkymų 

kurių, suprantama, ne labai 
teprisilaikoma — kiekvienam 
žmogui turi išpulti atatinka
mas kubinių pėdų erdvės skai
čius. račiau skiriami gyveni
mui kambariai nėra nė kiek 
erdvesni už 
tęs.

kalėjimo kaniarai-

tų patvarkymų, 
ietų trukumas

se kapitalistinėse šalyse. Ba
davimo zona pasididino. Tie
sa, kai kuriose vietose badas 
bet kiek sumažėjo, bet už tat 
Doneco apylinkės industrinia
me centre jis žymiai padidėjo. 
Yra tiesa ir tai, kad šiais metais 
laukiama neblogo derliaus. 
Kur laukai buvo užsėti, viskas 
uždegėjo neblogai. Vienoj 
maitinimo stotyj man pasakė: 
“Jeigu šiais metais bus ir aps
čiai lietaus, tai visvien kitais 
metas dar bus nemažai vargo 
su maistu; vienok, galima tik
rai sakyti, kad nebebus visuo
tino bado’*.

gyvenamų
yra skaudžiai atjaučiamas. Tuo 
laiku, kai Petrograde, buvu
sioj sostinėj, gyventojų priskai- 
toma ne daugiau 400,000, Mask
voj gyventojų skaičius padidė
jo nuo 1,600,000 iki 2,000,000. 
Kai dėl svetimšalių, ‘ kuriems 
šiaip taip pasiseka . įsigauti į 
Sovietų Rusiją, tai jiems su 
kambarių susiradimų atseina 
labai riestai. “Savoy” viešbu
ty, kurį proteguoja komunis
tai, be niekur nieko reikalau
jama nuo 8 iki 10 milionų 
rublių (4 iki 8 dolerių) už per- 
nakvojimą vieną naktį blogame 
kambaryj. Iš kai kurių Vo
kietijos pirklių buvo pareika
lauta 10,000 markių nuo galvos

pats, kas buvo imperijos ta
rybos.

Kai kurių buvo skleidžiama 
sensacingos žinios, kad buk 
Rusija vėl virtusi į laukinę ša
lį, kur be peilio pavojinga pa
sirodyti gatvėj. Tai prasima
nymas.

Tramvajai vaikšto gatvėmis. 
Elektros gamybos stotys vei
kia. Telefonai zirzgia, nors ir 
ne ant tokios didelės skalės 
kaip Paryžiuj arba Brusselse. 
Teatrai visuomet yra prikimš
ti. Konservatorijoj galima iš
girsti stebėtinai geros muziko 
Muzėjai labai praturtėjo, dėka 
valstybinei ekspropriacijai. Mo
rozovo galerijoj, kuri 1917 m. 
liko nusavinta, aš praleidau 
daug smagių valandų. Ten ran
dasi viena geriausių moderni
nių Prancijos tapytojų paveiks
lų kolekcija— Cczanne’o, Reno- 
ir’o, Olande Moneto, Matisse’o, 
Picasso ir kitų.

Pridėkime prie

Vargu kur galima pamatyti 
labiau sujudinančių vaizdų, kai 
prie Sovietų biurų arba prie 
inėjimo j “Imperiją’* (“šau* 
niausio Maskvoj restorano”, 
kaip man vienas komunistas 
jį rekomendavo). Ten sėdi 
valkatų grupės ir išstatydami 
savo paliegėlingumą parodai 
maldauja 100,000 rublių. Tiek 
reikia mokėti duonos plutai.

Bet tie reginiai blanksta, 
kuomet palygini juos su kitais

vaizdais, štai* galvių pakraš
čiais guli vyrai, moterys ir 
vaikai, kurių kūnai visai men
kai tepridengta purvinais skun 
bais. Tai gyvi nabašn inkai, ku
rie išnešioja choleros ir karštli
gės mikrobus. Jie visi paeina 
iš bado ditsriktų ir vargais- 
negalais, praleidę daug savaičių 
kelyj, pagalios, dasigavo Mask
vos. Tąi bado ir vargo vilnies 
atnešti į Kremliną žmonės.

(Daugiau bus)
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Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

to, kad gat
vėse viešpatauja pilna tvarka. 
Kadangi ten yra įvesta prohi- 
bicija, tai girtų žmonių niekur 
negalima matyti. O kai dėl 
doros, sprendžiant iš viršaus, 
bolševikų sostine daug aukš
čiau stovi už kitus Europos di
džiuosius miestus. Maskvoj 
b veik niekuomet negalima pa
stebėti apgarsinimo arba pa
veikslo/ kuris doros žvilgsniu 
butų nepriimtinas.

Kaipo taisyklė, žmonės rėdo
si labai blogai. Net tie, kurie 
turi kuo rėdytis, rėdosi kai pa
prasti darbininkai, kad tuo bū
du neišsiskyrus iš minios. Grįž
damas iš Rusijos aš važiavau 
drauge su delegacija, kuri vy
ko į Haagą. Važiuojant iš 
Maskvos į Rygą, delegacijos 
galva buvo pasirėdęs kai pa
prastas mužikas. Tarp Rygos 
ir Berlino jis užsivilko juodų 
drabužių eilę ir gerus marški
nius. Gi atvykęs į Haagą, la
bai galima, jis užsidėjo cilin
drą, kaip čičerinas kad padare 
Genuoj.

Tai yra, taip sakant, socia
linės mimikos reiškinys — vie
na “apsisaugojimo spalvų.”; 
Toj darbininkų respublikoj, 
kur buržuazija yra niekinama, 
dėvėjimas paprasto darbiniu- ( 
ko drabužių yra savo rųšies < 
protekcija.

Moterys daro paietinių pa
stangų būti elegantinėmis. Gi 
tai prie esamo skurdo labai 
sunku padaryti. Bet tai nieko 
nereiškia. Vasarinės bliuskės 
yra gan švarios. Kada lyja, 
gatvėse galima pastebėti basas 
moteris, Čeverykus jos nešasi 
rankose, kad tuo būdu apsau
gojus juos. Kitos dėvi trum
putes pančiakas. Tokiame at- 
vėjyj jų satininė oda pavaduo
ja šilkines pančiakas. Jos ge
roj ingai kovoja, kad buvus 
gražiomis. Aš mačiau penkis 
madoms pašvęstus laikraščius 

vieną anglų, vieną vokiečių 
ir tris rusų kalbomis.

Kad papildžius gatvių pa
veikslą, skaitome busiant ne 
pro šalį pirdėti, kad gatvėse 
jus užtiksite daugiau karei
vių negu pirm karo Berline, 
daugiau ubagų negu bile viena
me Ispanijos ar Italijos pilgri- 
mų atlankomų miestuose.

Daugelis moterų ir merginų yra visai gražios iš
vaizdos. Tik visai mažniekiai stovi skersai kelių — 
tūlas mažas neatbojimas, tūlos klaidingos mintys pri
žiūrėjimui odos.

Grožybė tenai, — bet yra mieganti. Vienok, ga
lima ją lengvai pabudint. Tą Lifebuoy padaro. Jis 
pabudins jūsų odos 'grožį.

Kaip jis tą atlieka? Visišku odos skylučių išva
lymu ir paviršiaus — lengvai pabudindamas miegan
čias celes, pradedant sveiką cirkuliaciją. Vartoji
mas Lifebuoy labjau priimnus, kas jau yra patirta 
— ir pasekmės yra stebėtinoms.

Turėk odos grožybę, nes tas tamistai priklauso. 
Pabudink savo odą!

LIFEBUOY
SVEIKATOS MUILAS

f..................

Kaip Petroleum 
Prigelbsti Šalies 
Žmonėms Pripildyti 
Duonos-Gurbus

VISAI keletas randasi, kurie vartoja ūkės pro
duktus, tad ii- persistato didumą ploto, kuris 
užima tokias tavoro kainas, paeinančias nuo 

automotivės mašinerijos.

Faktu yra, kad kainavimas apdirbimo laukų yra su
mažinamas vartojant traktorius, kas yra visiems ge
rai žinoma. Faktu yra, kad ūkininkų laikas yra su
taupomas vartojant automobilius, taipgi .<dalykas 
kiekvienam žinomas.

Dabar, National Automobile Association savo met
rašty j už 1922 'paduoda apskaitliavimą, kad produk
tų pristatymas arkliais vežamais vežimais nuo ūkės 
iki išsiuntimo vietai, abelnai imant atsieina po 30c. 
už toną ant mylios už kviečius ir 35c. už kornus už 
tą patį kelią, kuomet motoriniais trokais atsieina 
tik 15c. tonas už mylią kelio.

• •• . • ' - • . . •--•♦Uy ■ • g . . į '

Išmintingas ūkininkas 10 valstijų yra aptarnauja
mas Standard Oil Company (Indiana) persistato pri
statymo veikiančiąją pajiegą, tad ir yra faktinai 
priparodoma nuosavumas ir operavimas 1,112,203 au
tomobilių ir 46,582 motorinių trokų. Jais yra pri-

vos garlaiviu PARIŠ, išplaukia 
Rugp. 23 ir Rūgs. 13.

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Karve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

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

^Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

I LIETUVĄ

WHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinėsimas su Baltiko portais
Homeric—Aug. 19; Rūgs. 9; Rūgs. 30 
Majestic—Rugp. 26; Rūgs. 16; Sp. 7- 
Olympic—Rūgs. 2; Rūgs. 23; Sp. 14;

>> American Line
New York į Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Rugp.'31; Spal. 5; Lapkr. 9 
Minnekahda(3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Manchuria RugS. 14; Sp. 26; Lap. 30 
St. Paul Rugsėjo 21

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

V^RedStarLine
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Rugsėjo 12
Atsikvieskit savo gimines ir drau

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT

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

iš

Baigusi 
Akušeri- 

os koleflĮ* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penw- 
silvanijos 
hospitalė 
ie. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

>rie gi m- 
lymo. Dus 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki
ekiuose rei 
valuose mo 
;erims ir 
merginoms.

^-uR.iiEifZMAN^ 18 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijaj 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Nakt. Drexel 95t 
Boulevard 4136

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

Telefonai

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real E statė 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. I, VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
’arti 47-tos gatvis

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais Siaubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

šiais karais ir trokais galima operuoti ant to pat pa
mato, kaipo paprastu įrengimu kaimuose ir miestuo
se, kadangi Standard Oil Company (Indiana) savo 
milžiniška pristatymo išvystyta sistema pristato sa
vo produktus kaip į ūkininko sankrovos tankas, taip 
pat tokiu budu ir miesto gyventojui.

statoma sekamai:
Motoriniai ka- Motoriniai tro-
rai ant ūkių kai ant ūkių

Indiana ........... ....... 102,122 3,671
Illinois ............ ........ 139,090 6,154
Michigan ................... 82,437 4,886
Wisconsin........ .......... 98,825 4,044
Minesota ......... ....... 107,824 3,803
Iowa ............... ....... 177,558 9,910'
Missouri ......... ......... 86,229 5,059
North Dakota . ........ '.. 47,511 774
South Dakota . .......... 58,352 4,353
Kansas ........... ....... 111,052 3,928

šiame ateity aprūpina patarnavimu kaip ūkinin
kus, taip ši kompanija aprūpina kiekvieną phvienį 
asmenį, kuris tik naudoja ūkės produktus.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
2850
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Pinigai 
iš'

Bridgeporto

LIETUVĄ 
per '

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Akuierka
3113 S.Halsted at
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at- 
■iitikim® teikiu 
ypatišką t tižiu- 
rėjimą. 2 uodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrist 
Tel. BOU levard 8487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W, 42ad St, 

Tel. Lafayette MĄJL
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viams, išskiriant tiktai tą 
menką (nors ir labai triuk
šmingą) sektą, kuri mato vi
so pasaulio išganymą Mas
kvoje. Bet Lietuvos laisvė 
rupi ne visiems lietuviams. 
Viena stambi musų visuo
menės srovė, kuriai vado
vauja katalikų kunigija, ma
no, kad Lietuvos žmonės jau 
turi pakankamai, arba net ir 
perdaug laisvės. Ji tenkina
si tuo, kas yra, arba net gei
džia, kad Lietuva grįžtų at
gal — prie to, kas buvo pra
eityje; tuo tarpu kad kita 
musų visuomenės dalis rei
kalauja daugiaus, negu yra 
šioje valandoje, ir geidžia, 
kad Lietuva žengtų priekyn.

Kad ir da taip norėtum, 
šitų dviejų musų visuomenės 
dalių sutaikyti negalėtum. 
Todėl ir šitą apvaikščiojimą, 
jos, nenorėdamos atsižadėti 
savęs, nenorėdamos viena 
prieš antrą veidmainiauti, 
neįstengė surengti kartu. Jų 
keliai persiskyrė!

Pažangioji musų visuome
nės dalis, susidedanti iš so
cialistų, sandariečių ir kitų 
žmonių, kurie jaučia simpa
tiją Lietuvos darbo liaudies 
pastangoms iškovoti dau
giaus teisių, daugiaus lais
vės, negu ji turi šioje valan
doje, — demonstruos savo 
pasiryžimą eiti ir toliaus su 
ta liaudim — prieš tuos, ku
rie stengiasi ją pavergti.

Mes puikiai žinome, kad 
tos pačios pažangiosios vi
suomenės tarpe yra labai 
stambių skirtumų. Viena jos 
dalis mato savo idealą ne 
šių dienų sistemoje, bet soci
alizme; kita dalis šitam ide
alui nepritaria. Bet Lietu
va šiandie dar nestovi ant 
slenksčio į socializmo tvar
ką. Jai teks dar eiti ilgoką 
kelio galą, iki ji tą slenkstį 
pasieks. Šitą kelionę tečiaus 
ji galės atlikti tuo lengviaus, 
juo bus laisvesnė ir denio- 
kratingesnė josios tvarka.

Taigi demonstruoti dėl lai
svės ir demokratybės obalsių 
visa pažangioji visuomenė 
gali kartu. Ateinantis nedėl- 
dienis parodys, kaip skait
linga yra ta visuomenė Chi
cagoje.
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Keliai 
persiskyrė.

Kaip tilpusis vakar “Nau
jienose” pranešimas sako, 
Lietuvos pripažinimo ir Lie
tuvos konstitucijos priėmi
mo apvaikščiojimas ateinan
tį nedėldienį įvyks toje pat 
svetainėje, kurioje chicagie- 
čiai anąmet kėlė protestą 
prieš Želigovskio įsiveržimą 
Vilniun — Seventh Infantry 
Regiment Armory.

Anoje protesto demons
tracijoje dalyvavo visos 
trys, Lietuvos nepriklauso
mybės pamatu stovinčios, 
musų srovės . Šiame apvaik- 
ščiojime tečiaus vienos sro
vės — krikščioniškųjų de
mokratų — jau nebebus. Ji 
su savo parapijonais mar
šuos skyrium. Tai yra reik
šmingas dalykas, ir kiekvie
nas protaująs žmogus priva
lo apie jį pagalvoti.

Lietuvos nepriklausomy
bės. gynimas nuo išorinių 
priešų rūpėjo visiems lietu

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros Darželis.
Iš KLEOFO JURGELIONIES RAŠTŲ

I. GLUDLLIUDI IR KITOS LYRIKOS EILĖS
(Tęsinys)

Bet nagrinėjant pavienius posakius, analizuojant 
eiles, pranyksta visa jų garsinė gražybė, o tuo pa
čiu ir gyvybė. Nelyginant, jeigu nagrinėdamas 
kurį gražiausi sielos pergyvenimą, sumanytai ana
tominiai analizuoti žmogaus sudėtį ar nagrinėti 
fizinio bei psichinio pasaulio santykiavimą. Tu
rėtum tuomet visą, ko tik nori, bet nerastum gy
vybės, nerastum jausmo, pamestum tai, iš ko iš
eidamas pradėjai,ieškoti. Jr šiose pacituotose ei
lėse, pavyzdžiui, visa pirma strofa analitiniu 
žvilgsniu visa yra labai silpna, bet be jos grynai 
garsiniu, grynai muzikaliniu žvilgsniu yra neįma
noma eilių antroji strofa. Šias eiles arba galima 
priimti ištisai, arba ištisai atmesti. Aš jas priimu, 
ačiau, nors savo rusimi yra vienintelės mu
sų literatūroj, nors jos Jurgelionies kūrybai yra 
ir labai karakteringos dėl jų ekspansingumo, dėl 
intuitivinės paiegos, bet jos nėra tos, kuriose Jur
gelionies kuriamoji galia liejasi visoje savo ga
lioje. Ir Jurgelionis jų vaidu pavadindamas visą 
rinkinį patsai save labai skaudžiai nuskriaudė. 
Man jau kartą teko cituoti ir minėti “Naujienų” 
skiltyse Jurgelionies eiles, (žiur. straipsn. VAI
NIKAI), “Jura ir mergos”, kurias aš tuomet pa
vadinau šedevru. Jeigu palyginti eiles “Gludi-

liudi” su eilėmis “Jura ir mergos”, tai pirmosios 
pasilieka toli užpakaly. “Jura ir mergos” nėra 
taip akį veriančios skambios, kaip pirmosios ei
lės, bet jos turi savo vidaus muzikalumą, kuris 
nei kiek nėra mažiau vertintinas negu “Gludi- 
liudi”. Anaiptol, šis muzikalumas yra net stip
resnis savo ritmo tamprumu, garsų kietumu bei 
melodijos skambumu. Ir be to šitos eiles būda
mos lygiai, kaip ir pirmos gryno inkvėpimo vai
sius, jos yra be galo plasti ngos, vaizdai ryškus, 
tokie stiprus, tokie sukaupti! Taip daug jose 
veiksmo, judėjimo, taip laisvai jose reiškiama 
pergyvenimai! Kad sukurti tokias eiles, reikia 
būti dideliam poetui!

Trečios, vienintelės eilės musų literatūroje, 
vienintelės ir pas Jurgelionį savo gaivaline stipry
be, eilės, kurios Lietuvoj, berods nežinomos, ku
rias ir patsai poetą, matyti, nedaug tevertina, jei
gu visą rinkinį pavadino “Gludi-Liudi” ir kitos 
lyrikos eilės—tos eilės vadinas “Išeivijoj”. šit 
ištraukos iš jų:

Ir ėjo minios...
Ir ėjo vakar jos, ir eina jos šiandien,
Ir eis rytoj, poryt ir užporyto ryt,
Ir, rodos, eiti joms paliaubų nebebus!..
Retai kuri'galva aukščiau iškilti drįsta, 
Retai kuri širdis krūtinėj plaka lygiai...
Ties jų akims, ties jų galvoms, ties jų širdims 
Lyg nusileido ant visų jų debesys, 
Tamsus, pritvinkęs iš jų baimės ir gėdos, 
Iš ašarų, kurios dar veidus tebevilgo, 
IŠ vilčių neaiškių, iš ateities slaptybės, 
Iš praeities vargų ir ilgesio tėvynės.
Išblyškę, prislėgti, baugiais būreliais slanko

BAŠKIRAI, KALMUKAI, MON
GOLAI IR — KOMUNISTAI.

Rusijos sovietų respublika 
išleido naują žemlapį, kuris 
rodo, kad bolševikų kontro- 
liuojamasai žemės plotas susi
deda iš 27 autonominių res
publikų. Tarp šitų respublikų 
randame ve kokias:

Votiakų,
Zirėnų,
Merų,
Čuvašų,
Totorių,
Baškirų,
Kalmukų,
Kirgizų, .
Abchazų,
Jakutų,
Mongolų, ir 1.1.
Daugelis šitų respublikų yra 

apgyventos puslaukinėmis pa
dermėmis, kurias dar negali
ma nė tautomis vadinti. Kai- 
kurios jų nėra net įsitaisiusios 
pastovių sodybų, bet bastosi iš 
vietos j vietą ir užsiima me
džiokle, žuvavinni ir gyvulių 
bandų ganymu.

Nieko nėra nuostabaus, kad 
bolševikai pasidarė tų puslau
kinių padermių vadais. Bet 
kada jie savo mongoliškai-kal- 
mukiškų “komunizmą” bruka 
civilizuotųjų šalių darbinin
kams, tai ima juokai. ,

Džiaugiasi kruvinu
NUOSPRENDŽIU.

“Laisvė” džiaugiasi, kad kru
vinasis bolševikų “tribunolas” 
pasmerkė mirtin 14 social-re- 
voliucionierių, ir kartu kelia į 
padanges to “tribunolo” “mie- 
laširdystę”, kadangi jisai ati
dėjo mirties nuosprendžio įvy- 
kinimą neapribotam laikui, pa
reikšdamas:

“Jeigu socialistų revoliu
cionierių partija ištikrųjų 
liausis organizavus sukili-, 
Inus prieš S. Respublikų, 
liausis organizavus šnipinė
jimo ir teroro aktus, jeigu ji 
mes į šalį visas požemines 
konspiracijas, tai apkaltintie
ji nebus nužudyti. Bet jei
gu ta partija ir toliaus var
tos tuos pačius budus kovoje 
su sovietine tvarka, tai nuo
sprendis bus išpildytas.” 
Brooklyniškiai ' Maskvos

“sandvičių” valgytojai delei ši
to pareiškimo sako:

“Taigi gyvastis Goco, Timo- 
fejevo, Gendelmano ir kitų 
kontr-revoliucionierių agentų 
yra dabar rankose jų sėbrų, 
gyvenančių užsieniuose. So
cialistų revoliucionierių par

NAUJIENOS, Chicago, III.

tija gali išgelbėti gyvastį sa
vo idėjos sėbrų, bet gali 
juos ir nužudyti. Tegul 
sprendžia dabar patsai Čer- 
novas, patsai Kerenskis, pat
sai Zenzinovas, ar jie užners 
kilpą ant kaklo savo draugų, 
ar ne.”
Gražinus nemokėjo kalbėti 

ne Rusijos žandarai. Atsime
name kaip caro Mikės laikais 
baudžiamieji būriai degindavo 
sodiečių trobas, plakdavo ir 
šaudydavo gyventojus, jeigu 
kas nors iš to sodžiaus pada
rydavo užpuolimą ant valdžios 
įstaigos arba ant valdžios tar
nų. Negalėdama pagauti tik
ruosius kaltininkus, caro val
džia žudė ir kankino nekaltus 
žmones.

Bolševikiškoji “justicija” te
čiaus eina dar toliaus. Ji grū
moja nužudyti Gocą, Timofje- 
vą ir Gendelmaną už darbus 
tų žmonių, su kuriais jie nė 
susisiekti negali! Pasmerktie
ji es-rų vadai juk jau dau
giaus kaip dveji metai sėdi ka
lėjime ir toliaus bus laikomi 
ten pat, dagi po sustiprinta 
sargyba; o Černovas, Zenzino
vas ir kiti gyvena užsieniuose!

Es-rų partija, kaip žinia, se
nai jau yra atsisakiusi nuo 
ginkluotos kovos prieš sovietų 
valdžią. Jau gen. Vvangelio 
laiku ji ne tiktai nėjo su gink
lais rankose prieš valdžią, bet 
ragino Rusijos valstiečius ir 
darbininkus padėti sovietų val
džiai sumušti to kontr-revo- 
liucihio generolo armiją. Be to, 
kaip Gocas pareiškė teisme, es
erai yra pasiryžę kovot už so
vietų valdžios pripažinimą.

Taigi laikyt es-erų vadus ka
lėjime, kaj ją partija neorga
nizuotų ginkluotų sukilimų 
prieš sovietų valdžią, nėra pa
mato. Jeigu bolševikų ‘tribu
nolo” grūmojimas nėra tuščias 
“bluff’as”, o turi tikros pras
mės, tai ji yra štai kokia:

Bolševikai gali patys, su pro
vokatorių pagelba, suorgani- 
zuot “sukilimą” social-revoliu- 
cionierių partijos vardu, o pas
kui nužudyt laikomus kalėji
me es-erų vadus!

Kad bolševikai gali iškirsti 
tokį judošiškų “šposą”, tai pa
rodo ir ši es-erų byla. Toje 
byloje buvo prirodyta, kad 
skundikas Semionovas, kurio 
“liudymais” , daugiausia buvo 
paremti kaltinimai es-erų va
dams, per 8 menesius buvo so
cialistų revoliucionierių parti
jos . narys, po to kai jisai jau 
buvo įstojęs į komunistų parti
ją. Pas es-erus jisai planavo 
teroristinius sąmokslus prieš 
valdžią, o komunistų partijo
je darė planus išnakinti es
erus. Antras skundikas, Ko- 
nopliova, elgėsi panašiai (apie 
jos liudymus skail. žemiaus).

Ir šlaistės neramiai, kaip tos be lizdo Paukš
tys,

Prie didlaivio tvirtų plieininų rasčių, sienų.
Baugia akim kas-nors pažvelgs viršun, šalin, 
Tan savo debesin, kurs jį apsupęs laiko, 
Ir prisikuprins tuoj ir jo galva nusvirs,
Ir prošvaistės širdis ištroškus lauks godžiai...

' (puslap. 68)
Kokia vaizdų'platybė, kokia gelmė, kokia ga

lia minios skausmą, minios nerimastį, prislėgimą 
vaizduojant! Koks teisingumas psichologiniu 
žvilgsniu, koks tragingumas aprašymo! Ne tik 
musų jaunutėj literatūroj, bet ir pasaulinėj la
bai ir labai nedaug tėra eilių, kurios butų tokia 
galia parašytos! Tegul jas paskaito išeivis liūd
ną valandų, tegu jas paskaito jo artimieji Lietu
voj, kurie su ašaromis akyse lydėjo iš tėvų namų, 
iš šiaudines pastogės, — kas pasakys kiek ašarų 
jie savyje nuslėpė, kokiu neišmatuojamu skaus
mu gyveno, kokiu pašėlusiu ilgėjimos svaigo, jas 
skaitydami! Bet los eilės nėra vien tik lietuviams 
tokios artimos ir taip saldžiai svaiginamai skau
džios, jos yra tarptautinės. Kiekvienas žmogus 
myli ir ilgis ta pat širdimi, kiekvienas nuskriaus
tas vienodai skaudžiai kenčia!

šios Jurgelionies eiles, savo galia ir savo 
struktūra man labai primena,karo metu tragiųgai 
žuvusį garsų minios dainių Emilių Verhaeren’ą. 
Jei net paimti ir palyginti “Naujienose” spausdin
tą Verhaeren’o poemą “Tunelis” su šiomis Jurge
lionies eilėmis!.. Aš nežinau, kiek Jurgelionis yra 
apsipažinęs su Verhaeren’o veikalais, kiek galėtų 
būti jo įtakoje, bet panašumas neabejojamas. 
(Kl. Jurgelionis sitko niekuomet neskaitęs to poe

...... -t------------- ---- -----
SKUNDIKĖ KURSTĖ PRIE 

TERORO ^4KTŲ.

Tarpe valdžios liudininkų 
socialistų revoliucionierių by
loje labai įžymi buvo skundikė 
Konopliova, kuri perėjo į ko
munistų partijų ir todėl galeji 
išankslo būt tikra, kad jos gy
vybei nėra pavojaus. Liepos 
4 d. ji liudijo Maskvos “tribu
nolui” sekamai:

Kuomet aš įsitikinau, kad 
reikia imtis teroro, kaipo 
kovos įrankio, tai aš pada
viau sumanymą suorgani- 
zuot pasikėsinimą ant Leni
no gyvybės centralinio ko
miteto įgaliotiniui Rabinovi- 
čiui ir pasiūliau įvykinti pa
sikėsinimą. Išklausęs mane, 
Rabinovič pasakė, kad jisai 
mano pasiūlymą įteiksiąs at
skiriems centralinio komite
to nariams ir greitai pasb 
šauksiąs mane. Už kokių 
penkių dienų aš, nelaukda
ma jo pranešimo, vėl nuėjau 
pas Rabinovišių, ir jisai man 
pareiškė, kad centralinis ko
mitetas nepalankiai priėmęs 
mano pasiūlymą, ir kad aš 
todėl turinti pasimatyti su 

'Gocu. Neužilgo po to aš su
tikau su Gocu, ir jisai, kal
bėdamas su manim, užsimi■ 
nė apie mano sumanymą, 
prižadėdamas dar kartų ap
svarstyti jį komitete. Vė
liaus Rabinovič suvedė mane 
į pažintį su Ivanovu ir Jefi- 
niovu, ir mes ėmėme daryti 
pasikėsinimo. planą. Apie 
tų laikų liaudies komisarų 
taryba įvažiavo į Maskvą. Po 
to aš nuėjau pas Rabino vičių 
informacijų ir jisai mane ra
mino, sakydamas, kad cen
tralinio komiteto biuras pa
tvirtinęs pasikėsinimą ant 
Lenino ir net paskyręs savo 
narį Richterj, kaipo pasikė
sinimo vadą. Bet Richteris 
paskui nieko nedarė ir tiktai 
surado man tam tikrų nuo
dų “Kurarė” kulipkoms už
duoti. Todėl mes greitai į- 
sitikinome, kad iš šito pa
sikėsinimo nieko neišeis, ir 
atidėjome visų dalykų į šalį. 
Kuomet Gocas atvyko į Ma
skvą, tai aš nusiskundžiau 
jam dėl Richsterio ir kitų 
neveiklumo. Jisai atsakė: 
“Aš manau, kad momentas 
yra pražiopsotas, ir prašau 
visą dalyką mesti šalin.”
Socialistų revoliucionierių 

partijos centralinio komiteto 
narys, Goc, atsakydamas į Ko
nopliovos liudymus, papasako
jo štai ką:

“Petrograde Rabinovič 
man pranešė, kad Konoplio
va nori pasikalbėt su manim 
apie teroristinių pasikėsini
mų organizavimų. Tuomet 
aš pasakiau Rabinovičiui, 

kad jisai privalo atkreipti 
Konopliovos domę į tai, jog 
centralinis komitetas jokiems 
tos rųšies pasikėsinimams 
nepritaria, ir priminti jai 
partijos disciplinų. Kono
pliova atsakė Rabinovičiui, 
kad ji šitame dalyke veikia 
savanoriai, o ne partijos 
vardu. Kadangi aš norėjau 
išvengti, kad centralinis ko
mitetas butų peikiamas už 
kokius nors savarankiškus 
partijos narių darbus htei- 
tyje Jai prašiau Rabinovičo 
pašaukti pas mane Kono- 
pliovą ir pasakiau jai, kuo
met ji atėjo, kad ji savo žin
gsniu gali tiktai pakenkti 
centialiniam komitetui, kuris 
atmetė visus pasikėsinimus 
ant atsakomingųjų sovietinės 
valdžios narių. Konopliova 
tuomet padarė į mane įspūdį 
pusiau ligonio ir nes-usival
dančio asmens. Išeidama, ji 
prižadėjo man pagalvoti apie 
tų dalykų. Antru kartu ji 
atėjo pas mane Maskvoje, 
buvo labai nupuolusiam upe 
ir prašė duoti jai kokį nors 
atsakom i ngų darbą . Aš jai 
patariau neužsiimti jokiu 
darbu ir važiuoti prie savo 
šeimynos pasilsėti. Be šitų 
dviejų susitikimų, man nete
ko Konopliovos matyti.”

Konopliovos ir Goco Ii ady
mai aiškiai rodo, kad ta mote
riškė stengėsi kiek galėdama 
sukurstyti socialistų revoliu
cionierių partijų prie teroro 
aktų, bet visos jos pastangos 
nuėjo niekais. Vienok bolševi
kų valdžia apkaltino socialistų 
revoliucionierių vadus dėl Vo- 
lodarskio užmušimo ir pasikė
sinimo ant Lenino gyvybės — 
pasiremdama tos kurstytojos 
(ir kito panašaus gaivalo) 
skundų!

Tokių pat provokatorių pa
tarnavimais bolševikų valdžia 
galės pasinaudoti ir tuomet, 
kai ji norės nužudyti pasmerk
tuosius.

Į darbą.
Vos kelios dienos beliko iki 

Lietuvos pripažinimo ir Lietu
vos konstitucijos priėmimo 
apvaikščiojimo. Tad visos pa
žangiosios draugijos ir atskiri 
piliečiai, kuriems rupi, kad 
Lietuva butų ne tik neprjgul- 
minga, bet ir laisva, privalo 
stoti į darbų.

Pažangioji visuomenė turi 
susirūpinti tuo, kad apvaikš
čiojimas butų sėkmingas. Tai 
bus savo rūšies kvotimas, ku
ris parodys, kaip didelis chi- 
eagiečių skaičius moka džiau
gtis tuo, kuo verta džiaugtis, 
ir pasmerkti tai, kas verta pas
merkimo.

to eilių. Red.) Jambines eiles, nelygios eilutės (ne
lygus skiemenų skaitlius eilutėj) kaip to reika
lauja vaizdas, ar melodija, minios pergyvenimų 
aprašymo būdas, pagaliau, pavieni posakiai, kaip 
antai “retai kuri širdis krūtinėj plaka lygiai”, 
“lyg nusileido ant visų jų debesys”, “šlaistos ne
ramiai, kaip tos be lizdo paukštys”, “Ir prisikup
rins tuoj ir jo galva nusvirs”... Visi šie sakiniai 
yra grynai Verhaeren’iniai. Dar viena aplinkybė, 
kuri gali į negerą pagundą nuvesti, tai kad šalę 
kitų neblogų eilių, šiuo stilių ir šia galybe nėra 
daugiau parašyta nieko. Neturėdamas parankiui 
Verhaeren’o veikalų rinkinio, negaliu patikrinti, 
kiek tie mano intarimai yra teisingi. Jeigu tie 
mano intarimai neteisingi, ir Jurgelionis eiles pa
rašė be Verhaeren’o intakos, tai nežiūrint į tai, 
kad per dešimtį metų jis visai maža tėra parašęs, 
kad iš to, kas parašyta ir yra inėję j aptariamąją 
knygą, daug kas sunkiai išlaikytų pačių palan
kiausią kritiką, Jurgelionis yra šalo Duonelaičio 
vienas didžiausių Lietuvos poetas! Jeigu jos yra 
parašytos Verhaeren’o įtakoj jos vistiktai liudi
ja kokia stambi, kokia galinga yra Jurgelionies 
dovana!

IV.

^Naujos gadynės Babylonąs!
Kalbų, tarmių, šAėktų margiausias mišinys!
Mamonos Dievas čia valdonas,
Visų didžiausias patvaldys!
Čia jam pirmam pirma visų tautų garbė, 
čia. jam pirmam pirma visų auka liuosnorė, 
Didi visų auka—ir kūnas, ir širdis.

(Bus daugiau)

Utarninkas, Rugp. 15, 1922

LS.S. Reikalai
LSS. Pildomojo Komiteto 

Extra Posėdis.

LSS. Pildomojo Komiteto 
extra posėdis įvyko liepos 31, 
1922, “Naujienų” name. Posė
dy dalyvavo sekami P. Ko m. 
nariai: A. Žymontas, J. Šmote
lis, A. Kernėža, J. Vilis ir J. 
Degutis. Neatsilankė P. Mile
ris ir A. Grebelis.

Posėdžio tvarkos vedėju iš
rinktas drg. J. šmotelis. Skai
tytas ilgas laiškas nuo Lietu
vos Socialdemokratų Partijos, 
iš kuiio matoma, kad musų 
draugai Lietuvoj pradėjo dide
lį organizavimo ir švietimo 
darbą.

LSS. Pildomasis Komitetas 
šiame posėdy tik ir svarstė 
apie Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos veikimų.

Nutarta atsišaukti ir para
ginti visas Lietuvių Socialistų 
Sąjungos kuopas, kad jos or
ganizuotų komitetus, kurie 
rūpintųsi platinimu ir užpre- 
numeravimu Lietuvos socialis
tinę literatūrą: “Socialdemok
ratų” ir “Profesines Žinias” 
Lietuvos dvarų darbininkams 
ir Suvienytose Valstijose lietu
viams darbininkams. Taipgi, 
kad LSS. kuopos įvairiais bu
dais remtų besimokinančią Lie
tuvos socialistinę jaunuomenę 
ir ji] laikraštį “žiežirba.”

A. Žymantas, 
LSS. Sekretorius.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Pildomajam Komitetui

per d r. A. Žynį on tą
1739 So. Halsted str., 

Chicago, III.
Gerbiamas drauge,

Prašome paskelbti “Naujie
nose” ir jei galima “Keleivy
je” ir pareikšti aukavusiems 
musų širdingiausius padėkos 
žodžius. Pinigus esame gavę 
iš šių organizacijų:

1) LSS. 71 kuopos
auk................................ 7,OOO.—

2) “Aušros” b-vės iš Chi-
cagos surinktų aukų LSS. 
VIII rajono gegužės 1 die
na ------- -------- auk. 5,400.—

Viso auk. 12,400.—
Pirmininkas S. Kairys, 

Iždininkas K. Bielinis.

Lietuvos Socialdemokra
tams aukos

J. Mickevičius .......... $1.00
Jonas Pocius .................... 50

Mikolas Reikštis .................25
Vincas Vaitkevičius .. 1.00 
Valentas Laudanskis .. .50 
Tadas Ališauskas............. 50
Kazys Yurčius..................50
Juozas Laurinas .......... 1.00
Antanas Auškalns .... 1.00 
St. Jankauskis ............ 1.00
Vincas Rapolavičius .. 1.00 
Jonas Kalva ik i s ............... 50
Mikas Ežerskis .......... 1.00

■■■■■■■ I■■■■■,I ............... J

$9.75
Aukas surinko Jonas Pocius. 

Šitos visos aukos Lietuvos So
cialdemokratų Partijai yra su
rinktos ant Town of Lake, Chi
cago.

T. Paukštis, Pittston,
Pa., ................................. s 1.50

P. Motiečius, Waterbu- 
ry, Conn. “žiežribai” .. 5.00

Aukų $9.45 Lietuvos Social
demokratų Partijai gavau. 
Ačiū!

Draugai, parinkite ir dau
giau aukų L. S. D. P.

—A. žymontas,
L. S. S. Sekretorius.

DR. A. MONTVII)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabaiuria Avė.

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

h----------- — - -- . ■._ ________
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Socialisty Partijos organi
zavimo vajus

Socialistų Partija subruzdo 
organizuoti. Vykinamasis sek
retorius Otto Branstetter iš
siuntinėjo atskiriems partijos 
nariams ir kuopų raštininkams 
aplinkraščius, ragindamas vi
sus stengtis gauti naujų na
rių. Jis mano, kad su atsidė
jimu padirbėjus nesunku bus 
gauti 50,000 naujų narių vals
tijoj iki lapkričio 7 d.

Načionalis Vykinimasis Ko
mitetas taipgi įgaliojo nacio- 
nalę raštinę* išleisti lakštus au
koms rinkli kongresiniam va
jui ir perorganizavimo darbui 
neorganizuotuose valstijose, ši
tie lakštai yra atspausti ir bus 
išsiuntinėti vietų organizaci
joms.

Surinkti pinigai bus dalinami 
lygiai skyrių ar kuopų ir vals
tijų bei nacionalinei organiza- 
cijomes; vadinas, vienų treč
dalį gaus nacionalinė; vieną 
trečdalį valstijinė ir pasilikusį 
trečdalį pasiliks kuopa, ar sky
rius, arba pasidalins kuopa su 
skyrium, taip kaip tos organi
zacijos nutars.

Socialisty Partijos kuopų 
sekretoriams

Atsišaukimas

Draugai:
Pramoninės ii” visuomeninės 

sąlygos greitam Socialistų Par
tijos augimui niekuomet nebu
vo geresnės kaip dabar. Vie
nintelis dalykas neleidusią par
tijos organizacijai greitai atsi
griebti nuo praėjusių penkerių 
metų vaidų ir persekionės pa
sekmių buvo musų vietų orga
nizacijų ir jų narių nusimini
mas.

Musų organizacijos turi ne
tikėto pasisekimo šių vasarų ir 
Nacionaline raštine kasdien iš
duoda po čarterį naujai susi
organizavusioms kuopoms ne
organizuotose valstijose. Vietų 
organizacijos, kurios pasiėmė 
sistematiiuai stiprinti savo 
kuopas, turi gerų sekinių ir jų 
narių susidomėjimas ir užside
gimas greitai atgyja ir narių 
skaičius auga.

Nacionalio Vykinamojo Ko
miteto susirinkime New Yor- 
ke tapo nuspręsta pradėti vajų 
Socialistų Partijos narių skai
čiui padidinti iki 50,000 prieš 
lapkričio septinta, ir išleisti 
atsišaukimų į kuopas, sužadi
nant jas prie veikimo ir paro
dant joms progų Socialistų 
Partijų atkurti.

Narių skaičiaus padidinimui 
per šitų agituotos laikotarpį 
Nacionalinis Vykinimasis Ko
mitetas pataria valstijinei ir 
vietų organizacijoms,

Viena, kur tik yra įžengia
mieji mokesčiai, jie reikia pri
siųsti už šitos agituotos laiko
tarpį, ir ypatingai jei kandi
datas yra darbininkų organi
zacijos, ar ūkininkų darbinin
kų organizacijos nariu.

Antra, kad visi užvilkti mo
kesčiai per daugiau kaip tris 
mėnesius butų išrinkti iš senų 
narių, norinčių atgal įstoti.

'i rečių, Įsiskolinusius ir bu
vusius partijos narius asme
niškai pereiti, kur tas yra ga
lima ir paraginti juos grįžti 
partijom

Ketvirta, Tose valstijose, kur 
galima gauti socialistų balsuo
tojų įsijegistravimo sąrašai, 
visus lokius balsuotojus perei
ti ir gauti juos partijom tų pa
tį padaryti su socialistų laik
raščių skaitytoj ais, liberalais 
ir radikalais. Kur asmeniškai 
negalima apeiti, ten tenka jie 
pasiekti laiškais.

Penkta/ Per tų naujų narių 
rinkimo laiką kuopos susirin
kimus reikia padaryti įdomes
niais naujiems nuliams suma
žinus, tvarkymus reikalus iki 
minimumo ir kiek galint pa
švenčiant daugiau laiko disku
sijoms, parinkus atatinkamas

1 temas ir kur galima leisti dis
kusijas atidaryti kalbėtojui.

Načionalis Vykinamasis Ko
mitetas širdingai ragina kiek
vienų valstijos ir vietos orga
nizacijų veikti išvieno šitoj 
darbuotėj ir yra įsitikinęs, kad 
pasekmės bus pilnai patinka
mos ir partija sustiprės iki to
kio laispsnio, kad pajiegs daug 
daugiau nuveikti, negu buvo 
nuveikta praeitais metais.

Otto Branstetter, Vyk.
Sekretorius.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

DEL A. ž. SUMANYMO.

Kiek laiko atgal pastebėjau 
“Naujienose” sumanymų tver
ti Socialistų Kliubų, kuris rū
pintųsi kasdieniniais musų gy
venimo reikalais. Be abejo, 
toks sumanymas, mano stip
ru t imu, labai geras. Socialis
tams jau senai reikėjo lokį 
kliubų sutverti.

Dabartinis pavienių vaikinų 
gyvenimas yra labai nelemtas. 
Nevedusiam yaikinui yra sun
ku rasti tinkamas gyvenimui 
kambarys. Kas blogiausia, pri
vatiniuose kambariuose gana 
brangiai atsieina ir pats pra
gyvenimas.

Man teko kalbėti su kitu 
draugu apie sumanymą tverti 
Socialistų Kliubų. Jis irgi išsi
reiškė, kad reikia būtinai tokį 
kliubų suorganizuoti. O tokį 
kliubų galima butų sutverti 
išnuomuojant tinkamus pavie
niams vaikinams gyventi kam
barius.

Kiek teko pastebėti, daugelis 
vaikinų pritaria tokiam suma
nymui. Todėl aš patarčiau tuo- 
jaus kviesti susirinkimų ir ap
tarti šį dalyką.

Nieko nelaukus reikia pradė
ti organizuoti sumanytų So
cialistų Kliubų.

—K. Gedminas.

Policija nušovė munšai- 
no pamišėlį.

Jolin Mičalunas, 5631 So. 
VVood gal., pareitų sekniadie- 
nio vakarų nuėjo M. Marcinke
vičiaus snuiklėn, 4631 So. Pau
lina gal., susivaidijo su smuk
lės savininku ir pagalios pra
dėjo šaudyti. Kaipo to pasek
mė jis pats tapo mirtinai nu
šautas, kitas gal mirtinai, o 
kiti du šiaip pavojingai pasau
li*

Pašauti šie žmones: A. Czin- 
vias, 1611 So. Paulina gat.; J. 
Gelkas, 17 m. amžiaus, 4516 
Marshlield avė. ir Chorlotte 
Daniels, 17 metų amžiaus, 
1637 So. llarmitage avė. Iš
skiriant mergaitę Daniels, visi 
lietuviai.

J. Mičalunas bėgdamas gat
ve peršovė šiuos tris asmenis, 
o policija nukovė jį namuose.

TRAUKINIAI SUVAŽINĖJO
DVI MOTERĮ.

Vakar traukiniai suvažinėjo 
dvi moterį. Auna Dabi, 78 m. 
amžiaus, tapo suvažinėta prie 
Norwood Park stoties, o Mrs. 
Hazel Buscher, 28 m. am
žiaus, 1739 E. 67 gal., tapo 
gal mirtinai suvažinėta netoli 
12 gat. stoties. Be to, Mrs. Wil- 
liam C. Jonės, 25 m. amžiaus, 
iš Chicagos,. tapo mirtinai su
važinėta South Bend, Imi.

UŽMUŠĖ DARBININKĄ.

Illinois Trust and Merchanls 
Loan Bank naujame name, 
W. Jackson ir So. Clark gat
vių, Salvator Trynio, 30 m. 
amžiaus, tapo unt vietos už
muštas, o ktii keli dar
bininkai pavojingai sužeisti.

KAVALIERIUS NETEKO $150.

John WeĮker, iš Kenosha, 
atvažiavęs Chicagon apsistojo

“viešbuty” po num. 570 W. 
Madison gat. Ten bebūdamas 
jis “susidraugavo” su Mrst 
Bose Zimulski, 835 W. 22 gat. 
Pereitų penktadienį jis su ja 
bebūdamas pasijuto nebeturįs 
150 dol. Vėliau Mrs. Rose Zi
mulski tapo areštuota, tečiaus 
ji neprisipažino pasisavinus ka
valieriaus pinigus;

MIRĖ PASKILBĘS 
ADVOKATAS.

Levy Maycr, paskilbęs advo
katas, kuris praktikuodamas 
per trisdešimts metų uždirbęs 
suviršum 25,000,000 dolerių, 
liasim iro vakar Blackstone 
viešbuty. Jis turėjo suvirš 60 
meų amžiaus. Gydytojai tvir
tina, kad jis miręs nuo persiu 
dirbimo.

RADO SUMUŠTĄ M0T0R- 
MANĄ.

Ant 55 gat. tarp Union ir 
Halsted gatvių rado mirtinai 
sumuštų motormanų George 
J. Keaty, 34 m. amžiaus, 6353 
So. Oakley avė. Bevežant į 
Gerinau Deaconess ligonbutį 
jis mirė. Jo visas veidas buvo 
sudaužytas. Spėjama, kad ne 
plėšikai tatai padarė, nes prie 
jo rado 9 dol ir laikrodėlį. Jis 
dirbo gatvekarių kompanijoje 
už motormanų.

VIS DAR TEBEIEŠKO 
TOMMY O’CONNOR.

“Tommy O'Connor randasi 
po num. 424 So. Loomis gat. 
Ant viršutinių lubų. Skubėki
te!” Tatai buvo pranešta poli
cijai, bet policija nupiškėjusi 
nurodytoų vieton nei vieno as
mens nesurado, kurs bent bu
tų buvęs į Tomniy O’Connor 
panašus. Dabar policija bando 
susekti tų “šposininkų,” kuris 
apie lai policijai patelefonavo.

RADO NEGYVĄ LOVOJ.

John Riley, 65 m. amžiaus, 
502 So. Clark gat., pasimirė 
begulėdamas lovoj. Namų pri
žiūrėtoja rado jį negyva lovoj.

DEL SURŪDIJUSIOS VINIES 
NETEKO GYVASTIES.

Richard Moli, 10 m. am
žiaus, 145 N. Ashland avė., 
įsidūrė kojų į surūdijusių vinį 
ir nuo to pasimirė kiek vėliau. 
Jo kraujas užsinuodijo.

DEL BARNIO NORĖJO 
NUSIŽUDYTI.

Mrs. Lon Courtney, 39 m. am
žiaus, 2208 Sędwick gat., su
sibarė su savo vyru ir paskui 
atsisukus gazo įvadų bandė 
nusižudyti.

DEL PATRIOTIZMO GAL 
NETEKS GYVASTIES.

Samuel Phinney, 10259 So. 
VVestern avė,, nešdamas ant 
stogo Amerikos vėliavų dasili- 
tėjo vielas ir elektros nutrenk
tas nupuolė ant žemes ir gal 
mirtinai susižeidė.

PLĖŠIKAMS TEKO $225.

David Cohen, valgomųjų 
741 So. Kedzie avė., pranešė 
policijai, kad plėšikai apiplėšę 
jo krautuvę. Plėšikai išnešę 
$225 dol.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Bolševikai lieja krakadiliškas 
ašaras.

- Elo-o.
- Elo-o.

Ar galima pakalbėti su p.
Gasiunu?

- Aš manau. Palaukite, aš jį 
pašauksiu.

— Elo-o.
- Elo-o.

Kalbą K. iš Cicero.

U, labų dieną.
—Labų dienų.

jMes turėjome mažas dis
kusijas su kaikuriai? darbinin
kais kas link jūsų laikrašty ap
rašymo Dėdės Šerno laidotu
vių. Dalykas tame. “Vilny” til
po dvi viena kitai priešingos 
nuomonės apie Dėdę šernų. 
Vienur Dėde Šernas kaip ir gi
riamas, p kitoj vietoj pei
kiamas.

Hm, well, matote, Dėdė 
Šernas visgi nemažai lietu
viams pasidarbavo ir to fakto 
ignoruoti negalima, bet jis, ži
note, dirbo pas buržujus ir vi
sų laikų su jais draugavo. Tai
gi, aiškus dalykas, daug darbi
ninkų tokiu jo pasielgimu la
bai nepatenkinti. Gi kad vi
sus skaitytojus patenkinus, tat 
ir prisiėjo ne vienaip apie tai 
rašyti.

Ar padoru taip daryti?
Wcll, matote, mes dar te

begyvename kapitalizmo gady
nėj. Reikia taikintis prie ap
linkybių.

Argi darbininkai nei kiek 
nepasinaudojo Dėdės Šerno 
nuveiktais darbais?

Hm, well, žinoma, — pradė
jo mikčioti, — jis nemažai 
mokykloms vadovėlių parašė. 
O gyvenant buržuazinėj gady
nėj visgi reikia su mokslu 
skaitytis.

—Labai ačiū. Dabar žinosiu.
—Nėra už ką.
—Gud bai. ■ :

l--4xiid bai.
Iš pasikalbėjimo su vielinio 

bolševikų laikrašpalaikio neva 
redaktorių paaiškėjo man ko
dėl bolševikai taip dažnai mai
no tikrąjį savo veidų ir kaip 
vargšai taikosi prie minių...

Visi žino, kaip bolševikai ko
munistai “prisidėjo” prie to 
darbo, tai yra aukų rinkimo, 
kurį vedė šerno Draugų Būre
lis. Jie netik kad patys aukų ne
davė, bet ir kitus nuo aukavi- 
mo atkalbinėjo. Pav., “Laisvė,” 
kaip ir kieno samdoma, kuo
met tik būdavo šerno Draugų 
Būrelis atsišaukia į visuomenę 
Dėdei šernui' aukų, tuoj ir pra
dėdavo šaukti: Nereikia Šer
nui aukų, juk jis dirbo bur
žujams, tai tegul jam dabar jie 
ir aukoja. Gugis, Ališauskas 
ir kiti buržujai. Visuomene 
neprivalo aukauti. Taip skel
bė “Laisve,” o jai pritarė visi 
jos papūgos.

Nesenai Dėdė Šernas pasi
mirė. Jo darbus, kuriuos jis 
nuveikė, įvertina visi tie, ku
rie supranta mokslo bei ap- 
švielos svarba. Dėdę šernų pa
gerbti už jo nuveiktus darbus 
susirinko į jo laidotuves minių 
minios žmonių. Tas faktas liu
dija, kad Dėdė šernas bėgy ven
dą mas, mokėjo su visais gra
žiai sutikti ir sugyventi, kad į- 
gyti tokių didelę. simpatiją 
žmonėse.

To fakto bolševikiški komu
nistai negalėjo ignoruoti, nes 
tas juos visuomenės akyse pa
statytų į labai nemalonių pa
dėtį. Jie nusiplaudami rankas 
savo laikrašpalaikyj rašo: “Lie
tuviškoji visuomenė matyli 
jaučia šerno ypatų esant kul
tūros nešėjo rolėj. Jo sunkus 
literatinis darbas visuomenę 
padare turtingesne dvasiniai, 
o pats dvasinio peno nešėjas 
paklupo po sunkia materiale 
našta ir nukeliavo amžinas- 
tin.” Matote kokias graudžias 
krakadiliškas ašaras lieja tie 
musų bolševikeliai, o visai ne
senai sakydavo: šernas dirbo 
buržujams, nesirūpino darbi
ninkų reikalais, lodei lai jis ir 
aukų prašo pas buržujus. Bol
ševikeliai, bolševikeliai, kur 
jūsų akys?! —Vincąą.

BRIDGEPORT.

Rugpiučio 12 d. Rayinond 
Chapelėj įvyko Socialistų ir San- 
dariečių komiteto narių ir šiaip 
darbuotojų susirinkimas. Susi
rinkimas buvo šauktas pasitarti 
kaip sėkmingiau prisirengti prie 
apvaikščiojimo pažymėjimui Lie 
tuvos pripažinimo ir priėmimo 
Lietuvos konstitucijos. Komite

to narių ir šiaip darbuotojų su
sirinko gražus būrelis.

Tarp kitko buvo pakelas klau
simas ar marguoti gatvėmis. 
Apkalbėjus šį klausimą visapu
siškai pasirodė, kad maršuojant 
gatvėmis bus galima daugiau 
žmonių sutraukti.

Pakėlus klausimą ar daryti 
įžangą daug delegatų išreiškė sa
vo mintis, kad įžangos nedaryti. 
Bet tas klausimas pasiliko dar 
galutinai neišspręstas.

Reikia pastebėti, kad delegatų 
ūpas buvo geras. Visi, matyt, 
pasirįžę dirbti, kad apvaikščioji- 
mą padarius sėkmingesnių.

Draugijos, kurios dar nėra nu
tarusios prisidėti prie šio Socia
listų ir Sandariečių rengiamo ap
vaikščiojimo, butų pageidauja
ma, kad jos trumpoj ateity tatai 
padarytų.

Iš visko matyt, kad apvaikš- 
čiojimas turės pasisekimo.

— Rep.

ATSIŠAUKIMAS.

Visose kolonijose draugijų 
valdybos, viršininkai ir visuo
menės darbuotojai, pasisteng- 
kite kuogreičiausiai sušaukti 
savo draugijų ekstra susirin
kimus, kad galėtumėt nutarti 
draugijose a'gic dalyvavimų 
in corpore rengiamoj milžiniš
koj demonstracijoj, nedėlioj 
rugpiučio 20 dienų Scvcnth 
Infantry Regi meni Armory 
svetainėje. Draugijos, kurios 
nutars maršuoti in corpore, 
turės suvažiuoti į Bridgeportę, 
iš kur pradės maršavimas į 
7-th Regiment svetainę.

R. J. BISCIIOFFO KREDITORIŲ

susirinkimas įvyks Columbia Hali, 
1700 W. 48th St., utaminke, rugp. 15 
d., 7:30 vai. vak. Visi Bischoffo 
kreditoriai kviečiami atsilankyti j šį 
susirinkimą, nes bus daug svarbių 
dalykų pranešta. Taipgi visi ktedi-i 
toriai turi atsinešti komiteto notas,' 
kitaip nebus įleidžiama į svetainę. I

R. J. Bischoffo kreditorių Komiteto 
headųuąrteris 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.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo 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:
12830—A. Konkolis
13127—O. Raudzevičiutė
13221—0. Diglaitė 
13317—O. Jesinskienė 
13616.—M. Dargaite 
13648—J. Macijauskas 
13671—M. Gudeliukienė 
13685—I. Zaleckis 
13689—P. Taraškevičienė 
13704—M. Ronkienė 
13736—O. Marcinkienė 
13749—V. Mežlauskiutė 
13793—A. Benius 
13799—J. Karneckis 
13816—J. Daniunienė 
13820—J. Laurinienė 
13821—V. Snkevičiai 
13828—B. Kareivinė ' 
13829—A. Voveris 
13832—A. Kraujalis 
13834—KGabalius 
13835—K. Kraujaliutė 
13836—E. Ollrene . 
13837—K. Lnkauskas 
13851—M. Gapšius 
13854.—A. Hryncevičius 
13859—K. Rimeikienė 
13865—P. Mikitas 
13868—K. Braubert 
13888—A. Leonovicz 
13905—P. Stankevičiene 
13909—J. Butkus 
13911—P. Puška 
13912.—P. Markienė 
13927—J. Valaitis 
13029—M. Narušs 
13842—O Jąsuliukė 
13949—J. Anozis 
13987.—M. Sarapinienė 
14000—A. Sirutienė

Kvitai su paėmėjų parašais randas! 
“Naujienų” ofise.

Taipgi draugijų viršininkai 
ir visi darbuotojai, išrinkti ko
lonijų komitetai ir veikėjai, 
kurie pritaria pažangiųjų sro
vių politiniam nusistatymui, 
yra kviečiami į susirinkimų se- 
redoj vakare, rugpiučio 16 die
nų, 8 vai. vak. FelloAvship 
svet., 831 W. 33 place. Tame 
susirinkime bus suteiktos visos 
pilnos žinios apie demonstra
cijų ir apvaikščiojimų. Malo
nėkite susirinkti kuoskaillin- 
giausiai. Visus kviečia Bend
ros Pažangiosios Visuomenės 
Komitetas.

DETROIT, MICHIGAN
/..... ..... _________

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.
........  .  ■ .....  y

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

....... ,v ........ \
Generliškas Kontraktorius ir 

Buda vJto jas
Juozas F. Daytonas

Ofisas 312 Holden Bldg.
j Telp Main 3423, Hickory 6142

DETROIT, MICH.
v . >

—- ... ......... .........................

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.

14036—M. Janulytė 
14041—L. Guobai 
50560—S. Matekaičius 
50614—B. Plauškienė 
50654—P. Vitui 
75086—A. Kavaliauskas 
75102—J. Pužauskas 
75104—M. Gruskienė 
85120—M. Garutskis 
85126—J. Kildisienė 
90058—V. Mortutaitis 
90060.—J. Žymantas 
95030—A. Jokubauskas 
95042—J. Noruišis

Perlaidos:
Tel. 13/VI P. Zakaičius 
Tel. 17/VI V. Ascila 
12150 P. Ivanauskui 
12171 M. Uženieckis 
12586/371 J. Pašką 
12958/658 J. Kleinauskas 
13278 K. šernevičiene 
13454 F. Mockienė 
18557 A. Leika 
13599 O. Sukockiutė 
13608/845 M. Zemeckiene 
13614 B. Beržinaite 
13618 M. Mackevičienė
13628 O. Niemčauskienė
13629 E. Niemčauskiene 
13631 E. Krikščiūniene 
13653 O. Andriškaile 
13864 P. Mališauskiene 
13668 A. Kraukris 
13673 P. Miliūnas 
13675 .S. Skabvi
13682 K. Kesmavskas
13683 N. Lukeševič 
13686 J. žiekus 
13688 M. Dudonis

ŠIANDIE PINIGU I
KURSAS

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

arba
625 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

State Bank—
Clearing House Bank 

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

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS 
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

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

v........  *
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. Ą. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistą^ Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St7 Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

DR. P, ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Z

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 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
Bemistas

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

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

.. _____________—



LAIŠKAI Iš LIETUVOS PARDAVIMUI
Aleksandravičių. Kaz.
Antįruska Jonas 
Baranauka Adeja 
Bartusevičius Apl.

ORGANIZACIJOS
DRAUGIJOS IR 

ORGANIZACIJOS

Gedvilienė M. 
Gimbutis John 
Ilerman K. 
Ilerman Fr. 
Juozaitis Wm. 
Juška Juozas 2 
Keršulis Juoz. 
Kisielius Pran. 
Kocinskas Kaz. 
Kupstis Peter 3 
Linksinanavičius Jos. 
Miką Leon 
Molis Juozas 
Petrulis John 
Radkevicz Joseph 
Reginis Kastantas 
Rimkus Frank 
Strumpis Alex 
Zadeikis Juozapas 
Grigaliūnas Juoz. 
Beliaskas Jos. 
Juknis J. 
Dakanaviče Stan. 
Knatauskis Jonas

jų vaikinu, Brighton Park apie- 
linkėj. Kas turite tokį kambarį, 
meldžiu pranešti. M. Kutra, 
4353 S. Francisco Avė.

JIEŠKAU kambario vienam 
vaikinui bile kokioj kolonijoj. 
Atsišaukit į Naujienas numeriu 
96,

1739 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA canvassers — per
žiūrėtojų vyrų ir moterų. Alga 
mokama. Kreipkitės po 10 vai. 
utarninko ryte. Room 703. 
417 S. Dearborn St.

VYRŲ
!! REIKIA !!

Darbininku nuolatiniam dar
bui. :!

NATIONAL LEĄD CO.,
1710 So. Peoria Str.

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

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

Pranešima?
North Sidės Draugijų Sąryšis, ren

gia protesto mitingą prieš Johnsono 
bilių, varžantį nepiliečius ateivius, 
pėtnyčioj, rugp. 18 d., 8 vai. vak., 
VVicker Park Svet., 2046 W. North 
Avė., prie Mihvaukee ir N. Robey gat
vių. Protestuoti prieš tokius įstaty
mus yra bendras reikalas visų darbi
ninkų, nes ir dabar visokie darbinin
kų varžymai žiauriais įsatymais yrb 
nepakenčiami.

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

REIKIA GARBINIUI®
MOTERŲ

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

S. L. A. fl Apsk. Automobiliaus 
Komiteto susirinkimas įvyks utarnin- 
ke, rugpiučio 15 d., 8 vai. vak., Auš
ros svetainėj, 3001 So. Halsted gat. 
Visi komiteto naujai atsilankykite, nes 
laikas trumpas ir skubiai reikia imties 
darbo. — Sekretorius.

REIKALINGA MOTERIS AR VE- 
dusi pora pridabojimui 3*/t 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 APSUKRAUS VYRO SU 
automobilium pardavoti reni estate 
ir pirmus morgiČius. Gera proga 
uždarbis.

B. MASIULIS,
6641 So. Westem Avė., 

Phone Repiiblic 5550

ir

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

Lafayette 6177

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

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

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metane,—i’irmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa 
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Pra
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

REIKALINGAS bučeris mo
kantis savo darbą ir galintis 
angliškai kalbėti.

Atsišaukit tuoj:
704 W. 69th $t.

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

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. SCHWARTZ 
2612 Ogden Avė.

RE IK AIJ N( i AS (expe r i ence) 
barberis; dirbti turi mokėti an
glų kalbą. Alga Unios arba pa
gal sutartį. Atsišaukite: W. 
Conrad, 5615 S. Wentworth A v.

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

REIKALINGAS barberis pa
tyręs žmogus. Geram darbinin
kui pastovi vieta ir gera < alga. 
Atsišaukite Naujienų ofisai) 
3210 So. Halsted St. Num. 10.

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.

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)maudynč, balto cnamelio mieg 
ruimiai, dideli porČiai iš priešakio ir 
užpakalio, su dratiniafs sietais, grin
dys antaukštije. Pleisteruota skie
pas su furnasu dėl šildymo. Verta 
pamatyt dal apkainavimo.

J. HILD1NG JOHNSTON 
6533 S. Artesian Avė.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 Wesi 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. .1. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rašt. 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė. 
fin. rašt. A. TumaviČia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi
čia, J. Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairia 
3233 Cortez St.; protokolų sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI / automobilius 

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

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
<ių tautų apgyventoj vietoj, biznis iš- 
lirbtas per 30 metų. Biznis eina la
jai gerai. Priežastį pardavimo suži
nosi ant vietos. Kreipkitės:

5443 So. Shields Avė.
Phone Boulevard 5494

PARDAVIMUI saliunas. La
bai geroj vietoj.

5257 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2*/2 flatų, 4-4-2 kambarių, 
moderniškai įrengtas, taipgi bar- 
nė ir 1 lotas. Pigiai.

5113 S. Trumbull Avė.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m/ 
Pirmininkas J. Keturakis 
g adė jė jas J. Balakas, nut. rašt. J 

arcis, fin. rašt. J. Philips, kasier 
Kąst. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ju 
revičia, maršalka M. Adomaiti: 
Delegatas j Ch. Liet. Darbininku 
Tarybą J. Balakas.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av.; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas; kasos glob. Ant 

' Aruntvinas ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm, Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni. 
1 v. po p. Urbono salėj 3338 So 
Auburn Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė, — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensingrton Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metu.

Bridgeport. — Jaunuolių orkestros 
nariai pribukit praktikai seredoj, rug
piučio 16, 7 vai. vak., į Malk White 
Sq., svetainę. Apart griežimo ir dai
navimo bus mokinama operetė. Tam 
reikalui yra pakviestas orkestros ve
dėju p. Juozas Grušą, p, Felikso Ma
nelis. Taipgi nauji nariai norintie
ji įstot Orkestron ateikite.

Rašt. Helen Sadauskis.

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

IIAMMES CARNELL CO., 
833 W. Jackson Blvd.

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
2423 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, biznis išdirbtas, lietuviais 
ir .rusais apgyventa, parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti Chicagą. Atsišau
kite 1084 W. 14th PI., 6 kambariai ir 
saliunas $20.00 rendos, lysas ant 2 
metų.

PARDAVIMUI

North Side Liet. Draugijų Sąryšis 
kviečia visu draugijų valdybas ir de
legatus susirinkiman seredoj, rugp. 16 
d., 7:30 v. v., Liuosybės svet., 1822 
'Vabansia Avė., reikale rengiamo 7th 
Regimentr svetainėj apvaikščiojimo 
Lietuvos pripažinimo.

— Sekr. J. Jankauskas.

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ KU- 
rioje pardavinėjama šie tavorai: pie
nas, rūkyta mėsa, visokie gėrimai ii’ 
kiti grosernės tavorai. Biznis cash 
senas, išdirbtas, renda pigi. Parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą. Mel
džiu atsišaukti. 3233 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 3242.

PARDAVIMUI RANKINIS PIA- 
nas labai pigiai. Pianas labai ge
ram? stovyje. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos; Kas pirks tas 
nesigailės, 
šaukit.

1659 W. North Avė., 
Tel. Haymkt 2631

Norintieji pirkti atsi-

Roseland. Lietuvių Scenos Mylėto
jų Ratelio susirinkimas įvyks šiandie, 
7:30 vai. vakaro, Strumilo svetainei. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti susi
rinkime. — Valdyba.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
KURI YPATA YRA MAČIUSI PO- 

licijanta areštuojant žmogų liepos 7 
d., 1922, Mark White Square Parke, 
prie 29-os ir Halsted gatvių apie 5 vai. 
no pietų. Malonėkite atsišaukti į 
Naujienas Box 92.

1739 So. Halsted St.

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
ši na, 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.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI .

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

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 patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room ! 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

ISRENDAVDJIMUI
STORAS ANT RENDOS $35.00 

į mėnesį; 
rendos arba pardavimui, 
bus 
per

520

taippat yra ir studio ant 
Kas pirks 

naudingingas biznis ir išdirbtas 
6 metus. Studio jgvventa 

JONAS BRADAUCKAS
W. 16 Avė., Gary, Ind.

Kampas Jackson St.

RENDAI ANTRAS AUKŠTAS, 
kampinis namas, visokių tautų apgy
vento] vietoj, labai parankus dėl ofiso

PARDAVIMUI SALIUNAS PUSĖ 
ar visas, apielinkė apgyventa žydų ii’ 
lietuvių. Parduosiu pigiai, nes noriu 
greit išvažiuoti į Lietuvą.

3827 Emerald Avė.

EXTRA BARGENAS, KRAUTUVĖ 
maliavų, geležinių daiktų ir naminių 
rakandų parsiduoda ar mainoma ant 
namo arba lotų; biznis turi apivartos 
$300.00 į dieną. Prįežastis pardavi
mo — našlė, negali viena tvarkyti: 
Kaina $9.000. Atsišaukite:

J. M., 2015 So. Robey St.

BIZ- 
per 28 metus 
— senatvė ir 
už prieinamą

PARDAVIMUI GROSERNĖ; 
nis randasi šioj vietoj 
— priežastis pardavimo 
nesveikata. Parduosiu 
kainą.

3139 W. 39th

PARDAVIMUI SOFT DRINK. 
oarlor. hinch room, saldainių, cigarai 
ir barber šape. Ilgas pigi renda, per 
8 metus biznis, pragyvenimui kamba
riai: mainvsiu ant gero automobilio 
ii- dalį cash: auganti apielinkė.

R. M. HANEL
A 6813 So. Western Avė.

st.

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

Kreipkitės:
Concrete Engineering Co., 

1926 So. 52nd Avė.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
Lietuvių kolonijoj, 
Pardavimo priežastis 
nesutikimas.

Kreipkitės į 
Naujiena ofisą no. 97, 

1739 So. Halsted St.

biznis gerai eina, 
partenerių

PARDAVIMUI BUČFRNĖ ANT 
Bridgeporto: taipgi yra 7 pragyveni
mų kambariai. Rendos $50 į menesį 
Parduosiu pigiai, jei greit veiksit. 
Pardavimo priežastis, šeimynoje nesu
tikimas.

1217 W. 31st St.

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne visokių tautų apgyvento] 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai; 
priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu. Parduosiu už prieinamą 
kainą. 2958 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI restauranas*; 
} galima pirkti visą arba pusę. 
• Į Vieta apgyventa lietuviais. Prie

žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 2325 Leavitt St.

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

Atsišaukite:
Phone Lafayette 1044

Tarpe 6-7 vai. vak. arba laišku 
1739 So. Halsted St.

Box 90.

PARDAVIMUI barbemė ir 
pool ruimui, iš priežasties, kad 
einu į kitą biznį. Kaina $850. 
cash <ar išmokėjimais. Gera vie
ta. 918 W. 14th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kamnų ir visokių tautų apgy
vento], bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

NAMAI-ZEME

REIKIA darbininko prie Brad-
Icy hammerio.

Atsišaukite:
2503 S. Wood St. '

PARDAVIMUI grosernė su 
visais reikalingais daiktais. Biz
nis senas ir išdirbtas; priežastis 
pardavimo — lyga. Atsišaukit:

737 W. 34th St. .

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

BOWES,
5905 S. Ashland Avė.

REIKIA pirmarankio bučerio, 
kuris galėtų vienas pasilikti bu- 
černėj. Atsišaukite apie 1 vai. 
po pietų.

Naujienos Box 95.

PARDAVIMUI , BUČERNĖ IR 
grosernė vien lietuviais apgyvento] 
kolonijoje, 4 kambariai dėl gyvenimo 
užpakalyj. Renda tik 35 dol. Turi 
būti parduota greitu laiku. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

A. MATULEVIČIENĖ, 
4537 So. Paulina St.

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

REIKIA porterio į restau- 
raną; gera alga.

BLOCK & GOLD
1356 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventoj.

Kreipkitės:
2136 So. Halsted St.

REIKIA vyro abelnam dar- 
. y. - . , . •. x . .bui į vilnonių skudurų dirbyklą.daktarui arba dentistun nes tokio 

amato žmonių beveik __________
Kam reikalingas, meldžiu atsišaukti.

1659 W. North Avė.,
Tel. Haymkt 2631 \

ia nesiranda. MUTUAL W00L STOCK CO.
1043 W. Randolph St.

DELIKATESEN, GROSERIS, SAL- 
dainių, cigarų ir livery biznis, parda
vimui. Pigi renda su pragyvenimui 
kambariais. Išvažiuoju į vakarus.

Atsišaukite:
5129 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Kas iieškot bizniavo namo, tai vra 

proga bile koki biznį užsidėti, dabar 
storas yra tuščias. 2 aukštų medinis 
namas, 2 nagvvenimai, ant antrų lu
bų, apačioj 5 kambariai ir Storas tin
kamas bile kokiam bizniui. Rendos 
neša $86.00’ į mėnesį. Parduosiu už 
$6,500, arba mainvsiu ant bučernės, 
grosernės, automobilio, loto, saliuno, 

kito kokio biznio bile kokioj apie- 
linkėi. Namas randasi ant Bridgepor
to. Kreipkitės tuoj

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

Telephone Boulevard 1550

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė, labai nuiki vieta ir 
darbu perpildyta. Gali dirbti ir ne
mokantis, nes aš išmokinsiu tą 
darbą.

1717 W. 46th St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ BUDTN- 
kas, 17 kambariu prie Blue Island ir 
Hovnn Aye.. pigiausia visame mieste, 
nes tik $4.200.00, pelno neša $52.00.

Kreipkitės:
3825 W. 4»nd St,

LOTAI $375.00
LIETUVIŲ ŠV. KAZ. VIENUOLY

NO ir arti MARŲUETTE PARKO 
turim egru ir pigiu lotų po $375.00 
Western Avė. biznio lotai po $1500.00 Į VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 

. * ’ iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

taipgi dideli skyriui ir BONGALOW 
ir nuo 2 FLATŲ iki flatų. Nirin- 
tis pirkti matykite mumis, gausite ge
ru bargenu.

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

Phone Republic 5550

PARDAVIMUI 3' AUKŠTŲ, 3 
flatų namas 3701 Ix>we Avė. Elek
tros šviesa. 1 6 ir 2 no 5 kamabarius 
flatai. Bargenas, jei bus pirktas tuoj 
Parduoda savininkas.

.63 E. 42nd St.,
Tel. Oakland 5808 J.

PARDAVIMUI VIŠTŲ FARMA, 
narduosiu arba mainysiu ant namo. 
Geri visi budinkni ir gera vieta au
ginimui vištų. Kreipkitės nrie savi
ninko ■*— farma randasi prie 134th 
St. ir So. Sawyer Avė., prie Kedzie 
Avė. 1 blokas West, J. Janutis, R. 1., 
Box 54, Blue įsi and, UI.

EXTRA PIGUMAS: 2 LOTAI. 
7nių pasažierių automobilius S^hand- 
lųm, mainysiu arit"fiąmo. Ix>tai ran
dasi Garv, Ind. arti Broadvfay. labai 
gera vieta. Reikalui esant galiu du- 
dėti ir pinigų.

M. A..
' 2015 So. Robey St.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Folix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. California Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus; maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pinną subatos vakarą. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

PARDAVIMUI — BARGENAS — 
lotas arti šv. Kazimiero klioštoriaus. 
Turi būt greit parduota už tavo 
kainą.

Room 709
117 No. Dearborn St.

STOCKAI-SEROS
SUPERKU pilnai apmokėtus 

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

L. J. MATHEB, 
6807 S. Union Avė.

Phone Englewood 0187

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3814 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.: 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benedikta? 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So 
Morgan St.; kasos globėjas Ant 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mene 
šio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyra 
nuo 18 iki 35 metų.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinis klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demcreckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka- 
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

MOKINKIS

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali- 
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

Design ii* pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname i patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo fr siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

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

Master Sewing School
Principais*

JOS F. KASNICKA 
190 Nortk State 8L 

Kampas Lake St. 4-fl.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Auburn Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas” 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

DRAUGYSTĖS SV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
8208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavlčia, <5138 S. Eme- 
inld Av., nut. rašų J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald A’’e., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. KuznrJnc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3827 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 
kontrolės rašt. 
sos globėjas Jonas 
maršalka Vikt.
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą, subatvakarį J. Maziliausko 
sąlėj 3259 S. Uhion avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

3259 S. Union av.; 
Stan. Grikštas; ka- 

Mozuraitis; 
Bražinskas. —Susi-

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 8040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
California av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulausku ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai latkon.4 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
chester av.; Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st.,;Kasierius F. Her
manas 1645 Wabansia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Knygyno adresas: Liuosvbės 
Svetainė, 1822 Wabansia av.. Chi- 
espn

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
pirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tienė, 3227 Auburn Avė.; Fin. rašt. 
K. Prasevičia, 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whipple St.; 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 matams: — Pirm. A. 
švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaua- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. Šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Tndrelienė ir J. Anta
navičių, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Sv. 
MARTYNO D-STES Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia, 3309 So. Auburn Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St.. Firymsų rašt. F. Pumputis. 
3140 So. Wallace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Eme
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

BRIDGEPORTO LIETUVIU NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm.
3149 So. Halsted
Vac. Andrulis, 3604 So. Ixrwe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
quette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Biianskas. 840 W. 33 
PI.: kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallace 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K* Vičas.

St. Mažeika, 
St.; padėjėjas
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