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Lietuviai areštuoti neva 
dėl sudaužymo traukinio

Tyrinės Herrino skerdynes

Angly nedorybės Pietinėj Afrikoj

3 lietuviai areštuoti neva 
už traukinio nušokinimą.
Suimtieji streikieriai kaltina

mi, kad jie buk nušokinę ties 
Gary tavorinį traukinį.

CHICAGO. — Daugiau sa
vaitės laiko atgal dėl kelių ne- 
prižiurėjimo nušoko ties Gary, 
Ind. nuo bėgių greit ėjęs Mi
chigan Central lavorinis trau
kinis. 23 vagonai liko sudau
žyti, o mašinistas ir pečkuris 
užmušti. Kad paslėpti paįrusį 
geležinkelių stovį ir pavojingu
mų dabar jais keliauti, o taip
jau kad pradėjus puolimą ant 
streikierių, tuojaus tapo pas
kelbta, kad traukinio nušokini- 
mas buvo tyčiomis streikierių 
padarytas, nes buk buvę išar
dyti bėgiai. Prasidėjo medžio
klė ant streikierių. Policijai, 
federaliniems agentams ir ge
ležinkelių mušeikoms pasmagi
nimų davė neužilgo po to už- 
užklupimas Michigan miškuo
se. komunistų konvencijos ar 
pasitarimo, taipjau puolimas 
ant Trades Union Educational 
League, kur irgi aršetuota 11 
žmonių. c

Pirmiausia mušeikos ir poli
cija padarė puolimų ant Gary 
streikierių ir keletu jų arešta
vo, bet, matyt, paskui palei
do, neradusi kaip prie jų prisi-» 
kabinti.

Tada mušeikos su policija ir 
federaliniais agentais pradėjo 
veikti Chicagoje ir pereitą ne- 
dėldienj ji stačiai išvogė iš 
namų 9 žmones, nepasaky
dama nė už kų juos areštuoja; 
nė kur gabena. Kada paskui 
policijos ir federalinių agentų 
teirautasi kur yra areštuotieji, 
jie sakė nieko apie jokius are
štus nežini) ir ncįęaTį numanyti 
k ui’ areštuotieji galėtų būti. 
Ir tik vakar paaiškėjo delko 
juos areštuota, bet kur jie yra, 
dar ir dabar neskelbiama.

Dabar policija su mušeiko
mis paskelbė, kad keturi jų, jų 
tarpe trįs lietuviai, prisipažinę, 
kad jie buk su kitais padarę 
suokalbį ir išardę bėgius ties 
Gary ir nušokinę traukinį. Dė
lei tų prisipažinimų kiti penki 
suimtieji *ta<)ę paliuosuoti, bet 
jų vieton tapo areštuota dar 
šeši žmonės, taip kad mušeikų 
naguose dabar yra dešimt strei 
kuojančių geležinkeliečių.

Areštuotieji ir kurie buk 
‘"prisipažino” prie nušokinimo 
traukinio yra sekami: Adina 
Alessio, 2046 Washington 
Blvd. ir lietuviai Charles Ūse

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Cliica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiai©:

šiandie — giedra ir vešiau.
Saulė teka 6:11 vai., leidžia

si 7:31 v. Mėnuo leidžiasi 
11:24 vai. vak.

lis, 1531 So. Rockwell Si., Joe 
Pepauritch, 343 W. 43 S t. ir 
John Petrosvski, 1812 S. I lais
tei! St.

Kaip skelbia mušeikos su 
policija, pirmiausia prie kaltės 
prisipažinęs Kazys Ūselis, o 
paskui pamatę, kad Ūselio pri
sipažinimas esąs pilnas ir to
liau gintis nebegalima (taip 
sako policija), prisipažinę prie 
kaltės ir likusieji trįs.

Betgi ta pati policija ir mu
šeikos visai skirtingai paduoda 
Ūselio “prisipažinimų”. Vieni 
mušeikos sako, kad Uiselis pri
sipažinęs, jog viename unijos 
susirinkime (užpereitą suba- 
tų), jiems unijos viršininkas 
(kurio policija vardo neskel
bia) įsakęs atlikti unijai tain- 
tikrų darbų, kurį parodysiąs 
Alessio. Tada jie nuvykę į Ga
ry ir ten išardę bėgius, bet 
taip kad negalima butų pažin
ti, kad paskui galima butų 
suversti kaltę ant netikusios 
bėgių priežiūros, o nedėlios ry
te sugrįžę į Chicago. Taigi su
lig šito “prisilažiniriio“ išeitų, 
kad jie darę tai su unijos ži
nia ir įsakymu.

Kiti gi mušeikos sako, kad 
Ūselis prisipažinęs, jog jie pa
darę suokalbį su Michigan 
Central geležinkeliečių buriu 
išardyti Michigan Central ge
ležinkelio bėgius, o užtai Mi
chigan Central geležinkeliečiai 
apsiėmę išardyti New York 
Central bėgius (suimtieji dir
bo Ne\v York Central dirbtu
vėse), kad tuo padarius pasi
keitimą ir neardžius savojo ge 
žolinkelio bėgių. Jie visą tai 
darę be mažiausios unijos ar 
jos viršininkų žinios.

Kiti mušeikos dar kitaip pa
sakoja apie tą “prisipažinimą“. 
Matyt visi meluoja, tik nesusi
taria tarp savęs kaip meluoti.

Dar vėlino policija pradėjo 
skelbti, kad ji suimtųjų na- 
muose radusi daugybę “rau
donosios“ literatūros ir slap
čiausius geležinkelių pienus, 
apie kurių buvimą tik keli ge
ležinkelių viršininkų težinoję. 
Be to tapę susekta, kad grupės 
geležinkeliečių, be žinios ir 
sutikimo unijos, laikę slaptus 
susirinkimėlius ir taręsi apie 
skleidimą teroro visoje šalyi 
Visi suimtieji gi esą dideli ir 
seni “raudonieji.”

Veikiausia viskas, ką polici
ja su mušeikomis skelbia yra 
melas, nes, pavyzdžiui, Petrau
skas laike nušokime nuo bėgių 
to traukinio buvo Chicagoje ir 
tam yra daugybės liudytojų.; 
Be to jis nėra joks “raudona
sis”, niekur, išėmus unijos, ne
priklauso, negi platesnio su
pratimo apie kokius nors 
“raudonuosius“ ar kitokius ne
turi ir darbininkų judėjimu 
besiinteresuoja.

Jeigu jie ištikrųjų padarė 
tokius “prisipažinimus,“ tai 
veikiausia tik kankinami ar 
mfišami policijos ir mušeikų, 
kad “prisipažinimu” išsigelbė
jus nuo tolimesnių kankinimų 
Policija, taipjau ir federaliniai 
agentai visuomet tik mušimais 
ir kankinimais ir išgauna 
“prisipažinimus“ sir veik vi

suomet melagingus, nes juos 
suimtasis duoda tik išsigelbė
jimui nuo kankinimų.

'Gali būti ir antras dalykas— 
provokacija. Tarp streikierių 
veikia daugybė provokatorių, 
kurie kursto streikierius prie 
riaušių, prasižengimų, sabota
žo, kad paskui viską išdavus 
ir tuo sulaužius streikų, arba 
ir visai nekaltai apkaltinus 
streikierius, kurie visai pra
sižengime nedalyvavo. Tas 
pats galėjo atsitikti ir čia.

* X

Vėl tyrinės Herrino sker
dynes.

MAIUON, IBI., rugį). 28. — 
Reikalaujant generaliniam val
stijos prokurorui Brundage, 
vėl tapo sušauktas Williamson 
pavieto grand jury slapta tyri
nėti liepos 21 ir 22 d. įvykusias 
mušeikų ir streiklaužių sker
dynes, kurias pagimdė mušei
kų be jokios priežasties nušo
vimas dviejų ėjusių keliu ang
liakasių. Prokuroras sakosi tu
rįs daug įrodymų ir kad delei 
to tyrinėjimo busią išnešta 
apie šimtas apkaltinimų. Tyri 
liejimuose dalyvauja ' pats 
Brundage su savo pagclbinin 
kais.

Pats Brundage davęs $5,000 
“savo” pinigų tiems tyrinėji
mams vesti. Tų tyrinėjimų ir 
išnešimo apkaltinimo prieš an
gliakasius ypač reikallaVo Illi
nois kapitalistai, kurie net tam 
tikrų draugijų įkūrė ir surinko 
nemažai pinigų teisti angliaka
sius. Josios pastangomis ir jo
sios pinigais ir daromi šie tyri
nėjimai, nes čia kapitalistai’ 
mato gerų progą prisikabinti 
prie angliakasių, kurie pasi
priešino ir nuveikė kompanijų 
mušeikas ir streiklaužius ir 
nenori palikti, 'kad angliakasiai 
už tokią drąsą ir pasipriešini
mą kapitalistams* nebūtų nu
bausti. Bet angliakasiai irgi 
veikia ir unijos advokatas anti 
vietos ingi .tyrinėja padėtį ir 
seka visus kapitalistų ir jiems 
tarnaujančių prokurorų žy
gius.

Tos kasyklos savininkas, ku
rio samdymas mušeikų ir strei 
klaužių ir iššaukė tą skerdv 
nę, dabar ketina savo kasyklų 
parduoti ir nešdintis iš čia.

Niekingas anglu karas.
patįs anglai biaurisi valdžios 
'urengloimis skerdynėmis ne

kaltų hotentotų.

•LONDONAS, rugp. 28. — 
Karas su hotentotais, kurį ve
dė pereitą pavasarį Pietinės 
Mrikos valdžia su hotentotų 
gentimi Bondel buvusioj vo
kiečių Afrikoj, kaip parodo 
ofirialinis pranešimas, buvo 
nedoriausias iš visų karų. 
Žmonės buvo sujudę, kada ta- 
oo paskelbta, kad hotentotai 
sukįlę, nes nežinojo visos tie
sos, bet kada dabar patyrė, 
kad tie “sukilėliai” buvo tik 
"100 beturčių, iš kurių tik apie 
200 galėjo nešioti ginklus ir 
kad jų sukilimas buvo lik ta
me, kad jie atsisakė mokėti di
delius taksus už šunis ir patįs 
nedarė, mažiausio puolimo, 
žmonės yra baisiai pasipiktinę 
ta pačios valdžios • surengtąja 
skerdyne ir dabar reikalauja 
bešališko išt irimo, kuriame 
nebūtų valdžios narių.

Kaip pasirodo, Pietinės Afri
kos valdžia, pasinaudodama 
hotentotų atsisakymu mokėti 
neteisingus taksus, pasiuntė 
prieš juos 370 kavaleristų kar
tu su raitąja artilerija, kulka- 
svaidžiais ir dviem bombaru. 

vimu i aeroplanais. Anglai 
pradėjo puolimą ir t mėtyti 
bombas ant moterų ir vaikų ir 
Išžudė veik visus gyventojus, 
kartu užgriebdami 14,000 avių 
ir ožkų. Su belaisviais irgi la
bai žiauriai buvo elgiamąsi. 
Komanduotojai gi paskui gi ro
si, l<aip jie “didvyriškai” mal
šino “sukilimų“ ir žudė begin
klius žmones.

Kai j) dėl biaureSnė.s ironijos, 
oficialinis pranešimas sako, 
kad ta skerdyne nekaltų žmo
nių buvo surengta “su Dievo 
palaiminimu”. Tą dalį hoten
totų šalies, kur įvyko ta sker- 
Jynė, tautų sąjunga yra pave
dusi Anglijai taigi, vadinas, 
tie hotentotai buvo paliuosuoti 
nuo “vokiečių jungo“. Betgi 
puikių laisve jie patyrė iš Ang
lijos ir jos kolonijos, Pietinės 
Afrikos, kruvinų rankų!

Geležinkeliečiai padavė 
savo reikalavimus.

Reikalauja geležinkeliečiams 
pragyvenamosios algos.

CHICAGO. - - 400,000 kelių 
darbininkų ir kryžkelių sargų 
vakar padavė geležinkelių dar
bo tarybai reikalavimų pakelti 
jų algų iki mini mum 48c. į 
valandą. Dabar jie gauna nuo 
28c iki 35c į valandų, Gaunan
tiems 28c reikalaujama 48c, o 
gaunantiems daugiau pridėti 
tiek centų virš 48c, kiek jie 
gauna virš 28c.

Betgi svarbiausias geležin
keliečių reikalavimas yra, kad 
darbo taryba priimtų tą prin
cipą; kad geležinkeliečiai turi 
gauti pragyvenamąja algą ir 
kad pragyvenamoji alga turi 
būti pamatu sprendimui apie 
šių geležinkeliečių algą. Prie 
dabartinės gi algos žmogui su 
šeimina stačiai :prisieina badau 
t i, nes niekas prie dabartinio 
brangumo jokiu būdu negali 
pagyventi gaunant 28c į va
landų, ar mažiau..

Kelių darbininkai taipjau 
reikalauja, kad viršlaikio pus
antros mokesties butų moka
ma po 8 vai., arba, jeigu ga
lima, kad viršlaikis ir darbas 
nedėldieniais ir šventadieniais 
visai bųtų uždraustas/

Prohibicionistai pralaimėjo
STOClKiHOI^M, rujęp. 28. —- 

Paskiausiomis, bet dar pilno 
mis žiniomis, prohibicionistai 
pralaimėjo visuotiname balsa
vime apie įvedimą priverstino
sios prohibicijos Švedijoje. Ik; 
sieli gautomis žiniomis, už 
prohibiciją paduota 772,747 
balsų, o prieš — 846,536. Visi 
didieji miestai stojo prieš pro
hibiciją didele didžiuma balsų. 
Taip §tockholme už prohi
biciją paduota 21,906 balsai, o 
prieš — net 138,300. Bet dau
gelis mažesnių miestelių stojo 
už įvedimą prohibicijos.
Rusija paskelbė mobilizaciją.

RYGA, rugp. 28. — Rusijos 
valdžia oficialiniai paskelbė 
mobilizaciją gimusių 1901 m. 
vyrų.______

PINIGŲ KURŠAS
Vakar, rugpiučio 28 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.48
Austrijos 100 kronų ............... Y»c
Belgijos 100 frankų ........... $7.29
Danijos 100 frankų ........... $21.58
Finų 100 markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $7.66
Italijos 100 lirų ................... $4.40
Lietuvos 100 auksinų ............... 7c
Lenkų 100 markių................... IV2C

A Norvegijos 100 kronų...........$17.00
Olandų 100 guldšnų ........... $39.03
švedų 100 guldenų............... $26.53
šveicarų 100 markių ........... $19.07
Vokietijos 100 markių ............. 7c

48 maineriai uždaryti de
gančioj kasykloj

JACIKSON, Cal., rugp. 28.— 
48 maineriai yra uždaryti paskil 
busioj Argonaut aukso kasyk
loj, 3,500 pėdų gilumoje, 
gaisro, kuris kįlo didžiojoj šal
toj ir kuris vis dar siaučia. 
Trįs metai atgal irgi buvo kį- 
lęs toje pačioje vietoje gaisras, 
delei ko ir dabar dar tebesi
tęsia teismuose kelios bylos. 
"Vada 'gaisras siautė keletą sa
vaičių ir buvo pasiekęs kitą 
kasyklą.

Bandoma pasiekti uždary
tuosius mainerius kita, jau se
nai apleista šalta, bet išgelbėt 
jų dar nepasisekę.

9 estai nuteisti sušaudyti
E. RYGA. — Latvių laikraš

čių žiniomis, Estų optacijos 
komisijos narių byla Petrogra
de užbaigta. 9 asmens nuteista 
sušaudyti, 20 kalėti, 13 ištei
sinta. Be to, Tribunolas krei
pėsi į užsienio reikalų komi
sariatą, reikalaudamas iškelti 
kriminalinę bylą prieš Estijos 
užsienių reikalų ministeriją, 
krašto apsaugos ministerijos 
šefą ir prieš buvusią optacijos 
komisijos valdybą.

Čičerinas jieško paskolos.
RYGA, rugp. 28. — Rusijos 

užsienio reikalų ministeris či
čerinas bando gauti pasportą 
vykti į Jtingi. Valstijas, kad 
ten gavus dėl Rusijos pasko
los, sako gautosios čia ži
nios. čičerinas esąs dabar Vo
kietijoje. 1

Nesenai jis bandė važiuoti priimtas III-jų skaitymu pini-
Londonan, bet jo neiperleido 
per Belgijos rubežių neva dėl
to, kad jo pasportas nebuvo 
tinkamai užvizuotas.

i

Fordas smerkia anglių baronus 
L-.'___

DETROFL Mich., rugp. 28. 
— Henry Ford šiandie pareiš
kė, kad jis tyčiomis uždaro 
savo dirbtuves nigs. 16 d., 
kad tuo kovojus su anglių kai
nų kėlimu. Jo agentai nuodug
niai ištyrę anglių padėtį ir 
rado, kad šalyj yra užtektinai 
anglių, bet už juos brangiai 
norima, o Fordas nenori mo
kėti pelnagaudų kainų. Tad jis 
verčiau uždarys dirbtuves, ne- 
gll nusilenks anglių baronams, 
kurie iššaukė streiką ir dabar 
nori pasipelnyti. Žmonės irgi 
turį stotį kovon su tais pelna- 
gaudomis.

(Federalinis kuro išdalinto- 
jas Spencer sako, kad iki rūgs. 
16 d. Fordas galėsiąs gauti 
kiek tik norės anglių ir paties 
Fordo kaina, taip kati jam už-
daryti dirbtuvių <lel anglių 
brangumo nefiriseisią).

Illinois kasyklos dirba.
DEQUOInT III., rugp. 28. — 

Tikimąsi, kad šiandie pradės 
dirbti visos Illinois anglių ka
syklos ir jų produkcija sugrįš 
į normalinį laipsnį.

TOKIO, rugp. 28. Konferen
cija tarp Rusijos ir Japonijos 
apie nupirkimą šiaurinės da- - 
lies Sachalino salos veikiausia 
įvyks rugsėjo 4 d. Čang Čune. 
Rusija veikiausia pareikalaus 
Rusijos pripažinimo.

GENEVA, rugp. 28. — Švei
carijos delegacijai prie tautų 
sąjungos tapo įsakyta balsuoti 
už Vokietijos priėmimą sąjun
gom jei ji bandys sąjungom 
stoti. *

Lietuvos žinios
Neutralei zonai skiriamas 

komisaras.
E. ŽENEVA. — Tautų Są

jungos Pcflitinio skyriaus di
rektorius pranešė Lietuvos ats
tovui p. Sidzikauskui, kad 
Tautų Sąjungos Tarybos posė
džio metu Londone, Hyman- 
sas, kuriam yra pavesta prižiū
rėti lietuvių ir lenkų konflik
tas, kuriuo Tautų Sąjunga yra 
dar suinteresuota, davė gene
raliniam sekretoriui instrukci
jų pravesti rezoliucijoms, pri
imtoms neutralės zonos klau
simu. Suinteresuotos vaisty
bes, t. y., Lenkija ir Lietuva, 
nebuvo pakviestos į tą posėdį, 
nes tas klausimas nebuvo įne
štas į Tarybos dienotvarkę. 
Generalinis sekretorius turėjo 
paduoti pirmininkui vardą ko
misaro, kuris yra skiriamas 
Lietuvos neutralei zonai, ir 
kuris turėsiąs pranešti, kaip 
yra pravedamos provizorinės 
demarkacijos linijos. Be to, 
tas komisaras turės pranešti 
Tarybai apie dabartinę padėtį 
neutralėj zonoj. Kaip tik bus 
paskirtas komisaras, tuojau 
bus pranešta jo vardas abiem 
valstybėm, kurios turės pačios 
jam teikti reikalingų žinių.

Iš Si. Seimo darbu.
Pinigų vieneto priėmimas. In
terpeliacija Min. Kab-tui ir

Valst. Kontrolieriui.

KAUNAS.— Rugp. 9 die- 
ą Steigiamojo Seimo posėdyj

ginio vieneto įstatymas.
Pamatinis pinigų vienetas 

pavadinta litas, kurio vertybė 
lyginama dešimtai dolerio da
liai. šimtoji lito dalis pava
dinta centas.

Be to baigta diskusijos dėl 
Ministerių Kabinėto atsakymo 
į £|LD. ir V. S. interpeliaciją 
emisijos banko, linų monopo- 
lės ir Prek. Prani. Banko ak
cijų išpardavimo reikalu liepos 
15 d.

Soc Liaud. D. ir Valst. S. 
bloko patiekta žemiau paduo

'J f___________ _________ I • L

PINIGAI
I s

AMERIKOS

LIETUVON
E I N A

PER

NAUJIENAS

toji nepasitikėjimo rezoliucija, 
už kurią pareiškė balsuosią ir 
socialdemokratai.

Krikš. dem-tai pasiūlo išrin
kti komisiją...

Nežiūrint kairės reikalavimų 
rezoliuciją tuojaus balsuoti, 
pirmininkaujantis kun. Stau
gaitis posėdį uždarė.

Rezoliucija.
iS-t elgiamasi s Seimas, išklau

sęs Vyriausybės ir Valstybės 
Kontrolės atsakymų ir paaiški
nimų dėl L. Soc. Liaud. De
mokratų ir Valstiečių Sąjun
gos frakcijų bloko interpelia
cijos apie dabartinį Lietuvos 
ekonominį ir finansinį stovį ir 
turėdamas omeny, kad:

1) Vyriausybė, užtęsdama 
Emisijos Banko įsteigimą ir sa 
vo valiutos įvedimą yra įtrau
kusi kraštą į begaliniai sunkią 
finansinę padėtį, sudarytą ne
paliaujamu vok iečių markės 
puolimu;

2) Vyriausybės vedamoji li
nų užpirkimo politika yra su
dariusi kraštui begalinių nuos
tolių; 3) Vyriausybei priklau
soma privačių bankų kontrole 
nėra tinkamai vykinama, de- 
lei ko Lietuvoje yra galimi to
kie įvykiai, kaip Lietuvos Ūkio 
Banko čekių forma pridengto
ji banknotų emisija;

4) Vyriausybe, parduodama 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Banke turimas akcijas, 
yra padariusi Valstybei žalos;

5) Valstybės Kontrolė visą 
laiką nekreipė domės į Vyriau
sybės netinkamą politiką cko- 
nomijos ir finansų srityse ir 
per tai lygiai su Vyriausybe 
neša visą atsakomybę už da
bartinį sunkų ekonominį ir fi
nansinį krašto stovį, — ran
da, kad dabartinė Vyriausybe 
nepajėgia tinkamai sutvarkyti 
musų krašto ekonomijos ir 
finansų reikalų. •

Steigiamasis Seimas pareiš
kia Ministerių Kabinetui ir 
Valstybės Kontrolieriui nepa
sitikėjimą.

I*asirašė: J. Krikščiūnas, J. 
Makauskis, J. Buzelis.
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Sibiro Lietuvių 
Reikalu.

numpti ranka ant Sibiro lietu- Uolinį Sibirui 
vių. Darbas ne taip jau sun-' Lithuanian 
kus: reikia tik užsiminti su- ]

šiuo adresu: 
i Consulate, Laza- 

revskaja 8-^-3, Vladivostok, Si-

leidinių, kaip ‘Lietuvos Albu- lietuviškų dainelių gramofonui, 
| nedaugiau kaip ant $10, kurių 
sumų su dėkingumu sugrąžinsiu,

Pereitą pavasarį balandžio 
mėnesio pabaigoj “Žemaitijos” 
L. V. Komitetas Chicagoj atsi
šaukė per spaudą į Amerikos 
lietuvių visuomenę aukų Sibi
ro lietuviams. Iki šiolei “Že
maitijos” iždan įplaukė tam 
tikslui vos $15. — ir tai pa
aukotų vieno žmogaus. Atro
do, kad amerikiečiai lietuviai 
visai užmiršo savo brolius, di
džiojo pasaulinio karo audros 
ištremtus Sibiran; manai, kad 
jie nebeturi nieko bendra su 
tais žmonėmis, su kuriais va
kar draugavo; žodžiu, —■ kad 
amerikiečiai išsižadėjo savo tė
vų, giminių ir draugų ir vien 
dėlto, kad pastarieji per apsi
leidimų Lietuvos inteligentijos, 
panikos apimti ir dar dažnai 
kazokų nagaikų raginami, bėgo 
kur kojos nešė ir pagaliaus at
sidūrė šaltame nejaukiame Si
bire. Tokio įspūdžio daro tik 
paviršutiniai žiūrint; įsigilinus 
gi į klausimų mes pamatysime 
visai ka kita. Pirmiausia laik
raščių redakcijos noriai patal
pino savo laikraščių skiltyse 
minėtų atsišaukimų. Ne vie
name laikraštyje neteko paste
bėti išsireiškimo prieš teikimų 
pagelbos Sibiro lietuviams. 
Kaip rodo šiais metais laikyto 
SLA. Seimo protokolas, jo se
sijų laikotarpyje gauta aukų 
Sibiro lietuviams $15.00, noVs 
pirm Seimo nebuvo vedama 
laikraščiuose jokia agitacija už 
Sibiro lietuvius, kaip tai dary
ta kitų organizacijų naudai. 
Reiškia Sibiro lietuvių klausi
mas yra pribrendęs. Amerikos 
lietuvių visuomenę atjaučia 
savo brolių sibiriečių vargus ir 
jiems simpatizuoja. šis apsi
reiškimas — džiugina “Žemai
tijos” L. V. Komiteto narius, 
nes Sibiro lietuviai anksčiau 
ar vėliau susilauks iš ameri
kiečių reikalingos jiems pagel
bos.

Laikraščiai laiks nuo laiko 
skelbia naujai susektas šmu- 
gelystes Lietuvoje. Dalciski- 
me, kad tos žiirids neatsako 
pilnai tikrenybei, tečiaus jos 
duoda pamato manyti, kad kas 
tai negero ten esama. Mat Lie
tuvoj yra didelė stoka patyru
sių, sumaningų ir sąžiningų in
teligentingų darbininkų. Ga
vusieji šiitas vieteles valdžios 
įstaigose “‘ponai'” mano turį 
tokius didelius ragus, kad jų 
nieks nepajiegs aplaužyti, nes 
nėra, girdi, kuo pamainyti juos. 
Ir ištikrųjų darbininkai Lietu
vai reikalingi šiandien, o mo
kyklos “mokytų’ vyrų teiškeps 
tik už vienų, kitų melų. Taipgi 
prisiminkime, kad greit prasi
dės nauji rinkimai į Lietuvos 
Seimų. Kaip Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje dabar eina (dide
les lenktynes tarp dešiniųjų ir 
kairiųjų. Nekurie tiki, kad šis 
busiantis Seimas nulemsiųs 
Lietuvos gyvenimą. Bet yra 
ir tokių šaltakraujų žmonių, 
kurie mano, kad Lietuvos pi
liečio padėtis pagerėsianti tik 
tada, kada blogieji valdininkai 
bus pamainyti kitais geresniais. 
Daugelis šiuo klausimu yra ne
mažai susirupiny ir jokiu bil
du negali jo išrišti. Taip, kar
tais pasitaiko, kad koks nors 
daiktas tau labai reikalingas 

ieškai ir surasti negali, o jis 
pašonėje guli. Taip ir čia. Si
bire užsiliko gerokas būrelis 
kvalifikuotų darbininkų, kurie 
neturėjo progos sugrįžti Lie
tuvon. Tie žmonės matė ir 
pernešė visokių baisenybių, be
gyvendami bolševikų “rojuje”. 
Jie, kaip žuvis vandens, trokšta 
pasiliuosuoti iš to pragaro ir 
grįžti tėvynėn. Taigi, ar ne
gera butų dabar, kada veda
ma kampanija rinkimui aukų 
politinei progresyvės visuome
nės akcijai Lietuvoje, apart 
geibėjos vienminčiams drau
gams kuodaugiausia pažangių
jų žmonių pravesti į Seimų,' 
neužmiršti ir Sibiro lietuvių; 
kitaip sakant, kam rupi Lietu
va ir jos reikalai, tas negali

sirinkiinuose, mitinguose ir t.t., 
o be abejo gausime geistinų 
pasekmių.

Eikime toliau. Jeigu žmo
gus sveikas ir sotus, tai ir ne
pamatai, kaip tas laikas prabė
ga, bet jeigu ko trūksta—tai 
diena rodosi .metais. Faktas 
pasilieka faktu, kad Rusijoje ir 
podraug Sibire siaučia badas, 
ligos ir visos kitos baisenybės. 
Apie tų Rusijos baduolių var
gus nelaimes plačiai rašoma 
laikraščiuose, renkama jiems 
aukų. Iš to nieks nesistebi, nes 
Rusijos gyventojus ištiko bai
siausia nelaimė — badas. Vie
nok atsiminkime štai kų: kaip 
tie žmonės nevargtų jie na
mie tarp savųjų... Kų gi tuo
kart besakytų apie Sibiro lie
tuvius, kurių dauguma mažai 
ir rusų kalbos temoka, jau he- 
kailbant apie kitus nepatogu
mus. Pasiekusios mus žinios 
sako, kad Tolimųjų Rytų “val
džia” ne tik neima tarnystei! 
svetimtaučių, bet ir senesnius 
tarnautojus atleidinėja iš dar
bo. Tai ir tas, kas dar galė
tų dirbti, jau nebegauna dar
bo, kad jis lietuvis — svetim
tautis. Iš ko gi gyventi jiems 
patiems? iš ko gi teikti nors 
menkutę pagelbų seneliams, li
goninis ir invalidams?! Aišku, 
kad diena iš dienos mirtis re
tina jų eiles, dažnai pakirsda- 
ma net tuos, kurie musų tau
tai labai ir labai reikalingi ir 
naudingi butų buvę, kaipo vi
suomenės veikėjai. Užtat var
dan lietuvių tautos gerovės, var
dan paprasto žmoniškumo pra
šome visus amerikiečius auko
ti sušelpiu!ui lietuvių baduolių 
Sibire. Juk šimtų kartų sma
giau gelbėti savo brolius dar 
gyviems esant, negir apgailes
tauti jiems mirus.

Prie geriausių norų dabarti
nes aplinkybės neduoda gali
mybės pargabenti Lietuvon vi
sų norinčių grįžti tėvynėn si
biriečių.' Pirmoj eilėj turėtų 
būti gabenami, kaip jau mi
nėjome, reikalingi Lietuvos at
statymui kvalifikuoti darbinin
kai; kitiems gi -- norams ne
norams .- prisieis. pasilikti ten 
neapribuotų laiką. Taip, tas 
pasakyti mums nesunku, bet 
koks gyvenimas likusiųjų. Jie 
kenčia ne tik badą, bet ir dva
siškai skursta. Knyga yra ge
riausiu žmogaus draugu nelai
mėje: ji niekados neišsižada 
jo. Laikraštis, - nešiotojas 
žinių, atpasakotojas vargų ir 
džiaugsmo, kuriuos pergyvena 
Lietuva, jos gyventojai, o taip- 
pat ir po kitus kraštus išsi
blaškę lietuviai, — sumažintų 
pas Sibiro lietuvius tėvynės il- 

jų gyvenimų padarytų 
malonesniu; jie linksmiau pra
dėtų žiūrėti į ateitį. Bet deja, 
gaunamų knygų ir lajkraščių 
skaičius toli gražu nepatenkina 
Sibiro lietuvių dvasios reikalų. 
Taigi, gerbiamieji, jeigu kas 
neišgalime suteikti Sibiro lie
tuviams pagelbos pinigais, tai 
bent nepatingėkime prisidėti 
nors knygomis, žurnalais, laik
raščiais ir t.t. Tūlų Amerikos 
lietuvių laikraščių administra
cijos siuntinėja Sibiro lietu
viams savo laikraštį dykai. Ma
nome, kad tą gražų ir pagirti
ną pavyzdį paseks ir kili lai- 
raščiai. Geistina, kad prie ap
rūpinimo Sibiro lietuvių jų 
dvasios reikalais prisidėtų ir 
Lietuvos laikraščiai bei šiaip 
jau įstaigos ir žmonės.

šiuo taipgi pareiškiame, kad 
“Žemaitijos” L. V. Komitetas, 
keldamas aikštėn Sibiro lietu
vių reikalus nėra užinteresuo- 
tas “perleisti” per savo ran
kas didesnę pinigų sumą. N,ė 
vienas Komiteto narys jokio 
atlyginimo iš Draugijos iždo 
negauna ir asmeninio pelno iš 
to sau nieko. Apart to, /kiek
viena Amerikos lietuvių ko
lonija, draugija, kuopa, pavie
nius šeimynos arba asmens, be 
jokio tarpininkavimo iš “Že
maitijos” pusės, gali pasiųsti 
savo auka Sibiro lietuviams 
per Lietuvos Respublikos Įga

i

bena.
Del aiškesnio supratimo, 

koksai vargas slegia Sibiro 
lietuvius, čia paduodame Lie
tuvos Įgaliotinio laiškų, rašy
tų “Žemaitijos” sekretoriui L. 
Atpoliui. Tas laiškas šitaip 
skamba:

“Gerbiamas Tamsta: — Iš 
‘Naujienų’ jau pirm Tamstos 
laiško sužinojau apie ‘Žemaiti
jos’ pasirįžimų pasidarbuoti 
Sibiro lietuvių naudai. Tečiaus 
Tamstos laiškas davė daug 
naudingų paaiškinimų. Labai 
ačiū už tai.

“Statistikos daviniai, esami 
Įgaliotinio raštinėje, ganėtinai 
susenę: specialiu aplinkraščiu 
prašiau visų Sibiro lietuvių 
kolonijų padaryti naujų regis
tracijų, kurios rezultatus, kaip 
tikrai juos gausiu, prisiųsiu 
Tamstos žiniai. Ypatiškai už
siregistravusių Įgaliotinio raš
tinėje — Vladivostokas--G bar
binąs srityje yra 825 asmens.

“Jau nekalbant apie materia- 
lę, moralė Sibiro lietuvių pa
dėtis apverktina. Paskutiniais 
metais lietuvių draugijos be
veik kaip ir mirusios. Vladi
vostoke, vargais-negalais, šio
mis dienomis atidengiau prie 
Įgaliotinio raštinės skaityklų. 
Kitose kolonijose ir to nėra. 
Atliekamų literatūrų į kitus 
miestus siuntinėju tiesiog pa- 
vienioms ypatoms, prašyda
mas, išnaudojus jų, perduoti 
kitiems, — tokiu tai bildu skai
tomi laikraščiai. Bet tos lite
ratūros (vien liktai Amerikos 
laikraščiai — knygučių teturi
me apie kokį 100 egz., o laik
raščių iš Lietuvos, kuriuos 
pirmiau gaudavome per ‘Darbi
ninko’ redakcijų, dabar nebegau- 
name visai) turime be galo ma
žai. Duokim, neturime nei vie
no egzempliorio tokių žingeidžių

mas/' iliustruotų žurnalų ir tt. 
Tiesa, atsišaukimą prie ameri
kiečių vietinės nebegyvuojančios 
apšvietos draugijos ‘Arklas’ pir
mininko, pasipylė daug laikraš
čių, brošiūrų ir knygų gryn .i 
nerimtų bolševistinių, kurių vi
sai nenaudojame. Skaitykloje 
laikoma visokį pakraipų literatū
ra, išskyrus bolševistinę. Ka
dangi ‘Žemaitija’ pasirodė labai 
prielanki Sibiro lietuvių reika
lams ,imu drąsos prašyti jos pa
sidarbuoti aprūpinimu musų 
dvasios reikalais. Už kiek
vienų žurnalų ar knygų busime 
labai dėkingi. Manau, kad tai 
draugijai nekliudys darbe ma- 
terialio sušelpimo Sibiriečių.

“Norėdamas suteikti tautie
čiams protingos pramogėlės, pra
šau Tamstos ypatiškai, jeigu 
techniškai išpildoma, prisiųsti

Dalykas tame, jog neturime cho
ro ir lietuviškos dainos , seniai 
jau nebegirdėjome, bet yra ge
ras gramofonas, kurį noriu su- 
batvakariais sunaudoti skaityk
loje jaunimo palinksminimui, o 
ir seniai meiliai pasiklausys. Sto
ka tiktai jam gaidų.”

(Pasirašo) K. Jocis,

L. e. p. Lietuvos Respublikos 
Įgaliotinio Sibirui.

Aukos dėl persiuntimo Sibiro 
lietviams taipgi priimamo Chi- 
cagoj pas “Žemaitijos” L. x V. 
Komiteto narius: Juozas Grušas 
(3147 So. Halsted St.) ir Anta
nas Mosgeris (3108 S. Halsteo 
St.)Į

“Žemaitijos” raštinė.

Darbininko Draugas

PAIN-EKPELLER
Vakbaženklla uireg. S. V. Pat Otai. 

i r * ■ ■

Garsus per daugiau kaip
50 metų.

fdmyk Įkaro (Auohor) Yaizbažeuklįi

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Pritaikau akinius, sudužusius sti
klus ir sulaužytus rėmus sutaisau 
į trumpą laiką, 
užtikrjnu visi
ems, kad gausi 
te kjionogeriąu
šią patarnavimą ir užganėdiniiną. 
Vienintelis lietuvis (Optometrist) 
akįų__daktaras _ant Bridgeporto.

3315 S’Oc
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

DR. SERNER, (ŠERNĄ S)
5 S’o. Halsted St., Chicago.

>-
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5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA. _

apturėję geistinų o 
palengvinimu per vartojimu

SEVERAS
reguLATOR

I

Moterip Stipriojoj a ua

Patirsite, kad jęsaiyra 
veiksmingas ^su^ražimui spėkę 
sureguliavimui moteriškę 
funkciję ir suteikia sistemai 
sveik?, normališk? padėjlm?

* ' s '

KAM 4f. 23
KlaUskiie pas aptiekoribs.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPID5, IOWA

DABAR SVEIKA IR 
TVIRTA MERGINA.

Duktė naudojo Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound pagal motinos pata
rimą.

Wauseon, Ohio. — “Mano duktė vi
suomet turėjo skausmų strėnose ir 

kojose ir tūluose 
atvejuose, negalė
jo ant kojų pasto
vėk Skaitėme apie 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Conv- 
pound, kad daug 
merginoms * pagel
bėjo, todėl ir ji 
pradėjo imti. Tas 
buvo du metai at
gal, ir dabar yra’ 
skirtinga mergai

tė ir gali visokį darbą atlikti, bet ji 
yra atsargi, nuo sunkaus darbo — to
dėl dabar jaučiasi tvirta. Rekomen
duojame Lydia Ę. Pinkham Vegetab
le Compound visoms motinoms ir ser
gančioms jų dukterims ir suteikiu lei
dimų pagarsint šį laišką, kaipo liudi
jimą.” — MRS. A. M. BURKHQL- 
DER, Route No. 2, Box 1, Wauseon, 
Ohio.

Kartkartėmis ir laikrodį persvąra 
persveria, skaitant laimėjimą ir pra
lošimų. Bet teisingas nusistatymas 
užvis yra viršiausiu. Tas pats yra su 
moterims. Tulus nuotikius gali kar
tais pakeisti.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound atitaisys visus nesmagumus 
įvairių simptomų, kaip atitaisė po
nios Burkliolder dukteriai.

MOTINOS. - - šis yra vertu persi
tikrinimu dalyku.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

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

SocialdemokrataS ’
leidžiamo Lietuvos Soc. Dem. Partijos C. Komiteto.

• V 1

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

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisą. ■ ■ 1 Jot! / ;1‘

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

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

.j . t ' K •
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Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i ■■■■“

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

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

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON JPARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., . Tel. Pullman 6659

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

DK. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulbvard 7179 
3243 So, Hajsted St., Chicago.

Nedėldienias pągal sutarimą

Pinigai
iš

Waukegano
• LIETUVON
Geriausia siųsti 

per
J. E. Bruzevičiu

Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd.
Waukegan, III.

PINIGAI
1$

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kiliems pietų Chicagos

X ’

gyventojams patogiausia
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, 111. »
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, 111.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Sizes34to48. 

Namo Hygienic-Fathion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.
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K. GUGIS
• t ADVOKATAS

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

V

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti 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 aiba 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 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Tel. Haymarket 3669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 1 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES 1
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

—>■ ...

Ji

J. P. WAITCHES 
,LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tol.: Pullman 6877. 
_____________________ :______ b

DAVID RUTTER & CO?
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.
V;-....... —-----  ------- —---------

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausia!.

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: I.afayette 0263

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel. Boulevard 4139 
t.... ........ . .......... .... ..............

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitemykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ič, vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėlio
tais iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.
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KORESPONDENCLJOsJ
VVESTVILLE, ILL.

Visuomeniškas susirinkimas ir 
Lietuvos pripažinimo apvaikš- 

čiojimas.
Patėmijus “Draugo” nr. 194 

iš šio miestelio korespondenci
jų, kur tūla “Viešnia” paduoda 
gana iškraipytą žinutę apie 
virš minėtą a p vaikiščio] imą, į- 
vykusį tugs. 6 d., nors ir per 
vėlu, bet šį bei tą pabriešiu 
aiškesnei visuomenės žiniai.

Prieš pirmą dieną rugpiučio, 
čia pasirodė šaligatviuose ant 
stulpą, ranka parašyti lapeliai, 
kviečianti visas sroves visuo
meniškai! susirink iman rugp. 
1 d., miesto salėn. Pasirašęs 
koks ten “komitetas”. Minėtą 
dieną, apie 8 vai. vak. paskir
toji vieton, susirinko visokio 
plauko vietinių lietuvių, many
dami, kad turės kas tokio ne
paprasto įvykti. Štai ir vieti
nis “tėvelis” atvyksta, lydi
mas vyčių ir ištikimų parapi- 
jonų. Jam pribuvus, vienas 
parapijom; ir praneša atidarąs 
susirinkimą. Susirinkimo ti
kslą paaiškino klebonas “Tė
velis” Brigmanas. Pastarasis 
aiškino gavęs iš Lietuvos at
stovybės telegramą, reikalau
jančią surengti rugp. 6 d. ap- 
vaikščiojimą dėl Lietuvos pri
pažinimo de jure. Tėvelis 
bandė sakyti “spyeių”, ragin
damas visus prie vienybės dėl 
labo tautos ir bažnyčios, bet 
tai jam visai nevyko ir pamik- 
čiojęs tūlą laiką užbaigė savo 
(£ V • 99“spycių . x

J. Norkus išrinktas vakaro 
vedėju. Svarstoma kokiu bū
du prisirengti tinkamiau prie 
a p vaikščiojimo. Vieni nurodi
nėja, kad demonstracija da
bartiniu laiku negalima, nes čia 
siaučia bedarbė ir nebusią iš 
kur beno nusamdyti nei kitų 
lėšų padengti; kiti— kad to
kiam apvaikščiojimui per ma
žai laiko ir kad nei viena iš 
draugiją nežinanti apie įvykį. 
Tai, žinoma, tėveliui ir jo šta
bui labai nepatiko, ir jie šau
kė susiriesdami, kad būtinai 
turime surengti apvaikščioji- 
mą rugį). 9 <1., nes to reika
laujanti Liet. Atstovybė savo 
telegramoj. čia tūlas tautie
tis atsistoja ir pareikalauja 
tėvelio parodyti -tą “telegramą” 
susirinkimui, nes kitaip jis ne
tikįs kunigo žodžiams. Kyla ar- 
inideris. Kunigas įsikarščiavęs 
šaukia, kad tu esi tamsuolis ir 
nieko nežinai, nes jokių laik
raščių neskaitai. Tautietis at- 
šauja, kad “Draugo” tai tikrai 
jis neskaitąs, nes esą netik 
“D-gas” ir kunigai, bet ir vys
kupai meluoja, ir jis nei vie
nam jų netikįs.'

Pastariemsiems apsimainius, 
storžeiviškais žodžiais pora 
draugų pasiprašo balso. Jiedu 
vienas po kito, nurodo, kad 
pažangiajai visuomenei su kle
rikalais yra nepakeliui kelti 
visokias “gatvines komedijas” 
dėl Lietuvos valdžios pripaži
nimo ir kad vieton to esą rei
kalo išnešti rezoliuciją prieš 
Lietuvos valdžią ir jos “gyvo
jo ražančiaus” Atstovybę su 
kurios pagelba jie užkrovė ant 
amerikiečių lietuvių registraci
ją ir $10.00 mokesnį, arba at
imti netik pilietines teises, bet 
ir konfiskuoti jų esantį Lietu
voj turtą. “Pažiūrėkite”, sako 
J. M., “į dabartinę Lietuvos 
konstituciją, į ką ji panaši? 
Kur ten yra gvarantuojama as
mens, žodžio bei sąžinės lais
vė?” Taip drg. J. M. kalbant, 
klerikalai baisiai perpyko ir 
čia pat iškėlė triukšmą. Za
kristijonas reikalauja svarstyt 
vien tik apvaikščiojimo reika
lą, o Lietuvos valdžia esanti 
“O. K.”. Bet štai vietinis gra- 
borius, J. Urba, duoda įneši
mą. kad apvaikščiojimas butų 
atidėtas iki 16 d. vasario, 1923 
m., arba Liet, nepriklausomy
bės šventes. Paleista nubalsa- 
vimui ir įnešimas lieka veik 
vienbalsiai priimtas.

Tada, “tėvelis”, matydamas, 
kad jo balso neklauso ir “ge- 
šefto” nebus, pareiškia: “Gerai, 
jeigu jus nu tarė t atidėti ap- 
vaikšččiojimą, tai aš uždary
siu susi rink i pa ir pats su ka
talikais apleisiu svetainę!”

Vakaro vedėjas pataria ku
nigėliui pasiskubinti išsinešdin
ti, bet susirinkimo, girdi, tai tu 
neuždarysi, nes “aš esu šio va
karo vedėju”, pareiškė pirmi
ninkas.

Po to “tėvelis” su savo šta
bu tuoj apleido svetainę, pa
reikšdamas, kad jis su liku
siais vyčiais ir katalikais vis- 
vien apvaikščiosiąs rugp. 6 <1. 
Dabar pasilikus vienai pažan
giajai visuomenei, be. “tėve
lio”, nutarta išnešti protesto 
rezoliuciją prieš dabartinės Lie
tuvos valdžios begėdiškus pa
sielgimus. Tam tikslui liko 
išrinkta komisija iš trijų na
rių. P. Kergė, J. Misevičius ir 
Z. Mažeikis. Ta komisija, at
sišaukė į visas lietuviškas or
ganizacijas, kviesdama jas pri
sidėt prie pagaminimo ir pri
ėmimo minėtos rezoliucijos. 
Tai tapo sėkmingai atsiekta, ir 
nuo visų draugijų tapo išrink
ta po tris atstovus.

Rugp. 15 d., 25 atstovai lai
kė savo susirinkimą miesto 
svetainėje, kur išdirbo planus 
pagaminimui rezoliucijos, pri
ėmimui rezoliucijos sutraukti 
didžiausią minią ir pakviesti 
kalbėtoją ant tos dienos.

Taip greit, kaip tik rezoliu
cija bus pagaminta bus su
šauktas masinis susirinkimas 
tos rezoliucijos^ priėmimui.

VVestvilles klerikalų sorkės.
Sau jale katalikų su “tėve

liu’ priešaky, surengė demon
straciją šeštą dieną rugpiučio. 
Nusisamdę beną, ir po bažny
tinių pamaldų “tęveli's” Brig
manas, lydimas apie 15-kos 
vaikų ir tiek pat suaugusių vy
čių ir keletą davatkų numar- 
šavo skersai gatvės į taip va
dinamą svetainę “Wasb 
house”, kurią anglių kompa
nija padovanojo. Ten pašventi
no Lietuvos vėliavą ir iškėlė 
sykiu su Amerikos vėliava. Vy
čiai sudainavo Lietuvos himną. 
Ant gatvės minios žmonių te
ini jo klerikalų sorkes iš ko 
turėjo daug juoko.. Tėvelis 
Brigmanas buvo atsiliepęs i 
minią angliškai: “Coman, 
vovery body coman; everything 
is free*. Bet iš žiūrėtojų nei 
vienas nei krutėte nekruta — 
neina į y ardą. Vieni vyčiai, 
pasilikę su katalikais, linksmi
nosi iki vėlai nakties prie ita- 
lijoniškos armonikos. Iš to pa
sekmės išėjo tokios: “šventųjų 
yarde” šuo vos nepapiovė vie
nos davatkos, kuri ir šiandien 
tebeserga ir jau rengiasi keliau
ti pas Abraomą. O vienas vy
tis dar ir ant rytojaus girtas 
vienos smukles užkampy mie
gojo musių apgultas.

Tuo viskas ir užsibaigė.
—Viešnios Draugė.

KENOSHA IR WAUKEGANO 
LIETUVIŲ DOMEI.

šiuomi aš pranešu Kenosha, 
VVaukegano ir apielinkių lie
tuviams, kurie pirkote Win- 
ther Motor Truck koppanijos 
(Kenosba, Wis.) šėras per J. 
Martin (Marcinkevičių), seka
mą :

I>abartinin lauku valkiojasi 
visokie žydeliai ir gązdina 
tuos žmones, kurie turi pirkę 
minėtos kompanijos šėrų. Jie 
sako, kad tie, kurie nepirks 
daugiau tos kompanijos šėrų, 
praras ir pirktuosius. Aš pa
tariu tokiems ponams netikėti, 
bet parodyti duris. Aš dirbu 
prie tos i>ačios kompanijos, 
kaip pirmiau kad dirbau. Aš 
noriu apsaugoti savo 4 žmones 
nuo apgavikų. Malonėkite tais 
reikalais kreiptis prie manęs. 
Kiekvienam aš paaiškinsiu apie 
tos kompanijos stovį.

J. Martin (Marcinkevičius) 
708 Edward St., Kenosha, Wis.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

BROOKLYN, N. Y.,

kaip kiek- 
susirinkime 
savo diktiv 
nendrėdavo 

Buvo

Sveikas protas ima viršų.

Kiek laiko atgal “Naujienose” 
buvo gana plačiai rašoma apie 
tai, kaip komunistai terorizuo
davo žmonių protą;
viename Unijos 
stengdavosi uždėti 
turą ant tų, kurie
sutikti su komunistais, 
rašoma, kaip jie būdavo ateina 
į susirinkimus susiorganizavę 
grupes, kad užimti svarbesnes 
Unijoj vietas ir iš ten visiem 
diktuoti. Tai buvo laikas, ir vi
sai netolimas laikas, kuomet Uni 
joj dėdavos tokie dalykai, kad to 
limesnius tiesiog sunku butų įti
kinti tuo, kaip komunistai elg
davosi kriaučių susirinkimuose.

Bet nežiūrint visų jų pastan
gų; nežiūrint kokius budus jie 
vartodavo diskreditavimui sau 
nepatinkamų asmenų; nežiūrint, 
pagalios nei to, kad jie ir savo 
spaudą naudojo savęs piršimui- 
si, o kitų niekinimui, vienok “ko
munizmo” perai nerado vietos 
sveikame darbininkų kūne — 
komunistai nepajiegė įsipiršti 
žmonėms, kaipo tikriausi darbi
ninkų reikalų gynėjai. Juo jie 
daugiau skverbėsi į Unijos pry- 
šakį, tuo jie daugiau diskredita
vo patys save ir tuomi jie vis to
liau stūmė nuo savęs minias. 
Teisybė, iš karto jie buvo užval
dę kuone visą Uniją; visi komi
tetai buvo papuolę į jų rankas, 
bet jie nepajiegė būti vadovais 
ir viską padiktuoti sulig sklepi- 
nių įsakymų; jie niekuomet ne- 
vadovavo Unijoj. Nežiūrint to, 
kad jie buvo organizacijos vir
šūnėje, bet dvasinį vadovavimą, 
galima sakyti, nustatydavo žmo
nės iš apačios.

Komunistai suprato, kad, ne- 
žiurnt to, kad jie didžiumoje 
yra komitetuose, bet jie nepajie- 
gia Unijai vadovauti, pradėjo 
netekti vilties, ar kada nors jie 
galės vadovauti Unijai, ir pradė
jo trauktis iš komitetų. Dar juos 
daugiau pastūmėjo laukan tas, 
kad į pačias svarbiausias vietas 
jie nebegalėdavo pervaryti sa
vųjų.
metas, kaip komunistai nebepa- 
jiegia išrinkti delegatu save 
žmogų. Paskutiniu laiku ir fi
nansų sekretoriumi tapo išrink
tas jiems labai nepatinkamas 
žmogus, kuris užima gana svar
bią vietą ir gana gabus, tai A. 
Baniulis. O kiek jie pastangų dė
jo, kad delegatu išrinkti V. Čer- 
naucką, o sek r. Kriaucevičių, 
abudu sklepinės partijos žmo
nės; bet tas jiem nevyko. Kada 
šitaip dėjo?, tai ir iš ne tiek 
svarbių vietų komunistai pradė
jo trauktis: iš bendrosios tary
bos pasitraukė visi “komunis
tai,” iš vydomosios tarybos taip- 
pat traukiasi vienas po kito. O 
sykį pasitraukus labai sunku 
antru kariu įsibrukti. • Ir delei 
to sakau, kad sveikas protas 
ima viršų. Jų vietas užima vi
sai kiti žmonės ir dalykai prade
da tvarkytis daug geriau negu 
pirmiau. Na, po teisybei, kokis 
gi išrokavimas komunistams bū
ti komitetuose, dirbti technišką
jį darbą, kuomet jie visviena 
nepajiegia vadovauti!

Dabar, nors dar neviskas taip 
jau labai gerai, bet pati dvasia 
susirinkimuose visai kitokia, ži
noma, būna lermų viename ki

1 pirko namą,, mažai pinigučių 
įmokėjo, .reikės mokėti dideli 
nuošimčiai už neužmokėtą šu-

1 mą, o kur juos gauti? Biznis ne 
kaip eina. Skaitytojai ne auga, 
bet mažta; nuo 15000 (jei kada 
tiek turėjo) kaip jie sakydavo 
“nuaugo” lig virš 4000. Ant vie
tos biznis taipgi nekaip eina, o 
naujoj vietoj dar gali pablogėti, 
nes užkampėj ne trakto pleisas. 
Kas reikia daryti? Iš “ištikimų
jų” girdėjau, kad rengiasi vėla 
apkramtyti savo darbininkams 
algas. O kokos ten jų tos algeles 
buvo? Vyriausias redaktorius 
gavo apie 30.00, o ką kalbėti 
apie žemesniuosius darbininkus. 
Bet ir nukramčius darbininkams 
algas ne ką užkiši. štai jau Dėde- 
lė kūmutės liežuviu graudena 
savo skatytojų širdeles ir prašo 
almužnų. Bet ar jus žinot, kaip 
į tai atsiliepia vietinė publika? 
Labai prastai. Sako, jeigu gali
te pirkti namus, tai pripažinkit 
ir Uniją savo dirbtuvėje. Kada 
busite unijistai, tai kitaip mes į 
jus žiūrėsime. Tai pasiutusiai 
sveika mintis!

Aš jum sakysiu, kad komu* 
nistų principas tai, visviena, yra 
geriausias, nes kas tik jo gerai 
laikosi, prasigyvena. žiūrėkit, 
Januška su Račkausku, tie ty
riausi Maskvos pastumdėliai, 
jau į biznį įstojo — atsidarė ga
na didelę čeverykų krautuvę se
nojoj Laisvės vietoj. Buksnys, 
tas keptas ir perkeptas komunis
tiška davatka, nusipirko ūkę. 
Reikia priminti, kad jo pačiutė 
19)9 m. marškininėj skebams 
vadovavo ir už tai gavo riebių 
“sendvičių.” prieg tam pats 
Pranukas visą 'laiką buvo komu
nistų kasierium, tai kodėl gi 
nepirkti faunos ? Ir už ką gi va- 
ginti buvusio komunistų fondo 
kasierių Zabulionį dėl $1000? 
Gi jis sako: pavelykit man vie
šai pasakyti, aš pasakysiu kur 
tie pinigai. Kam čia pasakoti. 
Mes žinom. Tai auksinis princi
pas!

Visai nesenai Brooklyne tapo 
areštuotas Central ir Gatės ga
tvėse tūlas rusas komunistas. 
Jisai dalino praeiviams pinigus 
po $20. Jį areštavus atrasta dar 
viršaus pusantro tūkstančio do
lerių taip pat sutvaryta po $20

dalinimui. Po suėmimui rusas 
(pamiršau pavardę) pasisakė, 
kad jis pasirengęs važiuoti Ru
sijon. O kadangi Rusijoj, pasak 
jo, pinigų nereikia, tai jis nusp
rendęs visus savo pinigus išda
linti čion Amerike. Detektyvai 
rusą nugabeno į beprolnamį.

visas tas veidmainystes prieš 
jo akis ir paklausti: kodėl tu 
taip darei. Gi tu žinai, kad tai 
nešvaru? Dėdelei bus karšta 
Brooklyne. Tiek šį kartą. To
liau bus daitgiau.

—A. P. Serbas.

MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

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

Pavyzdžiui, jau

tame susirinkime, bet gi ne 
“šventieji” susirenka, kad vis
kas eitų be jokių susikirtimų.

Reikia pasakyti dar ir tai, kad 
komitetus “sugniuždyti” padėjo 
toki žmonės kaip Bekampis, 
Jankauskas ir pati “Laisvė.” Jie 
savo darbais diskreditavo visus 
komitetus. Tuomi galima pasi
džiaugti! , —L. širmis.

BROOKLYNO SMULKMENOS.

Iš komunistiškos dumblynės.

Brooklyno Laisvutei atsisuko 
nešvarioji pusė į pryšakį. Nusi-

U WH1TE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinėsimas su Baltike pertais 
Homeric—Rūgs. 9; Rūgs. 30; Sp. 21; 
Majestic—Rūgs. 16; Spal. 7; Sp. 28; 
Olympic—Rūgs. 2;* Rūgs. 23; Sp. 14;

(Didžiausi pasaulyj laivai)
American Line

New York j Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 14 
Minnekahda(3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Manchuria Rūgs. 14; Sp. 2G; Lap. 30 
St. Paul Rugsėjo 21

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

Red Star Lini
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. Dearbom St., Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų

Julėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIS, išplaukia 

Rūgs. 13 ir Spalio 4.
Puikiausis 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 perkalbčtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiekiai j Memeli.

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. Dearborn st.

k.______ _________  , ,L ___________ J

Tai jau begalo prasta. Jeigu 
geras principas davė progą pra
sigyventi, tai jau reikėjo kokį 
“šiustorį” arba “farmą” nusi
pirkti ir rainiai gyventi, taip 
kaip daro lietuviškieji Maskvos 
palaimintieji.

Brooklyno Dėdelė vieną kartą 
pasirodė viešame susirinkime. 
Jis manė visai kitaip negu įvy
ko; daugelis iš publikos ėmė 
kyščioti jam po nosia tuos “spir
gučius,” kuriais jis savo skaity
tojus per kiek laiko penėjo. Bet 
tai neviskas, ponas Dėdele. Tau 
reikės kada nors ir tos glindos- 
utėlės suryti, kuriomis tu kitus 
drabstei. Nemanyk, kad viskas 
užmiršta. Bus atversta tau visi 
tavo koliojimo perlai, kuomet 
tu atsistosi dar kartą prieš pub
liką. Jis vargšas apsigavo; ma
nė, kad žmonės užmirš ir taip 
viskas praeis. Bet kaip pasiro
do, tie žmonės rengiasi atversti

[A N CHOR-DONALDSONj
PER 12 DIENŲ I LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową.
ALGERIA ..................... Rugp. 25.
SCYTHIA ...................... Rugp. 31
CITY OF LONDON....... Rūgs. 2
LAC0N1A ......................  Rūgs. 7

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

DETROIT, MIGHIEAH

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

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.

/............. s
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
graboRius

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

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

kainas?4už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ........................... 12c.
Parihktd 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 pristatom. 1955 W. lllth St.

VS ------ --------------------------------------------- -------- ------------------------- ■■
III ! ■ l| II. | m. .   ■«.  .!l. ...I ■■        ..................... ... ... ................. ........... ... ■ —         
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Gasalino 
Naudojimas 
Dauginasi

GASOLINO naudojimas laike birželio mėnesio, 
1922, buvo 20% didesnis negu gegužio mė
nesy, 1922, ir žymiai didesnis negu biržely, 

1921 metuose.
Birželio mėnesy, 1922, krovykloj buvo 856,607,102 

galionų gasolino, arba 82 galionu dėl kiekvieno iš 
10,448,632 automobilių, užregistuotų sausio 1, 1922.

Tai reiškia mažiau karui esamo gasolino krovyk
loj negu dėl bile panašaus laikotarpio nuo 1918, su

•• vienu išėmimu 1920 metais, kuonvet buvo tik 76.4 ga
lionai karui. s •

Gasolino reikalavimas vasara yra apie du kartu 
didesnis mažiausio reikalvimo žiemą. Jei liepos ir 
rugpiučio sunaudojimas rodo pakilimą proporciona- 
liai birželio reikalavimui (kaip atrodo galimas), ga
lima tikėtis greito stako nupuolimo.

, Betgi, kadangi dėkai savo nekonkuriupjančių,
' Standard Oil Company (Indiana) yra prisirengusi

aprūpinti savo kostumerius gazolinu visos Vidur- 
vakarinėse valstijose, kuriose ji patarnauja.

šios kompanijos refinerijos operuoja per ištisą 
metą, kad parūpinti ganėtinai produktų dideliems 
žiemos reikalavimams. Kompanija daro pastangų 
turėti visuomet savo laukinius krovyklas pilnas.

Kad palaikius gausų gasolino parūpinimą kiekvie
name punkte teritorijoj, tai reikalauja nenuilstančių 
pastangų 26,000 darbininkų, gaminimo 6 didelių refi- 
nerijų, laukiniui sankrovimui 3821 talpių stočių, 1700 
patarnavimo' stočhj, 515,000 geležinių bačkų ir apie

• 6600 tankinių vežimų ir pristatomųjįj trokų.

Motoristas, kuris pamąstys kiek karų gatvėse 
tvinsta aplink jį, greitai dasiprotės milžiniškumą 
užduoties, stovinčios prieš Standard Oil Company 

x (Indiana). Ta užduotis yra daug; sunkesnė išpildyti 
Vidur-vakaruose negu kur nors kitur Suvienytose 
Valstijose, kadangi skaičius karų ten yra didesnis ir 
keliavimas tais karais yra ilgesnis.

Nežiūrint tos užduoties didumo, Standard Oil 
Company (Indiana) įrodė savo lygų sugebumą dar
be. Kaip gasolino naudojimas pasidaugina, kompa
nija tuoj parūpina priemones tai atsverti. Ji tiki, 
kad šitoks veikimo praplėtimas! yra svarbi dalis pa
tarnavimo, kurį ji yra nusistačiusi pildyti.

r”— '

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
2915

I

Baigusi 
Akušeri- 

os kolegė 
ią; ilga 
praktika- 
usi Penu- 
silvanijos. 
hospitalė- 

<e. Pasės- 
lingal' pa 
tarnauja 
.rie gi m

tymo. Du« 
la rodą vi 
okiose Ii- 
mse ir ki
ekiuose re) 
aluose mo
erims ir 
merginoms.

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi- | 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canai 
8110 arba 357

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
VaL; 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 
Vaiky 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 I)rexel 2880

I Telefonas: Boulevard 7042

: OR. C, Z. VEZEL1S :
Lietuvis Dentistas ■

g
i712 South Ashland Avė.,m

arti 47-tos gatvė»

Tel. PuIIman 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)

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

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekvienarre at 

■ itikirr.'e teikiu 
apatišką rižiu 
rėjimą. 2 uodu
patarimui mo
terims ir mergi 
noms veltui.

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

Optometriit
Tel. BOU levard «487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos gat 

2-roe lubos

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St Tel. Canai 6222
Razidendja 3114 W 42W 81

Tel. Lafayette
Vai. 1—4 Ir 7—9 Nef rU
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BOLŠEVIKU RAUDONASIS TERORAS.
IŠ ČEKOS DARBUOTĖS.

K. Sėjikas.

(Tęsinys)
Čekes vadai.

Bolševizmo vadų protuose 
gimė grandiozinė utopija: su
kurti idealinę organizacijų, 
kuri visus komunistų kruvinus 
darbus susiverstų sau ant pe
čių. Štai kodėl paskubusios Če
kos priešakyj liko pastatytas 
F. Dzeržinskis, apie kurį jo 
partijos draugai kalba nepap
rastu entuziazmu. Tai esąs 
“auksinės širdies” žmogus. Ir 
jo daliai išpuolė savo pavyz
džių parodyti pasauliui, kad ir 
“auksinės širdies” žmogus ga
li nebūti moraliniu žvilgsniu 
tyras.

Louise Bryant savo rašinyj 
“Mirrors of Mo§cow,” kuris 
dabar talpinama Chicago He- 
rald and Esaminer laikraštyj, 
štai ką rašo- apie Dzeržinskį:

“Dzeržinskis yra perdaug 
kuklus, kad buvus kalbėtojas. 
Aš labai abejoju, kad jis sup
rastų, k a reiškia kerštas. Jis 
privalėjo perdaug gerai žinoti 
visas kalėjimo gyvenimo bai
senybes pirm negu užėmė ka
lėjimų viršininko vietą. Jam 
prisiėjo kalėti Varšuvos kalėji
me vienuoliką metų.

“Kalėjime pirmais metais 
pas jį pasireiškė didelis religin
gumas ir savęs pasiaukavimas. 
Jis viską pildė tokiu jau nusi
žeminimu, kaip kunigas kad 
nusižemina prieš Dievą. Jis at
likinėjo biauriausį darbą, kad 
pa vadavus kalinius-draugus 

nuo grindų plovinio ir atmatų 
valymo. Klausiamas, kodėl jis 
tai daro, jis atsakydavo: ‘Rei
kalinga kad kas nors atliktų 
purvinąjį darbą, kad tuo budu 
kitiems tas darbas nereikėtų 
dirbti’. Ir tam žmogui buvo 
lemta naujai susikūrusioj res
publikoj žemiausias ir bjau
riausias darbas dirbti.”

Charakteringa, kad Rusijoj 
Dzeržinskis yra skaitomas di
džiausiu niekšu, žvėrių žmo
gaus paveiksle. O tuo tarpu

PADAGĖLIS KASMATĖ

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialinio korespondento)

(Tęsinys)
Pačioj pradžioj. Jau pirmas koro inėjimas, 

jo ypatingas laikymasis, maldinga muzika, vir
pantis žilo senio balsas — “melskitės, melskitės 
su mumis” — žiūrėtoją labai giliai sujudina ir 
prirengia sekamam veiksmui. O sekame veiksme, 
Kristus begalinės minios lydimas įžengia į Jeru
zalę. Galingi klyksmai — “IIosanna-Heill Dir— 
buk pagarbintas”,— palmių šakos, gėles, minių 
minios žmonių, iškilmė, malda, pagarba, gailesys, 
nusižeminimas, ir vėl džiaugsmingi klyksmai su
daro kaž kokio begaliniai stipraus įspūdžio. Bet 
šit Kristus prabila, — ir visa slaptingoji galia, 
visas iškilmingumas — visa dingsta. Toliaus 
Kristus ginčijas su farizėjais, išvaro iš bažny
čios pirklius, palieja aliejų, paleidžia karvelius, ku
rie vikriai plasnoja, avelės bailiai dairos, pirkliai 
širsta ir keikias—visatai tokia gyva šiokiadienės 
būties scena ir taip gyvai pravesta, kad neno- 
roins visas maldingumo ūpas atslūgsta ir publika 
lengva širdžių nusišypso. Tai kas, kad ji mora

liniai yra Kristaus pusėj, tai kas, kad ji farizejų 
elgesiu yra pasipiktinusi, gyva šiokiadieninė sce
na veikia kur kas galingiau už visus mandrius 
samprotavimus, ir Kristus jai pasidaro papras
tas pilietis, tiktai gabus aklos minios valdytojas. 
Ir jei publika patenkintai šypsos, tai yra anaiptol 
ne jos kaltė... Arba toliau. Taip vadinamo 
“kūno ir kraujo sakramento” įstatymas yra re- 
lignu žvilgsniu vienas svarbiausiųjų dalykų, o 
scenoj buvo viena nuobodžiausių jų vietų, laike 
kurios ištroškusi per kelias valandas savo grieŠ- 
ną kūną iš pasalų alumi šlakstė... Devrient sako, 
kad šiuo atveju alus maldai nie kiek nekenkia. 
Nežinau, gal irgi kaip kam. Tik publikos tarpe 
kaž kaip linksmiau ar gyviau daros...

Panašių dalykų butų galima pnskaityti la
bai daug, kad įtikinti, kad Devrient ir tie, kurie 
kaip jis mano, klysta, sakydami, kad Kristaus 
vaidinimas religiniu žvilgsniu yra teigiamas da
lykas. Ir dar daugiaus ne tik ne visi religiniai 
dalykai, bet ič ne visi pasauliniai dalykai yra 
leistini vaidinti. Pavyzdžiui, geriausias pasauly 
teatras — Maskvos Dailės Teatras — Vaidino 
Ib'seno “Per Gynt” ir vis tiktai visos kritikos 
vienbalsiai buvo pripažinta, kad skaitant lieka 

kurkus gilesnis įspudis, negu matant scenoje. Ar
ba vienas pasaulio įstabiausių teatrų —Tairovo 
Kamerinis Teatras — vaidino Wilde’o Saliomę ir 
vis tiktai geriau butų padaręs, jeigu butų nevai

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui

Metams --------------------------- — $8.00
Pusei metų  ........—-———— 4.50
Trims mėnesiams ____—2.25
Dviem mėnesiam................... 1*75
Vienam mėnesiui ................— 1*0*

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija -------------   8c.
Savaitei ------------------ —----------- 18c*
Mėnesiui-------------------- i—.*—t 75c.

Suvienytos# Valstijose ne Chicagoje
paltu:

Metams.........—....... $7.00
Pusei metų ----------- ------
trims mėnesiams ...-------  2.00
Dviem mėnesiam    1.50
Vienam mėnesiui .....................   *75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams............... ................  $8.00
Pusei metų ............—...... 4.50
Trims mėnesiams ...................... - 2.25

, kartu su užsakymu.

tai neatatinka tikrybei. Jeigu 
lai butų tiesa, tai bolševizmo 
moralinė tragedija nebūtų 
taip baisi, kai dabar. Visos 
baisjbės, kurias papildo čeką, 
tame atvejyj butų, taip sakant,
nudažytos asmeniniu pobūdžiu. 
O dabar mes turime ironingą 
istorijos grimasą. “Auksinės 
širdies” žmogus sugebėjo tik 
atgaivinti savyj senų seninusį 
“sąžiningo su savim” fanatiko- 
šventuolio paveikslą, kuris 
gausia ranka sėja aplink mir
tį, kančias, palaidumą ir bu
delišką sadizmą. Ir visa lai da
roma šaltu ir “nekaltu” apgal
vojimu. Nebereikalo dydis ru
sų poetas kadaisia ironingai 
sušuko: .“Prisiųsk mums, Die
ve, nevertiems, mažiau ganyto
jų tokių pusiau šventų, pu
siau nekaltų.”

Vargu galima sąryšy su če
ką nutylėti Jokūbo Petorso 
vardas. Tai vienas žymiausių 
tos įstaigos darbuotojų ir in- 
kvėpėjų. Louise Bryant apie 
jį paduoda tokių žinių. Pirm 
karo Peters gyvenęs Londone. 
Jis buvo vedęs .anglę ir gyve
no smulkaus buržujo gyveni
mu. Vieną rytą Peters paste
bėjęs nepaprastą reginį: - gat
vėse spietėsi žmonių grupės. 
Kai kurių veidai rodė aiškių 
ašarų žymių. Nežiūrint savo 
latviškai-vokiško pėda n tingu
mo, Peters tą rytą pasivėlinęs 
darban ateiti. Mat jam labai 
parupę sužinoti, delko žmo
nės renkasi į būrius ir kaikurie 
jų verkia. O priežasties to su
judimo buvusi ta: Sir Roger 
Casement buvo ga labi namas tą 
dieną.

Nuo tos dienos Peters pra
dėjęs nerimti. Jo ausyse pra
dėjęs skambėti Sasemento bal
sas: “Žiūrėk tu, kadaisia buvu
si revoliucionieriau, kaip aš 
galiu mirti!” Ir štai Peters nu- 
sprendžia apleisti Angliją ir 
vykti i savo “mylimą tėvynę’'— 
Rusiją. t _

Pribuvęs Rusijon, Peters tuoj 

stoju į paskubusį latvių pul
ką. Tai jo karjeros pradžia. 
Iš paprasto raudonarmiečio 
greit jis iškyla į aukštybes. 
Pats Leninas juo labai pasitiki 
ir paveda jam skleisti savo 
‘Laiškus į draugus”. Tai buvo 
vo 1917 in. pradžioj, kada Le
ninui dar reikėjo vesti “pogrin
dinį gyvenimą” — slapstytis.

Kartą Peters paklausęs Loui
se Bryant, rodydamas į revol
verį: “Ar jums kada nors te
ko naudoti vieną iš tų?” Bryant 
atsakiusi: “Žinoma, aš žinau, 
kaip su juo apsieiti, bet pa
naudoti vyį žudymo tikslams 
man neprisiėjo”. Peters labai 
sujudusiu balsu sušukęs: “O 
Dieve, aš bučiau laimingas, 
kad man irgi nebūtų reikėję 
jo panaudoti!”

Paskutinis posakis gal ge
riausia ir charakterizuoja tą 
čekos “herojų”: Peters taip 
tankiai naudojo savo revolverį 
žudymo tikslams, kad paskil'bo 
visame pasauly, kaipo vienas 
šlykščiausių budelių kokį pa
saulis kada nors yra žinojęs.

Kas daryti — toki jau ma
niakų logika. Ncbereikalo vie
nas pamišėlis |>adege Rymą, 
kad tuo būdu įrašius savo var
dą į istorijos puslapius. Peters 
brukasi į istoriją kiek skirtin
gesnių keliu: per tūkstančius 
nekaltai nužudytų žmonių la
vonus. ..

žudymo padariniai.
Louise Bryant, kuri regimai 

simpatizuoja bolševikams, pa
sakoja apie vieną rusų ekscen
triką daktarą, štai jos žodžiai: 
“Tas žmogus [daktaras] turė
jo įpratimą muses žudyti. Jei
gu jis pamatydavo musę ant 
lango arba stalo, tai dideliu 
atsargumu sekdavo ją, kol, pa
galios, jam pasisekdavo pagau
ti ją. Paskui jis paimdavo 
peilį ir iškilmingai musei įjal- 
vą nuplaudavo. Kartą aš už
protestavau, sakydama, kad fa 
ekzekucija yra šlykšti. ‘Ne
paprastu rimtumu jis man at
sakė: ‘Vadinasi, jus netikite 
į žudymą... Bet nonoms ne- 
noroms juk mes visi esam ver
čiami žudyti. Musės erzina 
mus; jos nuodija musų mais
tą, stato pavojui! musų ir mu
sų vaikų gyvastis. Kada jus 
netenkate kantrybės, jus pik
tai ir kaotiniai imate mušti 
jas. Koks to viso rezultatas? 
Skambus ir erzinantis ranka 
kirtimas. Ar yra bet kas dai
laus tame? Jus smerkiate ma
ne, bet ką jus darote? Aš nai
kinu muses sanitarinias išro- 
kaviinais — aš esu tikras civi
lizacijos simbolis”.

Tą mįslę, žinoma, labai leng
va įminti. Visa ką Bryant 
norėjo pasakyti yra tas, kad 
bolševikai “sanitariniais išro- 
kavimais” žudo savo priešus, 
šlykštesnio cinizmo sunku be
būtų galima sugalvoti. Tačiau 
lazda visuomet turi du galu. Ir 
vienas tos lazdos galas kartais 
labai skaudžiai užgauna patį 
lazdos savininką. Pilnas ir

jSAirJiEjN^s, CHtago, m
pasibaisėtinas moralinis išsigi
mimas —• toki tai buvo baus
me, kuri ištiko čekistus. Nere 
tai visi kokio nors čekos sky
riaus tarnautojai pasirodė esą 
ligonys, psichologiniai su J 
veikti žmonės. “Taip, aš ne
galiu miegoti: mane visą nak
tį kankina numirėliai” — kar
tą pareiškė bolševistinės čekos 
herojus. Kitas jų — paskilbęs 
Arcliangclsko žudynėmis Ked- 
rov’as — pateko į pamišėlių 
namus.

Kairieji es-erai, kurie trum
pą laiką sėbravosi su bolševi
kais, nesenai Mares Spiiiidono- 
vos lupomis paskelbė pasauliui, 
kad jie beveik užduso toj at- 
posferoj, kuri reiškėsi “pasi
tyčiojimu iš žmogaus kūno ir 
sielos, kankinimais, apgavi
mais, kyšių ėmimais, plėšimais 
ir žudymais, žudymais be 
skaičiaus, be ištyrimų, dėl vie
no tik žodžio, skundo,
niekuo neįrodyto, niekuo 
nepatvirtinto”. Toliau kalba
ma apie tai, .kaip" “bėgo išblyš
kęs Aleksandrovič, melsdamas 
paliuosųoti jį iš čekos Šian

PER ATLANTIKĄ.
(Iš kelionės Lietuvon)

Laivas “Berengaria,” rugp.
14 <1. - Septintoji keliones jū
rėmis diena. Artinamės prie 

mą busime jau, turbut, South- 
amptone, Anglijoj. Ten išli
pus teks mums porą valandų

pavažiuoti traukiniu į kitą 
portą, iš kur sėdę kitan laivai) 
plauksime į Piliau, Rytų Pru*

sijos portą, o iš ten jau gelž- Partija lietuvių keliaujanti 
keliu į Lietuvą. šiuo Cunardo linijos milžinu-

dinęs to veikalo! Apie šiuos veikalus, kaip ir 
apie. Kristaus asmenį, kiekvienas žmogus sudaro 
savy tam tikrą iliuziją, kuria ir gyvena. Iliuzija 
gal visai konkretinga, gal jam paoiafrn neaiškią, 
bet visa jo esybe jaučiama. Kiekvienas vaidini
mas yra tas esybės sukonkretinamas, sukonkre
tinimas žmogaus kūno forma. O toksai sukon
kretinimas dėl pačios dalyko prigimties negali 
būti ne grubus, nė šiurkštus, nė palšas! Veltui 
Devrient šaukia, kad vazduotė papildo tai, ko vai
dintojas vaidinamajam asmeniui duoti negali! 
Vaizduote papildyti tai papildo, bet tiktai grubaus 
palšo sukonkretinimo kryptim. Tokiam sukon- 
kretnimui įvykus, nebėra kas kalbėti apie kokią 
slėpiningą galią, kuri reiškias ne tais keliais', ku
rie yra prieinami penkiems kimo pajautimams.

Ir todėl dėl pačios žmogaus prigimties struk
tūros Kryžiaus kančių vaidinime buvo iššluota 
visa, kas galėtų būti dieviška — buvo visa žmo
giška, buvo vien tik žmogaus darbas ir dalis. Bai
giant vaidinimą ties pakeltu Golgotoj Kristų ten
ka sušukti drauge i su senu skeptiku Sologubu:

Ką gi, juokis mario gėda,
Aš nevertas tavo pėdo, 
Piktas Viešpats šventų! 
Tik žinai-tarp žemes pančių, 
Kad Golgotos Kryžiaus kančią 
Kentė žmogus, o ne Tu!

Tai yra pagrindinė išvada, kurią padaryti 
verčia visas vaidinimas. Bet taip sušukti buvo ir 
kitų priežasčių, tačiau apie jas — sekamame 
laiške, šiuo tarpu tiktai konstantuosime, kad 
visas vaidinimas tėra grynai teatralinis dalykas, 
tiktai meno veikalas, ir kaipo toksai tiktai ir gali 
būti įvertinamas.

X. KAI KURIE VAIDINIMO MORALINIAI 
MOMENTAI. t

Pasakiau ir kartoju:
Ką gi, juokis mano geda!
Aš nevertas tavo pėdo,
Piktas Viešpatie šventų!
Tik žinau tarp žemės pančių, 
Kad .Golgotos kryžiaus kančia 
Kentė žmogus, o ne Tu!....
Ir visas ilgas 'liūdnas vaidinimas, rodos, tik

tai tam ir tėra daromas, kad parodyti, koks Ta
sai Viešpats-Sutvertojas yra begaliniai žiaurus 
begaliniai plėšrus, egoistingąs, godus!

Ir tai nėra žmogaus vaizduote, tai pakartoji
mas Jo paties žodžių, kurtus Jis savo pranašams 
dar sename įstatyme skelbė, tai yra tų žodžių 
vykinimas, tai yra Jo Sunaus Kristaus žodžiai, 
kurtus jis skelbia savo Tėvo valią vykindamas!,....

(Bus daugiau)

dien, tuojau”; kaip “gėrė be 
paliovos jūreivis Emeljanov’as, 
kalbėdamas: užmuškite mane, 
pradėjau gerti, negaliu, ten 
žudo, paliuosuokite mane, aš 
negaliu”...

Ir nieko nuostabaus, kad če
kistams reikalinga arba savo 
protas svaiginti, pasidarant 
morfinistais, kokainistais ir 
tam panašiai — arba išsigim
ti į tikrus sadistus. Nenuosta
bu ir tai, kad į čeką pritapo 
visos draugijos atmatos, įskai
tant ir caristinių laikų bude
lius.

Jau buvo minėta, kad čeką 
buvo sukurta tuo tikslu, idant 
paliuosavus Komunistų Partiją 
nuo kruvino ir purvino darbo. 
Dzeržinskio žodžiais tariant, 
“reikalinga, kad kas nors at
liktų purvinąjį darbą, kad tuo 
budu kitiems tas darbas nerei
kėtų dirbti”. Tačiau bolševi
kų lūkestis neišsipildė: čeką 
virto gangrena, kurios perai 
įsigavo ir užkrėtė visą “sovie
tų valstybės” organizmą.

(Daugiau bus) 
,f• l 
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Su “Naujienų”ekskursija Lietuvon
Europos. Rytoj apie pietus ti
kimės pasiekti Chenbourgą, 
kur bus išleisti pasažieriai ke
liaujantieji į Franci ją ir kitas 
kontinento šalis, o apie suote-

laivu “Berengaria”, skaito apie 
šimtą žmonių. Tarp jų vien 
chicagiečių, pirkusių laivakor
tes “Naujienų” ofise, yra, re
gis, apie trisdešimts pasažie- 
rių • (prie tųjų priklausau ir 
aš). Visas tas musų chicagiš- 
kių būrys apleidome Stok j ardų 
miestą subatoj, rugpiučio 5 
dieną, 1Q:5O vai. vakarą. Eriė 
gelžkeflio traukinys didelio 
skubumo neparodė, o todėl 
New Yorką — teisingiau Jcr- 
sey City —• pasiekėme tik pa- 
nedėlio rytą (apie 7 vai.); tuo 
budu teko dvi naktis nakvoti 
traukiny. Bet tai nieko: turė
jome pasiėmę miegamąjį vago
ną ir galėjome miegoti ir silsė
tis beveik neblogiau, kaip na
mie. Laikas gi dabar mums 
ųesiskaitė pinigu, — jo pa
kankamai turėjome, nes laivai) 
reikėjo sėsti tik utarninke.

Atvykus į Jersey City, trau
kinio stoty pasitiko mus žmo
gus iš emigrantų viešbučio 
“Continental, per kurį “Nau
jienos” paprastai savo pasažie- 
rius išleidžia, suėmė vežiman 
visų musų (bagažus, o musų 
partiją požeminiu gelžkeliu 
parsigabeno viešbutin į Hobo- 
keną (101 Hudson St.).

Continental viešbutis nėra 
tikrąją prasme viešbutis, o tik, 
kaip minėjau, emigrantų iš- 

I leidžiamieji namai. Keliaunin- 
i kai nebrangia kaina gauna čia 
gana švariai užlaikomus kam
barius nakvynei, ir mandagų 
patarnavimą. Be to, kas ypač 
svarbu, tos įstaigos žmonės 
padeda pasažieriams atlikti vi
sokius reikalus su Custom 
Ilonse valdininkais dėl “income 
tax” mokesčių, užsiregistruoti 
kompanijoj jų laivakortes, 
“užčekiuoti” jų bagažus prie
plaukoj ir, pagalios, ipalydi į 
laivą. Įstaigos savininkas yra 
p. Bauman, simpatingas ir 
mandagus žmogus.

Parnakvoję tame viešbuty ir 
aprūpinti įstaigos žmonių vi
su, kas reikėjo, utarninke, 10 
vai. ryto, jau sėdome savo lai
vai) “Berengaria”, o kaip 12 
vai. dienos, lydinti šukavimais 
ir skepetaičių mojavimais su
sirinkusių prieplaukoj minių— 
draugų, (pažįstamų ir pašaliečių 
—išplaukėme iš uosto į pla
tųjį vandenyną.

Atlantiko vandenynu.

Nebe pirmas kartas tenka 
man keliauti Atlantiku, bet, 
regis, pirmas karias pasitaikė 
turėti tokia puiki kelionė. Nuo 
pat pradžios iki šiol, . vadinas 
per visą kdlionės laiką, dienos 
buvo gražiausios — giedrios 
šiltos — neskaitant nebent su- 
batos, kuomet buvo kiek apsi
niaukę ir kariais lašnojo. Ju
rtos ramios beveik ištisą lai 
ką, o jei kartais ir buvo dides
ni, stipresni Vilnių siūbavimai 
ir taškymai, toks milžinas kaip 
Cunardo linijos “Berengaria” 
—52 tūkstančių torių svorio, 
919 pėdų ilgio, 98 pėdų pločio 
ir 70 pėdų gylio — tų vilnių 
'siūbavimų beveik nei nejaučia. 
Nenuostabu todėl, kad jūrių li- 
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ga sergančių mažai buvo gali
ma pastebėti, žinoma, nely
gu žmogus: kitam ir pats men
kiausias vandens judėjimas ir 
laivo lingavimas iš kaito pyki
na širdį. Tai betgi neilgai tę
siasi: apsipranta ir paskui tas 
nemalonus jausmas praeina. 
Lietuvių partijoj susirgimų ir
gi liūliai maža tebuvo; jei kam 
I uvo “ledaka” pasidarę, tai tik 
pirmą-antrą kelionės dienų, 
kuomet, tiesa, išėjus į atviru
sias jūres ir supimas buvo kiek 
didesnis. Toliaus jau visi bu
vo smagus, linksmi ir galėjo 
tik gėrėtis kelione.

Keliauti —■ kas nemėgtų, 
jeigu tik turėtų tam pragumą 
ir priemonių. Ir laimingi tie, 
kas to turi. Jie pamato įvai
rių šklių, įvairių žmonių, įvai
rių vaizdų. Be to, tokie turto 
ir liuono'žinonse keliauja pir
mąja klesa, kur už savo pini
gus jie turi puikiausių ištaigų, 
dužiausių patogumų ir gerinu
sį patarnavimą. Menkiau pasi
turintieji, taip sakant, viduti
niųjų klesų žmonės keliauja 
pigesniąją antraja klesa. čia 
nėra to žvilgesio, to luksuro 
kaip kad pirmojoj klesoj, bet 
pasažieriams vis tik patogumų 
ir ištaigų netrūksta. Tie gi, 
kurie skaitosi su centais, kurie 
ir didelių ištaigų nereikalau
ja, tie paprastai keliauja tre
čiąją klesa. Tąja klesa štai 
ir musų lietuvių partija ke
liauja.

Bet šiandie ir trečiąją klesa 
toli nebe taip bloga kelianti, 
kaip kad buvo pirmiau, Ypa
tingai keliaujant didžiuliais lai
vais, kaip, pavyzdžiui, ir šiuo 
Cunardo linijos garlaiviu “Be
rengaria”: trečiosios klesos 
pasažieriams jau įtaisyti beveik 
visi tie patogumai, kokiais nau
dojasi ir antrosios klesos ke
liauninkai. Patogios kajutes, 
dideli salionai susieiti visiems 
pasisėdėti, palošti; moterims 
dar yra atskiras didelis kam
barys; pramogos vieta vai
kams; didžiausia valgomoji 
sale su ilgais stalais ir .pato
giomis kėdėmis; stalai nutiesti 
baltomis staldangtėmis, dagi 
gėlių ant jų pristatyta. Val
gymas yra geras ir gali pasi
rinkti, ko lik kas nori. Prie 
stalo patarnauja tam tikri tar
nautojai. Švarumas visur už
laikomas didžiausias. Pasa
žieriams jslaisytos dagi mau
dyklos, vanos, — kas pirmiau 
treciojoj klesoj buvo visai ne
girdėtas daiktas. Be to, kas 
diena dar esti muzikos koncer
tėliai, kuriuos duoda laivo inu- 
zikininkai.

žodžiu, keliauti ir trečiąją 
klesa yra visai patogu bent 
ant didžiulių Cunardo kompa
nijos laivų — ir musų keliau
tojų Lietuvon partija tuo 
žvilgsniu yra visai patenkinta.

Turėdamas su savim kame
rą, vieną dieną aš sumaniau 
nuimti keliaujančiųjų lietuvių 
paveikslėlį. Kadangi milžiniš
kos garlaivio mašinos truputį 
purtė denį, kur.aš susikviečiau 
saviškius nufotografuoti, abejo
jau, ar kas gera išeis, bet vis 
dėlto išėjo neblogiausiai. Nu
ėmiau keletą grupių, vieną—- 
vaikučių. Padirbdinęs po kelis 
kiekvienos grupės paveikslė
lius, išdalinau juos keliaunin
kams— atminčiai, o čia dar 
kelis egzempliorius siunčiu 
“Naujienoms”. To prašė ma
nęs patys keliautojai, kurių di
džiuma išvažiuodami užsisakė 
“Naujienas” Lietuvon, ir ku
riems, žinoma, malonu butų 
pamatyti save dienrašty.

— Naujieniškis.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

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

j'—— -r----- -----------
Telephone Boulevard 5052 |

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. SercdOm 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
;ni ‘US pa?»į«H 1928.

I



Utarninkas, Rugp. 29, 1922 NAUJIENOS, CHcagS, ffl.1 <

CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::

DAUG NEI AINIŲ SU 
AUTOM BOBILIAIS.

Pastaruoju laiku Chicagoj 
nėra tos dienas, kad neįvyktų 
nelaimės su automobiliais gat
vėse. Ir tai dažniausia nelai
mes įvyksta per neatsargumų.

V. Undaro laidotuvės
SUVAŽINĖJO VAIKĄ.

muzikoje bei dainavime lai at
siunčia savo vaikučius ir mer
gaites užsirašyti pas p. J. Vai
telį (816 W. 31 st.j. Užsirašy
ti galima bite kada, dienomis 
ir vakarais.

Piyma tokia jaunuolių choro 
repeticija įvyks sekamų sek
madienį, rugsėjo 3 dienų, 9 
vai. iš ryto, Raymond Chape-

Vakar apie 2 vai. po piet bu
vo išvežtas iš Tovvn of Lake 
(1839 W. 47 g.) į Tautiškas 
Kapines nabašninko Vlado Un
daro lavonas. Patyrę iš “Nau
jienų“ apie jaunojo skulpto
riaus mirtį, susirinko prie na
mų gana skaitlingas būrys 
žmonių. į kapines lavonų nu- 
lyclūjo apie SŽO .nitoiiioljilių. 
Laidojo graborhis p. Mažeika.

Prie kapo buvo pasakyta dvi 
prakalbos. Pirmiausia kalbėjo 
Dr. A. Montvidas, kuris nuro
dė, kad nabašninkas turėjo 
per maža i jiegų kovot su nepa
lankiomis dailininkui gyveni
mo sąlygomis. Antras kalbėjo 
“Naujienų“ redaktorius, P. 
Grigaitis. Jisai trumpai nupie
šė, kaip Undaras, atvykęs A- 
merikon, veltui stengėsi pada
ryti sau gyvenimų dailės dar
bais ir kaip, pagalinus, įpuo
lė į sielvartų ir nusižudė. Kal- 
betojas kvietė susirinkusius 
padėti atliekamu centu netur
tingiems Lietuvos mokslei
viams ir jauniems meno darbi
ninkams, kad jiems nereikėtų 
susilaukti tokio pat likimo, 
kaip nabašninkui Vladui.

Pastebėtina buvo, kad į lai
dotuves neatsilankė nė vienas 
katalikiškos visuomenės dar
buotojas, nors paprastų žmo
nių katalikų buvo nemažai. 
Nabašninkas turėjo pažinčių 
tarp katalikiškų biznierių ir 
inteligentų; kai kuriems vei
kiantiems tarp klerikalų dak
tarams jisai yra net palikęs 
savo darbų. Savo laiku, kai 
Undaras rengė savo darbų pa
rodų, apie jį gana jilačiai rašė 
ir vietinis “Draugas.“ Bet prie 
nabašninko. grabo nė vieno jų 
nebuvo matyt.

Harry Cunningham, 3 metų 
amžiaus, 5503 Cottage Grove 
avė., Washington Parke lapo 
mirtinai suvažinėtas automo- 
biliaus pereitų 
vakarų.

sekmadienio

Lietuviu Rateliuose
O*.

NORTJ1 SIDE.

Draugiškas išvažiavimas.

Pereitų sekmadienį, rugpjū
čio 27 d., Jefferson miškuose 
North Sidės Draugijų Sąryšis 
turėjo draugišką išvažiavimų. 
Žmonių buvo suvažiavę viduti
niškai. Visi linksmai praleiu< 
laikų. Buvo, rodos, ir šiaip įvai 
rių pamarginimų.

Reikia pažymėti, kad north- 
sidiečiai labai pamylėjo Jeffer
son miškus. Beveik dabar nėra 
m sekmadienio, kad vietos 
draugijos neturėtų savo išva
žiavimų Jefferson miškuose.

Ir žmonių visuomet gražus 
būrelis suvažiuoja. Vieni jų 
atvažiuoja tyru oru pakviepuo- 
ti bei šiaip šiek tiek pasilsėti, 
o kiti — pasiklausyti progra
mų, pažaisti, su savo draugais 
jei įiažistamais susieiti, pasi
kalbėti.

Tad gal ne bereikalo dabar 
žmones pradėjo kalbėti, kad su 
laiku Jefferson .miškai gal pa- 
aps tikras Birutės 
lortbsidiečiams... —

kalnas
Juozelis.

BRIDGEPORT.

Gal kvies “Birutei“ specialis
tus.

Re abejo, dailia r bus gera 
proga lietuvių vaikams ir mer 
gaitėms lavintis muzikoje bei 
dainavime. Tik, žinoma, reikia 
turėti noro ir mokėti tinkam; 
nepaprasta proga pasinaudoti.

— R. T.

CICERO.

Visuomenės veikimas apmiręs.

Chicagos klerikalų piknikan 
į McKinley Parkų, kad padų-’ 
rius taip sakant, “šiut“, jog 
jų spėkos “galingos...“ Bet šį 
sykį jiems ne kaip tepavyko.

Šiaip čion nė | išvažiavimų, 
ųė pramogų nerengiama. Pro- 
gresyvės lietuvių visuomenės 
veikimas, galima sakyti, visai 
apmiręs. Rodos, kad čion jų 
visai nesama. Tik girdėt, kad 
apie pabaigų rugsėjo mėnesio 
Lietuvių Liuosybčs Namo Ben
drovė rengiasi duoti puikų 
pramogų vakarų. Vakaras ža
da būti nepaprastas

Reikia pažymėti, kad Cice
ro j yra gera dirva darbuotis 
progresyvei lietuvių visuome
nei. Tik nežinia kodėl nieko 
lĮiep-a ve ik iiuuu. O įįjul laukiama 
kol kas padarys pradžių, arba 
kada atvės oras. Mat čion da
bar 
ma

Ir gerai tokiems. Jie sykį 
pasimokinę žinos kaip reikia 
elgtis ateityj. Mat dviem po
nam negalima tarnauti...

— Pažangietis.

LS.S. Reikalai
LIETUVOS SOCIALDEMOr

KRATAMS AUKOS.

tik “šrainieriams“ tinka-

PRANEŠIMAI
Pranešimas Cicero Lietuviams per

kėliau Naujienų Stotį i sekamą vietą: 
barbemę 1405 S. 49tn Avė. ir 14th 
St. • Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui į Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kairia. (

Komitetas, kuris rūpinosi 
V. Undaro palaidojimu, sakosi 
surinkęs pustrečio šimto dole
rių suviršum aukų, t. y. dau
ginus, negu reikėjo išlaidų pa
dengimui. Už keleto dienų bus 
komiteto mitingas, tuomet ji
sai paskelbs apyskaitą ir nu
tars, ką dary.ti su likusiais pi
nigais.

Pastaraisiais metais, lai yra 
nuo to laiko kai žymus muzi
kas ir kompozitorius p. Šim
kus’ prasišalino, “Birutė“ pra
dėjo sirgti “džiova...“ Ir jos

Šios lietuvių kolonijos pa
dangėse kartais ir labai aud
ringi debesys pasirodo, bet di
delio lietaus niekuomet nėr. 
Tat gal nebereikalo yra ir 
žmonių sakoma, kad iš didelio 
debesio visuomet mažas lietus. 
Bet gal kai kas pamanys, kad 
čion visuomet giedras dangus. 
Jeigu taip, tai, be abejo, kliš
ių. Tiesa, čion gana dažnai es
ti gražus progiedriai, bet te- 
čaus visai trumpus. Kitais žod
žiais tariant, čion neviešpatau
ja pagada, bet nėra nei audrų. 
Gyvenimas bėga, taip sakant, 
paprasta gyvenimo vaga.

Nesenai čion buvo susikirti
mų klerikalų su biblistais. Jų 
nei vieni, nei kiti nė nepralai
mėjo ir nė ne iškurnėjo. Te- 
čiaus vieni ir kiti džiaugiasi 
savo laimėjimais.

Kai kurį laikų čion klerikalai 
jautėsi tvirtai apsulrutinę sa
vo tvirtovėse, bet dabar jų to
se tvirtovėse liko tik senos bo
bos ir maži vaikai, o visi vyrai 
pabėgo... Čion nesenai buvo 
jų apvaikščiojimas ^žymėji
mui Lietuvos pripažinimo, bet 
jis buvo visai neskaitlingas ir 
nežymus. Išpradžių jie dar 
girėsi, kad tai buvus skaitlin
ga manifestacija, bet vėliau ir 
patys pradėjo tam nebetikėti, 
ir rugpjūčio 20 d. vėl maršavo

Cicerietis.

TOWN OFLAKE.

Sandariečiai gailisi svetimiems 
tarnavę.

Kai kurie šios kolonijos san- 
dariečiai darbuotojai dėl savo 
bizniškų išrokavimų buvo par
sidavę klerikakmis ir rugpjū
čio 20 d., vietoj dalyvauti Chi
cagos lietuvių pažangiosios vi
suomenės demonstracijoje Se- 
venth Infantry Regimenl Ar- 
ipory svetainėje, nuvyko kleri
kalų piknikan į Mc Kinley 
Parkų pas bobas ir mažus vai
kus. Tokie sandariečiai iš pra
džių aiškinosi, kad jie taip pa
sielgė savo biznio verčiami, 
bet dabar jau prisipažįsta, kad 
jie prakišę dalyvaudami kleri
kalų piknike. Dabar pažangieji 
žmonės tokius parsidavėlius 
nori, pirštais užbadyti. .Ir jie 
palys dabar labai gailisi neap
galvoto savo žygio...

U------- L-----------------

Watei4>ury, Conn. Drg. P. 
Motiečins ir vėl prisiuntė au
kų Ljetuyos Socialdemokra
tams nuo šių draugų:—* 
po $1.00 Vincas Pautienius, 
Antanas Nainys ir iP. Motie- 
čius; po 50c.: Petras Kavolis, 
Juozas Vokietaitis, Stasys Vo- 
lantinas, Kazys Labanauskas, 
Krank Udck>witz, S. F. G., Ta
lpas Motas, Jonas Kiudulas, 
Pranas Pavolkis ir Pranas Jo
kūbaitis; po 30c.: Justinas Va
balas: po 25c.: Juozas A. Shun- 
skis, Vincas Stanionis, Vincas 
Žilinskas, Stasys Bakanas, Jo
nas Senovaitis, AUbinas Kulšis, 
Juozas Jankeliūnas, Julius Pe
traitis, J. Montvila, J. Judins- 
kas, J. Dumašius; po 10c.: Ka
zys Visockis; viso $11.(M).

Dr. A. Dovidonis, Chicago1— 
$5.00

Širdingai ačiū už aukas. 
Draugai, parinkite aukų L. S. 
D. P. kuodaugiausiai.

—A. žymontas,
L. S. S. Sekretorius.

....Susivienijimo Draugysčių ant Brid- 
geporto laikys mėnesinį susirinkimą 
utarninke, rugpiučio 29 d., 8 vai. va
kare Mildos svetainėj, 3140 S. Halsted 
St. Prašau draugysčių atstovų nesi- 
vėlinti — yra svarbių reikalų. Taipgį 
pranešu visom draugijoms, kad Susi
vienijimas rengia pikniką ateinančiais 
1923 m. birželio 17 d., tad draugystės 
prašomos tą dieną nieko nerengti.

— Rašt. J. Balčiūnas.

A. L». T. Sandaros 25 kp. extra susi- 
rinkiirvas įvyks utarninke, rugpiučio 
29 d., 8 v. v., Fellowship svet., 831 W. 
33 PI., nariai malonėkite atsilankyti, 
nes bus nominacijos Centro Valdybos, 
taipgi iš centro yra atėję daug ‘svar
bių dalykų apkalbėti.

— Sekr. K. Vilkas.

Lietuvių Liuosybčs Namo Bendro
ves šėrininkų pusmetinis susirinkimas 
įvyks seredoj, rugp. 30 d., 7:30 v. v., 
Liuosybčs svetainėj, 1401-03 So. 49 
Ct., Cicero. Būtinas yra reikalas vi
siems šėrininkams laiku susirinkti, nes 
turime labai svarbių reikalų aptartį.

— Valdyba.
................................... .. , i i L

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349 
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

ranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nedelioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Socialistų Partijos piknikas bus ne
delioj, rugsėjo 3 d., Riverview darže, 
VVestcrn, Belmont ir Clybourn Avė. 
nuo 10 ryto ilri vėlam vakarui. Bus 
žymus kalbėtojai, muzika, šokiai. Pik
niko tikietus galima gaut “Naujienų” 
ofise — 30c. Kviečia Komitetas.

NORĖJO APSIGINTI NUO 
PLĖŠIKŲ, TAPO NUŠAUTAS.

Polk gal., lapo sunkiai per
šautas plėšikų sekmadienio 
vakarų, kai jis bandęs nepasi 
duoti plėšikams kampe West 
Polk ir Miller gatvių.

KAMPANIJA PRIEŠ
"RADIKALUS.”

(Tticagoj, kaip ir visoj šaly, 
slaptosios policijos agentai 
pradėjo smarkiai gaudyti nu
žiūrėtus ir įtariamus “radika
lus.“

Kadangi bolševikai viską 
slaptai daro, tai tas duoda pro
gos slaptajai policijai juos 
įtarti ir gaudyti kaipo “radi
kalus.“

PLĖŠIKAMS TEKO $1,200.

Automobiliniai apsiginklavę 
plėšikai apipuolė gatvėj (Lec- 
Jaire ir Carmen avenues) Mrs. 
Mary E. Moston, 5753 Winth- 
rop avė. 30 m. amžiaus 
ir atėmė iš jos žiedų ir 
montų sumoj 1,200 dol.

dai-
Pleši-

PASIMIRĖ EIDAMAS 
Iš BAŽNYČIOS.

Thomas Jukinas, 
žiaus, 5802 S. La 
pereitą sekmadienį 
iš bažnyčios krito
ant vielos pasimirė. Jis, sako,

60 m. am-

gatvėj ir

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki JO ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

visuomenės tarpe pradėjo ne
betekti savo reikšmės. Kai ku- 
’ic senesni biru t iečiai tokiuo 
‘Birutes“ likimu laimi susiru- 
>ino, ir, sako, jie dės didžiau
sių pastangų pastatyti “Biru-
ę“ vėl ant savo kojų.

Vaikšto gandų, kad gal biru- 
iečiai kvies naujus spccialis- 
us “Birutę“ gydyti... 
lidžiuma birutiečių 
tins dabartiniu jos 
imi... Tatai paaiškės 
Ateityj.

Palauksim, pamatysim.
— Senas Birutietis.

merdej i- 
trumpoj

BRIDGEPORT.

Organizuos milžiniškų jaunuo
lių chorų.

Kiek teko pastebėti iš pasi- 
kaUbejimo su kai kuriais vie
los lietuvių darbuotojais, p. 
Petras V. Sarpalius, plačiai 
•hieagiečiams žinomas kaipo
Jl'abus muzikas ir chorvedis, 

engiasi suorganizuoti milži
nišką chorų iš mažų vaikų ir 

berods, ta cho- 
tvarkys ir ves 

jis žada duoti

mergaičių. Jis, 
i’ų organizuos, 
tykiai. Be to, 
.iems vaikams 
20-30 muzikos pamokų. Nes 
jis, kaip kiti pasakoja, pastebė
jęs pas lietuvių mažus vaikus 
ir mergaites didelį gabumų ir 
patraukimų prie muzikos. Tai- 
»i, jis ir pasirįžo šiek liek išvy
styti lietuvių vaikų ir mergai
čių paslėptus muzikos talen
tus. . .

Jaunuolių choro repetici
joms ir muzikos pamokoms 
vieta duoda p. J. Valiulis. Jis 
niie|u noru suliko pavesti

lam tikslui naudotis.
Norintieji tęvai leisti savo 

vaikus ir mergaites lavintis

1 ŠIANDIE PINIGU |
KURSAS .

Siunčiant Lietuvon per mus: 
10c. už 100 auks. 

arba
1,000 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

S
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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 7Š7

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš ■ Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto,* 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nekėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago
— '■ 1 V" 111 —
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TAMOŠIUS J. YUKNIS

ANT METINĖS ATMINTIES
Antanas Vaškevičius ir sūnūs, 

Vytautas persiskyrė su šiuo pa
saulių jau metai laiko.

Visus gimines ir pažįstamus 
meldžiu susirinkti Rugsėjo (Sepr 
tember) 4 d., 1922 į Šv. Kry
žiaus bažnyčią, kur atsibus že- 
labnos mišios už dusias Antano 
ir Vytauto Vaškevičių.

Palieku nuliūdus Pranciška 
Vaškevičienė, sūnūs Stanislovas 
ir dukters Vaškevičiai.

1714 W. 46th St. Chicago.

Mirė rugp. 27, 1922, 11:30 
58 m. amžiaus. Paėjo iš 
Kauno rėd., Raseinių aps., 

' Kvėdarnos parapijos.
Lietuvoje paliko 1 seserį. 

3 sūnūs, 1 dukterį Antaniną 
Augustinų, Prana ir Kle- 
mencą. Amerikoje paliko 1 
sūnų Juoz. ir dukterį Oną 
Antanavičienę.

Nabašninkas pašarvotas 
randasi po num. 5802 So. 
La Šalie St.
' Laidotuvės įvyks seredo- 
je, rugp. 30 d., iš namų bus 
'lydimas 8:30 v. ryto į šv. 
Jurgio par. bažnyčią, Šv. 
Mišios prasidės 9:00 vai. Iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

N uoširdžiai meldžiu daly
vauti laidotuvėse gimines ir 
pažįstamus.

Nuliūdę sūnus Juozas 
Yuknis, iluktė Ona ir žen
tas Pr. Antanavičius.

______________________________________________________________________________________________________

Pinigai Išmetėti Lietuvoje
Naujieną Pinigu 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 paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
J. Usvaldas
V. Vaicakauskienei

Guzui
Zymontui 
Saudargui 
Kazanauskiui 
Norvaišiui 
Tubutis

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

bile kokią ligą. 
Atvažiuokite kad

Dr. YušRa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

P

Z.

J.
P.

85152 
90054 
90057 
90061 
90067 
95038 
95041 
95044
95045 N. Damunskaitė
95046 L. Savickiui 
95058 P. Stonis 
95059
Tel. 12/VII M. Jociui 

čekius:
3317 P. Akelaitienė
3367 J. Virbalas
3785 J. Kaščiokas
3841 B. Tupikienė
3842 B. Tupikienė 
3987 K. Siliunas 
4055 J. Dovidonis 
4060 K. Ramanauskas 
4077 
4078 
4090 
4100 
4102 
4108

D. Mockaitė

P. Uščenas
J. Padolskis

Liet. Valst. Iždinei
Liet. Valst. Iždinei
Liet. Moterų Glob. Kom.
O. Mikiene •
J. Buividas i
O. šmotavičienei

4117 M. Buožini
4122 O. Navickaitė
4124
4131
4187 O. Ladgienė
4144 J. čirnauskas
4150 P. Prielada
4155 R. Šapalienė i
4156 K. Barkus
4164 M. Jakukauskienei
4168 P. Akelaitienei
4170 L. Mankevičia
4172 F. Jarutis
4175 R. Klevinskienė
4179 M. Grebelienė
4181 M. Balčiūnas
4184 B., Sulcius

Kvitai su paėmėją parašais randasi
^Naujieną” ofise.

f '.L'.

i

4192 R. Sakaliene
4196 F. Bogužanskas
4197 L. Jerambauskaitė
4201 E. Svirplienei ,
4202 J. Gavulis
4207 P. Klimka

A. Vosylius, 
M. Šatienė 
M. .Šatas 
J. Cesna 
J. Skurlis

V. Žukauskaitei
S. Survilas
A. Rudaičiu
L. Rudaitienė
P. Kliknui
A. Dirmonienei

4216 V. Mičiulis
4217 J. Česna
4218 
4219 
4220 
4221 
4233
4235 Socialdemokratas 

10175 V. Stankevičia
10177 E. Junčienė
10178 M. Abromavičienė 
1017$) O. Markunienė
10180 P. Povilauskienė
10181 T. Mačiukitei 
10187 B. Fuokienė 
10190 
10192 
10195 
10196 
10198 
10201
10202 .T. Stasiūnas 
10206 A. Balčiūnui
10208 L. Grušas
10209 O. Matulienė 
10212 A. Balčiūnas 
10218 K. žilvytis
12043 P. Petrokui
12044 P. Montvilas
12045 M. Povilaičiui 
12047 A. Kalvaičiui 
12054 B.žrlinskaitei 
14071 U. Kažinauckienei 
14072 
15003 
15005 
16005

M. Malinauskas
O. Citavičienė
A. Lakickiutė
S. Lukošienė

18468 Z. Mikniutė

■ '.................. .....................

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų '
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu 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, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

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.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted SI.

*

I

Kaip
Žmogus
Mąsto

Paraše James Allen 
Vertė St. Biežis

Turinys:
1. Mintis ir būdas
2. Minties pasekmė į ap

linkybes.
3. Minties įtekmė į svei

katų.
4. Mintis ir tikslas.
5. Mintis — faktas nu

veikime.
6. Svajonės ir idealai.
7. Rimtumas.

Daugeliui žmonių ši 
knygelė nurodė kelių į 
geresnį ir laimingesnį gy
venimų. Visi privalėtų 
Šių knygelę perskaityti.

Tlophonas Yards 5032

DR. M. S1UPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

rytti ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 Sty Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12 

Ofišo Tel. Boulevard 5913 
Rezidehcijos Tel. Lafayette 6171

f

/■
Telepįhone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuva Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago,

J

Kaina tik 15c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTA8

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

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

........................................................................... ...... .............................................................................................................
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BES1GARSINANTIEMS REIKIA DARBININKO REIKIA DARBININKO p PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
vjant Naujienų darbininkai geriaus 
"alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobilių, rakandų, kambarių 
olai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ

jieškoji 
įieško ji 
apmoka

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

REIKALINGAS AGENTAS, GE- 
rai apsipratęs su iš namas į namą 
agentavimu ir žinantis visas lietuvių 
kolonijas Chicago ir apielinkė. Turi 
mokėti lietuviškai rašyti ir skaityti. 
Lengvas geras ant visada darbas. Al
ga $20 į savaitę ir nuošimčiai. Atsi
šauk tuojau, ypatiškai. 666 W. 18th 
Street, Chicago.

I PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė, didele krautuvė ir geras 
biznis, gera vieta ir gerai biznis 
eina. Svarbi pardavimo priežas
tis. Pašaukit; Lafayette 6177.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

REIKIA DARBININKU
Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 

abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Jeigu kurie apskelbimai MOTERŲ

Norintieji pasigarsint į sekamos dh 
nos Naujienas, turi priduot savo pa 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va 
karo. ,

REIKALINGA 8 MERGINŲ Mo
kintis ant norsės . Knygos, uniforma, 
ruimas, valgis ir primokėjimas. Kur
sas ant dviejų metų, gera proga mer
ginoms. Atsišaukite tuo jaus.

ST. PAULS HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKALINGAS patyręs dar
bininkas ant ūkės. Kreipkitės 
laišku.

V. SIIURON,
R. 1, Box 15, Hinsdale, III.

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likatesen krautuvė; geras kam
pas ; pardavimo priežastis—part
neriai skiriasi. Kreipkitės nuo 6 
iki 9 vak. 2058 W. 21st St.

AUTOMOBILIAI

ASMENO JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI 1921 metų au
tomobilius geram stovy j, arba 
mainau ant namo, biznio, ar loto. 
Galima atsišaukti bile kokią va
landą. P. P. K. Boulevard 1346.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
Saldainių krautuvė. Lietuvių apgy
venta, labai geroj vietoj. Parduosiu 
labai pigiai, dėl greito pardavimo už 
$825 cash. Priežastį pardavimo pa- 
tirsit ant vietos.

3138 W. 39th St.

PARDAVIMUI pusė akerio 
netoli Riverside—Stiekney, III. 
Netoli Zoo-logiško daržo ir Fo- 
rest Preserve. Kaino $300, veria 
du syk , tiek. Turi turėt $100 
cash, likusius gali mokėt mėne
siniais išmokėjimais. Suteiksime 
visiškai gerą titulą. Veik grei
tai, kadangi negausi kitos pana
šios šiai vietos, kol gyvas busi.

Kreipkitės į
Naujienas, 
No. 104.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS. - 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorių. 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karoli. 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė. 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 332' j 
S. -Wallace st.; turto rašt. Juoz 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasiei 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av. , 
kontroles rašt. Stan. Grikštas; ka 
sos globėjas Jonas Mozuraitis 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi 1 
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio I

< pirmą subatvakarį J. Maziliausk< 
salėj 8259 S. Union avė. Nariaii 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 Ik

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metanas,—Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa 
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
8246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

Aš NORIU TAMSTA FRANK MA- 
tyt, kur dirbai pas Tarną Šimkų, sker
sai Whitę City, bet tamstos pavardės 
nežinau. Aš esu tas pats, kuris buvau 
išleidęs Tarną Šimkų ant vakaci.ių. Jei 
negali atvažiuoti, pasiųsk laiškelį, nes 
turiu labai svarbų reikalą. Stanley 
Moscickis, 1402 E. 65th Place.

Reikia Merginų ir ’ 
jaunų moterų

Insofliuotojų
Operuoti mašinas viniojimui 
švaria popiera varinius dratus.

Naktimis ar dienomis.

PARDAVIMUI MAXWELL 5 SĖ-1 
dyuių automobilius, 1921 m. Engins, 
geriausiame padėjime, nauji kord tai-1 
rai, švariai iŠveizdi, žmogui reikalau- ’ 
iančiam tikrai geras karas, 
$175.00.

Tel. Lafayette 1329

PARDAVIMUI saliunas apie
linkė apgyventa lietuvių ir airių. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3347 S. Wallace St.

PARDAVIMUI NAMAS, LOTAS, 
bučernė ir grosernė; biznis varomas 
per 10 metų; gera proga norintiems 
turėti gerą biznį.

Atsišaukit:
5129 Archer Av., kampas Kildare Av. 

Tel. Lafayette 0392

DRAUGYSTĖS MEILES LIETUVI! 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An 
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščiuj- 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 Sc 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins 
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka 
sos globėjai Juozas Juščius i 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo 
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

RYTINES ŽVAIGŽDES 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, ]626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar gyvanašlės, nuo 35 iki 45 me
tų amžiaus. Esu 45 m. vaikinas, tu
riu dvi krautuvi ir turto į $30,000.00. 
Turiu biskį žilų plaukų. Atsišaukian
čios su pirmu laišku ir paveikslą teik
sis prisiųsti.

A. J. MICKUS, 
South Range, Mich.

Cailvvinderių 
Lengvam švariam darbui, 
riam jaunos moteris ypatingai 
pageidaujamos, paprastai prisu
kimui siuvamos mašinos špulu-

ku-

PARDAVIMUI barbernė ir 
,'neiTtik P°°l room. Geras biznis. Par-

I davimo priežastis, einu į kitą
1 1 i • ’• r>---------  biznį. Bargenas.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS o.
Maxwell, 1919 Model, 5 pasažierių,1 
viskas geram stovyj. Aukauju už 
tris šimtus ($300). Norintys geros 
mašinos nigiai kreipkitės 

4630 So. Ashland Avė. 
Room 1, Yards 6079 

Kreipkitės nuo 6 iki 8 vak.

ĮVAIRUS skelbimai
Patyrimas nereikalingas, 

turi angliškai kalbėt.
bet

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 
King, 5 sėdvnių, nauji diamond kord 
tairai, šitas karas yra pertaisytas, ge-1 
riausiame mekaniškame padėjime, 
parduosiu labai pigiai naujas kainavo 
$1900, parduosiu už $275. Kreipkitės 
vakare po 5 vai.

2423 W. 46th St.

PARDAVIMUI DU BIZNIU, VIE- 
ną grosernę ir bučemę. Abudu gera
me stovyje. Lysas ilgam laikui. Gy
venimui kambariai užpakalyj krautu
vės. Pigi renda. Parduosiu pigiai. 
Jei nesi hučeris, aš išmokysiu buče- 
rystės. Atsišaukite:

2018 W. 24th PI.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ MŪRI-, 
nis namas; antaukštis ir skiepas, 6 
flatai, toiletai ir elektras; taipgi 2 
pagyvenimų namas užpakalyj 
dos $1,476 į meta, prie . 
Union Avė. Turiu 
$10,000.00.

6 kambariai piltu pamatu medine 
cottage, moderniška vandenio šiluma, 
arti 39-tos gatvės ir Califomia Avė. 
$6,200.00.

2 aukštų mūras ir skiepas 2x6 mo
derniškus kambarius flarai. Vandenio 
šiluma, loto, $9,500.00 (Brighton 
Parke).

7 Kambarių stucco gyvenimui na
mas, viskas naujausios mados, 1*^ lo
tas, 4. automobiliams garadžius, van
denio šiluma. $7,450.00. (Brighton 
Parke).

S. G. TUPONICH, 
1315 W. 18th St.

lyj. Ren- 
17-tos ir 

parduot už

CICERO, ILL. — 'LIETUVOS KA 
REIVIŲ DRAUGYSTES Valdyba 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėję 
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi 
liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka 
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalk; 
And. Jaras. — Susirinkimai laikom- 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 va) 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50tl 
Avenue.

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Aubum 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 laikomo 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran 

tuojami, $4.00. Autom-obilių 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.

WESTERN ELECTRIC CO. 
INC., 

48lh Avė. & 24th St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI saliunas viso- 
I kių tautų apgyventoj vietoj. Se
nas biznis. Parduosiu už prieina
mą kainą. Atsišaukite tuojaus. 
3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
candai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
taurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai. 1211 West Garfield 
boulevard. Phone Wentworth 1017.

PARDAVIMUI grosernė ir bu 
černė ant pat kampo, geroj vie
toj, biznis senas ir išdirbtas — 
gera proga. Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą. 2958 Lowe Avė.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
90 akerių farmą: 70 akerių dirbamos, 
20 akerių ganyklos, su budinkais, gy
vuliais, visomis faymos mašinomis ir 
apsėtais laukais; farma randasi Illi
nois valst.

Kreipkitės:
718 W. 120th St. Tel. Pullman 6344

NORTSIDES DRAUGIJŲ SARYŠK 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 192 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Wiu 
chester av.; Sekr. J. Penkauska 
1649 Girard st.,:Kasierius F. Hęi 
manas 1645 Wabansia av, Svetai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knygyno adresas: Liuosvbė> 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi 
cago.

DRAUGYSTES ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, <$138 S. Erne* 
lald Av., nut. rase. J. V. JUmša, 
3242 S. Emerald A ve., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
!9th St., maršalka F r. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

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

REIKIA patyrusių vieną ada
ta operatorkų; $12.00 ir b'onu- 
sai.

LAMODE GARMENT CO.
1733 Irving Park Blvd.

PARDUOSIU PIGIAI VELOURO 
seklyčios setą mahogany, dining room 
taurai, ant grindų pastatoma lempa, 
misinginė lova. Parduosiu atski
rai. _

4202 S. Michisan Avė.

ĮIEŠKO PARTNERIU
JIEŠKAU PUSININKUS MOTERS 

ar Merginos kuri gali kalbėti ir skai
tyti angliškai. Gera proga į saliuno 
biznį. AtsiŠajakit ar ypatiškai galite 
visados iki 12 vai. kasdieną. 5415 So. 
Wentworth Avė. Tel. Boulevard 8161 
Klausk Alek.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI KRAUTUVĖ, TINKAN- 

ti duonkepyklai, nes tame miestukyj 
nėra nei vienos duonos keptuvės. Pla
tesnių žinių kreipkitės:

MIKE MORKUS,
7044 Archer Avė, netoli 72nd Avė., 

Tel. Prospect 2559

įieško kambariu
REIKALINGAS kamabris vie 

nain vaikinui su valgiu Bridpe- 
porto ar aštuonioliktos apielinkė- 
je. Kas turi tokį kambarį, pra- 
neškt į Naujienų Skyrių, 3210 S. 
Halsted St. No. 23.

JIEŠKOM KAMBARIO DEL DVIE 
jų ypatų: motinos ir dukters, nesenai 
iš Lietuvos atvažiavusių. Duktė dirba, 
motina sena. Geistina pas genis 
žmones ir prie mažos šeimynos. Gerai 
apmokėsime. Geistina North West 
Side. Praneškite laišku: A. S., 1739 S. 
Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS ANT RENDOS SU 

valgiu dėl vieno arba dėl dviejų vai
kinų. kambaryj elektros šviesa mau
dynė, telefonas ir kiti visi paranka
mai, taipgi ženotai porai kambaris, 
valgį gal pasigaminti patys.

3247 So. Union Avė.

RANDASI ŠVIESUS IR PATO- 
gus kambarys dėl dviejų vyrų su val
giu arba be valgio su elektrikos švie
sa ir maudynėmis. Blaivus ir apšvie- 
tą mylinti vaikinai tuojau galite at
sišaukti.

3247 So. Union Avė.
(3-Čios lubos)

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo, prie išvežio- 

jimo duonos arbą prie kitokio iš- 
vežiojimo. Turiu patyrimo tame 
darbe. Naujienų Skyrius, 3210 
S. Halsted St. No. 21.

REIKIA DARBININKU
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė, gražioj vietoj ir visokių 
tautų apgyventa ir kitos bučer- 
nės arti nėra (biznis cash). atsi
šaukite tuoj. Tel. Cana’l 0831.

PARDAVIMUI bizniavas mū
rinis namas gera biznio vieta, du 
pagyvenimu, didelis mūrinis ga- 
radžus, apielinkė apgyventa lie
tuviais. Parduosiu pigiai. 2607 
W. 47th St.

VYRŲ
REIKTA salesmanų — turime la

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

REIKIA PATYRUSIŲ IR 
NEPATYRUSIŲ STEEL 
CHIPPERS. GERAĄLGA, 
NUOLATINIS DARBAS

INTERSTATE IRON AND 
STEEL COMPANY

118th Street & Calumet 
River

SOUTH CHICAGO
Telefonas—So. Chicago 9170

REIKIA vyrų abelnam dirbtu
vės darbui. Nuolatinis darbas, 
dienomis ar naktimis. Kreipki
tės: Western Felt Works, 4115 
Ogden Avė.

REIKIA gray iron foundrės— 
Bench ir machine moulderių. Už 
mokestis nuo penkiasdešimts iki 
šešesdešimts centų į valandą. 
Pragyvenimas astuoni iki devy
nių dolerių savaitę.

J. I. CASE TIIRESHING 
MACHINE CO., 

Racine, Wis.

REIKIA patyrusių vyrų 
junk šape darbui.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA barberio vakarais ir 
subatoms.

2209 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI bučėrhė ir. gro 
sernė pigi ir gera vieta. Nepra- 
eiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių storas; senas biznis ir iš
dirbtas. Kas nori turėti gerą pragy
venimą, atsišaukit tuoj, parduosiu pi
giai ,nes išvažiuoju Lietuvon.

TONY MILLER 
933 W. 34th Place

REIKALAUJAME, namų, far 
mų ir biznių mainymui. Mes 
gretai pritaikome bile kokį mai
ną. S. Slonksnis, 3437 South 
Wallace St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Vai 
dyba 1922 metams: — Pirm. A 
Svelnis 1443 N. Paulina st., padėję 
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turte 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklej 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J 
Dauginis 1604 North avė., kaso> 
globėjai M. Indrclienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidat 
1824 VVabansia avę., (ofiso valan 
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie 
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyn< 
svet. 1822 VVabansia Avė.

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, UI. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

UŽ PUSĘ KAINOS!
Bučernė pardavimui arba mainy

mui ant namo arba loto. Biznis ran
dasi geroj vietoj, lietuvių apgyvento j 
kolonijoj. Bučernė turi būt parduota 
arba išmainyta į 3 dienas.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 So. Halsted St., ' 
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
semė geroj vietoj parduodame 
iš priežasties negalėjimo apimti, 
atsišaukit.

3002 So. Union Avė.

PARDAVIMUI DVIEJŲ LUBŲ 
medinis namas su muro pamatu. Pe
čium šildomas, elektra, gatvės ištai
sytos ir užmokėtos. Kaina $6,500, 
cash reįkia $2,000.

O’BRIEN,
2008 W. 67th Place.
Phone Republic 1298

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĘS SAVITARPINĖS PAŠELPOb 
Vaidyba 1922 m.: pirm. K. Kairu 
3233 Cortez St.; protokolų sekr. 
A, Lungevicz 1787 N. Robey St., 
fin. sekr. V. Briedis 1049 t North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De 
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktarai 
kvot. A. Montvid 1824 VVabansit 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

LIETUVIU POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.: nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; tnrt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas Šve
das 3409 So. Leavitt st.: kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos g]ob. 
Walter Shurna ir Frank Martin- 
kus: maršalka Antanas Razminas. 
—. Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis nirmą subatos vakara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SUSIVIENIJIMO 

St. Mažeika, 
St.; padėjėjai

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė su 2 aukštų namu; biznis 
senas ir geras namas norintiems 
turėti gerą biznį ir namą pirkit 
tuoj, 3336 S. Lowe‘Ave.

PARDAVIMUI SOFT DJUNK PAR 
lor. lunch room, saldainiai, cigarai, 
b^rbernė ir knygų mainymo krautuvė. 
Pigi renda, ilgas lysas, 8 metų instai- 
ga. auganti apielinkė. Bargenas už

R. M. HANEL,
6813 S. Western Avė.

GREITAM PARDAVIMUI
Geras tvirtas muro namas, ant Brid- 

geporto, 6 pagyvenimų po 4 kamba
rius, gasas, toiletai ir elektra. Renda 
$85.00 i mėnesį. Kaina tik $7,300.

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St.

cash.

PARDAVIMUI GROSERNĖ. Biz
nis labai' gerai eina ir gerai išdirbtas, 
renda pigi, lysas ilgas, smagus pragy
venimui kambariai. Parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis labai 
svarbi.

3425 S. Wood St., 
arti 35-tos gt.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė, labai gero i vietei; biznis išdirb
tas nėr daug metu. Pardavimo prie
žastis — liga. Greitu laiku turi būt 
parduota.

Atsišaukite:
1739 S. Halsted S., Box 106

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
su bizniu, saliunas ir restauranas, že
mės 1 akeris. Jei kas norės gali pirkti 
25 akerius žemės su visais ūkės įran
kiais, priežastis pardavimo, važiuoju į 
Lietuvą. Andrew Iwaszkewicz, 111 St. 
netoli Cravvford Avė. ir šv. Kazimie
ro kapinių. Andrew Iwafczkewicz, 
Mount Greenwood Post Office.

SAVININKŲ 
valdyba: — Pirm. 
3149 So. Halsted 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė., 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
quette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis, 3337 So. VVallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 38 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallaec 
St.; maršalka K. Giediikis, 3122 S 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

TLLTNOTS LIETUVIŲ PAŠELPTNIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3314 
So. Aubum Avę.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtu rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.: kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.: kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.: kasos globė ias Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tarias Tdikanskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio nirmą subatvakarį, salėj 3361 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

BUČERNĖ ANT PARDAVIMO 
labai geroj vietoj ir biznis gerai eina; 
turi būti parduota greit. $500.00 už
teks. Apie priežastį pardavimo patir
site ant vietos.

1217 W. 3lst St.

PARDUODU barber šapą pi- 
ai, tarp lietuvių. Gera ir pigi

renda.
4540 S. Rockwell St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI BUėERNĖ IR 
grosernė. Gera vieta geram žmogui. 
Puikus biznis daroma. Pardavimo 
priežastis labai svarbi ir turi būt 
greit parduota. Su kaina susitaiky- 
sim. Atsišaukit Naujienų Skyriun, 
3210 S. Halsted St. No. 22, arba Tel. 
Boulevard 2302.

/PARDAVIMUI pirmos klesos 
visokios duonos ir keksų keptu
vė. Parduosiu pigiai, nes turiu 
greitai išvažiuoti į Lietuvą. Nau
jienų ofisas, 3210 S. Halsted St. 
nu m. 24.

PARDAVIMUI DRY GOODS IR 
Nofion Storas, biznis gana geras, turiu 
parduoti greitai ir pigiai. Priežastis 
nardavimo — nemoku dirbti tą dar.-

NAMAI-ZEME

-----------------------------------------------
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau' dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba raly- 

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkė.

bą.
4061 Archer Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bni gero i vieto j, vienas saliunas ant 
keturių kammi ir visokių tautu apgy
vento], bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit e,'wns progos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI 
nas. Pardavimo 
apleidžiu miestą, 
kit norinti geros
tos. 648 W. 120th St. West Pull
man, III.

puikus saliu- 
priežastis — 
Pasiskubin- 

bizniavos vie-

PARDAVIMUI 3639 Lowe Avenue, 
murinę cottage; maudynė, gasas, 
elektra, garadžius. Priimsiu 
$750 cash, ir mėnesiniais išmokės- ’ 
čiais likusius. Savininkas 
vietos.

PARDAVIMUI 3601 Wallace St., 
rinė krautuvė, kambariai ir 
radžius; rendos $30 į mėnesį; par
duosiu ant išmokesčio — $750 
cash, likusius po $30 į mėnesį. 
Kreipkitės prie savininko 2603 
S. Halsted St. (ofisas).

PARDAVIMUI 5 akeriai su namais 
ir staku prie pilto kelio, kamnas 
123rd ir 90th Avė. Kaina $9,500. 
Puikiausia vieta vištų farmai. 
Priimsiu cash $4,000. likusius mė
nesiniais išmokesčiais. Matykit 
savininką ant vietos arba kreinki- 
tės į ofisą, 2603 S. Halsted St.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

ant

mu-
ga-

PARDAVIMUI saliunas ar 
mainysiu ant namo arba kokio 
kitokio biznio. <

3437 S. Morgan St

PARDAVIMUI mūrinis biznia 
vas namas ant 3-jų pagyvenimų 
ir biznis, namas randasi geroj 
vietoj, parduosiu už prieinamą 
kainą, 3253 Normai Avė.

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyrišk-ų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, m-ieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinama kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Laka Str.t ant 4 lubų

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. <1 
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.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TES valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
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 metT-___

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLE- 
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 Dargis 
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 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami bę skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

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 Taryba Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nag< — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dvba 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 
Aruminas ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v. po n. Urbono salė] 3338 So.
Auburn Avė.

LIETUVOS LAISVĖS VYRU IR MO
TERŲ PAŠFLPOS IR POLITIKOS 
K J JURA S No. 1. Pirm*. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplevvood Avė.; Vice- 
nirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. JuzM- 
tienn, 3227 Aubum Avė.: Fin. rašt. 
K. Prasevičia. 3840 S. Albanv Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Wbinnle St.; 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis.

L. K. MINDA ŪGIO DRAUGYSTES 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 3040 S. Union av.. nut 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
Califcmia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.: kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

LIETUVIŠKOS TEATRATJšKOS Šv. 
MARTYNO D-STES Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
č’fl. 3309 So. Aubum A v., Protokolų 
Rašt M. P. Pamanflurkn”. 816 W. 
1R St.. Fi««»nRų mšf. F. Pumputi*, 
31/10 So. Wa11aro St. Kfl*ierius F. 
Pakuti*, 3003 W. GOth St., Kasos 
glnb. A. Mazilianckis, 3350 Enw- 
rald Av. ir K. Kilovičia. 3353 So. 
U"ion Av.'. Maršalka P. Kilevičia, 
3353 So. Union A v.. Ligoniu glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue*




