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Atmetė geležinkeliečiu reikalą 
vimą pragyvenamosios algos

222 žm. žuvo ant laivo

Teis suimtuosius geležinkeliečius 
už žmogžudystę

Geležinkeliečiu reikalavi 
mas atmestas.

Darbo taryba sako, kad 
negali spręsti apie pragyvena

mąją algą ir ją nustatyti.

ji

CHICAGO. — Geležinkelių 
darbo taryba atmetė 100,000 
kelių darbininkų reikalavimą 
nustatyti ir pripažinti jiems 
pragyvenamąją algą, arba 
pripažinti principą, kad pama
tas geležinkeliečių algoms nu
statyti turi būti pragyvenamo-

Bct geležinkeliečiai ir iš tų po
nų nieko gera sau tikėtis ne
gali. Prezidento H 
kail>a kongrese parodė, kad jis 
remia geležinkelius ir užtaria 
streiklaužius, o senatorius 
Cummins ir kiti' tik tam tą 
transportacijos aktą ir priėmė, 
kad tuo pasitarnavus tik gele
žinkeliams ir davus jiems nau
ją įrankį darbininkams suval
dyti.

222 žmoniy žuvo ant laivo

Šituo savo nuosprendžiu ge
ležinkelių darbo taryba paro
dė savo tikrąjį veidą. Ji gele
žinkeliams reikalaujant, nese
nai nukapojo geležinkeliečiu 
algą iki tokio laipsnio, kad jie 
turi badauti', nes gauna dabar 
tik 23c. ar mažiau į valandą. 
Bet kai geležinkeliečiai parei
kalauja, kad ta pati taryba, 
kuri turi neva bešališkai sprę
sti apie visus ginčus tarp gele
žinkeliečių ir kompanijų ir nu
statinėti teisingas algas, pripa
žintų nors tą principą, kad jie 
turi teisės gyventi ir todėl turi 
teisę gauti pragyvenamąją al
gą, kati nereikėtų badauti, lo
kį geležinkeliečių reikalavimą 
net svarstyti atsisako. Kada ji 
kapojo algas geležinkelie
čiams, tai ji sakę, kad geležin
keliai turi teisę gauti pelną už

Tarp žuvusiųjų yra 150 
pasažieriu.

Čili pakraštinis laivas Italia, 
2,200 tonų įtalpos, paskendo 
šiandie ties Coųuimbo, Čili pa
kraščiuose. Visi pasažieriai, 
skaičiuje 150 žmonių ir laivo 
įgula iš 72 žmonių, žuvo kar
tu su laivu.

Italia plaukiojo Čili, Pietinėj 
Amerikoj, pakraščiuose ir ga
bendavo paša žiedus ir prekes 
tarp Čili uostų Valparaiso ir 
Arica.

Teis suimtuosius lietuvius 
už žmogžudystę.

žinkeliečiams ji nepripažįsta 
tos pačios teisės ir net nepri
pažįsta teisės jiems gyventi, 
nes iš gaubimosios algos 
pragyventi vistiek negali. 

Geležinkelių darbo ^t 
visai atsisakė svarstyti tą ge
ležinkeliečių reikalavimą, pa
reikšdama, kad ji neturi teisės 
svarstyti ir nustatyti pragyve
namąją algą, bet turinti teisę 
tik nustatyti “teisingą 
mintingą algą”! Išeina,
darbo tarybos žvilgsniu pragy
venamoji alga nėra nė teisinga, 
nė išmintinga, bet kad išmin
tinga ir teisinga alga yra bado Prieš kuri Jie neva pasirašę sa-

Ūselis, Petrauskas ir kiti bus 
teisiami Indianos valstijoje. 
Stengsis juos nužudyti. Alessio 

prisipažįsta esąs šnipas.

jie
CHICAGO. — Keturi žmo

nės, jų tarpe du lietuviai, ku
riuos policija ir mušeikos suė
mė pereitą nedėldienį neva dėl 
Michigan 
ties 
gių. 
to, 
kad

ir iš- 
kad

Central traukinio 
Gary nušokinimo nuo be
tapo atiduoti Lake pavie- 

Indiana valstijos, teismui, 
jie butų teisiami už žmog

ystę, nes tam traukiniui 
susidaužius liko užmušti du 
žmonės — mašinistas ir peč- 
kuris. Juos teismui 
Gary municipalis

atidavė 
teisėjas,

Geležinkeliečiai tuojaus at
sikreipė prie prezidento I bu
dingo ir prie senatoriaus Cum
mins, vieno autorių transpor-, 
tacijos akto, pasiremiant l.„ 
riuo ir tapo įkurta ta darbo ta
ryba, kad jie pravestų kongre
se tokius papildymus prie to 
transportacijos akto, kad ge
ležinkelių darbo taryba butų 
priversta pripažinti geležinke
liečiams pragyvenamąją algą.

vo prisipažinimus.
Kaltinami žmcgžud' 

yra Adino Alessio, 2046 
VVashington Blvd., John

W.
Po-
Po- 
lie-

g O R ris
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
Šiaip:

šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroj.

Saulė teka 6:12 v., leidžiasi
7:29 vai. Mėnuo leidžiasi 12:101 nes prisipažinę, kad 
vai. nakties. j kartu su jais dalyvavęs.

l<u ipaviteh), 343 W. 43 St. ir 
tuviai Charles Ūselis, 4534 S. 
Rockvvell St. ir John Petrows- 
ki, 1802 So. Halsted St.

(Pirmesnės 
visus keturius, 
po apkaltinti 
bet vėliausios 
tik tris ir nebemini Jono Pet
rausko. Matyt, kad pati poli
cija su mušeikomis nežino nė 
ką kaltinti, nė ką paliuosuoti, 
nors jau užvakar policija skel
bė, kad Petrauskas ir visi kiti 
prisipažino prie kaltes).

Pasirodo, kad juos visuš, 
taipjau ir dar vieną, kuris prie 
jokios kaltės neprisipažino, 
būtent tūlas Prohestsh, išdavė 
Alessio^ kaipo žinantis kas tą 
traukinį sudaužė. Vėliau suim
tieji ir jį patį įtraukę į bėdą 

Alessio

žinios minėjo 
kad jie visi ta- 
žmogužudystėje, 
žinios mini jau

~suokalbio*aukos

MtttMMMONt

oi

W. 43 St. ir Jonas Petrauskas, 1802 S. Halsted St., kuriuos geležinkelių mušeikos ir po
licija vogtinai suėmė, slapta ir neteisėtai išgabeno Indiana valstijon ir kuriuos siekiasi 
nužudyti, kaltinant, kad jie buk ties Gary išardę geležinkelio bėgius ir sudaužę tavorinį 

traukinį, kur žuvo 2 žmonės.

Visi apkaltintieji žmogžudy
stėj bus laikomi kalėjime ir už 
kauciją nebus paleisti. Lake 
pavieto prokuroras sako, kad 
jis reikalausiąs jiems mirties 
bausmės.

Betgi išeina aikštėn, kad jų 
visų suėmimas ir kaltinimai, 
taipjau ir “prisipažinimai” yra 
biauri policijos ir mušeikų pro 
vokacija, ir kad visokie “pri
sipažinimai“ lapo išgauti Nk 
mušimu.

Municipaliniame teisme Ga
liui., Alessio atvirai pareiš- 
kad jis yra nekaltas, nes 
tarnauja geležinkeliui kai
šui,pas ir provokatorius ir

todėl negali būti 
Taip greitai visam 
išėjus aikštėn, 
užsigina ir sako, kad 
jam nėra tarnavęs šnipu-

kaltinamųjų advokatas Paul 
Glaser pareikalavo visus kalti
namuosius paliuosuoti ir rei
kalaus to padaryti augštesnia- 
me teisme, kaipo nekaltus, nes 
visi jų padarytieji “prisipaži
nimai“ tapo išgauti tik kanki
nimais ir mušimais, nuo kurių 
išsigelbėjimo kaltinamieji 
prie visokių inebutų dalykų bu
tų prisipažinę.

Teismas kur 
“pasirašė” po
mais“ buvo laikomas prie už-

prisi pažino unijos viršininkų 
įsakymu jie išardę bėgius, bet 
tų viršininkų neareštuojama. 
Jie yra veikiausia geležinkelių 
mušeikų sąmokslo aukomis, 
kad mušeikos savo teroru ga
lėtų suardyti geležinkeliečių 
streiką. Ir priešakyj visų tų 
kaltinimų visur stovi mušei
kos ir geležinkelių kompani
jos) .

Fordas smerkia Hooveri.

Pusė garvežiu sugedę.

Lietuvos žinios
Iš Vilniaus.

ry, 
k ė. 
jis 
po

DETROIT, Mich., rugp. 29. 
— Prekybos sekretorius Hoo- 
ver užgirdęs, kad Fordas keti
na uždaryti savo dirbtuves dėl 
anglių stokos ir dėl to, kad už.

dę daugybe kažin kokių kir
mėlių, kurios naikinančios li
nus, žirnius ir vikus, o vieto
mis ir miežius. Yra kreiptasi į 
gamtininkus, idant šie ištirtų 
kas čia per vabzdžiai ir kaip 
su jais kovoti. Pasakoja apie 
faktus, kur vienas ūkininkas 
tų kirmėlių a.pnyktus žirnius 
giliai aparęs, bei vabzdžiai ne
trukus išsirėplioję viršun. Ki
tas ūkininkas tokiu budu ap
niktus javus nupjovęs pašarui 
ir suvežęs į daržinę, tai darži
nėj dar {langiaus tų kirmėlių 
privisę.

Girios tirpte tirpsta. Lenkai 
smarkiai gabena iš Lietuvos 
medžius į užsienį. Ypač daug 
esą pradėta gabenti po pr. mė
nesio 15 dienai. Kasdien išve
žama per Grajevo stotį po 200 
ar ir 230 vagonų medžių. Nuo 
rugpjūčio mėn. 1 dienos keti
nama dar pusę tiek (50r/ ) pa
didinti tą vežimą.

Redaktorių likimas. Paga
lios teismo valdžia sutiko prieš 
mėnesį suimtus ligi teisimo 4- 
lietuvių redaktorius paleisti 
už pinigini laidą. Laidai pas
kirti tokie: “Vilniečio“ red. p. 
Gaideliomiui 66,000 I. m. “Vil
niaus Garso” p. Strazdui 
30,000. “Litvos” p. Sipovi- 
čiui 30,000 ir “Nasza Žie
miu“ p. Kiecoltui 25,000 P. 
Kiccoltas paleistas šeštadienį 
pr. mėn. 22 d., pp. Gaidelionis 
ir Strazdas antradienį pr. m. 
25 d. P. Sipavičius dar sulai
kytas dėl neišaiškintos prieža
sties, nors reikalaujama, suma 
30,000 ir už jį sumokėta. Ligi 
šiol dar nei vienas jų nėra 
gavęs kaltinamojo akto dėl 
bylų, už kurias, yra areštuoti 
prieš teisiną.

Keistos represijos. Konfis
kuojant kai kuriuos lietuvių 
laikraščius, vietos valdžia, tei
sininkų nuomone, yra peržen
gusi įstatymus. Taip konfis
kuojant vienkartinį leidinį 
“Glos Litvinow“, buvo kartu 
konfiskuota ir visos raidės, su
rinktos šiam leidimui spaus
dinti. Tų raidžių yra keli pū
dai, ir tokiu bildu spaustuvei 
padaryta didelio nuostolio.

Panašiai padaryta uždarant 
“Rytų Lietuvą” ir konfiskuo
jant 3-jį numerį, čia įsakyta 
spaustuvei ir tuo tikslu paini
ota iš jos šeimininkų parašas— 
pąsižadėjimas '— nebarstyti 
trečiojo numerio raidžių. Taip 
ir po šiai dienai tos raidės te
bestovi nebarstytos, gulėdamos 
be naudos ir tuo darydamos 
spaustuvei nuostolio.

įdomu, kad prokuratūra 3 
“Bylų Lietuvos” numery nieko 
neradusi, už ką galima butų 
patraukti teisman, ir laikraš
tis vėl galėsiąs eiti, kaip tik 
prokuratūra pranešianti apie 
tai spaudos skyriui. Taip bent 
esąs kalbėjęs prokuroras p. 
Holovnia p. K. Stasiui, Laik. 
Vilu. Liet. Komiteto Pirminin
kui, šiam teiraujantis <lel re
daktorių likimo.

Neištirt°s kirmėlės. Vilniaus 
ir Ašmenos apskrityse atsira

Seimo rinkimu įstatymas
Rinkti gali piliečiai pirmą 

rinkimų dieną pabaigę 21 me
tus.

Renkamais gali būti pabai
gusieji 24 metus.

25 tūkstančiams gyventojų 
1 atstovas.

Kariai rinkimuose dalyvau
ja.

Rinkimai tęsiasi dvi dienas.
Balsų skaičius paduotas vie

noje apygardoje už visus kan
didatų surašus dalinama į apy
gardos atstovų skaičių; paduo
tų už kiekvieną sąrašą balsų 
skaičius dalinamas į aną “ren
kamąjį skaičių;” gautieji iš 
šio dalinimo rezultatai pada
rys, kiek kurio sąryšio išrinktą 
Seiman narių; nepritenkanlis 
Seimo narių skaičius papildo
mas iš likučių, po 1 atstovą di
džiausioms likučiams.

ASHINGTON, rugp. 29. 
gaišti j i nes prekybos ko
ji šiandie padavė raportą 
įni, kad pusė geležinkelių 

garvežių yra daugiau ar ma
žiau sugedę. Tai atsiliko delei 
astuonių savaičių geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų streiko, 
delei kurio negalima pataisyti 
nė garvežius, nė sugedusius •va
gonus.

Raportas sako, kad komisi
ja, delei turėjimo mažo skai
čiaus inspektorių, visų garve
žių peržiūrėti negalėjo- Bet jos 
inspektoriai peržiurėjo 
garvežius ir iš to 
2,456 garvežius rado sugedu
sius.
buvo taip sugedę, kad juos pa
vojinga buvo operuoti ir kom
panijoms tapo įsakyta tų gar
vežių be pataisymo daugiau 
nebenaudoti. Kiti dar nėra tiek 
sugedę, kad negalima butų 
operuoti, bet visgi yra reikalin
gi skubaus taisymo.

misij 
sen a t

4,085 
skaičiaus

teisiamas, 
suokalbiui 

geležinkelis anglis reikia mokėti pelnagau- 
Alessio dų kainas, pareiškė, kad For

dui pakėlimas anglių kainos 
nieko nereiškia, kadangi delei 
to Fordo automobilis tik $1.50 
pasidarys brangesnis. Esą For
das gali ištesėti liek mokėti. 
Fordas skaito, kad $4.50 už 
anglių toną yra teisinga kaina, 
ų dabar pelnagaudos lupa 
$6.50. Bet Hooveris sako, kad 
gal valdžia spėsianti įvesti kai
nų kontrolę dar prieš uždary
mą Fordo dirbtuvių.

Atsakydamas į tai Fordas 
aštriai pasmerkė Hooverį ir 
pasakė, kad Hoovcrio pareiški
mas yra labai kvailas kai dėl 
augšto valdininko ir ypač dėl 
tokios rušcįos padėties. Bet, 
girdi, nieko g^tęsnio ir negali
ma tikėtis iš Washingtono; 
‘Ar Hooveris mano, kad mes 
turime atiduoti pelnagaudoms 
nuo $7,000,000 iki $10,000,000, 
kuriuos sudaro pakėlimas ang
lių kainos?” klausia Fordas. 
Fordas suvartoja nuo 3,800 iki 
4,600 tonų anglių į dieną. Jis 
sako, kad jis jokiu budu nemo
kės aukštesnės kainos už ang
lis ir uždarys savo dirbtuves 
rūgs. 16 dieną, jei negaus už
tektinai asglių už teisingą kai
ną.

kaltinamieji 
“plrisipažirų-

teisėjui, keliems mušeikoms, 
policijai ir porai biznierių. Pro 
kuroras griežtai uždraudė poli
cijai ar kam kitam, dalyvavu
sių sakyti kas ten buvo ir 
kaip kaltinamieji “rašėsi”.

Policija jau užvakar paskel
bė, kad visi keturi jau yra 
prisipažinę prie kaltės. O da
bar skelbia, kad Popauritch 

I tik vakar prisipažino ir kad 
Į jis visą laiką tvirtino, kad jis 
I kitų kaltinamųjų nepažįsta, 
nėra jų matęs ir kad jis trau- 

I kinio susidaužimo naktį buvo 
namie su savo šeimina. Betgi 
policija galinus jį “įtikinusi” 
ir jis pasirašęs prisipažinimą.

(Žinios apie kaltinamuosius, 
jų prisipažinimus, teismą ir 
k., labai prieštarauja. Kiek
vienas mušeika, kiekvienas po- 
licistas vis kitaip pasakoja. 
Yra tik vienas dalykas aiškus. 
Jie tapo suimti nedėlioj, slap- 
ta, be teismo ar gubernato- 

i riaus leidimo, tapo išgabenti 
I iš Illinois valstijos į Indiana ir 
ten, ar Chicagoje, juos kankin- 

i ta, kad prisipažintų išardę ge
ležinkelio bėgius. Policijos, 
tvirtinimams negalima mažiau 

Į šia tikėti. Taip ji sako, kad jie

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpjūčio 29 <1., 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 ............... %c
Belgijos 100 frankų.................$7.32
Danijos 100 frankų ........... $21.48
Finų 100 markių ................  $2.18
Francijos 100 frankų ........... $7.69
Italijos 100 lirų ..........   $4.43
Lietuvos 100 auksinų ............... 9c
Lenkų 100 markių ................... ll/ac
Norvegijos 100 kronų...........$16.91
Olandų 100 guldenų ........... $38.86
Švedų 100 guldSnų ............... $26.46
šve’carų 100 markių ........... $19.02
Vokietijos 100 markių ............... 9c

garvežiai

Turkai stumia graikus
LONDONAS, rugp. 

Iš Athenų pranešama, 
turkų spaudžiami, graikai eva
kavo Afiun Karahissar. 
yra svarbi centralinė vieta grai 
kų linijoj Mažojoj Azijoj ir 
graikai buvo priversti ją užlei
sti delei didesnių Turkijos na
cionalistų spėkų.

Kitos žinios rodo* kad grai
kai pašaukė prie ginklo visus 
1903 m. klesos vyrus, gyvenan
čius okupuotoj apygardoj ir 
siunčia į karo lauką kareivius 
iš Brusos ir Smyrnos.

Graikijos spėkos Anatolijoj 
siekia apie 200,000 kareivių, 
kurių pusė yra karo lauke. 
Prieš juos stovi 100,000 turkų, 
kurie esą gerai komanduojami 
ir gerai disciplinuoti.

kad

Tikisi susitaikimo antraci
to anglių laukuose.

PHlLADELlPHIA, Pa., rugp. 
29. — Gautomis žiniomis, kie
tųjų anglių kasyklų savininkai 
veikiai, gal dar šią savaitę, su
sitaikinsią su angliakasiais ir 
150,000 antracito angliakasių 
sugrįšiu į darbą. Nežinia ant 
ko yra paremta ta viltis susi
taikimo, jei nė viena pusė ne
nori nusileisti ir 
taikos derybų.

nepradeda

BYGA, rugp. 27. — Latvija 
nebus jau mažoji šalis, nes ji 
įsigijo vieną karinį laivą. Tai 
buvusis vokiečių torpedinis lai 
vas, kuris buvo paskandintas 
bombarduojant Rygą ir kurį 
dabar latviai ištraukė iš van
dens.

. —  ——    ’   

PINIGAI
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BOLŠEVIKŲ RAUOOMASIS TERORAS.
IŠ ČEKOS DARBUOTĖS, 

h .  " ■**■
K. Sėjikas.

KAŪJffiNOS, aw>, M Sereda, RugpiuČio 30, 1922

(Tęsinys) jo straipsnį, buvo sunkiai bau
x , .. . . i džiaini.At (e a panai ina. Į Jpasi^,į1^Įa jautraus, kaip 

“Kaip tai” — gali paklausti pati sąžinė, Korolenkos bal- 
nustebintas skaitytojas —“tiek Įsas. Visa tai pagimdė galinga
daug rašyti apie čeką, kuri... 
kuri faktinai bolševikų liko lik
viduota? Apie tai juk visi 
laikraščiai rašė dar šių metų

žmonių protestą, nes anais lai
kais žmonės visgi dar 'buvo pa
kankamai jautrus, ir siaučianti 
mirtis nenuslopino juose noro

pradžioj”. Ir suprantama, se
novės gudriu posakiu einant, 
apie numirusius reikia kalbėti 
vien tik gerą arba visai nieko. 
Pirmoj vietoj, mes gyvename 
visų vertybių perkainavimo 
gadynėj, todėl ir aną posakį 
teskaitonie visai menkos ver-

gyventi.
Tai buvo šešiolika metų tam 

atgal, kada kartuvės, sušaudy
mai ir katorga skelbė sauva- 
lingos caro valdžios pergalę...

Ir štai dabar, eilei metų pra
bėgus, Rusijoj vėl siaučia mir
tis, ir vėl bejėgė šalis nukry-

tės gudrybe. O antra — bol
ševikai likvidavo čeką tik ant 
popierio, pavadindami ją kitu 
vardu. Koks gi skirtumas 
tarp “Nepaprasto komiteto” 
(čekos) ir “Polit—valdybos” 
(naujai duotojo čekai vardo), 
jeigu visi senieji čekistai su 
Dzeržinskiu priešakyj pasilieka 
“Polit—Vedybose”? Ne var
de juk dalyko esmė. Anas 
gudrusis kunigas pėtnyČioj pa
krikštijo vištieną žuvimi, kad, 
neprasižengdamas prieš baž
nyčios įstatymus, galėjus mėsą 
valgyti. Bet juk jok i s sveiko 
proto žmogus nepatikės tuo, 
kad krikštas vištieną butų į žu
vį permainęs.

Savo laiku bolševikai “lik
vidavo” paskilbusias savo kru
vinais darbais “apskričių nepa
prastus komitetus”, kad jų vie-

žiuota ir kraujuose paplukdy
ta.

Bet jau nebesigirdi galingo 
balso, kuris skambėtų ne tik 
Rusijoj, bet ir visam pasau
lyj. Nebėra dvasios milžino, 
kuris drįstų mirčiai pasakyti: 
“Sustok”.

Kas ištiko žmonių sielą? 
Ką reiškia ta kapų tyla?

Žmonėms teko i>ergyventi 
Didžiąją Rusijos Revoliuciją 
su visbmis jos šviesiomis die
nomis ir .grandioziniai katas
trofiniais periodais. Bolševikų 
diktatūrai vyraujant Rusijoj į- 
vyko lokių dalykų, prieš ku
riuos blanksta 1793 metų Pran- 
cijos įvykiai. Čumakov’as sa
ko:

“Mus jau nebegązdina pa
slaptinga ir kadaisia nepasie
kiama mirtis, nes ji pasidarė

tais rūbais, bet po tais rūbais 
po senovės slėpėsi žvėries na
gai ir neprisotinama kaniba
lo siela.

Teroras nepranyko. Jis’ tik 
iš miesto aikščių ir kraujais 
nušlakštytų šaligatvių pasislė
pė į skiepus, kad ten, toli nuo 
žmonių' sąžinės, dirbus savo 
juodą darbą.

Teroras nepanaikinta. Bet 
beforminis ir kantinis pradžioj, 
jis pamažu susiformavo į su
dėtiną bausmei apratą sU for
maliniu “bylų vedimu” ir vi
sais “revoliucinės justicijos” 
eksesuVrais. Vienok tos tragi
komedijos galas visuomet yTa 
vienokis: kaltinamasai baigia 
savo gyvenimą Čekos skiepe 
nuo profesionalinio budelio 
rankos...

Teroras leliosiančia. Tik 
apie tai laikraščiai jau beveik 
neik'rašo. Prieglani bolševi
kų laikraštininkams pasidarė 
lyg ir drovu kalbėti apie mir
ties bausmes. Todėl jie “mir
ties bausmę” pakeitė kitokiu 
terminu aukščiausia baus
me. Ir tik tada, kada atiden
giama iš eiles pačių čekistų 
suplanuotas sąmokslas ir ko
munistinei tėvynei gręsia pavo
jus, “Pravda” ir kiti bolševikų 
laikraščiai patiekia publikai il
gus nugalabytų kontrevoliucio- 
nierių sąrašus, 'račiaus ir to- 
kii^ne atvejyj viskas atlieka
ma sistema Ii nga i, pagal iškal
iu* nustatytą planą.

Ir taip, teroro darbas siste- 
matingai ir tvarkingai dirba
ma.

Maskvos čeką.

kingiausis teroro įnagis, dėka 
kuriam kas metą žūna šimtai ir 
tuksiančiai žmonių.

Tardytojas Vul.
Pasak Čmnalkovo, biauriau- 

sią reputaciją yra įgijęs kam
barys No. 55 tai vyriausio 
tardytojo Vulio kabinetas. Vul 
tardo kriminalistus. Per jo 
rankas pereina visos krimina
linio ir “banditinio” pobūdžio 
bylos, kurios baigiasi beveik 
visuomet vienu nuosprendžiu 

mirties bausme.
Vul esąs dar jąunas žmogus 

(apie 30 metų amžiaus), ener
gingas, vikrus ir labai suma
nus pasikalbėjime. Kiekvie
nas, įeinantis jo kabinetan 
žmogus, jaučiasi ' lyg drugio 
krečiamas. Nes reta byla ne
sibaigia mirties bausme, retas 
tardymas apsieiną be žvėriško 
sumušimo.

Kada žemesnio rango tardy
tojui nepasiseku išgauti iš kal
tinamojo prisipažinimo, tai jis 
grąsina Vul’uii jį pasiųsti. Ir 
tankiai vien tik to vardo pa-

minėjimas padaro reikiaftips 
įtakos, kad kaltinamas “nuošir
džiai prisipažintų prie kaltės”., 

Svarbesnes bylas veda pats 
Vul. Ir jo naudojami metodai 
yni ne paskutinis bruožas če
kistinės justicijos paveiksle.

LIETUVIS
Akių Specialistas

127 N. 
Tel.

i

(Bus daugiau)

r-

“Matui kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbažeuklis Reg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos I Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu ! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau !

Ant Bridgeporto
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optometrist
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

. Dearbom St., Room 1111-13
Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halated St.

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

Rezidencijos Te1. Yards 5142 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimu

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

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

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

JOHN KUCHINSKAS
' LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

f?~———»— -
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
f------ - . —

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53t 
Tel.: Central 6390

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

toj ant rytojaus įkarus “Polit- 
biurus’. Žmonės greit įsitiki
no, kad “Politbiurai” nė nago 
juodymu nesiskiria nuo “ne- 
nepaprastų komitetų”. Jiems 
vėl prisiėjo reikalas turėti su 
senai pažįstamais asmenimis - 
čekistais.

Kad tas pats atsitiko su Če
kos “likvidavimu” — rodo pa
skutinių dienų įvykiai: Klasi
niai areštai, šaudymai “sovietų 
respublikos” priešų, trėmimas 
į Turkestaną socialistų, ir. ne
palankių bolševikams rašytojų 
ir mokslininkų persekiojimai.

Aky vaizdo j tų faktų, butų 
vaikiškas naivumas tikėti, kad 
Rusijoj čeką liko panaikinta. 
Tegul 'bolševikai krikštija savo 
čeką kad ir puikiausiais var
dais, nuo to dalykų esmė nė 
kiek nepakitęs. Vienose Kry
lovo pasakėčių yra apie tūlą 
šliaužiantį gyvūną pasakyta: 
“pors tu ir į naują kailį įsi- 
vilkai, bet širdis tavo pasiliko 
ta pati”. Jas pats tinka pasa
kyti ir apie Čekos kailio mai
nymą.

Šiuo aš ir baigsiu savo raši
nio pirmą dalį — įžangą. To
linus eis, sekant “Če-kos” au
toriais, konkretinių iš Rusijos 
gyvenimo faktų atpasakojimas.

“MIRTIES LAIVAS”

Teroro sistematizavimas.

A. čumakov’as pradeda savo 
rašinį “Mirties laivą“ prisimi
nimu pirmosios rusų revoliuci
jos. Kada caro satrapams pa- 
siselit? su t i*iuš>k i-n l i rcvoliticio- 
nerius, tai prasidėjo nuožmiau
si persekiojimai. Monarkistai 
apvaikščiojo savo pergalę bau
džiamųjų ekspedicijų vakcha- 
nalija ir mirties bausmėmis. 
Spauda, kuri tarnavo pergalė
tojams, gyrė budelių darbus 
ir akstino juos kuonuožmiausia 
bausti revoliucionierius.

Bet ir tais sunkiais ir tra
gizmo kupinais mėnesiais du 
kart suskambėjo skaidrus bal
sas, kuris atkreipė viso‘pasau
lio domėsi į Rusijos gyvenimo 
“būties reiškinius”.

Pirmuoju prabilo genialinga- 
Stis Lev I olstoi. Jo gėlos ir 
pasipiktinimo sukaupta širdis 
sušuko visa pasauliui: ‘sNega- 
Jiu tylėti!” Ir to dvasios mil
žino nedrįso kliudyti net bu
deliška caro valdžia, nežiūrint 
to, kad laikraščiai, įdėjusieji

antruoju musų gyvenimu. Mus 
nebesujudina žmonių kraujo 
kvapsnys, nes jo sunkiais ga
rais yra persisunkęs visas oras, 
kuriuo mes kvėpuojame. Ne
suskaitomos eilės vedamų mir
čiai nebeverčių mus drebėti, 
nes mes matėme pasku tinęs 
agonijas šauodmų gatvėse vai-* 
kų, matėme kalnus' sukone- 
veiktų ir sušalusių teroristinės 
beprotybės aukų, ir patys, gali 
būti, ne kartą stovėjome ant 
mirties slenksčio.

“Mes pripratome prie tų 
vaizdų, kaip priprantama prie 
pažįstamų galvių, ir mes klau
somės šūvių tokiu jau indife- 
rentingumu, kaip ir žmonių 
būrio balsų skambėjimą”.

Bolševislinis teroras jau tu
ri savo istoriją. Jeigu po spa
lių revoliucijos visokie namie 
auginti Maratai reikalavo vis 
daugiau ir daugiau kraujo; jei
gu tų metų pats teroras buvo 
demonstrantyviai šūkaujantis, 
beformiais ir stichijinis, tai 
diktatūros vykdytojų galiai 
stiprėjant atsirado reikalas tero
ras įtalpinti į tam tikrus rė
mus, pavesti jį atatinkamiems 
organams, o svarbiausia —pa
daryti jį mažiau pastėbiainn.

Neurėdama savo sociali
niams eksperimentams šalinin
kų ir būdama nuo visų pasau
lio valstybių izoliuota, bolševi
kų valdžia pradėjo savo vie
natvės padarinius nujausti ir 
neramiai stvėrėsi išeities ieš
koti. Būtent tada ir prasidėjo 
kurtis savinga sovietų režimo 
“justicija” —- tas ciningas dvi
veidis Janusas, vienu veidu ne
kaltai žiūrintis į Europą, o ki- 

tll -- į laukinių mongolų Azi
ją. Tada tai ir imta gal a Lini
nio darbas slapia varyti, o 
veidmainingiausi visame pa
saulyj . bolševikų valdžia išlei
do begėdingą dekretą apie 
mirties bausmės panaikinimą...

Teroristinis baisūnas, kad 
Europai įtikus, pasirėdė bai-

Maskvos Apdraudos Draugi
jos namuose, Bolšaja Lubian- 
ka No. 14, susikūrė sau lizdą 
Maskvos Nepaprastas Komite
tas. Čia dieną ir naktį dirba 
beigailestinga mirties mašina: 
žmogus čia pereina per visą 
transf ormacij ų (k itėj i mų)
eiklių išpradžių jis atisduria 
kaltinimo . padėtyj, paskui 
nuteisto ir, pagalios, jis paver
čiama į sųkoncvciktą iaSamą...

Svarbiausiame name randa
si tardytojų “'kabinetai”. Tar
dytojų raportais remiantis, 
“kolegija” išneša savo trafare
tiniai žiaurius nuosprendžius. 
Užpakaly namo randasi pože
minis urvas, kur mirčiai nu
teistieji savo paskutinės valan
dos laukia. Ir čia pat kieme 
yra skiepas — lai Čekos bude
lio karalystė. Ten tai, pačia
me miesto centre, gyvuoja nie-

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus-manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe Ne\v 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

• THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

35c. aptiekosc. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos. •
F. AD. RICHTER & CO. '

104-11 4 tSo. 4th St. Brooklyn, N. Y.

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

t Bridgeport Electric Co.,
„ 1619 W. 47th St.,

Tol. Boulevard 1892 ir 7101.

a ■ ■ m ■ ■ ■ a ■ « a « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■>■ M UM

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos
| 12th STREET

Tel. Kedrie «MU - B

14 BM4-1B Roomovolt Rd.
Arti St. Louln Ąv^

LMICAMO/ILL. jj

MBIT■B MUM II

>

Kl. Jurgelaitis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiokoso, arba prisipū
kite 75c. tiesiai j labaratorija.

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

Brooklyn, N. Y.
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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 didžiausių gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

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

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

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

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

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

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

i ........... ... ..... .
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

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

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

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., , . Tel. Pullman D16B

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

Holo:

Kur vienybe, 
Ten galybe.

wwTokx

SENIAUSIA ■ 

fluenlurA 
VIENYBE į
Parduoda laivakor- | 

tęs ant visų pa- ■£ 
Tankiausių Lini- << 
jų į Lietuvą ir iš Lie- 

tuvos arba ir visur ki- 
tur per Antverpą, g 
Rotterdamą, Breme- ■<< 
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki- 
tus portus į Eidkū- 
nūs ir į patį Kauną, § 
taip pat ir iš Lietuvos.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldgt, 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

i Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 
9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monro e Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating ‘ 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

^VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

”VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina goriausius raš
tus, vėliausias žinias iŠ 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoką skyrią 
"TARKA”

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

Pirkite ”Vienybės’, Ben- 
drovus «crns. Diviclendtii 
mokami. Ateityje bus di- 

delis pelnas.
Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokiu knygą.
vi-

•ReikUhukite platesnių 
formaciją apie viską, 
syk i te mums laiškus, 
kalaukiūto musą piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

lu- 
ra- 

rci-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

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

PUIKIOS NAMINIS GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitagc 4913 

Chicago, III.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiaų- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
Ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krilcžtyiivj ir Lt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

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. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ii*, vai
kinams overkntai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

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

S. G()R1)ON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. llth St.
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PITTSBURGH, PA.

Rengiasi apvaikščioti Lietuvos 
pripažinimą de jure.

Rugpiučio 20 d. Pittsburgo 
lietuvių Draugijų atstovai turė
jo jau antrą susirinkimų L. M. 
D. name.

Pirmas susirinkimas, buvusis 
rugpiučio 13 d., kuriame dalyva
vo 29 atstovai nuo 11 draugijų, 
išrinko bendrą komitetą. Buvo 
nutarta surengti apvaikščioji- 
mas rugsėjo 3 d., bet abejojant, 
ar bus galima prideramai prisi
rengti tokiu trumpu laiku, ap- 
vaikščiojimas tapo nukeltas vė
lesniam laikui.

Pačioj rengimo pradžioj buvo 
manoma, kad prie apvaikščioji- 
mo prisidės visi lietuviai, bet ne 
viskas taip yra, kaip yra nori
ma. Sumanymas kilo sandarie- 
čiuose. Po jo tuoj aus paaiškė
jo, kad lietuvių švento Kazimie
ro parapijos klebonas kun. Ka
zėnas nenori jokio apvaikščioji- 
mo. Jis pareiškė, kad jie tą ap- 
vaikščiojimą jau padarę, bet nie
kas apie tą apvaikščiojimą nėra 
nieko girdėjęs. Nekurie sako, 
kad jis sušaukęs kelias moterė
les j bažnytinę svetainę ir su jo
mis Lietuvos pripažinimą de ju
re apvaikščiojęs.

žmonės gerais norais mano, 
kad tik kun. Kazėnas atsisaki
nėja tokiais nebūtais dalykais ir 
neprisideda prie apvaikščiojimo 
ir tiki, kad kiti prisidės. Taigi 
pirmame Draugijų Atstovų su
sirinkime bendras komitetas ta
po įgaliotas kreiptis į visas drau
gijas ir parapijas, kviečiant vi
sus prie apvaikščiojimo. Bend
rasis komitetas tą ir padarė.

Sulaukęs antrojo susirinkimo, 
laikyto rugp. 20 d. komitetas da
vė pareiškimą apie savo darbuo
tę, iš kurio paaiškėjo, kad drau
gijos gyvai pritaria apvaikščioji- 
mųi ir kad į apvaikščiojimą šal
tai žiuri tik Pittsburgho apylin
kės klebonai, sakydami, kad joi 
kun. Kazėnas neprisideda, tai i) 
mes vargiai bepri sulesini.

šitame skaitlingame draugijų 
atstovų susirinkime nutarta vi
sai nepaisyti kunigų šalto atsi
ilsimo ir rengtis prie apvaikš
čiojimo, kuris tapo nukeltas ji 
rugsėjo 24 d.

Iš šito susinkimo drąsiai gali
ma spręsti, kad apvaikščiojimas 
bus sėkmingas ir kunigų šaltas 
atsinešimas j jį išeis tik jiems 
patiems nenaudon.

Bet kunigėliai ne tik šaltai at
sineša į rengiamą apvaikščioji
mą, o ir aktingai veikia prieš jį. 
Šiandien South Sides lietuvių ku
nigai Kazėnas su Sutkaičiu 
graudeno savo aveles, kad jos 
nesidčtų prie rengiamos paro
dos, nes, girdi, dar sureštis, nei
kit į bėdą papulsit.

Bet visas vargas tiems dūšių 
ganytojams, kad jų parapijonai 
nėra tokie kvailiai, kokiais jie 
laiko juos . Prisirengimas prie 
apvaikščiojimo eina gana sėk
mingai ir plačiai. Yra manoma, 
kad apvaikščiojime dalyvaus ne 
tik Pittsburgho lietuviai, o ir vi
sų apielinkių. Reporteris.

pats butų tapęs milionicriu. 
Bet taip nėra.

P. Andrekus sako, kad neap- 
gaunąs žmonių jiems parduo
damas ukius. Gerai, tai kam 
jis šalinasi tų žmonių, ku
riems jis yra pardavęs ukius.

Petronės Sūnūs.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

BROOKLYN, N. Y.

dėje lankytis (ir į susirinkimus. 
Taip visgi negerai — galite ei
ti į susirinkimus ir pasimoky
ti to, ko jums trūksta. Jeigu 
negalite trukšmo kelti, lai tas 
dar nereiškia, kad neturite eiti 
ir į susirinkimus. Bėda yra 
su tokiais, kurie save vadina 
komunistais, bet nesenai dar 
akmenis iš kišenių iškratę ir 
dar nespėjo nieko išmokti, o 
jau nori mokyti kitus, bet kuo
met tie jų “žygiai” nevyksta, 
tuomet stengiasi kelti suirutes. 
Vienok reikia tikėtis, kad ir 
jie susipras, jogei jie yra kep
ti, bet nedakepti, mokyti, be 
neišmokyti.

Reikia pažymėti, kad kriau
čių Unija pradeda gerai tvar
kytis. —L. širmis.

ves ir nežinom, kada atidary
siu!, kada bus nustatyta kai
nos anglims?” Taip sako H. 
Fordas.—-X. Y.

Plėšikas per senas.

Tūlas John Dunn apvogė na
mus p-nios Rose Petrikus, 4204 
St. Jean gatves, bet teisėjas 
H. B. Keidan paliuosavo jį nuo 
bausmės, nes plėšikas esą per 
senas. Jis turįs 72 metus am
žiaus. Bet John Dunn beveik 
visą amižį praleidęs kalėjimuo
se ir išsėdėjęs kalėjimuose kuo
ne visose valstijose.

HART, MICH.

“Naujienų” n r. 193 tilpo Pe- 
ter Andrekaus korespondenci
ja. Toj korespondencijoj jis 
nusiskundžia, buk aš apšmei
žęs jį pirmesnėj mano kores
pondencijoj, tilpusioj “N.” lie
pos 31 <1.

Netiesa, kad aš noriu kenkti 
jo bizniui. Man tai neapeina, 
bo aš nesu agentu. Man tik ru
pi pranešti vįsuomenei, kad ši 
pasisaugotų prigavikų. Kas dėl 
teisingumo mano korespondeiv 
cijos, aš patariu sužinoti iš Są
jungos valdybos, Hart, Mich.

Andrekus sako, pardundąs 
net po tris ar keturis ukius
dienoj Michigane. Jei tai bu
tų tiesa, tai gegužio mėnesy

Iš rubsiuvių susirinkimo.

Rugpiučio 25 d. įvyko 51-58 
skyrių susirinkimas. Susirin
kimo tikslas — suvienyti abu
du skyrių į vieną. Suvienijimo 
klausimas šiuose lokahiose jau 
senai pakeltas, bet jokiu budu 
nebuvo galima prie jo prieiti. 
Prieiti prie suvienijimo nepri
leisdavo buvusieji ir pirmiau 
turėjusieji įtakos “komunis
tai”. 54-tas skyrius visuomet 
stovėdavo už suvienijimą, liet 
58-tas skyrius, kur priguli di
džiuma siūlių prosytojai-ko- 
munistai nenorėdavo vienytis 
dėlto, kad kuomet abudu sky
riai laiko susirinkimą, tai ko
munistėliai netur jokio “shosv”. 
Ir šitie gaivalai visuomet su- 
lakydavo 58 skyrių nuo susi
vienijimo. Bet kaip jau pir
miau rašiau, kad komunistų 
“viešpatavimas” visiškai užsi
baigė, tai ir šitas klausimas ta
po kitaip išspręstas — abudu 
lokalai sutiko vienytis ir šita
me susirinkime klausimas ga
lutinai tapo užbaigtas. Suvie
nijimas šių lokalų neturi labai 
didelės svarbos principų žvilgs
niu, kadangi abudu lokalai bu
vo tos pačios Unijos ir abudu 
pildydavo vienus patvarkymus 
iš to paties Centro. Bet užtat 
jis yra svarbus, o gal bus ir la
bai naudingas iš materiaJio at
žvilgio. Visų pirma bus daug 
mažesnės išlaidos: nereikės už
laikyti dviejų komitetų, nerei
kės taip tankiai šaukti nepa
prastus susirinkimus ir tikima
si išvengti tų visų betvarkių, 
kurios įvykdavo nepaprastuose 
susirinkimuose. Nepaprasti su
sirinkimai būdavo šaukiami 
tankiai dėlto, kad iškilus ko
kiam svarbiam klausimui Pil
dančioje Taryboje, kurio P. T. 
negalėdavo viena išspręsti tu
rėdavo tą klausimą perduoti 
Unijos nariams ir tik sušau
kus visus kartu į vieną susirin
kimą. Dabargi ir svarbesnius 
klausimus bus galima aptarti 
mėnesiniuose susirinkimuose, 
nes čion visį galės sueiti.

Einant šiuo klausiniu, susi
rinkimas turėjo likviduoti vie
ną lokalų, o vieną palikti vi
siems. Ir nutarta, kad nuo 
šio laiko vieton dviejų lokalų, 
54—58 butų tik vienas 54-tas 
skyrius. Taip pat reikėjo per
rinkti ir visą valdybą. Del šio 
dalyko buvo kiek didesnių 
ginčų, bet galų-gale išspręsta 
rinkti naują •komitetą. Į pir
mininkus apsiima 3 kandida
tai: J. Vedegys, J. Glaveckas ir 
F. Kalpokas. Apkalbėjimas 
kandidatų buvo gana ilgas ir 
“karštas”; komunistams “nu- 
sišlovinus” nuo koto ir neturė
jus ką pastatyti į kandidatus 
ant pirmininko visi (nors ne? 
daug jau jų ir yra ) susispie
tė agituoti už kataliką Vedegį. 
“Sylijosi” vargšai kiek galėjo, 
kad tik neišrinkus socialisto 
Glavecko. Mat jie geriau butų 
linkę balsuoti už prabaščių, ne
gu už socialistą. Bet nežiūrint 
to, kad jie “storojosi”, ir čio
nai prakišo — didžiuma balsų 
išrinkta parmininku iki naujų 
metų d. J. Glaveckas. Tarimų 
raštininkas, iždinikas ir nfar- 
šalkos taip pat perrinkta.

Komunistai, negalėdami va

Detroito žinios.

Aplankė garnys.
Šiomis dienomis garnys ap

lankė p.p Pangonius gyve
nančius, 8147 (Liaffayette Avė., 
atnešdamas jiems dailų ir lin
ksmą sūnelį.

x______ ! r1 - . - -

Kerštinga meilė.

nebūtų likę Michigane nė vie- dovauti, arba geriau sakant te- 
nos ūkės jo neparduotos, ir jis rorizuoti kriaučius, mažai pra-

VYČIŲ PEŠTYNĖS.

Rugpiučio 27 d., Abišalos 
darže (užtvare) buvo šv. An
tano parapijos piknikas. Jau iš 
anksto ties Lietuvių svetaine 
pradėjo rinktis vyčiai, • parapi- 
jonys ir vytukęs. Neilgai tru
kus, visi susėdo į trokus ir nu
traukė pikninko vietos linkui. 
Viskas ėjo kuopuikiatisiai ko 
kiti gerokai įsikaušė. Kada 
jau visų nosys paraudo, stvė- 
rčsai jas daužyti, kas su kuo 
turėjo, — kbs su akmeniu, kas 
su bonka, o kai kurie tai ir vi
su baksu nuo papso kirto viens 
kitam į nosis. Nusilakę ir pa
mišę taip pešėsi, kad kitas vi
sam amžiui liksis žaizduotas. 
Sakoma, kad iš Bostono pri
buvęs, Maikio Tėvas vadovavo 
vyčiams pertai jiems ir sekėsi 
taip nosis viens kitam daužy
ti. Gyvuliai kitaip ir negalė
jo elgtis, kaip tik gyvuliškai.

Tūlas J. J. Branningan, įna
mis, taip įsimylėjo į p-nią E. 
Champion, našlę, 4337 Wa'bash 
gatvės, kad jis kėsinosi su 
britva ją papjauti, bet p-«nia 
Chmapion pabėgo. Dabar Brau
ti igan iparašė laiškutį, saky
damas; jei aš negaliu su tavim 
apsivesti, tai nei vienas netu
rės progos, nes aš tave užmu
šiu. Dėdės to pono j ieško.

P. Juršietis.

šposas Detroito merginoms.

Fordas atleisiąs 1,150,400 
darbininkų.

Trukumas anglių palietė vi
są industriją;*tai Vis dėl Wall 
gatvės kapitalistų, pasakė H. 
Fordas ir rugsėjų 16 d. mano 
uždaryti savo dirbtuves. Viso
se įstaigose bus paliuosuota 
nuo darbo 1,150,400 darbinin
kų; vien algų nebus išmoka
ma nedarbo laiku Detroite su? 
virš $3,241,200 į savaitę. De
troit Edison Co. taipgi pareiš
kė, kad yra galimybės, jog vi
sam Detroite nebus šviesos. W. 
W. Potter, anglių prižiūrėji
mo ir visai valstijai pristaty
mo viršininkas, telegrafavo at
stovui Brenan Washingtne, 
kad visa Mielu gan o valstija 
esanti panikoj delei anglių
stokos. Fordo dirbtuvėse iš
kabinta apgarsinimai, kad nuo 
rūgs. 16 <1. “mes negalėsim 
savo dirbtuvės leisti delei ang
lių stokos. x Jokia medžiaga 
nebus priimama, o taipgi ir iš
siunčiama, kol nebūsim aprū
pinti anglimis”. Taipgi nuo 
rūgs. 16 d. Fordas paleis dar
bininkus sekamai.

Highland park dirbtu
vės * • 49,800

River Rouge dirbt. 18,000 
Lincoln Motor dirbt. 2,400 
Visuose kituose Fordo 

skyriuose 30,000
Detroito kitose dirbtuvėse, 

kurios beveik išimtinai Fordui 
gamino daiktus bus atleista 
50,000 darbininkų. Visi dar
bininkai iš 1,500 dirbtuvių vi
sose J. V., kurie taipgi kuone 
išimtinai gamino vien Fordui 
daiktus, taipgi bus paliuosuoti 
nuo darbo, kurių skaičius su
darys 1,000,000 žmonių. Taigi 
išviso bedarbių bus 1,500,000. 
Su uždarymu dirbtuvių bus 
paliuosuota daug darbininkų ir 
nuo Fordo gelžkelio Toledo & 
Ironton. Visas nelaimės sek
ines H. Fordas priskaito Wall 
gatvės kapitalistams, nes “jie 
pasisavinę gelžkelius ir kasyk
las vien dėlto, kad gauti dides
nes kainas. Dabar jau prisi
rengė parduoti anglis aukštes
nėmis kainomis, kurių ir pir
ui iaus nebuvo galima įpirkti; 
dabar visiškai jų pritruko. Mes 
priversti uždaryti savo dirbtu-

Tūlas senbernis, A. G., su
manė iškirsti šposą Detroito 
merginoms, kad iš jų pasijuok
ti. Nusibodo jau po šio svie
to marnastis vandravoti ir jis 
sumanė apsivesti. Bet čia var
gšas susitiko su kliūtimi' (kaip 
ir visi senberniai), nes šešioli
kinės nenorėjo į jį žiūrėti, o 
senesnių jis nenorėjo. Bet štai 
ateina puiki mintis jam į gal
vą. Pasigarsina vienam lietu
vių savaitrašty, kad esąs jau
nas, turtingas, gražus ir pa- 
įieško inenginos apsivesti. Už 
kiek laiko ateina laiškutis ir 
fotografija. O grožės deive! 
Išvydęs tarė senbernis. Puiki 
s'kaistveidė, geltonplaukė ir, 
matyt, ne flaperis. Toliaus ir 
laiškutis... O koks meilus! Ne
iškentęs, pasirodei nekuriems 
savo draugams. Čion ir vėl 
nelaimė: susilaukė daug kon
kurentų, bet visgi mane, kad 
bus galima prašalint, nes jis 
kvietė, .jis pajieškojo, jam ir 
priklauso pirmenybė. Štai juo
du padaro “deitą”. O laimė 
didžiausi! Ji atvažiuoja į De
troitą. •— Jiedu susitinka... 
O prakeiktas likimas! —« Tas 
paveikslas, kurį jam meiluže 
prisiuntė buvo trauktas apie 
30 metų atgal.—J. J. S.

Pranešimas
Pittsburgho ii| apielinkės 

Lietuvių Draugijoms prie ma
nifestacijos rengimosi reikalu.

r

Pirmas Pittsburgho Draugi
jų Atstovų susirinkimas, kur 
dalyvavo 11 draugijų su 29 de
legatais, vienbalsiai nutarė 
rengtis -Kprie iškilmingo apvai
kščiojimo paminėjimui Lietu
vos pripažinimo ir tuojaus 
ėmėsi darbo.

DETROITrMICHIGAN
/' • 1 1,1,1 ■ ■ ■ ' ■ s

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

J. Balchiunas pagelbininkao 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl 

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 j

. Juozas F. Daytonas 
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142 
DETROIT, MICH.

v ............ ,.........

Pirmiausia taipo> išrinktas 
komitetas, kuris rūpintųsi ap
vaikščiojimo rengimu ir kreip
tųsi į visas lietuvių draugijas 
kviesdamas jas dalyvauti ap
vaikščioji ine. Buvo manoina 
surengti apvaikščiojimą, rug
sėjo 3 d. ir komitetas išsiun
tinėjo pareiškimą laikraščiams, 
kviesdamas draugijas rengtis 
prie apvaikščiojimo rugsėjo 3 
dieną.

Antram draugijų atstovų su
sirinkime, kuris įvyko rugpiu
čio 20 d. ir buvo daug skatt- 
lingesnis negu pirmas, vien
balsiai tapo nutarta imti dau
giau laiko, kad įgalima butų 
draugijoms geriau prisirengti. 
Tapo nutarta, kad apvaikščio- 
jiinas butų perkeltas į rugsėjo 
24 d. šis draugijų susirinki
mas išdirbo platesnį programą 
visam apvaikščiojimui. Mes vi
si Pittsburgho ir apielinkės 
lietuviai ėmėmės darbo bend
rai. Mat kur vienybė,' ten ir 
galybė. 'Fą paliudija šio su
sirinkimo gyvumas ir pasirį- 
žiinas veikti.

Svarbesni šio * susirinkimo 
nutarimai:

Nutarta kreiptis į visas 
Pittsburgo ir Apielinkės drau
gijas su užkvietimu dalyvauti 
apvaikščiojime.

2. Nutarta kviesti ir žydus 
kaipo Lietuvos piliečius daly
vauti apvaiklščiojįme. Apvai
kščiojimas žadama nutraukt 
krutamais paveikslais. Pa
roda prasidės nuo North side 
Parko ir eis per miestą iki 
Schenely Parko. Schenely Te
atre bus prakalbos. Kviečia
ma geri anglų ir lietuvių kal
bėtojai. Taipgi nutarta kvies-

i

ti Piltšburgho chorus ir pra
šyti, kad jie parodai sudary-

Pašekniiingesniain prisiren- 
gimui draugijų atstovai laikys 
šusirinkiinus kas nedėldienis 
L. M. D. name, pradedant 8 
vai, vakarą. Draugijų atstovai 
ir pavieniai asmenys yra 'kvie
čiami atsilankyti į susirinki
mus. Patariama draugijoms 
šaukti susirinkimus savo mies
teliuose ir bendromis jėgomis 
rengtis prie apvaikščiojimo.

Toliau, yra pageidaujama, 
kad visos kolonijos surinktų 
visus buvusius kareivius ir kad 
jie apsitaisę uniformose, suda
rytų parodai didelį blirį.

Po kitam draugijų atstovų 
susirinkimui pranešim daugiau 
apie rengimos prie apvaikščio- 
jiino per laikraščius.

Spaudos Komisija:
Juozas Virbickas,
S. Bakanas, 
Anelė Akelaitė.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat
Telefonas Yards 1119
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SVEIKATOS
MUILAS

Lifebuoy kū

Negalit
vartot
ziems.

dikiai turi gražią,
sveiką, malonę

^uH.iiEilZMAN^l
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
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: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

/ * Dienomis: Canal 
j 3110 arba 357 
) N akt. Drexel 951
* Boulevard 4136
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vaL

Telefonai

3313
Vai.; 9—10

odą.

LIFEBUOY

Ar išvadžiota 
dratais stuba.

Lengvi 
išmokėjimai.

V"!

Ar kaina talpina savyj viską?
, Kuomet aplaikysite apskaitliavimą nuo' elektrinio kontrakto- 

riaus už įvedimą dratų į namus, tikrai turi žinoti, kad viskas 
talpinsys; reikmenys, fixtures, svičės, base plugs — viskas.
Geras, patikėtinas, elektros kontraktorius nieko ekstra nepri- 
skaitys. Gero laisniuoto kontraktoriaus vardo savo apieLnkėj, 
patelefonuokit Randolph 1280, Local 287.

Commonwealth Edison Co.
72 West Adams Street
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LIETUVON
(PER ANGLIJĄ) 

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai į arba iš Hamburgo, Southaniptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.
Be sugaišimo ar kokio nesmagumo, 

i h7 i Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviem-s
1 /// v dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet

Į//7 \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai 
l\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai- 

VO šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI 
1\\\ VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 

VfflTG I \\ sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
I I kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 
vakorčių agento arba prie

R. S. Elworthy, G. A., 
110 N' Dearborn St., Chicago, III.

TIESI

RALTIJOS-AMERIKOC U LINIJA 9Broadvay, Nev\ork NY U 
(LIETUVA

PER HAMDUR.GĄ.pi'U/CĄ 
\ .AI2E-A. LJEPO JU.

"Važiuokit visi parautu u At ueatu kelia
. Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorlų) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

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

S. S. LITUANIA ............................  Rūgs. 6
S. S. POLONI A ............................  Rūgs. 20

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
Siį dAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Sega!. 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 nuox 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687 

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas l)rexel*2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. I. VEŽELIS
Lietuvi* Dentista* 

(712 South Aflhland Are.

arti 47-tos gatvla

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka 
3113 S.Halsted ai.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie ginrdymo 
Kiekviename at
Įtikime 

.-patišką 
įėjimą, 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

¥ teikiu 
rižiu
<aodu
30- 

mergi

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

Optometriit
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland At«. 
Kampas 47-toa gat 

2-ros luboa

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisai) 2201 W. 22nd St., kampas h 

Learitt St Tel. Canal 6282 
Rszidendja 8114 W 42*4 St 

Tel. Lafayetta VI
Va!. 1—4 Ir 7—9 Ne-f H# J
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu J 

Metama__________________ $8.00
Pusei metų .........---------------------- 4.50
Trims mėnesiams 2.25
Dviem mėnesiam —---------- — 1.75
Vienam mėnesiui - l»03

Chicagoje per nešiotojus i
Viena kopija .............. ————— Sc-
Savaitei ...........   18c.
Mėnesiui ..........—-........ 76c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:1

Metams .......... ................
Pusei metų
Trims mėnesiams —*----------- ,
Dviem mėnesiam____ L—1-60
Vienam mėnesiui ____________ •'- -
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)

Metams................... ........
Pusei metų ...... ..........
Trims mėnesiams------

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu au užsakymu.

Jie, beje, gali pagrįžti Lietu
von ir tenai patapti Lietuvos 
piliečiais, atsižadėdami Ame 
rikos pilietybės. Bet ve kų 
sako apie tai §8 konstituci
jos:

“Svetimos valstybės pi
lietis gali būti priimtas 
Lietuvos pilietybėn, jeigu 
jis yra išgyvenęs Lietuvo
je ne mažiau kaip dešimts 
metų.”
Atskiras įstatymas apie 

pilietybę, kuris buvo išleis
tas birželio 9 d. šių metų, rei
kalavo tiktai 5 metų tam, 
kad svetimos valstybės pilie
tis galėtų įgyti pilietybės 
teises Lietuvoje (nors ir 5 
metai jau yra perilgas lai
kas) ; bet konstitucija dvigu
bai pailgino tų laikų. Šitam 
klausime, kaip ir kituos, 
musų bendradarbis Kunigas, 
pasirodo, rašė tikrų tiesų, 
pranešdamas apie tuos kon- 

*™2!stitucijos darkymus, kuriuos v«vU 
2.00 Lietuvos klerikalai atliko 

;/'75 paskutiniam skaityme.
Vadinasi, Amerikos pilie- 

I Čiai Lietuviai galės patapti 
Lietuvos piliečiais, kuomet 

•2-25; jie, pagrįžę Lietuvon, išgy
vens tenai bent dešimtį me
tų. Bet Amerika turi įsta-

LietUVOS pilietybe tymų, kad naturalizuotieji
ir amerikiečiai. (t. y. ne Amerikoje gimusie

ji) piliečiai netenka savo pi- 
Amerikiečiai labai susiru- • lietybės teisių, jeigu jie išgy- 

pino tais Lietuvos pilietybės, vena be pertraukio 4 metus 
įstatymo patvarkymais, ku- svetimoje šalyje (dvejus me- 
rie paliečia privalomų tus galima gyventi be kliu- 
registracijų piliečiams, gy- ties, paskui galima gauti lei- 
venantiems užsieniuose, bet 
jie iki šiol mažai krei
pė domės į Lietuvos 
pilietybės teisių gavimo ir 
netekimo klausimų. Šitas 
gi klausimas yra jiems labai 
svarbus.

Pirmiausia, štai kokį daly
kų įrašė Lietuvos klerikalai 
į Lietuvos konstitucijų:

§9 sako: “Niekas negali 
būti kartu Lietuvos ir kurios 
kitos valstybės pilietis.”

Einant šituo paragrafu, iš 
Lietuvos pilietybės yra iš
braukiami visi tie Ameriko
je gyvenantys lietuviai, ku
rie yra priėmę šios šalies pi
lietybę. Prie tokių priklauso 
daugelis senesniųjų Ameri
kos lietuvių, bet ypatingai 
lietuviai profesionalai — ad
vokatai ir daktarai, kurie 
neturėtų teisės nė savo pro
fesija užsiimti Amerikoje, 
jeigu nebūtų išsiėmę piliety
bės popierų.

Tie žmonės dabar skaitosi 
Lietuvai “svetimtaučiais”.

dimų dar dvejus metus gy
venti). Todėl, jeigu ameri
kietis nuvažiuos į Lietuvą ir 
apsigyvens tenai, tai už ke
turių metų jau jisai paliaus 
buvęs Amerikos pilietis, bet 
Lietuvos pilietybės teisių ji
sai dar nebus įgijęs. Per še
šerius metus jisai bus be jo
kios pilietybės.

Taigi klerikalų įrašytieji 
Lietuvos konstitucijon para
grafai veda prie to, kad 
Amerikos piliečiai lietuviai 
gali sugrįžti Lietuvos pilie
tybėm, tiktai atsižadėdami 
šešetui metų visokių piliety
bės teisių. Suprantama, kad 
žmonių, kurie norės eiti per 
šitokį “čyščių”, rasis ne
daug; ir todėl galima pasa
kyt, kad Amerikos piliečiai 
lietuviai yra išmesti iš Lie
tuvos pilietybės ant visados.

Kodelgi gi tapo šitaip pa
sielgta su jais? Visi juk ži
no, kad lietuviai Amerikoje, 
tiek piliečiai, tiek ne, dau- 
giaus rūpinosi savo gimtojo 

matas, tai Lietuvos piliečiais 
galėtų patapti Lietuvos dva
rininkai ir jų vaikai, kurių 
daugelis kariavo lenkų legi
onuose prieš Lietuvų. Bet 
ta pasaka yra gryna nesų- 
monė, kadangi, viena, Lie
tuvos valdžia toli-gražu ne 
taip jau pykstasi su tarnau
jančiais lenkams dvarinin
kams; ji dovanoja bausmę 
juk net “peoviakams”, slap
tos ginkluotos lenkų organi
zacijos nariams, kurie darė 
sąmokslus prieš Lietuvos 
respubliką! Antra, nejaugi 
jau nėra galimybės tam tik
rais įstatymais suvaldyti 
Lietuvoje tuos gaivalus, ku
rie eina prieš valstybę,

Musų supratimu, išbrau
kimas tūkstančių amerikie
čių iš Lietuvos pilietybės tu
ri visai kitokios prasmės. 
Lietuvos klerikalai išbraukė 
juos dėlto, kad jie norėjo 
atimti jiems teisę dalyvauti 
Lietuvoj politikos gyveni
me. Klerikalai bijosi ameri
kiečių, kaipo žmonių, kurie 
yra papratę naudotis laisve 
ir nelaižyt rankos nė polici
jos viršininkui, ne klebonui. 
Tokių “bedievių” Lietuvos 
jėzuitai nenori įsileisti į Lie
tuvą, kad liaudis tenai il- 
giaūs duotųsi mulkinti ir iš
naudok

Privalomos registracijos 
tikslas irgi yra ne vien ta
me, kad išplėšti daugiau" pi
nigų iš amerikiečių, bet ir 
tame, kad išbraukti iš Lie
tuvos pilietybės kaip galint 
didesnį skaičių tų Ameriko
je gyvenančių lietuvių, ku
rie nėra patapę piliečiais 
Amerikoje.

žodžiu, Lietuvos klerika
lai stengiasi visiems Ameri
kos lietuviams užkirsti kelių 
Lietuvon. Tik dolerių tai jie 
nori gauti iš Amerikos kuo- 
daugiausia!

• krašto reikalais, negu Ame- 
i rikos. Jie dėjo pinigus Lie- 
s tuvai, jie dirbo jai, ir beveik 
. kiekvienas jų svajojo apie 

sugrįžimų Lietuvon. Kam 
gi dabar Lietuvos St. Sei
mas taip žiauriai pastūmė 
juos į šalį?

Lietuvos valdžios agentai 
ir jos pakalikai Amerikoje 
sako, kad taip reikėję pada
ryti “dėl Lietuvos labo”. Lie
tuva, girdi, negalinti įsileisti 
į savo žemę visus, kurie no
ri joje apsigyventi: lenkai, 
esu, skverbiasi į jų varyt sa
vo agitacijų ir kelti riaušes; 
išbadėjusius rusus vilioja 
Lietuvos duona; bolševi
kams rupi padaryt Lietuvo
je revoliucijų: kad tiems ne
pageidaujamiems elemen
tams užkirtus kelių Lietu
von, tai ir reikėję išleisti 
tam tikrus įstatymus, apsun
kinančius pilietybės teisių 
gavimų Lietuvoje.-

Išeina taip, kad Lietuvos 
valdžia ir Seimas nenorėjo 
nuskriausti Amerikos lietu
vių, tik stengėsi atsigint nuo 
lenkų ir rusų, ir “netyčia” 
pataikė į amerikiečius. 
Mums dar teko girdėt tokį 
“diplomatiškų” paaiškini
mų, kad įstatymus leisti, gir
di, negalima atskirai kiek
vienos tautos žmonėms; jei
gu Seimas ir butų norėjęs iš
skirti lietuvius iš tų suvar
žymų, kurie yra nustatyti 
kitų tautų žmonėms, tai ji
sai nebūtų galėjęs to aiškiai 
pasakyti, nes tai butų labai 
“negražu” prieš visa pa
saulį.

Bet šitie aiškinimai neiš
laiko jokios kritikos. Lietu
va galėjo padaryti (pana
šiai, kaip kitos šalys) prin- 
cipiali skirtumų tarpe ty 
žmonių, kurie yra gimę Lie
tuvoje (ir jų vaikų) ir tų, 
kurie nėra gimę Lietuvoje 
(išskiriant Lietuvoje gimu
sių žmonių vaikus). Gimi
mas Lietuvoje (arba iš lietu
vių tėvų) turėtų būt piliety
bės teisių pamatas, nežiūrint 
kur žmogus paskui apsigy
vena; ir tos teisės neturėtų 
būt atimamos žmogui tol, 
kol jisai pats jų neatsižada.

Amerikos lietuviai, kurie 
yra priėmę pilietybę šioje ša
lyje, nėra atsižadėję savo pi
lietybės teisių Lietuvoje; jie 
yra atsižadėję tiktai Rusi
jos pilietybės!

Lietuvos klerikalų klap
čiukai, beje, dar pasakoja, 
kad, jeigu gimimas butų 
priimtas, kaip pilietybės pa-

POLITINIAI KŪDIKIAI.

Keikdamiesi ir blevyzgoda
mi, mūsiškių “komunistų” 
laikraščiai mėgina diskredituot 
socialistus dėlto, kad pastarie
ji Chicagoje rengė7bendrų su 
tautininkais demonstracijų ir 
išreiškė padėkų * Amerikos val
džiai, kad ji pripažino Lietu
vą.

Del šitų dviejų “nusidėjimų” 
ve kas galima pasakyti. Pir
miausia, “komunistai” lošia 
paprasto veidmainio rolę, kuo
met jie prikaišioja socialistams 
rengimų bendros demonstraci

jos. Nu-gi ar patys “komu
nistai” nerengė Brooklyne ben
drų demonstracijų su tautinin
kais?

Protesto mitinge dėl John- 
sono biliaus “komunistų” agi
tatoriai kalbėjo iš vienos estra
dos su p. Sirvydu ir “komunis
tas” net buvo pirmininkas. Tų 
mitingų, tiesa, bįmbiniai, su 
paigelba “laisviečių”, suardė, 
bet neužilgo po to Rrooklyno 
ir New Yorko draugijos nuta
rė rengt antrų masinį mitin
gų ir pravest tų rezoliucijų, 
kurių gynė tautininkai. Ir 
“komunistai” tam pritarė. Už 
dvejeto savaičių tas mass-mi- 
tingas turės įvykti, ir “Laisve” 
nuolat garsina jį. Vienok tuo 
pačiu laiku ji drįsta ambryti 
ant socialistų dėl rengimo ben
dros 'demonstracijos su tauti
ninkais !

Dabar apie “padėka” Ameri
kos valdžiai. Socialistai yra 
ne kartų išreiškę spaudoje sa
vo nuomonę, kad dėkoti tai val
džiai už Lietuvos pripažinimų 
yra labai ntažai pamato. Wa- 
shinigtono administracija pripa
žino Lietuvų ne iš meilės prie 
lietuvių, bet dėlto, kad persi
keitė jos politika sulig Rusijos 
ir Pabaltijos valstybių. Bet už 
vienų dalykų Amerikos valdžiai 
galima visgi duoti kredito, bū
tent, už tų, kad ji Lietuvos 
pripažinimų nesurišo su jokio
mis sąlygomis (kaip, pav. pa
dare Europos sąjungininkų vai 
džios, pareikalavusios Nemuno 
intcrnacionalizavimo).

Del šitos priežasties socialis
tai ir nesipriešino tautininkų 
pasiūlymui, kad Hardingui bu
tų išreikšta padėka. Bet kokie 
ne'butų socialistų motyvai ši
tam dalyke, “komunistai” ne
turi mažiausios teises smerkti 
juos už tai. Visi žino juk, 
kad Rusijos bolševikai yra ne 
karta, bet keletą sykių viešai 
reiškę, savo giliausių padėkų 
tos pačios Amerikos valdžios 
nariui Hoover’ui ir jo pagelbi- 
ninkams už maitinimų badau
jančių rusų. Rusijos gi bol
ševikai yra “revoliucingumo” 
pavyzdys kaip mūsiškiems, taip 
ir viso pasaulio komunistams. 
“Laisviniai”, bimbiniai ir kito
kie darbininkų judėjimo para
zitai, nešiojantys “komunistų” 
vardų, yra tokie Rusijos bol- 
š vikų vergai, kad jie teisina 
net kruvinąjį bolševikų tero
rų.

“Komunistai”, matyt, jau 
yra galutinai sukudikėję. Del 
tų dalykų, kuriuos jie patys 
arba jų vadai daro, jie plusta 
socialistus, visai nesijausdami, 
kad tuo jie stato save ant pa- 
j uokos.

SOCIALDEMOKRATAI PRIE
ŠINGI ANTANTĖS SĄLYGAI.

Kaip musų skaitytojai zipo, 
pirma negu Jungtines Valsti
jos pripažino Lietuvą, jų pri
pažino Antantes (talkininkų) 
ambasadorių taryba, vienok tu
ja sąlyga, kad Lietuva suliktų 
su Nemuno interncionalizacija

arba npitralizacija). Kauno 
“Socialdemokratas” tečiaus
randa, kad tokio pripažinimo 
Lietuva neprivalo priimti. Sa
ko:

“Antantes vyrai sutinka 
pripažinti Lietuvą de jure, 
bet tuo pačiu metu skiria 
savo malonei kainų. Lietuva 
tik tuomet bus pripažinta de 
jure, kai jos valdžia pripa
žins Nemuną neitralizuolą 
iki pat Gardino.

“Kas yra Nemuno neitrąli- 
zacija?

“Neinu nO nei t ra 1 i zaci j a
reiškia, kad juo bus leista 
plaukioti ir juo naudotis 
•tiems kraštams, kurie prieina 
prie Nemuno savo žemėmis. 
Neitralizuotas Nemunas tu
rėtų virsti šlapiu vieškeliu, 
kuriuo gautų teisės liuosai 
varytis aritimesni ir tolimes
ni musų kaimynai. Tai kai
mynų teisei apsaugoti ir Ne
muno navigacijai prižiūrėti 
turėtų būt sudaryta atskira 
komisija, kurioje Lietuva 
gautų vienų penkių vietų. 
Tas taųptautinis vieškelis 
perskrostų musų kraštų be
veik pačiu viduriu ir pats 
butų nuo musų nepriklauso
mas. ’

“Kų gi mes?
“Jei šiuo metu Lietuvos 

santykiai su kaimynais butų 
jau visai paaiškėję, ginčija
mi teritorijos klausimai iš
spręsti ir sienos galutinai 
nustatytos, katras gi demo
kratinio nusistatymo žmogus 
turėtų pamato priešintis 
Nemuno ncitralizacijai? Bent 
ne mes, nes laikus su kaimy
nais sugyvenimas, sveikas 
krašto jėgų vystymas, svei
ki su kaimynais ekonominiai 
ryšiai, — tai .musų širdingas 
siekimas. Tuomet mes su
prastume ir musų kaimynų 
meilę dėl Nemuno. Jog sa
vo laiku, kai dar ėjo ginčas 
su Latviais, Lietuvos valdžia 
ir visuomene irgi stengėsi 
prieiti per Unkštos sritį prie 
Dauguvos, kad ateity galėtų 
ja naudotis aukštyn ir že
myn nuo Kalkunų.

‘Bet dabar yra kas kita. 
Vilniaus ir Klaipėdos ateitis 
ne tik neišspręsta, bet aiškiai 
sukama tų pačių geradarių, 
—bent jų dalies, — musų 
dabartinių priešų naudai. 
Su Lenkija Lietuva tebėra 
pusiau karo padėly. Kų reiš
kia tokiu metų neitralizuoti 
Nemunų. Tai reiškia eko
nominiai užtroškusiam Vil
niaus kraštui bandyt įstatyti 
sidabrinį vamzdelį, per kurį 
jis pajaustų gaivinančio oro 
ir bent laikinai atsikvėptų. 
Tai reiškia Klaipėdos ‘ suliesė
jusiems pramonininkams 
duoti gerų pbbciją sanatoge- 
no, bent miškų pavidale, kad 

•jie gelbėtųsi nuo džiovos, o 
paskui gal ir nutuktų, dova
nai traukdami svetimus sy
vus. Tai pagalios reiškia 
save perverti gerokai sma
luota virve, kurios abudu 
galu yra priešų rankose ir 

kuriuos itam tikru bud u su
rišus galima paversti papras
ta kilpa.

“P. Hymanso projektas 
bandė įvaryti Lietuvų Lenkų 
maišau tik iš vieno galo. 
Antantes pripažinimas de 

. jure yra tuo geresnis už p.
Hymanso sumanymų, kad jis 
užeiiK^smusų kraštui iš abie
jų galų. Taigi ir Lietuvos 
valdžios atsakymas turi būti 
aiškus. Mieli ponai! Ncsi- 
skubinot išspręsti opaus mu
sų kraštui klausimo iki šiol. 
Dabar jūsų tiekiamas pasal
dintas, bet jau gerokai at
aušęs politinis blynas, da gi 
su paslėpta viduje meške- 
rim, nėra mums nei valgy- 
tinas, nei tiek urnai reika
lingas. Savo jėgomis pakė
lėme tris pirmuosius ir sun
kiausius tvarkytis metus. 
Pakelsime ir daugiau.”
“Socialdemokratas”, paga- 

liaus, nurodo, kad Lietuvos 
ateitis daugiausia priklauso nuo 
vidujinio jos susitvarkymo. Jei 
Lietuva sugebės gerai tvarkylis 
viduje, lai pripažinimai bus 
gauti ir be prašymo.

Skaitytoju Balsai
M.l

[Ui tlreikkta& iiame ekyrtuja 
nuomones Redakcija neatsako.)
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NEDUOKIME LENKĖMS SA-
) VO VAIKUS MOKYTI.
Besisukinant po Bridgeportą 

/tenka išgirsti daugelį kalbų apie 
Šv. Jurgio parapijinę mokyklų. 
Daugelis moterų, manančių leis
ti savo vaikučius į parapijinę 
mokyklų yra susirusinę ir neži
no kų daryti. Mat, sako, atei
nančiais metais visos šv. Jurgio 
parapijos mokyklos mokytojos 
busią lenkės, nes “panie tego” 
Krušas turįs geresnę širdį len
kėms, kaip lietuvėms.

Pamatas tokioms kalboms yra 
šitas: Pernai mokytojų perdčti- 
Hė, regis, Bagdonaitė, pasiprieši
nusi kun. Krušui, kam jis leid
žiąs lenkes lietuvių vaikus mo
kyti, kuomet daug'c'lis lietuvių 
seserų neturi ką veikti. Perdė-. 
tinę už savo pasipriešinimų bu
vusi skaudžiai nubausta — už
daryta dviem metam belangių 
kambarin ir maitinama tik duo
na su vandeniu. .Visas gi kitas 
lietuves seseris mokytojas kun. 
Krušas susodinęs į automobilių 
ir išvežęs į kilų kažkokį mieste
lį, kur net vienuolyno nesą.

šitaip apsidirbęs su lietuvė
mis seserimis mokytojomis kun. 
Krušas, ateinantiems metams, 
sako, nusamdęs visas lenkes se^ 
šeri s mokytojas šv. Jurgio pa
rapijos mokyklai, išskiriant dvi 
lietuves, kurios mokysią lietuvių 
kalbos.

Kiek tose kalbose yra teisy
bes, sunku pasakyti, nes klebo
nas nevisai atviras su savo para- 
pijonais. Tečiaus motinos, ku
rios mano leisti savo vaikučius į 
šv. Jurgio parapijos mokyklą, 
turi žinoti, kas daryti, jei tas 
pasirodytų teisybė.

Daugelis motinų sako neleisią
PADAGĖLIS KASMATĖ

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialinio korespondento)

(Tęsinys)
Visų pirma Kristaus asmuo. Jis visai pris

lėgtas savo žiauraus likimo: be jokios kaltės būti 
nukankintam ir numirti! Ir kas jį vertė tai pa
daryti? — Jo tikras tėvas, Viešpats Dievas, ku
ris pasaulį įkūrė, kuris sutvėrė Adomų ir Jievą, 
padarydamas juos lokiais, kokiais norėjo, kuris 
juos savo noru ir valia iš Rojaus išvarė, ir pri
vertė vargti, kentėti ir dar labiau nusidėti, ku
ris, geras būdamas, galėjo jiems pirmų- nuodėmę 
ir taip atleisti, be tokio žiauraus kraujo pralieji* 
mo, be mirties! Ir kodėl Dievas, sutvėręs Adomų 
ir Jievą, tyčia juos vedė į pagundų, uždrausda
mas jiems vienų vaisių, o piktai dvasiai liuosai 
leido po savo sodų šliaužioti, tarytum jam buvo 
maža angelų sargų, kad savo silpnus sutvėrimus 
sergėti ir globoti? Ir kodėl Jis padarė žmones 
tekiais silpnais sutvėrimas. kori v i jis j?";.s ne
galėjo stiprybės, tobulybės duoti?....Jei tai butų
padaręs, nebūtų reikėju Kristaui.ant kryžiaus mir
ti, nebūtų Patsai peržengęs savo dešimties pri

sakymų: neužmušk! Nes juk dar Adomų iš ro
jaus išvydamas, jis prižadėjo atsiųsti savo sūnų, 
kuris ant kryžiaus numirs! Jei prižadėta, žino
ma, reikia žodis laikyti! Bet kam buvo ta komedi
ja reikalinga daryti — kam tų nabagų Adomų iš 
rojaus taip išmesti, kankinti, kad paskui dėl jo 
savo sūnų vienatūrį nužudyti ir vėl Adomų į ro
jų sugrąžinti?.... Bet visa tai buvo padaryta,
buvo pralieta kraujas — kam, kuriam tikslui? 
Garbės troškimų patenkinti?....

Tokia prasmė visos šventosios istorijos. 
Kraujo praliejimo fakto, kuris išanksto buvo nu
matytas, apgalvotas r parengtas, kuris buvo ga
lina pašalinti ir nepašalinta, — to fakto niekas 
neįstengia pateisinti, nežiūrint į visų teologų ekvi
libristika!..... Ar Kristus norėjo savo mirties?....
0, kaip jis jos bijojo! Kokiu giliu skausmu Jis 
žvelgė paskutinį kartų į Jeruzalę, su ja atsisvei
kino, kaip jis nerimastaudamas kalbėjo, kad šit 
tuoj-tuoj jam numirti reikėsią, kaip Jis alyvų 
daržely virpėdamas meldės, kad Jo Tėvas atito
lintų nuo jo šių bausmę!.... ‘Mano Tėve! — jeigu
tai yra galima — ir tau yra viskas galima — tai 
atituolink nuo manęs šitų taurę!”..... “Ach, kaip 
viskas tamsu aplink mane čia! Mirties baimę 
siaučia mane! Viešpaties teismo sunkybe slegia 
mane! 0 žiauriausia našta! 0 šios taurės karty
bė!”..... Verkia Tasai, kuris ir į šį pasaulį tik tam 
ir teatėjo, kad ant kryžiaus numirti! “Jeigu gali-

ma, tai yra, — o Tu visa gali”..— Taip, galėjo, ir 
vis tiktai 'liepė mirti, pats atsiųsdamas pasistip
rinimo, bet tokio pastiprinimo, kurio teišteko tik
tai iki kryžiaus, o ant kryžiaus, Kristus, kuris vi
są savo gyvenimą skelbė Dievo galių ir begalinį 
gerumą, savo žiauriam Tėvui šaukia: “Tėve, 
Tėve! Kam Tu mane apleidai?!”.... Neišteisėjo!
Kam, kodėl tai?.... žmonių nuodėmes atpirkti?
Nuo ko? Nuo to, kurio valioj buvo padaryti žmo
nes nuodėmingais ar ne nuodėmingais, kurios va
lioj buvo leisti žmonėms nusidėti ar neleisti?.— 
Ir kur beieškoti teisybės, kur berasti paguodos, 
jei net dangaus santikiuose tokia brutalybė vieš
patauja?....Ir kaip aš galėčiau ramia sąžine sė
dėti kur nors danguj ar rojuj, jei žinočiau, kad 
mano brolis, kurs gyvenimui turėjo tokius pat 
davinius, kaip ir aš, dabar kur nors pekloj su vel
niais kryžiavojas?!....

Ir jeigu Dievas vienintelį savo sūnų jo sun
kiausioj valandoj apleido, tai kas mąn gali lai
duoti, kad — aš — žmogus Dievui ne giminė ne
busiu apleistas tada, kada man pagelba visųdau- 
giausia bus reikalinga?..—

Juda. Per amžių amžius dabar — Juda, — 
prakeikimo simbolis, paniekos, pažeminimo!....
Nors, sako, yra tokių teologų; kurie mano, kad 
Juda dabar vis tiktai danguj sėdi! Kur jis sėdi, 
man šiuo kartu vis viena, bet ne vis viena, kad 
jis be kaltes inkriminuojama. Ištiktųjų, kuo Ju

das kaltas, jei dar prieš kelius tūkstančius metų 
jam negimus, jau buvo nuspręsta, kad jis savo 
mokytoją turi išduoti?! Ir jeigu jis nebūtų išda
vęs, nebūtų išsipildę Dievo pranašų žodžiai, 
Kristus nebūty,galėjęs paskirtu laiku numirti!.. - 
Ir visai neteisingai Kristus pasmerkia tą žmogų: 
“geriau butų tam žmogui, jei jis visai ir gimęs 
nebūtų....” Nebūtų Juda gimęs,,—• Dievas nebūtų
savo pasižadėjimo ištesėjęs! Ir patsai Kristus, 
tarytum bijodamas, kad Judas gali imti ir pas
kirtu laiku jo neišduoti ar abelnai gali jo neiš
duoti, visą laiką jį provokavo. Laike paskutinės 
vakarienės Kristus jam sako: “Ką tu darai, da
ryki greitai!.... “Juda įsižeidžia ir nueina stačiai
int žydus. Ir kuo pateisinti tuomet Kristaus žo
džius: “žmogaus Simus eina tenai, kad taip 
nuspręsta; tačiau vargas tajam, kurio žmogaus 
sūnūs išduotas taps!”....

Kristus — Dievo sūnūs, žmogus-dievas, ir 
su Pi'latusu, ir su Erodu šneka taip, kad til$ 
juos suprovokuoti, kad jiems neduoti progos įsi
tikinti, įkas jis esąs, kad tik galėtų pranašo žo
džiai būti patikrinti! Jei Jis tiktai butų nors ma
žą stebuklčlį padaręs, tikrai ir Pilotas, ir Erodas 
butų visa padarę, kad tik Kristų išgelbėti!... Kris
tus to nepadai ė, nes išanksto buvo nuspręsta, kad 
jis turi numirti! Kuo kalti tuomet tie žydai, ku
rie Kristų kankino, jeigu pildė tiktai Dievo va
lią?!.... (Bus daugiau)

ten savo vaikų. Ir aš sakau, 
kad mes negalim leisti savo vai
kų į tą mokyklą, jei 'lenkęs iš- 
tikro bus mokytojos.

Butų gera visoms motinoms 
laikytis išvieno ir neleisti ko
kioms ten lenkėms savo vaikus 
mokyti. — Katalikė Motina.

t. .AU.. .... .... ... <•
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
SOCIALISTŲ PARTIJOS 
PIKNIKUI BESIARTINANT.

traukė mažytį revolverį ir at
kišusi jį į jį drebančiu balsu 
pasakė: “T-t-ur būt aš imsiu 
tavo pinigus, ar gyvastį.’' Smy- 
the'as iškėlęs rankas auigštyn 
klausė jos, ką tas reiškia, už
puolimą, ar juokus. Kirpte 
susimaišė; ir su ašaromis akyse 
pradėjo tikinti jį, kad ji tikrai 
jį užpuolus, ir kad jai labai esą 
reikalingi pinigai.

jį už plėšiką. Jo sūnūs, Frank 
21 metų amžiaus, parėjęs na
mon 3:30 vai. iš ryto ir ban
dęs įeiti vidun. Tuo tarpu jo 
tėvas jį pastebėjęs ir palaiky
damas už plėšiką gal mirtinai 
pašovęs.

ĮSTATYMAMS ĮTIKTI NE
GALIMA.

tai 
smarkumu lavinasi, kad, 
sakant, neapturėjus “gė- 
turnamentą belošiant.

— Reporteris.

moka gerai žaisti golfo, 
visu 
taip 
dos”

ATLANTIC

šis tas iš vietos lietuvių 
gyvenimo.

Socialistų Partija šįmet jau 
rengia tretį pikniką. Du pir- 
mesnieji piknikai davė gerų 
pasekmių. Reikėtų, kad ir šis 
piknikas butų pasekmingas, o 
jis galės būti pasekmingas jei 
musų visi draugai ir vėl paims 

jie dirbo 
Parke

Smythe’as nuleido rankas 
žemyn, priėjo prie registerio, 
išėmė $10 ir padavė jai.

“O ačiū tamstai; labai esu 
dėkinga už tai.
išbėgo laukan ir sėdusi auto
mobiliu nuvažiavo, vyrams gar 
džiai besijuokiant iš jos už
puolimo.

Pasakiusi tą ‘sėjai.

va-
aš važiavau

valandai,“

tą patį darbą kurį 
pirmesniame Riverview 
piknike.

Socialistų Partija 
dar yra neskaitlinga,

“Mano karas greičiau 
žinoti negalėjo;
penkiolika mylių
Mathew Post Boyer pasakė tei-

‘Penkioliką mylių bul
varu?” šyptelėjo teisėjas. “Dvi
dešimts dolerių ir teismo 
šas!”

Reiškia, ir už greitą važiavi
mą baudžia ir už negreitą...

le-

nors gauti pinigų-

nariais 
išlaidų 
iš kur 

Pasisekus

o

nei 
vėl 
So-

nuo musų visų draugų.
Mes kiek galėdami šelpiame 

savo draugus Lietuvos Social
demokratus. Bet sykiu turime 

t neužmiršti ir Socialistų Parti
jos. Šiame atsitikime, mes 
tik turime kiek prisidėti savo 
darbu.

Manau, kad neatsiras 
vieno, kuris neprisidėtų ir 
savo darbu, kad padarius
cialistų Partijos pikniką pasek
mingu.

Piknikas įvyks nedėlioj, 
Kngsėjo-Sept. 3, 1922, River- 
vie\v Parke. ■ Lai kiekvienas 
musų draugas būna tenai ir 
padadeda ką galėdamas. Jus 
prisidėsite savo darbu ir padė
site Socialistų Partijai 'sustip
rinti savo finansinį padčjiiną 
Dalyvaukite piknike visi.

— Socialistas.
-------------------------------- ,----------------

NORĖJO APIPLĖŠTI LIETU
VI, BET ŠIS NESIDAVĖ.

Pereitą pirmadienį, rugp. 
d., 6:30 vai. vak., kampe 
gat. ir S. Park avė., lipant

28
31

B. 
ir 

bandė atimti iš jo pinigus. Sa
ko, plėšikams“ dalinai gelbėjęs 
ir konduktorius. Tečiaus lietu
viui smarkiai pasųftiešinus -plė 
šikai turėjo pabėgti nieko ne
pelnę.

Pastaruoju laiku Chicago j 
labai daug panašių atsitikimų 
pasitaiko. Tat patartina lietu
viams daug pinigų su savim 
nesi nešiot i ir būti atsargiems.

— Sužinojęs.

Pivaruną, 922 W. 33 gat

PATI IR JOS KONKURENTĖ 
SUSIPEŠĖ GATVĖJ.

kaitinosi
Wareha-

mo “flivery' ‘ ties barzdų 
sk u tykia prie Fullerton ir 
Southport av. ir lauke Char- 
les’o, kuris išmuilintu veidu 
sėdėjo barzdaskučio krėsle.

j tą tarj)ą teko eiti pro šalį 
VVaj’ehamienci, 1%1 Howe 
avė. Ji nei nesijuto, kaip užšo
ko ant automobilio palaipos ir,

išrovė jų pilną saują. Tai pa
kėlus termą, ji vėl šoko prie 
jos. Tuo tarpu išbėgo ir vyras 
muilinais žandais. Pati sug
niaužus kumštį bandė pataiky
ti jam akiu, bet kumštis nuo 
muilino veido nuslydo ir smū
gis teko Sweskaitei. čia pasi
suko policistas Bo»wman is vi
sus tris nuvedė į Sheffield avė. 
nuovadą.

JAM BUVO JUOKAI iš JOS 
ATKIŠTO REVOLVERIO.

Bet jis padavė jai $10, pama
tęs jos ašaras.

įHjiythe, 22 metų šio
dviem savo draugais 
savo “wiener palace” 
kaip auiom(4|iliu pri

važiavo mergina kirptais plau
kais, drauge su kitom dviem 
draugėm. Ji .sustojo, išlipo ir

prie
SU 
lis

e’as greitai užėjo už baro ir 
klausia ką ji norūs. Ta išsi-

RAUGALINIS SKANDALAS.

Politikieriai ir advokatai ėmė 
kyšius po $15 nuo bačkos už 
tylėjimą; smuklininkas mokė

jo po $50 bačkai.
48

Atlantic lietuvių kolonija 
chicagiečiams, bent daugumai, 
tur būt nėra dar gerai žinoma, 
nes palyginamai dar visai ne
senai čion pradėjo apsigyventi 
daugiau susipratę ir apsišvietę 
lietuviai. Tiesa, čion jau nuo 
senai yra apsigyvenusių lietu
vių šeimynų, bet jų ne daug. 
Daugiausia lai nauji atėjimai 
iš garbingos To\vn o f įLakc lie-

—Visai ne. Aš einu pas dak 
tarą politikos reikalais.

(Tai jau Bridigeporto dak
tarai pradėjo ir politiką gydy
ti?.. .

Eik jau eik. Bent tokių 
šposų su manimi nekrėsk.

Well, tai 
kos reikalais 
daktarą ?

-Seikrelas. 
sandariečius.

- Ar ir sanda riečia i ims 
ti bolševikus savo sekretais?...

Žinai, kai jums, tai pasi
sakysiu. Mes turime būtinai 
tuojaus aptarti kas daryti su 
tais parsidavėliais 
kais, kurie 
sulindo po 
spa'rnais... 
jiems kaip

kokiais gi politi- 
sveikas eini

DR. VAITUSH, O. D 
Lietarift Aidų Sųecialintmi

įtempimą, turisPalengvins akių 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas ski& nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos ” ’»rzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Čia apeina

pas

tik

sek-

( ŠIANDIE PINIGŲ |
KURSAS j

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

tautinin- 
paslaruoju laiku 
klerikalų vištos 
Mes parodysjme 

reikia veidmainiau-

Hinton G. Clabaugh, vyriau
sio prokuroro Daugherty pas
kirtas ištirti tikrojo alaus par
davinėjimą Ghicagoje, žada 
greitu laiku išduoti savo parei
škimą. Jisai, sako, turįs įro
dymų, kad Chicagos bravoi*- 
ninkai, paplukdami politikie

rius ir advokatus neteisėtai dir 
do ir pardavinėjo alkoholinį 
alų, kuriame alkoholio buvo 5 
nuoš. Politikieriai pirmiau im
davo kyšių už tylėjimą po $5 
nuo bačkos; paskui jų kaina 
pakilusi iki $10, o dabar esą 
mokama jiems po $15 nuo ba
čkos. Smuklininkas, kuris per 
ka tą alų, turįs mokėti $50 ba
čkai, kurią jis seiliaus pirkda
vo už $10.

Liudininkai yra įteikę Cla- 
bauglio agentams pareiškimus 
po prisieka, kurie tuojaus bus 
perduoti advokatams John B. 
Montgomery ir Edgar D. Tal- 
man, kuriuos Daugherty

UŽSIMUŠĖ PULDAMA NUO 2 
AUGŠTO. 

_______
Mrs. Alberta Kunklcr,

metų amžiaus, 1822 Hanimond 
gat., kuri pereitą septintadie- 
nio rytą buvo nupuolusi nuo 
antro augšto užpakalinio prie
angio savo namuose, vakar pa
simirė evangelikų diakonės li
goninėj. Jos galva buvo per
mušta.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Iš golfininkų darbuotės.

pas

PUOLANTIS AKMUO SUŽEI
DĖ PENKIS.

Šį vakarą įvyks Chicagos 
lietuvių golfininkų susi rinki
mai pasitarti ir galutinai su
tvarkyti visus golfo turnamen- 
to pienus. Vieta susirinkimui 
dar 'buvo nepaskirta, kada apie 
šį susirinkimą pranešė “Nau
jienų“ reporteriui.* Bet vei
kiausia bus Dr. Nai'kelio ofise, 
viršui Universal State Banko 
namo. Kokią valandą ir kur 
susirinkti, bus pranešta kiek
vienam golfininkui telefonu.

Penki žmones tik tik išliko 
gyvais, kuomet skliautinis ak
muo troboj ties 812 N. Clark 
g. atsiliuosavęs krito ir per ša- 
lygatvio duris nukrito rusiu, 
|>atraukdamas su savim pen
kias aukas. Tečiaus sukritę ru- 
in žmonės nėra sunkiai su

žeisti. Sužeisti yra: Wm. L. 
Ocott, 33 metų, 2336 N. Clark 
g. ir Edv. Lotvvell, 43 metų, 
1541 Boscoe tgat. yra smagiai 
sudaužyti, jie lapo nuvežti į 
Passavant ligoninę.

Miss. Julia Selinski, 23 metų 
1756 Wabansia avė.; Ilarrj' 
F. Dohn, 31 metų, 1820 N. 
Winchester avė. ir Fred Grei
tis (tur būt lietuvis), 24

Iki šiol šioj lietuvių koloni
joj, kaip jau yra žinoma “Nau
jienų” skaitytojams, viešas vi
suomenės veikimas buvo visai 
nežymus. Bet pastaruoju lai
ku, atsikėlus šion kolonijon 
šiek tiek darbštesniems lietu- 

I 

viams, tapo suorganizuota ke
letas progresyviškų draugijų. 
Ir visuomenės veikimas įžen
gė į naujas darbuotės vežas. 
Pirmiaus būdavo jei kas vei
kiama, tai vienų dešiniųjų da
vatkų, bet dabar jau apsireiš
kė ir progresyvės lietuvių vi
suomenės darbuotė.

Reikia pastebėti, kad su lai
ku ši kolonija užims gana 
svarbią vietą viešoj lietuvių 
darbuotėj. Nes čion progresy
vių lietuvių skaičius kas kart 
vis didėja. Ir yra įpraniatoma, 
kad jis vis augs. Mat vis dau
giai! ir daugiau lietuvių aplei
džia Toiwn of Lake ir atsikelia 
čion gyventi. Nes čion sker- 
dylų kilbasų kvapas jau yra 
žymiai atskiestas ir todėl oras 
kur kas tyresnis ir sveikesnis.

Vasaros karščiams praėjus, 
žadama čion visų smarkumu 
pradėti veikti. Žadama organi
zuoti daugiau progresyvių 
draugijų, rengti vakarus, pas
kaitas prakalbas ir lt. ir tt.

Geriausio pasisekimo vieša- 
darbe attanlikiečiams.

— Svečias.

- O kokiems gi teks dau
giausia ?

Visų pirma tiems, kurie 
pirmiaus aršiausiai keikė kle
rikalus, o dabar . pirmutiniai 
sulindo po jų višta...

Tik bent jau vyriškai pa
sielkite su jais, kad žinotų, 
jog ne su bobom turi reikalą..- 

—-Nevcrmai, mes jau žinosi
me kas reikia su jais daryti...

Dar biskį pajuokavęs atsi
sveikinau su sandariečiu.

Matyt, kai kuriuos musų 
“tituluotus politikierius“ lau
kia karšta pirtis...

— Irgi Sandarietis.

Pranešimai
Socialistų Partijos piknikas bus ne

dalioj, rugsėjo 3 d., Riverview darže, 
Western, Bclmont ir Clybourn Avė. 
nuo 10 ryto iki vėlam vakarui. Bns 
žymus kalbėtojai, muzika, šokiai. Pik- | 
niko tikietus galima g^iut “Naujienų” 
ofise — 30c. Kviečia Komitetas.

North Sidčs Draugijų Sąryšio Vie
šojo Knygyno delegatų susirinkimas 
įvyks ketverge, rugp. 31 d., 8 v. vak. 
Liuosybes svet., 1922 Wabansia Avė. 
Kviečiame visus delegatus atsilankyti.

— Sekr. J. Penkauskas.

Dramatiško Ratelio repeticija Įvyks 
seredoj, rugp. 30 d., 7:30 v. v., Mclda- 
žio svet. Visi lošėjai bukite laiku.

— Valdyba.

ine

sius policijos chirurgui 
nuėjo namo.’

------- *

metų, 
aptai- 
patys

MERGAITĖS NEIŠGELBĖJO, 
PATS SUSIDEGINO.

12 m.
116 N. Marshfield 
leme su Emma 

L amžiaus, 2429 N. 
Marshfield avė. Mergaites dra
bužėliams užsidegus jis apgau
bė ją savo švarku ir bandė už- 

mergaitės drabužėlius, 
mergaitė mirtinai su 

jis tik pavojingai apsi-

Henry Kustuhegge, 
amžiau 
i ve., ža

gesinti 
lečiaiis

degino.

APVOGĖ MIEGANTI POLL 
CISTĄ. 1

Eyanstono policijos 
nas Denis McEnry, 
gulti pasidėjo kelines 
kišeniuje ant krėslo šalę lovos. 
Jam miegam įėjo vagis ir taip 
patylomis apkrausiu jo kiše- 
nius, kad jis nepajuto.

eidamas
su $65

SUNŲ PALAIKĖ Už PLĖŠI 
KĄ; GAL MIRTINAI 

ŠOVĖ.
PA-

1727
gal

Leonąrd Butko\vski, 
W. 18 gat., aldermanas 
mirtinai pašovė savo sūnų an
ksti vakar rylą. Jis palaikė

apie 
Dr.

Jo telefonas 
Susirinki- 

svarbus 
visiems

BRIDGEPORTO ĮVAIRUMAI.

Pasikalbėjimas su sandariečiu.

S. A. L. Ex. Kareivių susirinkimas 
įvyks ketverge, rugp. 31 d., 7:30 v. v.,1 
Aušros svetainėj, 3001. So. Halsted 
gat. Visi nariai kviečiami laiku su
sirinkti ,nes yra daug svarbių reikalų, 
ypač kas link spauzdinimo konstituci
jos. , — Rast. J. EI vikis. !

DR. W. YUSZK’”WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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. Kedzle 7716

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
•|U *06 193€

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

10900 Michiean Avė., 
Roseland, III.

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

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Miclugan Avė.

Tel. Pullman 3213 
ral. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

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

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

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

> i . ....... .... .i i ... ..... —................
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

tuvių Golfininkų Kliubo na
riais arba nėra padavę savo te
lefono numerio kliubo rašti
ninkui, o norėtų dalyvauti gol
fininkų susirinkime, lai 
vietą ir laiką sužino per 
Naikclj telefonu.
toks: Yards 2544.
mas žada būti ytin 
golfiuinkams. Todėl 
golfininkams patartina 
rinkime dalyvauti.

Rytoj, tai yra rugpjūčio 31 
dieną,v lietuvių golf minkai pra
dės savo golfo turnamentą. 
Turnamente žada dalyvauti 
suvirs dvidešimts golfininkų— 
žaidėjų. Kokioj vieloj turna- 
mentas įvyks, dar nėra nutar
ta, bet veikiausia važiuos į 
vieną žymiausių Chicagos gol
fininkų kliubo žaidimo vietą. 
Nes tas kliubas jau senai už
kvietė atvažiuoti lietuvių gul
ti niūkūs pas save žaisti golfą. 
Bet apie lai galutinai nutars 
šį vakarą. Jeigu pasirodys, kad 
važiuoti į minėtą k Ii ubą yra 
neparanku, tai tada veikiausia 
nutars lošti golfą Jackson 
Mare į uette j >arkuose.

Keikia pastebėti, kad 
kliulbas dar visai nesenai 
tverė, beit narių jau turi 
daug. Kai kurie jų, sako, 
gana gerai prasilavinę 
žaidime. Gi tie, kurie dar

Pereitą pirmadienio vakarą 
netikėtai 

gerą sau-
. išėjęs iš’ valgyklos 

susi / ^ulikau* savo draugą,
dar ietį.

—Laibą vakarą.
—-Labas, laibas.
—-Kur taip skubini?

51—-Einu pas daktarą——
—Rodos, gana sveikai atro

dai?
—Ar tai tik ligoniai turi rei

kalus su daktarais?
Tai sveikas ir sveikas bū

damas neši daktarui penkine?

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbemę 1405 S. 49th 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. Kairis. .

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

— Valdyba. |

Pinigai
iš

Brighton Park

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampus 18 ir Halsted St.

Z

arba

-• ''A

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 go. Halsted St., Chicago, TU. 
kampas 18th S t

Valandos: 9—12 ryto ir 1-8 vak. 
Phone Canal 0217

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai. 
Ned. 9—-12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171 

.......................... »■.......... . ......

Telephone Yards 5834

ŪR, P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedčlioms ofisas yra 

uždarytos

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

savo odą!

TAMOŠIUS J. YUKNIS

Pabudink

sis 
sttsi- 
gana 

yra 
golfo 

Jie-

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

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

Nabašninkas pašarvotas 
randasi po num. 5802 So. 
La Šalie St.

Laidotūvės 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.

Nuoširdžiai meldžiu daly
vauti laidotuvėse gimines ir 
pažįstamus.

Nubudę sūnūs Juozas 
Yuknis, duktė Ona ir žen
tas Pr. Antanavičius.

Istorinis Dokumentas 
apie Lenkus

“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį 
dokumentų apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI
MO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa
rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie
varta ir žulikyste antmetė ant Lietuvos Liublino 
Uniją, kurią ir dabar jie bando atsiremti, užpul- 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku
binai užsirašykite savaitinį laikraštį

“SANDARA”
Prenumeratą metams $2.50; pusei metų $1.25: į 
Lietuvą $3.00.
Laiškus su užsakymais reikia siųsti šiuo adresu:

SANDARA
327 E Street, So. Boston, Mass.

Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisiųs- 
damas iškirpęs ši paskelbimą, gaus dovanų 
FAUSTO KIRŠOS eilių knygą AIDŲ AIDU- 
ŽĖS, kuri šiaip perkant kainuoja 50c.
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{VAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI <PARDAVIfelOI NAMAI-ŽEME MOKYKLOS .
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių troki 
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., 3.411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

MOTERŲ
REIKIA 5 patyrusią moterą 

skudurą sortavimui. Gera al-
Kreipkitės:

SMITU & OGUSS, 
2633 W. Roosevelt Rd.

Rockwell 1352

ga.

PARDUODU 4 KAMBARIŲ RA- 
kandus mažai dėvėtus, baltas setas dėl 
dubeltavo bedruimio ir visokių dišių 
parduodu pigiai.

2418 West 45th St. < 
Ant 2-rų lubų.

Galima matyt nuo 6 iki 8 vakare.

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

REIKALINGA MERGINA Į LIE- 
tuvišką valgyklą nešti valgius ant 
stalų. Turi būti patyrusi tame dar
be ir sykiu mandagaus budo. Gera 
vieta ir geras užmokestis.

NEW CITY RESTAURANT 
4630 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI RAKANDAI (FUR 
niture) galit pirkti atskirai ar visus 
sykiu. Tuose pačiuose ruimuose ga
lima ir gyventi turiu parduoti greitai, 
nes apleidžiu miestą, galite matyti 
visados.

2132 W. 23rd St.

UŽ PUSE KAINOS
Auksine proga įsigyti gera ir pelnin
gą bizni, parsiduoda bučernė ir gro
sernė; verta $5,500, parduosiu pigiai 

, arba mainysiu ant namo, nes priežas
tis pardavimo yra labai svarbi, taipgi 
nepraleiskite progos, kas pirmesnis 
tas laimės. Atsišaukite pas Frank G. 
Lucas, 4116 Archer Av. Phone Lafay- 
etto 5107.

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

Atsišaukit:
5129 Archer Av., kampas Kildare A v. 

Tel. Lafayette 0392

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

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKOM KAMBARIO DEL DVIE 

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

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kambaris dviems 

arba vienam vaikinui. Taipgi rei
kalinga moteris ar mergina na
mų darbui. Atsišaukite:

2113 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

Reikia Merginų ir 
jauny moterų

Insoliuotoją
Operuoti mašinas viniojimui 
švaria popiera varinius dratus.

Naktimis ar dienomis.

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

Patyrimas yiereikąlingas, bet 
turi angliškaiįkalbėt.

WESTERN ELECTRIC CO.
INC., 

48th Avė. & 24th St.

REIKIA švarios, mandagios 
merginos į duonkepyklą! Turi 
turėt kiek patyrimo. • 

4620 Wentworth Avė.

Kam tai turėt 
prastą odą, kuo
met gali pradėt 
IJfcbuoy vaitot 
šiandien?

Pabudink savo

SVEIKATOS muilas

PARDAVIMUI
NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ MURI- 
nis namas; antaukštis ir skiepas, 6 
flatai, toiletai ir elektras; taipgi 2 

Ren- 
ir 

Turiu parduot už

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halstėd St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI!
2 pagyvenimų mūrinis nąmas, ga- 

rage, su visais įtaisymais. Parsiduo
da pigiai, arba išsimaino ant didesnio 
namo. Namas randasi ant 85th ir 
Emerald Avė. Rendos $55. Kaina 
tik $3,900.

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

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

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

PARDAVIMUI NAMAS, 4 PA- 
gyvenimų: elektra, gasas, užpakalyj 
didelis garadžius dviem mašinoms, 
viskas muro. Turiu parduoti greitu 
laiku ir todėl duosiu pigiai. Namas 
tipka visokiam bizniui.

Savininkas.
3564 So. Halsted St.

pagyveninnj namas užpakalyj, 
dos $1,476 į metą, prie 17-tos 
Union Avė.
$10,000.00.

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

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

7 Kambarių stucco gyvenimui na
mas, viskas naujausios mados, lo
tas, 4 automobiliams garadžius, van
denio šiluma.
Parke).

S. G.
1315

$7,450.00. (Brighton

TUPONICH, 
W. 18th St.

Mokinkis dressmaking. (
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar !

vakarais. j
Specialės vakarinės klesos biz- I 

niavoms merginoms, pasisiuvimui i 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
| Sara Patek, pirmininkė.

____ ________ '_____________ J

DRAUGI JOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

REIKIA gray iron foundrės—
Bench ir machine moulderių.
mokestis nuo penkiasdešimts iki turi būti parduota greit, $500.00 už- 
šešesdešimts centų i valandų. tJ^s\,„^pi.p^ežasti pardavim0 i’ati>- 
Pragyvenimas astuoni iki devy-l 1217 W. *31st St. 
nią dolerią savaitę.

J. L CASE THRESIIING
MACHINE CO.,

TLacine, Wis<

PARDAVIMUI mūrinis namas 
su groserne ir flatas viršuj. Par
duosiu pigiai, nepraleiskite pro
gos; biznis išdirbtas per daugelį 
metą. Atsišaukite: 1739 S. Hal
sted St. Box 102.

1___________________ ___ _______________

REIKIA patyrusių vyrą j 
junk šape darbui.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

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

2956 Emerald Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS.

REIKIA barberio vakarais ir 
subatoms.

2209 W. 23rd Pi.

REIKALINGAS AGENTAS, GE- 
rai apsipratęs su iš namas i 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.

REIKIA pleiterią pagelbinin- 
ką prie zine pleitinimo ir galva- 
nizavimo, taipgi vyrą dip pinn- 
ing.

ALBAUGH-DOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA taisytojų medinių 
freight’karių body. Kontraktinė 
šapa, nuolatinis darbas, nuo šmo
tų. Kreipkitės: The Streets Co.,

W. 48th & So. Morgan Sts

REIKIA 300 VYRŲ 
Išdalinimui plakatą. Kreipkitės 
seredos rytą, 7 vai. pas

THOMAS CUSACK CO., 
133 So. Green St.

REIKIA shearmaną į scrap 
iron y ardą.

Kreipkitės:
459 W. Wood St.

REIKALINGAS geras barbe
ns pėtnyčių. vakarais ir suba.to- 
mis nuo piety. Atsišaukit Brigh
ton Barber Shop, 4222V2 Ar
cher Avė.

REIKIA salesmanų dirbti ra
kandų biznyj savo apielinkėj, vi
są, ar pusę laiko. Nuolatinės {ei
gos ir švarus biznis. Kreipkitės: 
Room 420, 508 S. Dearborn St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 

Maxwell, 1919 Modėl, 5 pasažierių, 
viskas geram stovyj. Aukauju už 
tris šimtus ($300). Norintys geros 
mašinos pigiai kreipkitės

4630 So. Ashland Avė. 
Room 1, Yards 6079 

Kreipkitės nuo 6 iki 8 vak.
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 

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

2423 W. 46th St.

REIKALINGI AUTOMOBILIAI. — 
Mes mokame augščiausią kainą už 
džionka ir vartotus automobilius at
važiuokit. arba pašaukit

BALŽEKAS BROS, 
6^12 So. Kedzie Avė. 

Tel. Republic 3733

CHEVROLET AUTOMOBILIUS 
mažas, 5 pasažierių. nauji tajeriai, 
nauia beterė, mažai važinėtas, 1921 
modelio, gvarantuoiu ant 30 dienu. 
Kam reikalinga, tai bargenas $210.00. 
Matykite vakarais.

4231 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI 
nas. * Pardavimo 
apleidžiu miestą, 
kit norinti geros
tos. 648 W. 120th St. Wcst PulL 
man, III.

puikus saliu- 
priežastis — 
Pasiskubin- 

bizniavos vie-

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
Saldainiu krautuvė. Lietuvių apgy
venta, labai geroj vietoj. Parduosiu 
labai pigiai, dėl greito pardavimo už 
SR25 cash. Priežastį pardavimo pa
tirsi! ant vietos.

3138 W. 39th St.

PARDAVIMUI saliunas viso
kią tautų apgyvento j vietoj. Se
nas biznis. Parduosiu už prieina
mą kainą. Atsišaukite tuojaus. 
3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne ir gro 
šerne, gražioj vietoj ir visokią 
tautą apgyventa ir kitos bučer- 
nės arti nėra (biznis cash). atsi
šaukite tuoj. Tel. Cana’l 0831.

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

3002 So. Union Avė.

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

♦ Atsišaukite:
1739 S. Halsted S., Box 106

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.

UPRIGHT Knabę pianas, vė
liausios mados, su suoleliu. 
Kaina $500. Įmokėt $45.

3108 Madison St.

PARDAVIMUI FIXTURIAI DEL 
groscrnės arba į smulkių da:ktų krau
tuvę. Gerame stovyje; parduosiu pi
giai. Atsišaukite: 1004 St. Charlo 
Road, Maywood, UI. Fixturius gali
te pamatyti

3815 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne,'biznis gerai išdirbtas nuo dau
gelio metų, lietuvių apgyventa kolo
nija, nauji kieto medžio fixturiai, par
duosiu sach arba mainysiu ant mažo 
namo. Kreipkitės pas savininką:

4550 So. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 2775

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
visokių rūkytų mėsų sandėlis, o taip
gi kitokių daiktų. Lysas ant 2 me
tų. 5 kambariai pagyvenimui. Par
duosiu pigiai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

3233 S. Halsted St.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
saldainiu, tabako ir visokių smulkių 
daiktų krautuvė. Pigi renda, biznis 
išdirbtas. Del ženotų žmonių gera 
nroga, padalyti pinigo, yra kambariai 
dėl pagyvenimo. Priežastis pardavimo 
mo esu vaikinas, nusibodo vienam.

332 E. Kensington Avė.

TURIU parduoti savo $200 vic 
trola, tik 2 mėn. vartota. .Daug 
rekordų, Simon adatos, kaina 
$45.00. 2502 W. Division. St., 
2-ros lubos. Tel. Armitage 1981.

SoutHsidej 3 pagyvenimų mūrinis 
namas po 7 kambarius, elektra, mau
dynės, gasas ir visi kiti parankumai. 
garu apšildomas, skiepas cimentuotas. 
Viduj viskas kietmedžio.Viduj viskas kietmedžio. Užpakalyj 
kitas medinis namas, 2 pagyvenimų 
po 4 kambarius, taipgi elektros šviesa. 
Rendos neša $215 mėnesiui. Kaina 
$11,700.^00.

2-jų aukštų mūrinis namas, 7 metų 
senumo, 5 ir 6 kambariai, elektra, 
maudynės, gasas. Vidus kietmedžio, 
skiepas cimentuotas. Visi parankamai 
vėliausios mados. 2 fornisai kickvie 
nam flatui atskirai. Rendos $80.00 
į mėnesį. Kaina $8500.00.

Kas norite mainyti namą ant gara- 
džiaus arba bile kokio kito biznio. Ga
radžius naujas, taflbina 40 automobi
lių, 
ga.

Geram mechanikui geriausia pro-

A. MASIULIS, 
3234 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 8663

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARKE

Parsiduoda 2 aukštų muro namas. 
Gražiausioj vietoj, netoli teatro, 4-rių 
pagyvenimij po 4 kambarius, elektros 
šviesa, maudynės, -aukštas cimentuo
tas skiepas, ir visi kiti parankumai 
vėliausios mados. Savininkas mainys 
ant mažesnio namb1,'1 loto, buČemės, 
dry goods štoro, afbh ant kitokio 
nid, kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

biz-

TURIU gera namą, vertą 
$15,000. Mainysiu ant bučernės 
ir grosemės. Pašaukit telefonu 
Boulevard 4283.

PERSKAITYK, PASISKUBINK BŪT 
PlMUTINIU JEIGU NORI BRIG- 

THON PARKE BARGENO

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 5, 3 ir 2 kambarius .elektra, 
maudynės, kietmedžio visur, beisman- 
tas aukštas, garadžius 3 mašinoms, 
lotas 205 pėdos ilgumo puikioj apie
linkė i. Parsiduoda viskas
$3950, įmokėt reikia $1800, 
ant lengvų išmokesčių. Kas 
miltinis tas nupirks.

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

tik už 
o kitus 
bus pir-

NAMAS IŠSIMAINO ANT 
SALĮUNO

2 aukštų mūrinis namas, 3 pagyveni
mų ant 
antro 2 
Rendos 
aukštas 
geram 
ant
$5500 streit ant 2 matų mokėt nieko 
nereikia tik 6 procentą, priežastis to
kia, mes du singeliai turim namą no
rėtume geriau patrajit saliuną, mai- 
nysim anie kokio i apielinkėj. Mes 
nedaug nriedo reikalausim. Kreipki
tės dėl informacijų pas

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

pirmo flora 7 kambariai ant 
fintai po 4 ir 4 kambarius, 
neša $70 į mėnesį, elektra, 
skiepas forais šiluma, namas 
padėjime ir geroj apielinkėj 

Bridgeporto, morgičio turim

TĖMYKIT PIRKĖJAI, ČIA YRA 
TIKRAS BARGENAS

Pardavimui 2 aukotų mūrinis namas 
po 5 ir 6 kambarius 9 metų senumo 
frontas namo akmeninis, aukštas ci
mentuotas beismantas, elektra mau
dynės, visur kietmedžio, vis
kas sulig šios mados įtaisymai. Na< 
mas randasi puikioj vietoj Southsi 
dėj arti 67 bulvaro ir parku, netoli 
nuo visokių b;zniu ir geriausia trans- 
nortaeija, medžiais aplink apaugę. 
Pandos neša arti $90 į mėnesį, kaina 
tik $7850, įmokėt reikia $2500. o k’tus 
ant lengvu išmokerčiu, skubinkis greit 
ba nevisados toks bargenas pasitaiko.

J. NAMON,
808 W. 33 Place, aiii Halsted St»

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

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
su bizniu, saliunas ir restauranas, že
mės 1 akeris. Jei kas norūs gali pirkti 
25 akerius žemės su visais ūkės įran
kiais, priežastis pardavimo, važiuoju į 
IJetuvą. Andrew Iwaszkcwicz, 111 
netoli Crawford Avė. ir fcv. Kazimie- 
ro kapinių. Andrew Iwaszkewicz, 
Mount Greenwood Post Office.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA 
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjo 
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, maržalkt 
And. Jaras. — Susirinkimai laikom, 
trečią sekmadienį menesio, 1 vai 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50t) 
Avenue.

KAS NORIT PALIKT BIZNIERIŲ, 
ČIA YRA PROGA SU MAŽAIS 

PINIGAIS DAUG PINIGŲ 
UŽDIRBTI

Pardavimui bizniavas medinis namas, 
Bridgeporto apielinkėj, 2 aukštų, 3 
pagyvenimų ir didelis Storas, dabar 
lystas pasibaigia ir toliau neduodu ba 
manau parduoti tai randaunykas turi 
įsimupit, tai dabar yra geriausia pro
ga užsidėt bizni, Storas tinkamas bu- 
černei, groserne 1’, saliunui, barbernei, 
hardivare, šiaučiui arba kitam kokiam 

mėnesi. 
1500, o 
Krcin-

bizniui. Rendos neša $80 į 
Kaina tik 4500, įnešti reikia 
Irtus ant lengvų išmokesčių. 
kitės tuoj

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

PARDAVIMUI AR zMAINYMUI, 
įplaukų $14,600 į metus. Parduosiu 
už $25,000. Pirkėjas gaus 3 namus 8 
šeimynų ir saliuną su visais įtaisy
mais, barais ir pianas^ registeris, Stole 
ir didelės sėdynės pirmos klesos ir ge
ras biznis, pardavimo priežastis liga, 
turiu važiuot į šiltus vandenis; mor- 
gičių aš duosiu, priimsiu automobilių 
ar lotą ar mažą namuką.

1957 Canalport Avė.
Tel. Canal 7345

nortsides nRAuui.JU SĄRYŠI C 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba 1V21 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.; Sekr. J. Penkauska; 
1649 Girard st.,;Kasierius F. Hei 
manas 1645 Wabansia av. Svetai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knygyno adresas: Liuosvbėt 
Svetainė. 1822 VVabansia av., Chi 
cap-o. _________

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Vai 
dyba 1922 metams:.— Pirm. A 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėję 
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley' 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta
navičių, maršalka P. Januškevičia 
D-ras-kvotejas Dr. A. Montvidas 
1824 VVabansia avė., (ofiso valan 
dos 6—8 vak.).— Regul i ariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie 
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 VVabansia Avė.

PARDAVIMUI DU FLATAI MAR- 
ųuette Manor, 6544 So. Rockwell S,t. 
Sun parlor, dratiniais 
čiai apkalti, 2 furnasai. 
genas, už $11,000. 1^ 
tuviško klioštoriaus.

JOHN E. KLINCK & CO., 
2402 W. 63rd St. Tel. Republic 0292

sieteliais por-
Didelis bar- 

bloko nuo be

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS, 
6 kambarių bungalo, gonkos su lan
gais ir sietais, elektros Šviesa, cimėn- 
to skiepas, furnasu apšildomas, gara- 
džius dėl 2 karų, lotas 35x125 pėdas, 
gatvė ištaisyta, prie mokyklos ir baž
nyčios, kaina $4800. Walter Marble, 
5121 S. Spaukling Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PASELP08 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairif 
3233 Cortez St.; protokolų sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.. 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasieriųs J. De 
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 VVabansife 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

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

— K. Vičas.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

S. A. L. EX-KARE1VIŲ VAI.DYBA 
1922 metams, —Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di
vision *st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hcrmi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metanui: 
Pirm*. A. Kadževskis 1143 Benvyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, ]626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
VIvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno menesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

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

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, j 138 S. Eme-

K i aid Av., nut. rašų J. V. Djmša, 
3242 S. Emerald A'/e., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn A v., iž
dininkas Ant. Grišius, 732 W. 
19tb St., maršalka Fr. Kuznrinc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

VITAUTO BANĮ) Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 w. Persb- 
ing Rd.: padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, BĮ.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kAsierius Kast. Sbaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

lietuviu POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eisnvontas 4520 South 
Iiermitago 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 glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mčne- 
sis pirmą subatos vakara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

TT.TJNOTS’LIETUVIU PA ŠELFINIS 
KLTUBAS. — Valdvba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.;. padėjėjas Vladas TJakis 3314 
So. Auburų Avė.; Aut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union A ve. t 
turtu rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W, 22nd St.: kaperius Benediktas 
Butkus R40 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St : ka^os globotas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Ava.; 
maršalka Tadas Tdikanskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mene
sio pirma subatvakarj. salėj 8301 
So. Morgan ir 83-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 85 metu

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S'. Halsted St.

Mokina: lietuvių ir anglų kal
bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėle

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

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

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateil 
ir pasimatyk su mumis. Mokinam* 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu 
visokio išdirbimo automobilius. Lais 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCnonL OF MOTORINE 

1507 W. Madison St

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

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ- 
TOJŲ BROLIŲ PR SESERŲ, vai 
dyba 1922 metam-s: — pirm. Wal 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kens 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau 
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt 
John Valanchius 10910 Edbrookt 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargi.1 
10520 So. State St.; kasieriųs. Ig 
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing 
ton Avė. — Susirinkimai laikom1 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie 
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E 
Kensington Avė. — Nariais pri 
imami be skirtumo pažiunj, 18 ik) 
40 metų.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Vai 
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeikf 
3149 S. Halsted st.; padėiėjaf 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av 
nut. rašt. Kaz. Duoba 34!7 Soutl 
Union av.; turto rašt. M. Aštraus 
kas 3318 S. Union av.; kasieriu* 
Jos. Balčiūnas: kasos glob. Ant 
Arumdnas ir Ant. Strumbris: mar 
šalka Wm. Butkus. — Suvirinkime 
laikomi kas mėn. trečia nedėldiem*, 
1 v. po p. Urbono salėj 3338 Se
Auburn Avė.

KRIATTČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosvtojų. 

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

TAILORSSCHOOL 
1707 W. DiriMon St.

L. K. MINDA ŪGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibeli- 
2125 W. 3dfh st.; padėjėjas Jos 
Shimkus 3040 S. Union a v., nut 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Unlor 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
California av.; iždin. Peter Riškų? 
2837 S Emerald av.; kasos globė 
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

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

* 3327 S. Wallace St.. turto rašt 
Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.;

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rast. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasieriųs A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos. Liet. 
Darbininku Tarybą 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.

LIETUVOS T.AISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KIJUBAS No. 1. Pirm*. Wmč Bal
sis 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
pirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzei- 
tiene, 3227 Auhnrn Avė.: Fin. rašt. 
K. Prasevičia. 3840 S. Albany Avė.; 
Kds. F. Jozaitis, 6.119 Whinnle_St.; 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Sv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia. 3309 So. Auburn Av., Protokolų 
Rnšt M. P. Rąmanauckns. 816 W. 
18 St.. Finansų ra*t. F. Pumnuti% 
3140 So. Wa11aee St.. Kasieriųs F. 
bakutis, 2603 W. 69th St.. Kasos 
glob. A. Maziliflockis. 3350 Enw- 
rald A v. ir K. Kilnvičia, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevlčia, 
8353 So. Union Av., Ligoniu glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.




