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' ' ■ . ■ ■ * i * prai Lietuvos žiniosVienas areštuotas dėl 
Herrino skerdynių.

Kongresas priėmė kareiviu 
bonuso bilių. vokatoriai veikia.

No. 206

Francija grūmoja puolimu.
Priimtas kompromisinis pasiū
lymas, kuriuo bus priimamos 

Vokietijos iždinės notos.

Vengrija ir Cecho Slovakija 
irgi mobilizuoja kariuomenę.

VIENNA, rugp. 31 — Ofici- 
aliniai patvirtinta žinias, kad 
Vengrija koncentruoja savo 
kariuomenę Austrijos parube-

Eu-

Vengrų laikraščiai sako, kad 
tai daroma »del kįlusių Bur- 
genlande riaušių, bet apie tas 
riaušes nėra jokių žinių ir nie
kas nėra apie jas girdėjęs. Bet 
yra aišku, kad Vengrija ren
giasi prie pirmos progos atsi
imti Burgenlandą ir kitas Aus
trijos žemes palei Vengrijos

Jei Francija tai 
kad 

sumi- 
t ikras

PARYŽIUS, rugp. 31.
Francijos spaudžiama talkinin
kų kontribucijos komisija šian
die atmetė Vokietijos reikala
vimą duoti (jai moratoriumą 
aut kontribucijos’ (laikinį pa- 
liuosavimą mokėjimo kontri
bucijos), tuo pagimdant 
ropoj naują krizį.

Anglija bandė gauti morato
riumą Vokietijai, kuriuoju 
Vokietija butų buvusi paliuo- 
suota nuo mokėjimo kontribu
cijos tūlam laikui, tuo pačiu 
laiku ne u trale komisija butų 
kontroliavusi Vokietijos finan
sus. Bet Francija visą tai at
metė.

Dabar didžiausiu pavojum 
yra Franci jos gminoj imas o- 
kupuoti Ruhr baseiną ir Vokie
tijos anglių kasyklas, kad tuo 
privertus Vokietiją užmokėti 
kontribucijų,
padarytų, nėra abejonės, 
Vokietijoje" kiltų dideli 
Šimai ir galbūt iškiltų 
karas.

Kontribucijos komisija 
jau priėmė 
pasiūlymus, kuriuos patiekė 
Belgija ir Italija ir sulig ku
riomis talkininkai sutinka pri
imti likusią šių metų kontri
bucijos dalį Vokietijos iždinės 
notomis, kurios paskiau turės 
būti išmokėtos auksu.

Berlino žinios sako, kad Vo
kietija priešinasi Belgijos pa
siūlymams, taipjau naujiems 
Franci jos reikalavimams.

“Tai reiškia, kad gvaranti- 
jų klausimas dabar yra tarp 
Belgijos ir Vokietijos, o net 
tarp Francijos ir Vokietijos,” 
pasakė Anglijos delegatas Sir 
John Bradbury. Jis sako, kad 
Vokietija tuo pasiūlymų gaus 
kiek palengvinimų mokėjime 
kontribucijos, jei ji įstengs 
patiekti tokių gvarantijų, 
rios patenkintų Belgiją.

pada-

1 aivas
Vienną

taip- 
kompromisinius 

kuriuos

Cecho Slovakija gabena savo 
kariuomenę .prie Austrijos ru- 
bežiaus neva “manevrams” ir i 
jau turi sutraukusi ten apie 
40,000 kareivių.

Jugo-Slavija irgi koncent
ruoja kariuomenę palei Aust
rijos rubežių, nors tikrosios 
mobilizacijos dar nėra 
riusi.

Anglijos kanuolinis 
•G4owworm atplaukė į
visai netikėtai. Vienna išrodo 
rami, laukdama tautų sąjun
gos nuosprendžio apie Austri
jos reikalavimą pagelbos da
bartiniame finansiniame ir 
ekonominiame krizyje. Bet tai 
tik paviršutinis ramumas. Visi 
laukia didžiausių sumišimų ir 
riaušių, jei tik bus atmesti Au
strijos reikalavimai. - \

Gauta žinių, kad Rumunija 
atsakydama į Vengrijos kon
centravimą kariuomenės palei 
Austrijos rubežių, koncentruo
ja savo kariuomenę palei Ven-

Iš to visko išrodo, kad gali 
kilti didelis karas. Jei Austrija 
negaus pagelbos, ji toliau ne
begalės laikytis. Ji ir dabar 
yra kaip ir ant licitacijos ir 
kas daugiau pasiūlys, tas gaus 
Austriją. Italija jau pasiūlė

ku-

3 žmonės užmušti ekspliozijoj. 
g|arTHA)GE, Mo., rugp. 29.

— Trįs darbininkai 
mušti ir Uu sunkiai 
ekspliozijoj Atjas Powder Co. 
dirbtuvėje.

liko už- 
su žeist i

rė uniją su Italija (dar nepat
virtintą,) sulig kurios Austrija 
veik pilnai patenka Italijai.

Jei Austrija turėtų susmukti, 
jos kaiminai taikosi ją pasida
linti, nes kiekviena šalis turi 
kokių-nors pretenzijų prie Au-

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

šiandie — nepastovus, gal 
būt bus lietaus; nedidelė per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:14 v., leidžiasi 
7:26 v. Mėnuo leidžiasi 1:52 
valandą nakties.

ios pirmiausia ir nori atsiim
ti. Tam ir kariuomenės kon
centruojamos. Bet besidalinda- 
mos Austriją, žinona, jos ir 
tarp savęs susipeš, ųes kiekvie
na norės gauti daugiau, o ne 
mažiau. Italija gi nė vienos 
nenori prileisti prie Austrijos 
ir jau yra paskelbusi, kad ji 
gins Austriją nuo kiekvienos 
šalies, kuri bandys ją pulti.

CUMBERLAND, ant Van- 
couver salos, rugp. 31. — Vie
tos kasykloj kįlo smarki eks- 
pliozija, kurioj 9 angliakasiai 
liko užmušti, o 12 sunkiai su
žeisti.

MARRION, Ilk, rugp. 31. — 
Vienas angliakasys jau tapo 
areštuotas dėl buvusių Herrino 
skerdynių. Juo yra Olis Clark, 
gyvenantis ties Goreville, kurį 
tyrinėjantis Herrino skerdynes 
grand jury apkaltino užmuši
me kasyklos superitendento C. 
K. McDowell, kuris ir pasida
vęs nesustojb priešintis anglia
kasiams ir juos niekinti ir ko- 
lioti, kas labai užpykdė minią 
ir kas privedė prie jo užmuši
mo. MoDovvell be to pirmasis 
užmušė beginklį angliakasį, 
kas ir pagimdė puolimą ant 
streiklaužių.

Otis Clark, užgirdęs kad jis 
yra apkaltintas slaptuose tyri
nėjimuose, pats pasidavė vald
žiai unijos advokato Stone raš
tinėje. Unijos advokatai pa
reikalavo, kad jis butų paleis
tas už kauciją, bet generalinis 
prokuroras Brundage atsisako 
tai padaryti, nes tai esąs žmo
gžudystės apkaltinimas ir to
dėl apkaltintasis negali būti 
paliuosuotas už kauciją. Uni
ja ketina kreiptis į augštesnį 
teismą ir reikalauti, kad 
jis ir visi kiti, kurie bus apkal
anti paskiaus, butų ])aleidžia-' 
mi už kauciją.

Į čia yra atvykę veik visi 
Hinois angliakasių viršininkai, 

ir unijos advokatai sekti 
Brundage vedamus kapitalistų 
pinigais tyrinėjimus.

Tikisi išgelbėti uždarytuosius 
mainerius.

aukso 
ku- 

kįlęs 
du 

mai-

JACKSON, Cal., rugp. 31. — 
Nauja viltis gimė išgelbėti už
darytuosius Argonaut 
kasykloje 45 mainerius, 
riuos neišleidžia iš ten
gaisras. Skubiai kasama 
priėjimu prie uždarytųjų 
nerių, taipjau ir gaisras apsi
stojo siautęs, nors ‘įeiti į ka
syklą per šaltą dar nėra gali
ma. Tečiaus prityrę maine- 
riai sako, kad jeigu ir bus pri
eita prie nelaimingųjų, jų išgel 
lėti nepasiseks, nes jie vei
kiausia jau visi yra žuvę.

Bet tarp senato- ir atstovų bu
to priimtųjų bilių yra didelių 
skirtumų, kuriuos nelengva 

bus išlyginti.

11 .•—
47 .balsais 
MeCumber 

dalyvavusiems

WASHINGTON, rugp 
Senatas šiandie 
prieš 22 priėm 
bilių, kuriuo
karė kareiviams butų suteiktas 
tam-tikras bonusąs. Bilius ski
ria buvusiems kareiviams 
$ 1,(10^,000,000. Tečiaus tie, pi
nigai nebus išmokėti grynais 
pinigais, bet tam tikrais “atly
ginimo apdraudos certifitika- 
tais.”

Atstovų butas tuo pačiu da
lyku turi priėmęs Forney bilių, 
kuris yra visai skirtingas nuo 
McCumber biliaųs. Dabar pri
sieis abiems butams laikyti 
konferencijas ir išlyginti visus 
skirtumus bibdSsc, tečiaus tai 
padaryti nebus lengva, kadangi 
skirtumai yra labai dideli.

Be to senatas turi priėmęs 
du priedus, kuriuose atstovų 
butas sakosi nepriimsiąs. Pir
mas priedas yra McNarry ir 
jis skiria $350,000,000 pataisy
ti žemes vakarinėse ir pietinė
se valstijose, ant kurių pas
kiau butų apgyvendinti buvu
sieji kareiviai. Kitas yra Si- 
mmonds priedas, kuris parėdo, 
kad bonusas kareiviams butų 
išmokėtas iš 
riuos 
k a i po 
kam s

Dar trįs žmonės areštuoti už 
“suokalbį” suardyti kitų gele

žinkelį.

CHJCAGO. - Geležinkelių 
kompanijos turbut nesi tikėda
mos sulaužyti geležinkelių dir
btuvių darbininkų streiką atvi
roje kampanijoje, griebėsi pa
prasto joms budo - laužyti 
Streiką pagelba šnipų ir provo-

Pripažinimo dokumentas

šitokia
A

Tam-
Vyriausy-

Nauji gandai

tų pinigų, ku- 
Jungt. Valstijos gaus 
palūkanų už talkiuin- 
paskolintus pinigus.

AreStavo lieut. gubernatorių.

OKLAHOMA, CITY, Okla., 
rugp. 30. — Seminole pavieto 
šerifas areštavo Oklahoma 
lieutenantą gubernatorių (val
stijos sena to r pirmininką). Jis 
yra kaltinamas prirengime ne
teisingo liudijimo ir neteisin
game liudijime, kuriuos jis pa
pildęs trejetą metų atgal są
ryšy} su Seminole pavieto rei
kalais. Jis gynasi, kad jis esąs 
nekaltas, ir jį tik norį sunai
kinti republikonai, kurie jau 
pirmiau buvo tą kaltinimą 
padarę valstijos legislaturoje.
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Liepos mėn. 28 d. 11 vai. 
ryto Amerikos Jungtinių Vals
tijų konsulas Clement 
wards įteikė musų l 
Reikalų Ministeriui 
notą:

Gerbiamasis.
Turiu garbės suteikti 

i štai žinią, jog mano
stokosN^s man vra Pavyta šią valau 

dą pranešti Lietuvos ’ ’¥ ' - 
Reikalų Ministerijai, 
gtinės Valstybės suteikia Lietu- 

bar kasdien atsitinka visokiau- vai Ptipa anuną. 
šių nelaimių. Kad neparodyt, Apie šį laktą yra 
kad tai pačių geležinkelių kal
tė, kompanijos ir jų šnipai pra
dėjo skelbti, kad tai esą 
streikierių suokalbininkų 
bai, nes jie buk tai bėgius 
dę, tai akmenų ant kelio 
krauną (o gal patįs geležinke
lių provokatoriai tai padaro, 
nes provokatoriai nesidrovi 
jokių priemonių, kad tik strei
ką sulaužius). Kiekviena <la- 
bar įvykstanti ant geležinkelių 
nelaime priskaitoma yra strei- 
kieriams. Taip buvo užvakar 
nusiritus nuo bėgių ties Wau- 
kesba North Western 
niui, kur inžinierius liko 
muštas, o keli pasažieriai 
žęisti, taip skelbiama apie 
laimę ant Illinois Central 
ležinkel.j, kur vienas liko 
muštas ir 3 sužeisti mažam 
solininiam vežimukui nušokus 
nuo bėgių, taip skelbiama apie 
visas geležinkelių katastrofas.

Bot geležinkelių šnipai tuo 
(lar nesitenkina. Jie puola ir 
terorizuoja ir pavienius strei
kierius, juos areštuodami ir 
paskui pr i mesdami jiems niej 
lagingus kaltinimus. Kai]) jau 
žinia, nesenai buvo

Geležinkeliai delei 
priežiūros ir delei netaisymo 
garvežių pasidarė labai pavo
jingi, lodei ant geležinkelių da-

kad Jun-

vis 
dar- 
išar- 
pri-

trauki- 
už- 
su- 
ne- 
ge- 
už- 
ga-

areštuoti

hidiana valstiją du lietuviai ir 
dar vienas streikicrius, kartu 
ir kito geležinkelio provokato
rius, kad apkaltinus juos išar
dyme bėgių ties Gary. Tas šni
pams nelabai pasisekė. Nors 
jie kankinimais ir privertė su
imtuosius pasirašyti po “prisi
pažinimu,” bet suimtieji prie 
pirmos progos prisipažinimų 
užsigynė, o šnipas vėl perdaug 
greitai išsidavė. Tečiaus suim
tuosius vistiek laikoma kalėji
me ir kartu puolama ant kitų 
streikierių. Taip vakar tapo 
areštuoti,. dar trįs streikieriai, 
Krank R. Hartm&n, 4217 Wen- 
tworth Avė., J. J. Boyle., 5120 
S. Uipon Avė. ir C. A. Kag- 
ham, 4848 Langley Avė. Juos 
kaltinama, kad jie “bandę” 
nuversti New York Central

juos bando surišti su pirmiau 
suimtaisiais streikieriais, kad 
ir anuos dar ilgiau galėjus ka
lėjime kankinti. Vieną jų, bū
tent Hartmaną, jau pasisekė 
kankinimais “prisipažinti*“, 
kad jie tikrai norėję nuversti 
tą traukinį ir, žinoma, kad jie 
visi yra komunistai.

Geležinkeliečių streikas gi 
tęsiasi be atmainų. Tik kova 
darosi labiau įtempta, nes tie 
nuolatiniai geležinkelių šnipų 
puolimai ant streikierių verčia 
streikierius lakytis dar atkak
liu ir su didesniu pasirįžimu 
kad streiką laimėti ir sunaikint 
niekingas geležinkelių pastan
gas suardyti streiką pagelba 
provokatorių. 

____
WASHINGTON, rugp; 31.— 

Atstovų butas priėmė bilių, 
sulig kurio bus paskirtas fede
ralinis anglių išdalintojas, su
teikta daugiau galios tarpvals- 
tijinės prekybos komisijai

pranešta 
spaudai Vašingtone paskelbti 
šio ryto laidos laikraščiuose ir 
yra padarytas toks pareiški
mas:

ir suėjo
su savo

iš savo
Jungtinių

priima

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
Vyriausybės yra svarbiųjų Eu
ropos Vyriausybių pripažintos 
de jure arba de facto 
j sutarčių santykius 
kaimynais.

“Suteikdama joms 
pusės pripažinimą, 
Valstybių Vyriausybė
domėn šių Vyriausybių faktinę 
žymaus laiko tarpe gyvavimą 
ir .sėkmingą išlaikymą savo 
sienose politinio ir ekonominio 
patvarumo.

“Jungtinės Valstybės 
nuosakiai nusistačiusios, 
suįrusios Rusijos reikalų 
gos negali duoti progos 
jos teritorijos atidalinimui 
šiuo metu Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos Vyriausybių, kurios 
yra tų žfeiųjų tautų pastatytos 
ir išlaikytos (indigenous popu- 
lation) pripažinimas, negali 
būti laikomas šio principo lau
žymu”.

Kol Kongresas išleis įstaty
mų apie įsteigimą reguliarių 
diplomatinių atstovybių, tol p.

buvo 
kad 

sęly- 
Rusi- 
i ir

Valstybių, Komisijonieriuin ir 
turės Ministerio rangą*

Man tai]) pat pa vesta, Ponas 
Ministeri, prašyti iš Lietuvos 
Vyriausybės laikino mano pri
pažinimo, kol1 bus 
formalis pareiškimas 
zekvaturos.

(pasirašo) Clement 
wards, Amerikos Konsulas.

paduotas
dėl ek-

“Vilenskaja Rieč” No. 10 
paduoda šitokį savo korespon
dento pranešimą iš Berlyno, 
duodamas jam antrašą: Hy-J 
mansp kledčjimas.

Ženevos žiniomis, girdi, Hy-į 
mansas ruošias naują sumany
mą Lietuvos ir Lenkų ginčui 
išrišti: Vilniuje liksianti da
bartinė administrativinai-civi- 
linė valdžia, bet J^enkų vyriau
sybės delegatui padėti tinka- 
*mai šalį valdyti Tautų Sąjun
ga skirsianti prancūzą ir ang
lą, kuriuodu kartu su delega* 
tu sudarysią Augščiausią ją Ta
rybą Vilniaus krašto ‘ reika
lams.

Šitokia tvarka esanti nusta
toma 6 mėnesiams, kuriems 
praėjus šiuodu Tautų Sąjungos 
atstovai pranešią apie savo val-‘ 
dymo pasekmes. Tuo prane
šimu atsirėmus, Tautų Sąjun
ga galutinai nutarsianti kam 
priklausąs Vilniaus kraštas 

(“Lietuva”).

Okupuotoj Lietuvoj
Garsusis Lydos apskrity Lie

tuvių mokyklų persekiotojas 
mokyklų inspektorius p. Woš 
atstatytas nuo vietos ir patrau
ktas teisman dėl kokių ten pi
niginių sąskaitų. .Jo vieton pa
skirtas • Braslavos apskrities 
mokyklų inspektorius. Jeigu 
Lydos endekai nepaims naujo 
inspektoriaus savo rankosna, 
gal nuo rudens Lyd>s apskri
ties lietuviai galės viešai mo
kyti savo vaikelius.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 31 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ....
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 frankų ....
Finų 100 markių .........
Franci jos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 auksinų .. 
Lenkų 100 markių .......
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guldenų ..... 
Švedų 100 guldenų .......
šveicarų 100 markių .... 
Vokietijos 100 markių .

$4.48
..
. $7.32 
$21.48 
$2.18 
$7.73 
$4.43 

...  7c 
.. l%c 
$16.83 
$38.90 
$26.46 
$19.02 
..... 7c

PINIGAI
LS \

AMERIKOS
! •

LIETUVON
EINA

PER

NAUJIENAS



Musy streiklaužiaii janli 
valdžia

__ I . 
James H. Maurer.

Nematytas neunijybes bruki- 
rpas, pradėtas du su viršum 
metų atgal Nacionalinės Išdir- 
bėjų Draugijos ir Prekybos 
skyriaus einančių savo Wall- 
gatvio ponų įsakymais ligšiol 
rado nepasisekimo mažne kiek
viename žingsny. Jų daug 
reklamuojamasis amerikinis 
darbininkų išliuosavimo .pla
nas nuo darbininkų unijų kiši
mosi neprigijo. Išleista milio- 
nai dolerių beaiskinat mielai 
yteuoiįienei savo pamylėjimų 
laisvų darbininkų, kuriems, jie 
manė, turi būti palikta laisvė 
dirbti ir skebauti kur tik ir ka
da tik darbdaviai jų reikalau
ja tokiu užmokesniu ir tokias 
valandas, kokias jie, darbdaviai, 
teiksis duoti; kad pragyvenimo 
brangis negalįs sumažėti kol 
nesumažės algos; ir algos tapo 
flukapiotos ne kartų, ne du, bet* 
kažkur tris ir keturis kartus.

Bet pragyvenimo brangis ne- 
^sumažėjo tiek, kad jis galima 
butų pastebėti. Nuomai net 
pakilo.

Ačiū tam iškilo streikai ir 
lokautai visoj šalyj einant nuo 
Atlanfiko iki Pacifiko krašto 
ir pramoninis slėgimas skau
džiai atsiliepė į organizuotus 
darbininkus, tečiaus neunijybes 
brukimas nepadarė veikmės. 
Priešingai, tasai brukimas, dar 
labiau suartino darbininkus. 
Gaižaus neunijybes brukimu 
bandyta sulaužyti Amerikos 
Darbininkių Judėjimo nugar
kaulis kardais sukeitus su Su
sivienijusiais Kasyklų Darbi
ninkais ir gelžkelių dirbyklų 
amatais.

Mažne po keturių mėnesių 
bandymo prisiversti angliaka
sius badu Wallgatvio bankinin
kai baisiai išsigando, išgirdę 
nuo kasyklų operatorių, kad 
organizuotų darbininkų eilių 
beveik nei vienas neapleido ir 
kad apie 75,000 neorganizuotų 
angliakasių prisidėjo prie orga
nizuotų eilk^; kad atatinkamai 
tam sumažėjo anglių iškasi
mas. Be to, streikuojantieji 
gelžkelių dirbyklų amatai strei
kui besitęsiant stiprėjo ir visi 
keliai tų atjautė, o kaikurie ir 
visai sustojo. Ir tai nežiūrint 
to, kad jie, kasyklų operatoriai 
naudojos visomis senų laikų 
įmonėmis streikui sulaužyti; 
kad tūkstančiai kompanijųNap- 
inokamų šerifų padėjėjų, mu
šeikų ir anglies bei geležies ka
syklų policijos su valstijinės 
policijos pagalba, bandė prisi- 

.versti darbininkus su teroro 
pagalba. Jie trukdė, grūmojo 
ir užpuldinėjo organiznotojus, 
areštavo streikininkus tūkstan
čiais be jokio reikalo, net už 
Amerikos vėliavos nešimų. Jie 
mušė moteris — vienų sumu
šė,o kuri buvo nėščia, apiplėšė 
inįenai prisidėjusio prie uni
jos streikininko pačių ir septy
nių savaičių kūdikio motinų, 
kėsinosi nulinčiuoti pasaulinio 
karo veteranų, vaikė ramius 
susirinkimus, išmėtė tūkstan
čius angliakasių iš kompanijų 
bakužių, išmesdami gatvėn ra
kandus ir jų savininkus. Strei
kuojančių angliakasių nuosavy
bė buvo naikinama ir jų šei
mynų gyvastims buvo pavo
jaus. Bet, nežiūrint viso šito 
teroro siutimo, streikininkai 
negrįžo prie darbo ir jų negali
ma buvo sukurstyti prie riau
šių, kad gavus priežastį juos 
išskersti.

Anglių šulinis sparčiai ma
žėjant ir angliakasiams nei 
kiek nemanant grįžti prie dar
bo darbdavių nežmoniškomis 
sąlygomis, angliniai baronai 
privertsi buvo prisipažinti, kad 
jie yra sumušti. Tatai jie krei
pėsi į savo valdžias, valstybinę 
ir valstijinę ir prašė jų pada
ryti tai, ko jie, bankininkai 
per savo prekybos skyrių, Na-' 

, cionalinę Išdirbėjų Draugijų ir 
kitas negalėjo padaryti — strei
kų sulaužyti. Tuojau s abi at-

,, i i -.......-mm. —
5jo pagalbon. Jungtinių Vals

tijų prezidentas išleido pareiš
kimų, kuriame jis labai pabrė
žė darbininkų teisę dirbti, sa
kydamas, kad laisvam darbi
ninkui turi būti apginta jo 
šventa teisė dirbti; kad angli
niai baronai turi iškelti žvaigž
des ir Juostas viršum savo ka
syklų atvarų ir kad jis, prezi
dentas, jei bus reikalo, panau
dos Jungtinių Valstijų armijų 
didvyringų skebų dievo duotos 
darbo teisės apgynimui.

iPennsylvanijos govemoras, 
drauge su kitais govornorais, 
savo uolumu tarnauti Wall- 
gatviui, pralenkė ir preziden
tų, be rešifų, ar kitų viešų vir
šininkų reikalavimo pasiųsda
mas valstijos miliciją į streiko 
zonas kam? Nuosavybei ap
saugoti? Ne, nes per visų strei
ko laikų nebuvo jokio pagrū
mojimo kompanijoms. Vienin- 
tėliai žmonės, kurių teisės bu
vo varžomos, gyvastys statoma 
pavojui! ir nuosavybė naiki
nama, buvo streikuojantieji an
gliakasiai, bet governoras, ži
noma, niekuomet nemanė var
toti milicijų kasyklų darbinin
kų gyvybės ir nuosavybės ap
gynimui ir, aš bijau, kad tokia 
mintis, jei ji įėjo kada į galvą 
prezidentui, butų buvusi pra
gaištinga.

Susivienijusių Kasyklų Dar
bininkų viršininkams paprašius 
pas governorą palapinių išmes
tų laukan ir gyvenančių vie
šuose vieškeliuose angliakasių 
gyvasčių ir nuosavybės apsau
gojimui, governoras nematė 
reikalo net atsakyti į jų prašy
mą, o Karo Skyrius Washing- 
tone pasakė, kad jis negali 
duoti palapinių tokiam tikslui.

Valstybine ir valstijinę val- 
džios ant galo išdrįso pasaky
ti kur jos stovi gyvasties ir 
nuosavybės gynimo klausimu. 
Tas priklauso nuo to, kam gy
vastis, ar nuosavybė priklauso. 
Prezjdento Ha rd ingo mylėji? 
mas “brangios visuomenės” iį’ 
laisvo darbininko teisių dirbti 
yra tiktai pa ten t i ilgas; jis žiuri 
į skebų kaipo į laisvą žmogų, 
kovojantį prieš unijos lirony- 
bę. Teisė dirbti yra išimtinė 
streiklaužio tiesa. Jis vienas 
legali pasiremti stipria įsta
tymo ranka savo darbo teisės 
apgynimui.

Ne taip labai senai daugiau 
kaip penkiems milionams vy
rų ir itioterų jų darbdaviai ne
davė teisės dirbti. Nieks ne
girdėjo,* kad šerifų padėjėjai, 
mušeikos, anglinių ir geležinių 
kasyklų policija su valstijos 
policija butų tuomet panaudo
ti apsaugojimui darbininkų 
nuo lokauto. Niekas nedrau
dė darbdaviams uždaryti sa
vo dirbtuves ir kasyklas. Pre
zidentas Hardingas tąsyk nepa
sakė , nei žodžio apie darbinin
kų darbo teisės gynimų. Mato
mai, teisė dirbti, jo nuomone, 
yra specialu privilegija, kuria 
gali gėrėtis tik .skobas, kuris 
savo klasę parduoda. Šitos 
rūšies pardavikas, nesiskirian
tis nuo Jūdos, ar Benedikto Ar
noldo, yra apsiaučiamas Ame
rikos vėliava, sveikinamas kai
po didvyris ir apginamas kiek
vieno valdžios viršininko, pra
dedant šerifo padėjėju ir bai
giant Jungtinių Valstijų prezi- 

’dentu. Ir bet, nežiūrint musų 
matomų valdžių reziume ant
spaudu ir nematomos Wallgat- 
vio galybės Amerikos dar
bininkų judėjimui nugarkaulis 
likosi nenulaužtas. Ir jo nenu
lauš. Priešingai, jis eis stip
ryn.

Musų streiklaužingų valdžių 
nepavykimas, tikiu, atidarys 
akis darbininkams taip, kad 
jie ateity sukels lokį jau karų 
savo pramoniniams ponams 
politikos lauke, kokį jie dabar 
veda pramoniniame lauke. Tą
syk uždrausti n iai teisėjai ir 
s t re ik lauž ian j an t įs vykdo vai

nueis užmarštin.
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Rezidencijos Te!. Yards 5142
ValK 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
denTistas

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

Nedėldienias pagal sutarimų 
• r

Lietuvos Atstoves 
pranešimas

Mėnesinė aukų apyskaita.
1922 m. \ gegužės menuo.

I. VALSTYBES REIKALAMS.
(a) Vilniaus Atvadavimui.
Og'lesby, Ilk, surinkta laike 

prakalbų, prisiuntė J- B. Va
liūnas A..................  $9.00

E. St. iLouis, Ui., surinkta 
laike, prakalbų, prisiuntė J. B. 
Valiūnas ......................   11.00

Brooklyn, N. Y., aukauja 
Tautos Fondas, prisiuntė K. J. 
Krušinskas .................. 135.18

Harvcy, III., aukauja S. L.
B. ,K. A. 255 kp., prisiuntė P. 
Daknis .............*............... #00•

Viso $157.18
(b) Lietuvos Kariuomenės 

Pulkui “Geležinis Vilkas”.
Gleveland, O., D. L. K. Vy

tauto Dr-ja aukauja “Geleži
niam Vilkui”, prisiuntė ,A. 
Ivinskas ......................... -17.00

(c) Įvairiems Valstybės Rei
kalams.

New York, N. Y., nuošimčiai 
už balandžio mėn. Baltic States 
Bank ..  ..........................: $3.65

Nuošimčiai už gegužės mėn. 
Baltic State Bank .......... 4.77

Viso .............. $8.42

Išlaidos: 1
■Nevv York, N. Y. (Baltic

States Bank) už išmainymą
čekių ................. . $ .62

Lieka ........... $7.80

II. LIETUVOS GYNIMO KO
MITETUI.

Brooklyn, N. Y., aukauja 
Tautos Fondas, prisiuntė K. J. 
Krušinskas .............. $1,600.00
III. LIETUVOS VAUUC SĄ
JUNGAI.

Brooklyn, N. Y., aukauja 
Tautos Fondas, prisiuntė K. J. 
Krušinskas .................. ( $206.13

So. Manelitester, Conn.,/ su
rinkta laike p. Žmuidzinavi

čiaus prakalbų, prisiuntė P. 
Ambrozas .........  30.71

Wilkes Barče, Pa., surinkta 
laike p. Žmuidzinavičiaus pra
kalbų, prisiuntė K. Dambraus
kas ............................... 100.00

Sclienectady, N. Y., surinkta 
laike p. Žmuidzinavičiaus pra
kalbų, prisiuntė K. Laureč- 
kis ................................. 33.04

Surinkta laike vasario 16 d. 
iškilmių, prisiuntė K. Laurec- 
kis .................................. 21.87

Sugar Notch, !Pa., surinkta 
laike p. Žmuidzinavičiaus pra
kalbų, prisiuntė kun. Vupšins- 
kas ...........   83.25

Union City, Conn., surinkta 
laike p. Žmudzinavičiaus pra
kalbų, prisiuntė V. Geciavi- 
čius ............................. 37.10

Niagara Falls, N. Y., surink
ta laike p. Žmuidzinavičiaus 
prakalbų, « prisiuntė J. Genys.

...................... 130.00
Plymoutli, Pa., surinktu lai

ke p. Žmuidzinavičiaus prakal
bų, prisiuntė Poškaitis .. 17.35

Forest City, Pa., surinkta lai
ke p; Žmuidzinavičiaus prakal
bų, prisiuntė J. Molušaus- 
kas .................................. 42.50

Mėnesinių mokesčių iš kolo
nijos surinktų, prisiuntė J. Mi- 
hišauskas ..............w ... 17.00

Waterbu'ry> Conn., surinkta 
laike p. Žnnlidzinavičiaus pra
kalbų, prisiuntė M. Krugelis 

............... . 95.25

Viso .............. $814.28

IV. LIETUVOS RAUDONAJAMKRYŽIUI.
Brooklyn, iN. Y., aukauja 

Tautos Fondas, prisiuntė K. J. 
Krušinskas .. ............... $140.00

SUTRAUKOJE
I. VALSTYBES REIKALAMS.

(a) Vilniaus Atvadavi
mui    $157.18

(b) Liet. Karino. Pulk.
'‘Geležinis Vilkas” .... 17.00

(c) Įvairiems Valstybės
Reikalam s ..................... 7.80

II. LIETUVOS GYNIMO
KOMITETUI ....... 1,600.0

III. LIETUVOS ŠAULIŲ
SĄJUNGAI .............. 814.28

IV. LIETUVOS RAUDO
NAJAM KRYŽIUI .. 140.00

Bendrai .. $2,736.26 f
Visos šios aukos pasiųstos

Lietuvon.
Lietuvos Atstovybė Amerikoje.

Wasliington, D. C.

Kl. Jurgelonis
I

ADVOKATAS
i

DUODA TEISIU PATARIMUS I1' ' 1 I •

r .______.....................................

n. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Vąlandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvio I 
ną vakarą, išskyrus utaminką ir Į 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 j - 
ryto. {

f

pabudink 

savo odį!

Pabudink savo odų su Life- 
buoy, kuris atneš stebėtinų 
pasekmių.

Stubos darbe, ofiso darbe,
, lauko darbe.—

Sunkiausis, šiurkščiausis 
darbas negali pakenkti svei
katai, naujumą ir minkštu
mų Lifebuoy odos.

Kasdieninis naudojimas 
kiekvienam darbininkui.
* Didelis RAUDONAS

šmotas

.LIFEBUOY
, SVEIKATOS MUILAS

Tel. Yards 1311
J. J. HERTMANAVICZIUS, 

3133 Emerald Avė.; 
Chicago, III.

20-ti Metai Biznyje
* ATLIEKA: 

Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 VV. 22nd St., kerte Leavitt SL
Telephope Canal 2552

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

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

LIETUVIS
Akių Specialistas

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyi.

ASS0CIAT10N BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Ant Bridgeporto
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

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

Namų Tel.: Įlydė Park 3395

ma

V. W. RUTKAUSKAS 1
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 533
Tel.: Central 6390

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

- ■■■■-■■ ------------------------ ■--------------------------------------------------------------4
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Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

ftaenturft 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir yisur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, • . Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kaun^, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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 j Lietuva 
siunčia telegramįii. 
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 geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
„TARKA”

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

Pirkite ”Vicuybės” Ben
drovės serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas,

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

'Rcikfikukite platesnių 
formacijų apie viską, 
sykito mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

tu
rą.- 

rei-

JBu visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.

Brooklun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

įbTbTd,.OToloTolo> roIOTOlOYYO'

i i

6

. Tel.- Hayrfiarket 3669 k
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare. ’
--------------- ,.7

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
1 Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. >-------------------------------—>

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 S’o. La Salio St.
' ,Room 706

Telephone Harrison 0421 
t_________' _____________ /

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak. /' 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 

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

Reikale kreipkitės 
3307 Auburn

Tel. Boulevard 4139

< K. S’IREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place

Tel. Canal 6513
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzem uoto jas
J. VVYAND’S, 2055 W. 22nd St.

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 
staigų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitemykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$18.50 ir aukščiau. Vyrams ii', vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbines ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; ncdūlic- 
mis iki 5 vai.

s. gorDon,
• Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.
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į KORESPONDENCIJOS Į
FOUNTAIN, MICH. Pirmą valandą po pietų susi-

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

dofl. nuėjo ir kas jais pasinau
dojo? Ne, ir dar kartine! Ir 
šitokias “atskaitas” duodami 
visuomenei komunistai vėl

Jei keista pasirodė “Viekš- 
niečiai’, kad aš “apie Viešąjį 
Knygyną anci laksi” nepasa
kiau, tai man nuostabu, kad jis

apsaugojus mokyklą nuo ne
geistinų trukdančių jos darbą 
įtekmių? Tad —- atsiprašau! 
mums tad nėra apie ką su

MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠERKA

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

drįsta reikalauti pinigų palai- iš mano “sieksninio straipsnio
kymui to viso feikerių Mzdo!

Iš Lietuviu ūkininkų gyvenimo; 
mandagus žulikas.

' Man beskaitant “Naujienas” 
nuostabu yra, kad nematau jo
kių žinių apie musų koloniją, lyg 
kad nebūtųk kas apie ją rašyti. 
Tuo tarpu Fountaine yra tikra 
letuvių ūkininkų kolonija; čia 
apsigyvenęs gana didelis 'lietu
vių būrys ir jau trečius metus 
kai turim lietuvį kalvį, kuris 
yra gerai išsilavinęs savo ama
te. Jis mums ūkininkams buvo 
labai reikalingas. •

Nesenai pribuvo dar du nau
ji ūkininkai, nupirkusieji ukes 
iš musų kolonijos agento J. že
maičio. Vienas pirko ūkę už 
$2200, o'kitas už $4600.

Ūkininkai gyvena gražiame 
sutikime, šią vasarą jie surengė 
keturis piknikus* Į visus suva
žiavo daug žmonių ir visi links
mai laiką praleido, be jokit 
kerštų iry^aidų. Nors ir tarp 
ukininkų/yra visokių pakraipų 
žmonių, bet visi gyvena sutiki
me.

A. Baravykas turėjo operaci
ją; sirgo aklosios žarnos užde 
gimu-apendicitis. Po operacija 
pasveiko ir pradeda jau po tru 
pūtį dirbti.

D. Butas taipgi turėjo opera 
ciją; rodoąi turėjo vėžį vidų 
riuose, bet operacija nieko ne 
gelbėjo. Jau ketvirtas mėnesis 
kaip kovoja su mirtimi. Gydyto
jas sako, kad jis vargiai bepa- 
sveiksiąs.

Pavasarį atvyko čia iš Chica- 
gos jaunas vaikinas Pranas Po
vilaitis. Keletą mėnesių jis dir
bo pas V. Martynaitį, paskui 
buvo pristojęs dirbti pas kriau
čių. Dirbo kol apsipažind su vi
sais. Apsipažinęs jis pasidavė 
esąs kokios tai Chicagos kompa
nijos agentas ir pigiai pardavi
nėjo cukrų už $5.00 100 svarų, 
kuomet krautuvėj reikėjo mokė
ti po 9c. svarui. Visi, žinoma, 
pirko iš jo, kiekvienas įmokėda.- 
mas po 75c. už kiekvieną 100 
svarų užsisakyto cukraus; li
kusius pinigus, jis sakė, jie už
mokės, kada pareis cukrus.

Jis to cukraus pardavė gana 
daug ir padarė gražaus pinigo 
Nuėjęs į kitą miestuką, Coster. 
pasidėjo bankan $6.00 ir gavę 
čekių knygelę. Parvažiskęs at
gal į Fbuntainą su ta čekių kny
gute, jis pradėjo pirkti viską 
kas tik jam papuolė ir vis mo
kėjo tekiais. šitaip jis pasidarė 
iš Fountaino biznierių apie 
$200 ir ryto sulaukęs, pasisam
dė automobilių ir nuvažiavo j 
Ludingtoną laukti cukraus par- 
vežant iš Chicagos.

Kada 9 vai. rytą bankui atsi
darius biznieriai sunešė savo če
kius, tai kasininkui pasirodė 
keista, kad tiek daug čekių to 
paties žmogaus išduota viena 
diena ir jis per telefoną paklau
sė Costero banko, ar ten yra j c 
pinigų. Gavus atsakymą, kad 
nėra, telefonuota Ludingtono še
rifui, kad jis jį areštuotų, bet 
Pranukas su cukrumi jau buvo 
dingęs.

Dabar žmonės tik ir kalba 
apie pigi; cukrų, o biznieriai ap
gailaudami siutų, cigarų ir žie
dų sako, kad jis buvęs gana man- 
dagris žulikas.

rinkimą atidarė susirinkimo šau
kimo komiteto narys J. Kava
liauskas. Jis paprašė susirinku
sių išsirinkti susirinkimo vedėją. 
Vedėju tapo išrinktas J. žemai
tis ir jis paprašė Žemaičio užim
ti savo vietą.

Pirmininkui paaiškinus susi
rinkimo tikslą, tapo pakviestas 
jaunas hazletonietis-I. ž. kalbė
ti. Kalbėtojas kalbėjo rimtai, 
punktą po punkto aiškindamas 
St. Seimo priimtus Lietuvos įs
tatymus ir parodydamas, kokie 
jie nerimti ir Lietuvos žmonėms 
kenksmingi yra.

Jo išvedimu buvo, kad toji 
konštitucija būtinai turi būti 
pertaisyta, jei mes norim, kad 
Lietuva ir jos žmonės sulauktų 
gerovės.

Pabaigęs savo kalbą, jis per
skaitė šitokią rezoliuciją:

“Hazleton, Pa. 
“Rugp. 27 d., 1922 m.

“A. Stulginskui, Lietuvos 
St. Seimo Pirmininkui, 
Kaunas, Lietuva.

“Kadangi Lietuvos piliečiams 
Amerikoje tapo paskelbta priva
loma registracija, uždedanti 
jiems žymias pinigines duokles 
ir grasinanti pavojum betekti 
pilietybėj teisu; bei turto'Lietu
voje, tai masinis lietuvių susi
rinkimas svetainėje po num. 128 
Green St., W. Hazleton, Pa., šią 
dieną kreipiasi į Lietuvos Stei
giamąjį Seimą, kad jisai panai
kintų tuos skaudžius patvarky
mus; ir

“Kadangi konstitucija nepa
naikina mirties bausmės; ir

“Kadangi prezidentui sutei
kiama nepaprastai .didelė gale: 
Seimą paleisti, įstatymus at
mesti, pačiam įsakymus leisti, 
konstitucines žmonių teises sus-, 
penduoti ir karo stovį paskelb
ti; ir

“Kadangi ji nesuteikia žmo
nėms sąžinės laisvės, įverčia už
laikyti konfesionalines mokyk
las ir neduoda darbininkams tei
sės organizuotis ir streikuoti;

“Tai mes teisybės vardu rei
kalaujame, kad Lietuvos St. Sei
mas tuos įstatymus atmainytų.

(Pasirašo Komitetas) V
J. Kavaliauskas, 

J. žemaitis.”
Perskaičius rezoliuciją vienas 

susirinkusių atsistoja ir sako:
“Kądangi tamsta esi šios ša

lies pilietis, tai Amerikos tiesos 
tą draudžia. Na, o jeigu aš ne- 
siregistruosiu Lietuvos piliečiu, 
ar tada trotinu Amerikos tiesas, 
ar ne. — Nu tai į penk'Ią su Lie
tuva ir jos tiesom, aš čia busiu 
Amerikoj. Ką tie įstatymai pa
liečia, tie tegul ir protestuoja, V • t •o as einu sau.

Ir pakilęs eina iš svetainės 
laukan; paskui jį dar trys aplei
džia susirinkimą. Pasilikusieji 
gi ramiai priėmė minėtą rezoliu
ciją, apgailėdami, kad dar ran
dasi tokių tamsių žmonių, kurie 
nieko neišmano.

Susirinkime buvo taipgi iš
reikšta papeikimas Lietuvos At
stovybei Washingtone, kuri rū
pinasi ne Lietuvos piliečių gero
ve Amerikoje, o tik taip sau at
siųsta, kad ' mes ją šertume, 
kaip caro laikais ūkininkas, ne
užsimokėjęs mokesčių, turėda
vo šerti kazokus zakutninkus su

BROOKLYN, N. Y. >

Nesvietiška drąsa.

Aš tikiu, kad visi jau matė 
Brooklyno oigankos atsišauki
mą, kad žmonės dėtų pinigus 
į jos bedugnį maišą. Ji pra
šo, kad sudėtų nors 5,000 dol. 
kitaip busią blogai. Tai tikrai 
bedugno maišas; duok ir duok 
ir niekad nepripildysi. Reikia 
žinoti, kad visi komunistų fon
dai yra jos kontroliuojami ir 
dalis tų pinigų vis pas juos 
pasilieka ir vis da neužtenka. 
Nepersenai tapo suorganizuo
tas fondas “šelpti Lietuvos 
draugus” ir nuo jo įsikūrimo 
Lietuvon tapo pasiųsta ę()0 
dol., o arti 300 dol. pasiliko 
cigankai “už patarnavimą”. 
Vadinasi du trečdaliai surinktų 
pinigų “Lietuvos draugams” 
arba kitiems dalykam nueina 
ten delko aukos renkamos , 
vienas trečdalis pasilieka 
Brooklyno Maskvoje. Kartais 
gal ir pusiau pasidalina. Visiem 
yra žinoma, kad komunistai 
turėjo A. ir Liet. Darb. Gclg. 
Fondą. Į tą fondą jie turėjo 
surinkę keletą tūkstančių dol. 
Bet kaip tas. fondas užbaigė 
savo dienas — mažai kam ži
noma. To fondo sekretorius 
buvo V. J. Zabulionis, o kon
troliavo jį ir raktą nuo jo tu
rėjo Brooklyno ciganka. Kada 
įvairios draugijos pradėjo rei
kalauti iš to fondo atskaitų, 
tai jo sek r. paskelbė, kad fon
dą likviduoja. Bet kokią at
skaitą visuomenė gavo už jų 
sudėtus pinigus? Komisijos, 
kurios peržiurėjo sekretoriaus 
vedamas kyngas, paskelbė, kad 
ji nesutinka su Zabulionio pri
duotomis bilomis. Sako, kad 
pas Zabulionį turi rastis da 1,- 
000 d/1. Bet Zabulionis nesutin
ka su komisijos paskelbtomis 
atskaitomis ir reikalauja Lais
vės, kad ji fotografuotų bilas, 
dėtų į laikraščius ir parodytų 
kam pinigai išmokėti. Bet 
Brooklyno Moskva tyli. Komi
sija paskelbdama atskaitas sa
ko: “Į Lietuvą pasiųsta $3,500 
už kuriuos laukiama bilų”. Gi 
Zabulionis Darb. Tiesos nr. 22 
sako: “Aš šitų nežinau. Todėl 
aš čia ir pasakau, kad — ne- 
siunčiau šitų pinigų į Lietuvą”. 
O reikia žinoti, kad per Zabu
lionio rankas visi pinigai ėjo. 
Apie tai knygų peržiūrėjimo 
komisija sako: “Fondo įplau
kas priėmė ir išmokėjimus da
rė Fondo sekr. V. J. Zabulio
nis”. Komisija duoda dar pla
tesnę “atskaitų”, bet sekreto
rius nesutinka; kad nesutinka 
tai puse bėdos, galėtume saky
ti, kad pinigus “nukniaukė” 
lai nesutinka, bet kodėl Zabu
lionis reikalauja fotografuoti 
bilas ir parodyti visuomenei, o 
“Maskva” apie tai nieko nesa
ko? Kame čia dalykas? Bet 
to dar negana. Zabalionis sa
ko: “Jei visi tie, kurie pasira
šė, po ta atskaita, pasakys vie
šai: sakyk, kur tie pinigai yra 
arba kas atsiliko, tai aš tuo
met pasakysiu viešai”. Ką-gi 
tai reiškia? Ar tai šitokią at
skaitą visuomenė turi gauti už 
jos sudėtus pinigus? Ar vi
suomenė žino, įkur jų sudėti

Tai pasiutusi drąsa Brook
lyno cigankos. Aš žinau, kad 
daugiau protaujantys žmonės 
neduoda ir neduos, bet yra len
gvatikių, kurie mažai skaito 
laikraščius ir mažai protauja 
—iš šitų žmonįų komunistai 
stengiasi iščiulpti paskutinius 
centus. Man negaila jūsų pi
nigų, bet pirmiau užsisiųkite' 
tą maišo skylę, o paskui dėkit 
pinigus, kitaip niekad jų nepri- 
sotysit. —.Serbas.

‘ i” 
turinio nesugebėjo tarp kita ko 
suprasti, jog pastarajame ma
no ginama tik ta įstaiga, ku
riai aš atstovauju, visai nesi
kišant į Knygyno Komisijos

Naujienų Skaitytojas.

HAZLETON, PA.

Protesto susirinkimas prieš re
gistraciją ir St. Seimo priimtą 

konstituciją.

Rugpiučio 27 d. Hazletono ir 
apielinkės lietuviai turėjo ma
sinį susirinkimą Y. D. svetainė
je, 128 Green St., West Hazle- 
tone, Pa., kad užprotestavus 
prieš patvarkymą verčiantį 
Amerikos lietuvius regstruotis 
Lietuvos Atstovėbe, ir Lietuvos 
St. Seimo priimtą konstituciją, 
varančią Lietuvos žmones atgal į 
viduramžių tamsybes.

jų arkliais, ir dar jiems po 6 
auksinus į dieną mokėti, jei jis 
nebuvo užmokėjęs valdžiai mo- 
<estų. žmonės juos, žinoma, 
keikdavo, bet ten zakutninkai 
turėjo prasmės; caras, teisingai, 
ar neteisingai, skaitė save šei
mininku. Čia gi minėtoji atsto
vybė negali to pasakyti apie sa
ve.

Taigi butų daug sveikiau ne 
;ik Amerikos 'lietuviams, bet ir 
Lietuvos valdžiai, jei ji savo ši
luos zakutninkus ątsiimtų\ir į 
jų vietą atsiųstų žmones tinka
mus tai vietai užimti.
Komitetas: Juozas Kavaliauskas

551 Cleveland St., •, 
Hazleton, Pa.

Amerikos Doleriais
Išmokama

visuose Lietuvos 
miestuose

Siunčiant Amerikos doleriais 
2 kart daugiau, pinigų, negu 
siunčiant markėms, i

— Kuomet siunti pinigus 
markėmis, tad laike vietos pa
siekimo yra vertos % siųstų 
Pinigų.

Siųskit dolerius per mus; už
sakymus priimam' ir laiškais.

30 metu pinigus siunčiame
Schiff and Co.

State Bank,
728 W. Roosevelt Road
Turtas $5,000,000.00

Del Viekšniečio priekaištu
9

‘^Draugo” 131 nr. šių melų 
birželio mėn. 5 d. tilpo šmei
žiantis mane tūlo IViokšnie- 
čio” straipsnis. Kadangi va
saros'atostogų metu mano ve
damos mokyklos reikalais pri
verstas buvau nuolat išvažiuo
ti iš Viekšnių, tai negalėjau 
ankščiau atsakyti. Pasisteng
siu kuotrumpiausiai dabar tai 
padaryti.

Netiesa, kad mano “Vardan 
teisybes” straipsnyje užpuola
mas kun. Būdvytis: rašiaii jį 
tiksli/, “kad parodžius, kiek 
čia (Būdvyčio laiške) prasi
lenkimų su liesa, žeminančių 
mokyklą ir tuos asmenis, ku
rie darbuojasi”, — reiškia; kad 
apsigynus, o ne puolus.

prievoles pačiai atsakyti į lie
čiančius ją šmeižtus.

Kąd p. “Viekšniečio” turima 
palinkimo netikusiai komen
tuoti svetimus žodžius, man 
aišku iš sekančio jo pasaky
mo, buk kun. Būdvyčio buvo 
siūloma aprūpinti knygomis 
neturtinguosius mokinius. Apie 
tai jo laiške, įlipusiame “Drau
go” 54 nr. “anei takšt” nėra 
pasakyta. Pridursiu čia, jog 
Viekšnių vidurinė mokykla 
turi savo knygyną, kuriame 
priskaitoma apie 800 knygų lie
tuvių kalboje ir 600 — rusų; 
knygomis naudojasi visi mo
kiniai —i turtingi ir neturtin
gieji. " * i

Pagaliau nieko prieš netilę 
riu, jei mano pavardė links
niuojama daugiskaitoje; tai ro
do, kad “Viekšnietis” šiek tiek 
pramokęs gimtosios kalbos; 
bet įtarti mane kokiame’ no
rint biznyje gali tik tas, kam 
arba galvoje negera, arba pro
fesionalas šmeižikas. O gal 
“Viekšnietis” mano pastangas 
pastatyti Viekšniuose mokyk
lai namą ir kreipimąsi į Ame
rikos lietuvius — paremti mus, 
vadina biznį, arba gal tą, jog 
rūpinamasi, kad kultūriniai 
mkčlus jo gimtąją vietą, kad

tamsta, ponas “Viekšnieli”, 
kalbėti. Plusk sau, sveikas, 
rašyk savo skystus straipsnius- 
tabalaikas, šmeižk, o mes sa
vo keliu eisime, su tuo dides
niu energingumu mums tekusį 
kultūrinį' darbą dirbsime, ir ne
abejojame, kad bus ir lokių, 
kurie panoVės mums padėti.

—Alf. Taškunas.
1922 m. 'Rugpjūčio 7 d. 
Viekšniai.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

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

(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 

k----------------------------------------------- 9
____________ - • ,

Generliškas Kontraktorius ir 
Buda voto jas

Juozas F. Daytonas
Ofišas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

’ Dr. I. E“. MAKARAS
JLietuvys gydytojas ir Chirurgas. 

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

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

Dvigubos 
stampos ut- 
arninke ir ke 
tverge. Už 
pilnų knyge
lę mokame 
$3 tavorais 
bile kokio de-

Gatvekarių tikietus 
parduodame

partmonto musų krau
tuvės, arba $2.50 cash.

Jonas Lukas
Generalis pardavėjas 

No. 5. Busiu dėkingas 
už atsUankypią, o su
teiksiu geriausi patar
navimu.

PUSMETINIS MARŠKONIU OAIKTU IŠPARDAVIMAS
Per metus yra žinoma L. Kle’.n krautuve, kaipo vienas iš didžiausių šaltinių marškonių dalykų. Šis išparda
vimas yra svarbiausia kiekvienam namui, kuris tik mie stą pasiekia, kadangi siūlo puikiausius marškonus už 
nepaprastai žemų kainą.

Lengvi »-> O J J • O v • M T LengviIšmokėjimai/^Uį^lls/ęaRtt/laai/agTaZlS/Va/TllZS’^čjimai

Paštu 
telefonu už
sakymo ne
pildome ant
šio dalyko.

Bridge '
Lempos

Padarytos (likto Ra
štingo — gražiai ap- 
trimuotos — plati 
apačia — prideda
mi ir atimami rei
kalingi daiktai. Juo
dos ir polychrome 
baigimo.

$98.50
3 šmotai — Davenport, kėdė ir 
supamoji 
kėdė

Vclouro apmušta seklyčios 
setas

Šis parankus 3 šmotų setas
— padarytas pagabumui ir 
pailsini — Queen Anne ma-

hogany baigimo rėmai — springsinė sėdyne — pasi
rinkimas velouro viršais — puikiausios vertės, kuo
met kada nors buvo siūloma Chicagos Kfi 
šeimyninkėms — visas setas

Itališkas atgimties dining setas 
Amerikoniško walnut, naujo ir populiario dezainini- 
mo, padaryta, kad laikys per metus, už didelio su-
taupymo kainą.
Stalas — stambus, 42x 
54 viršus, platus kraštas, 
6 pėdas išskečiamas, ko
jos ir skėstuvas puikiai 
nutekinta, specialiai ap- 
kainuota

$36.50
$3 į mėnesį

Kėdės —• tikrai tinkan
čios prie stalo pilnas box 
sėdynės išdirbimas, nuo- 
laidais kraštais, mėlyno 
tapestry, specialiai viena

$8.50
$3 į mėnesį

Englander dubeltava Da-Lova

Sustumiamos mados — tvirti plie
no rėmai—pilkos — nuo rudos ap

saugoto baigimo —■ visas vatos

matrasas — margulys cretonne ir

$19.85šiaip aiškus 
tiktai

$2 į mėnesį

Amerikoniško Walnut Dining Setas 5 
šmotai, — specialiai tiktai
Stalas — Queen Anne 
stailo — pailgai apvalai
nas viršus, 42x54 — G 
pėdas išskečiamas, 6 ko
jos — tvirto padarymo, 
specialiai

$27.45

$46.85
Kėdės — aukštu užpa
kaliu, plačia slip sėdyne, 
tikros odos apmušimas, 
specialiai viena

$4.85
L. Klein, trečios lubos

Walnut Dreseriai
Su dideliais 4 sta
lčiais, tvirta apačia, 
franeuziškas veidro 
dis; specialiai

$39.75
$3 į mėnesį

Puikaus mahogany 
baigimo — tvirto iš
dirbinio — gražiai 
tekintos kojos ir skė 
stuvai. Specialiai po

$3.95

Baigusi 
Akušeri- 

os kolegė 
ą; ilga 
praktika
is! Penu- 
silvanijos 
hospitalfc- 

te. Pasės- 
dingai 
tarnauja 

prie gini 
lymo. Du« 
la rodą vi 
mokiose li
rose ir ki
ekiuose rel 
caluose mo 
terims ir
merginoms.

^■uS.iiERZMAN^l
Ifl RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

‘'Dienomis: Cana) 
8110 arba 857 °

N akt. Drexel 959 
Boulevard 4186

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

y, ■ ——=====i

Telefonai

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

’ paties . .
DR. G. M. GLASER

«• Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

‘ Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

4 OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki ' 

į 5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880 

.................... .......................  ...............J

Telefonas: Boulevard 7042

• OR, C. Z. VEZELIS Į
* Lietuvis Dentistas ■■ *712 South Ashland Avė.■
g arti 47-tos gatvis

Tel. Pullman 5432 •

A. SHJJSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(BanienS)

3 colių stulpeliais misin
ginės lovos

Dideliais antgaliais ekstra 
stambiais virbalais — En- 
glish gvąrantuoto lakerio
— satin ir

žiuota
$2 i

polet baigimo 
aprube- <23.75 □ta w

mėnesį

Dreseriai
Geros mieros apačia, gilus stalčiai, 
su franeuziško stiklo veidrodžiu — 
royal ųuarter aržuo- C 1 A OJE 
lo baigimo

$2 į mėnesį

Akuierka
3113 S.Halsted
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
vpatišką rižių- 
rėjimą. 3nodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas h 

Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 8114 W 42b4 84.

Tel. Lafayette
Vai. 1—4 ir 7—9 NW
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drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
lŪ. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams .—.... .........———^8.00
Pusei metų-------------    4.50
Trims mėnesiams   —— 2.25 
Dviem mėnesiam —...... ........1.75
Vienam mėnesiui 1.04

Chicagoje per nekiotojusi
Viena kopija ..... ..........................- 8c.
Savaitei ____ ■■■■ ............a — l°c-
Mėnesiui u.------- -—..................- 75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoje 
paštu:

i Metams-----------------— ——
Pusei metų ..........................—
Trims mėnesiams - ------------
Dviem mėnesiam ——---------
Vienam mėnesiui --------------
Lietuvon ir kithr užsieniuose

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu. 
j - -.”..... H "=

Naujas karo 
pavojus.

Turkai kariauja su
kais. Pirmuosius remia vie
nos didžiųjų valstybių, ant- 

‘ ruosius — kitos. Jos negali 
susitaikinti tarp savęs dėl 
kontrolės Konstantinopoly
je ir Mažojoje Azijoje.

Bet dabaf kilo dar naujo 
ir daug didesnio, karo pavo
jus. Jugo-Slavija ir Vengri
ja renka savo kariuomenes 
ties Austrijos sienomis, ka
dangi Austrija ketina susi
jungti su Italija. Už jugo
slavų nugaros štovi Franci- 
ja; o Anglija eina išvien su 
Italija.

Kiekviena valandų tos ma
žosios valstybės, gyvuojan
čios senosios austrų-vengrų 
imperijos teritorijoje, gali 
kibti vienos kitoms į plau
kus. Ir jeigu jos susipeštų, 
tai ir stambiosios valstybės 
įsiveltų } peštynes.

Tai taip dedasi už trejeto 
metų po Versalės taikos!

Kapitalistinių, valstybių 
politika yra tokia, kad ji 
nuolatos gimdo naujus ir 
naujus susirėmimus. O tai 
yra dėlto, kad ji vadovauja
si prieštaraujančiais vieni 
kitiems interesais.

Kapitalistinės politikos 
tikslas yra ginti kapitalistų 
reikalus. Kapitalistai gi 
yra konkurentai vieni ki
tiems. Jie stengiasi sumuš
ti kits kitų biznyje. Atski
ras kapitalistas kovoja prieš 
kitus kapitalistus; viena ka
pitalistų kompanija kovoja 
prieš kitas kapitalistų kom
panijas; ir vienos šalies ka
pitalistai kovoja prieš kitų 
šalių kapitalistus.

Šita tarpusavinė kapitali
stų kova nustato politikų tų 
valdžių, kurias kontroliuoja 
kapitalistai, — tiek viduji
nę, tiek tarptautinę. Todėl, 
kol valdžios bus kapitalistų 
rankose, tol karo pavojus 
nebus pašalintas. Jis iš
nyks tiktai tada, kai vald
žios pateks į darbininkų kla
sės rankas.

Bet jeigu karo pavojus 
šiandie yra neišvengiamas,

tai dar nereiškia, kad su 
juo negalimą kovoti. Kapita
listinės valdžios nesiskubins 
pradėti karą, jeigu jos ma
tys, kad žmonės nenori lieti 
savo kraują, ir gali sukilti 
prieš jas. Bet dar labiaus 
jos bijosis karo, jeigu ma
tys, kad jau yra gerai susi
organizavusi darbininkų kla 
sė, kuri, kapitalistinėms vale 
žioms suklupus, gali paimt) 
pasaulio vairą į savo rankas.

Pasekmingiausias būdas 
kovoti su karo pavojum yra 
šviesti ir organizuoti darbi
ninkus.

“REVOLIUCIONIERIŲ 
IŠGĄSTIS.

Juokingi žmonės tie komunis
tui! Jų laikraščiai ir agitatoriai 
diena iš dienos reklamuojasi, 
kaipo komunizmo skelbėjai, ke
lia į padengės Rusijos bolševikų 
valdžių ir giriasi, kad jie esą 
ištikimi “Komintęmb kareiviai”; 
bet kaip tik jie pamato.sau pa
vojų, tai tuojaas ima ir užsigi
na viso savo komunizmo.

Paskutiniu laiku valdžios de- 
tektyvM, norėdami parodyti sa
vo darbštumų, suėmė keletą ko
munistų agitatorių ir pranešė 
per laikraščius, kad jie ketina 
da ir daugiaus jų suimti. Ir štai 
komunistų spauda ir jų organiza
cijos pakėlė riksmą: “Mes ne 
komunistai! Mes jokių pienų 
prieš valdžių nedarome! Mus po
licija bereikalingai persekioja!”

Pirmutinė pasiskubino atsi- 
žegnoti nuo visokių ryšių su ko
munistais “Friends of Sovlet 
Russia” draugija (kuri po prie
danga Rusijos badaujančiųjų 
žmonių šelpimo kaulija iš publi
kos pinigus bolševikiškai propa
gandai). Paskui atsižegnojo vie
nas po kito ‘“darbininkų parti
jos” organai.

Chicagiškis tos “partijos” 
skeblapis persigandęs praneša 
savo skaitytojams, kad policijos 
agentai jau ir pas jį padarę “vi
zitą,” teiraudamiesi, ar jisai ne
turįs ryšių su komunistais. O 
Brooklyno ‘ Laisvė” rašo, kad 
net visos “darbininkų partijos” 
blusos iš baimės numirusios. Ji 
ketinusi laikyt savo suvažiavi
mų rugpiučio 28 d., bet po to, 
kai policija suareštavo keletą 
“darbininkų partijos” vekėjų, 
tai ji nutarusi atidėt savo suva
žiavimų iki rugsėjo 11 d.

Mums kuomažiaųsia rupi, ką 
daro policija su komunistais. 
Jeigu komunistai tikrai kovotų 
už laisvę, tai kiekvienas padorus 
žmogus turėtų kelti griežtus 
protestus prieš jų persekiojimą. 
Bet komunistai nepripažįsta lais
ves ne savo partijos žmonėms. 
Tenai, kur komunistams pasise
ka įgyti galią, jie smaugia žmo
nių laisvę aršiaus už pikčiau
sius despotus. Pažiūrėkite, ką 
daro-komunistai Rusijoje, kur 
jie turi valdžią savo rankose. 
Atsiminkite, kokius kruvino 
keršto straipsnius skelbė Ameri
kos komunistų šunlapiai, kada 
Rusijos bolševikai nėrė kilpą 
ant kaklo socialistų revoliucio
nierių vadams!

Jeigu komunistai nepripažįsta 
kitokių pažvalgų žmonėms nė 
žodžio, nė spaudos, nė susirinki
mų laisvės, ir net skaito ją “bur- 
žuazišku išmistu”; jeigu jie rei
kalauja mirties bausmės socia
listams ir garbina terorų, — tai 
jie nėra nė kiek geresni už tuos 
kapitalistinės valdžios agentus, 
kurie daro ant jų “oblavas.”

Bet mes norime persergėti 
tuos darbininkus, prie kurių 
lenda komunistų agitatoriai, jieš- 
kodami sau pelno arba simpati
jų. Tegul tie darbininkai pagal
voja. i

Ką gero padarė kopnunistai 
per trejetą metų sživo veikimo 
Amerikoje? Nieko gero. O žalos 
pridirbo begales: suardė arba

organizacijų; pasėjo neapykan-’lėjįmą dėl komunistų? Tie žmo- tai busiančiu sušaudytu. Pats 
tą ir demoralizaciją darbininkų nės skaudžiai nukentėjo; bet savaime suprantamas daiktas, 
miniose; kėlė suirutę darbinin- komunistų vadai, kurie įtraukė kad graikai po tokio persergė- 
kų unijose laike kiekvieno di- juos į bėdą, paspniko, pasinau- jimp “įtikėjo”, jog juodu tu- 
desnio streiko; padėjo įsigalėti 
klerikalams ir kitokiems darbi
ninkų priešams.

Kada komunistai ėmė organi
zuotis Amerikoje, tai jie skelbė, 
kad jie suvienys po savo vėlia
va visą darbininkų klesą ir nu
vers kapitalistų valdžią. Bet vos 
tiktai užniko juos gaudyti, poli- ketinama sukelti “milžinišką 
cija (apie pustrečių metų atgal) J fondą;” bet jeigu į policijos ran- 
kaip jie, lyg žvirbliai, sulindo į kas paklius koks paprastas žmo- 
šakas ir pasislėpė. Atgavę kva-'gelis, tai jisai galės pats savim 
pą, jie vėliaus išlindo į atvirų rūpintis, 
orą, bet jau užsidėję “legališ- 
kas” kaukes ir pasivadinę “dar- ninkams laikytis *ikuotoliausia 
bininkų partija,” kad policijos nuo tų humbugierių. 
agentai nepažintų jų. Vienok po
licija ėmė vėl juos gaudytu ir tija” (kurion apart tiesioginių 
jie, kaip tik pamatė pavojų, Maskvos agentų niekas beveik 
tuoj aus pradėjo dumti į km- nėra įstojęs) yra, kaip patys jos 
mus.

Ar šitie faktai neparodo, kad 
komunistai yra didžiausi mela
giai ir pagyrų puodai, kokių yra 
svietas regėjęs? Jeigu jie tikrai 
tikėtų į savo komunizmą, tai jie 
nesigintų savo vardo ir nesidė- 'gali nubausti jį kalėjimu 
tų maskos ant savo veido. Jeigu 
jie jaustųsi esą galingi nuvers- pat bausmė tečiaus 
ti valdžią, tai jie nelįstų į palė
pę nuo tuzino policistų!

Mes nekaltiname komunistų, 
kad jie stengiasi išgelbėti savo šitokios 
kailį; bet mes kaltiname juos, turi laikytis ištolo, jeigu jie ne- 
kad jie apgaudinėja darbininkus, 
skelbdami jiems tokius dalykus, 
į kuriuos jie patys netiki, šitam1 pistais 
humbugui turi būt padarytas kokį nofs reikalą, reikia pareL 
galas, nes jisai ne tiktai demo-, kalauti, kad jie kartų ant visa- 
ralizuoja darbininkus, bet ir dos • atsižadėtų visokių slaptų 
dažnai įtraukia juos į bėdą. j organizacijų ir pertrauktų ry- 

Atsimenate, kaip dveji suvir- šius su viskuo, kas yra priešin
simi metai atgal kelios dešimtys ga įstatymams. O jeigu jie to 
lietuvių darbininkų pateko į ka-( nenor, tai tesižino!

rėjo tik 7 milionus ir nuvyko 
į vyriausybę jų atsiimti. — 

Ateikite ryto. Dar nesuskai
tėme pinigus, — buvo atsaky
mas.

Bet ir ant rytojaus pinigai 
__  - 'dar buvo nesuskaityti, o savai- 

komunistų vadų paliuosavimui (tei laiko prabėgus Konstantini-
■ • ’ “ di ir Popandopulo liko vėl areš

tuotu ir etapu nuvaryti išpra
džių į Novorosjisko, o paskui, 
prasėdėjusiu čia dvį savaiti, į 
Annaviro kalėjimų. Be jokio 
tardymo čia graikams prisiėjo 
sėdėti visų mėnesį. Po to juo
du liko paliuosuolu ta sąlyga, 
kad kuogreičiausia išsikrausty
tų iš Armaviro.

O kaip bus su mudviejų 
pinigais? —i kukliai paklausė 
graikai.

—Gerai, ateikite ryto.
Pas graikus sužibėją vilties 

spindulys — pagalios, išsineš* 
dinti iŠ “socialistinės” respub
likos. Bet ant rytojaus juodu 
vėl buvo areštuoti ir pasiųsti 
į Ekaterinodarsko kalėjimą, 
kur be tardymo prisiėjo kalė
ti tris mėnesius... Išpradžių

dodami tais pinigais, kuriuos jie 
turėjo savo fonduose. Vieno tik
tai Stilsono išvadavimui komu
nistai tuomet išleido apie $25,- 
000, sukolektuotų iš lengvatikės 
publikos.

Dabar bus tas pat. Suimtųjų

Mes todėl patariame darbi-

Korpunistinė ‘'darbininkų par-

bosai sako, tiktai slaptos komu
nistų partijos įrankis. Bet slap- 

1 tos politinės organizacijos yra 
I Amerikoje draudžiamos; jeigu 
' valdžia suseka žmogų, priklau- 
' santį tokiai organizacijai, tai j!

arba 
deportuoti iš Amerikos. Tokia 

gręsia ir 
tiems žmonėms, kurie priklau
so‘“partijai”, susirišusiai su 
slapta organizacija. Taigi ir nuo 

“partijos” darbininkai

nori be reikalo nukentėti.
Pirma megu turėt su komu- 

ųrba jų organizacijoms

BOLŠEVIKŲ RAUDONASIS TERORAS.
Iš ČEKOS DARBUOTĖS.

K. Sėjikas.

“Su daiktais po miestų”

Užbaigus visus reikiamus 
ormališkumus, sušaudytų la

vonus vežama į Lefortovo la
voninę. Ten baigiasi “revoliu
cinės teisybės” aukos kelionė.

Bet los “teisybės” kardas 
jaudžia ne tik tiesioginius bol- 
ševistinės valstybės priešus. Le
dinio teroro kvėpavimas už
gauna ir tuos, kurių tėvai ir 
vyrai jau guli kapuose. Nete
kusios nuo kentėjimų lygsva
ros, motinos ir žmonos prade
da savo kryžiaus kelius po Če- 
<os įstaigas. Jos vis dar tiki, 
tad ne viskas užbaigta...

žinoma tokių atsitikimų, kad 
Čeką siunčia pakvietimų kali
nių giminėms ateiti pasimaty
ti su įkalintais... kuomet tik
rybėj tie įkalintieji jau randa
si Lefortovo lavoninėj.

Moterys ir vaikai ateidavo 
su pakvietimais į kalėjimų, 
<ur jiems būdavo atsakoma:

Musų kalėjime tokių kali
nių nėra.

Arba miglotai ir paslaptin
gai:

—Išvažiavo su daiktais į 
miestų.

Tas nekaltas posakis čekistų 
calboj reiškia: kalinys liko su
šaudytas.. .

Tokių tai dalykų dėjosi dar 
visai nesenai bolševikų sosti
nes kalėjime, kuris liko pava
dintas “Mirties laivu”.

I

III.
PROVINCIJOS VAIZDAI.

X . "X

Kiek žmonių žuvo nuo teroro.
Laikraštiniu straipsniu at- 

jasakoti visa tai, kas yra su
rašyta gan storokoj knygoj 
“Če-ka” yra negalimas daiktas. 
Prisieina pasirinkti labiau ryš
kius faktus, kurie aplamai če
kus darbuotę vaizduotų. Tad, 
kad perdaug skaitytojų nenu
varginus, aš privesiu dar ke
letu tipingų provincijos vaiz
dų, paliečiančių čekos darbuo
tę, ir tuo baigsiu “če-kos” ap
žvalgų.

Pats savaime suprantama, 
kad pilnos bolševikų teroro

istorijos bet šiuo tarpu nėra 
galima rašyti. Viena, tam me
džiagos dar trūksta* o antra, 
pats teroras dar tebesiaučia. 
Štai paskutinėmis dienomis 
Paryžiaus laikraščiai patiekė 
raudonojo teroro nužudytų au
kų sąrašų. Sąrašo skaičiai esu 
paimti iš Nepaprasto Komiteto 
raportų, kurie tilpę bolševikų 
organuose.

Nuo spalių 1917 m. Rusijoj 
nužudyta:

Vyskupų ....
Dvasininkų . .
Profesorių ir mokytojų 6,775 
Daktarų ..................... 8,800
Aficierių .................. 54,000
Kareivių .................. 260,000
Policistų .................... 10,000
Ųrėdininkų .............. 48,500
Dvarininkų ................ 12,950
Inteligentų ir proto dar
bininkų .................. 355,350
Kaimiečių .............. 815,100

vimo, bet nebetekusiu tos vil
ties pradėjo ieškoti susinėsimo 
su savo giminėmis, kad jų pa
galba atsipirkus iš nevalios. 
Laimei Ekalerinodare gyveno 
graikų giminaičiai. Pastarieji, 
ėmė rūpintis įkalintųjų paliuo- 
savjmu. Čeką sutiko tai pa
daryti tokiomis išlygomis: pir
moj vietoj, Konstantinidi ir 
Popandopulo jokių milionų ne
turėjo ir apie tai neprivalo 
kalbeli; antra, tardytojui iš
puola trys milionai rublių gau
ti už “pasidarbavimų”. Prasidė
jo derybos. Rezultate tardyto
jui liko užmokėta du ir pusė 
milionų rublių ir graikai liko 
paliuosuotą.

Pilietis P. 
buvo išsiųsta 
go gubernijų 
bams. Žmona
dytojų, kad pastarasis; paliuo- 
suotų jos vyrų. Tardytojas 
suliko tai padaryti už 300,000 
rublių. Pinigai buvo užmokė
ti. Bet nežiūrint to, P. vistiek 
buvo išsiųstas. Tąsyk P-o žmo
na pareikalavo iš tardytojo čui- 
grųžinti jai pinigus.

—'Nėra ko karščiuotis, drau
ge, — ramiai atsake vyriausy-

už spekuliacijų 
į Ekaterinbur- 
sunkiems dar

ėme melsti tar-

28

1,572,718 žm. 
s pilnai ata- 

tinka teisybei, ar ne, — žino
ma, sunku pasakyti. Tiesa, 
jis yra nepaipraitai didelis.
Tiek žmonių net Pranei ja ne
pražudė laike pasaulinio karo. 
Ir šventuolio nagai į save 

linkę.
Liusmarinąs pasakoja tokį 

dalykų, 
slarasis 
rankose, 
Baltinių, 
zijai.

Viso

Iš Krymo, kada pa
dai* buvo Vrangelio 
ėjo tavorinis laivas į 
kuris priklausė Gru- 

Laivas sustojo ties So
čiu ir buvo bolševikų paimtas. 
Visi pasažieriai liko areštuoti, 
pas juos padaryta krata ir iš 
jų atimta pinigai ir kiti daik
tai. Tarpe
ir du Graikijos pavaldiniu — 
Konstanlinidi ir Popandopulo. 
Iš jų liko atimta 18 milionų 
rublių pinigų, susidedančių iš

areštuotųjų buvo

Už trijų dienų graikai paliuo- 
suojania, bet vyriausybe jiem
dviem praneša: rasta pas judu 
ne aštuoniolika milionų, o tik 
septyni. Ir jeigu juodu drįs 
pasakoti apie savo 1’8 milionų,

fi atitaisytas: duokite dar 700 
tūkstančių rublių (aš žinau 
—jus turite pinigų), ir jūsų vy
ras bus paliuosuolas.

—O kur garantija, kad jus, 
paėmę 700 rublių, paliuosuosi- 
tc mano vyrų? — su nepasiti
kėjimu užklausė moteris.

Jus garantijos norite? Ge
rai. Aš pinigų iš kalno is jū
sų neimsiu — išpradžių paliuo-^ 
suosiu jūsų vyrų, o tada jus 
man pinigus sumokėsite. Bet 
įsidėmėkite: jeigu jus neatneši- 
te man pinigų, tai jūsų vyras 
bus sušaudytas.

Septyni šimtai tūkstančių 
rublių buvo tardytojui užmo
kėta, ir P. liko paliuosuolas. t

‘ Mokesniai “natūra”.
čekos tardytojai kyšius ima 

ne vien tik pinigais, bet ir “na
tūra”. Liusmarino pasakoji
mu, dukteriai buvusio guberna
toriaus K., kuri buvo kontr- 
revoliucingumu kaltinama, če
kistas Fridmanas pasiūlė alter
natyvų: arba “matytis” su juo 
ir būti laisva, arba stoti prie 
sienos ir keliauti į anų pasau
lį. K. pasirinko pirmų pasiū
lymų ir patapo Fridmano balta 
verge.

—Jus loki interesinga, kad 
jūsų vyras nevertas jūsų, —pa- 
reigkė poniai G. tardytojas če
kistas, ir prie to visai ramiai 
pridėjo, jus aš patiuosuosiu, 
o jūsų vyra, kaipo kontrrevo
liucionierių, sušaudysiu. Ta
čiaus aš ir jį pa'liuosuosiu, jei- 

jys, kada išeisite iš kalėjimo, 
nepertrauksite su manim pa
žinties. ..

kojo savo draugė
/ papasu- 
s, kurios

paturė jai vyrų nuo mirties 
išgelbėti. Neužilgo ji buvo 
paliUosuota. Kelis kartus jos 
butų atlankė tardytojas, bet... 
jos vyras visgi buvo sušaudy
tas.

Tai įvyko Kubanio čekoj.
Apkaltinimai.

Kaip lengvai pas bolševikus 
kepama apkaltinimai kontr-rc- 
voliucingumu, parodo kad ir 
sekamas faktas.

Vienų naktį, Liusmarino pa
sakojimu, į kalėjimų atvedė 
jaunų žmogų, kuris buvo labai 
šauniai pasirėdęs. Pasirodė, 
kad jį atvedė tiesiai iš vestuvių 
pokylio. Jauno žmogaus pa
velde buvo Avdiščevas. Jis 
gyveno Ekaterinodare drauge 
su dviem čekistais ir užsiimi
nėjo čeverykų šveitimu. Vienas 
čekistas, Kožemiaka, leido už 
vyro savo seserį ir pakvietė 
Avdiščevų būti šoferiu. Kaip 
paprastai atstinką vestuvėse, 
svečiai gerokai įsitraukė deg-
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tai visi žinom. Taigi tiems, ku
rie iškelia jų negražius darbus į 
aikštę, geriau s yra pasirašyti ne 
savo tikru vardu, o slapyvard
žiu.

Sos, ir Ąvdiščevas, nebeatiduo- 
daiųas sau atskaitos, pabučia
vo Kožcmiakos žmonų. Įdūkęs 
Kožemiaka pasitverė v savo 
draugų, Avdiščevų, ir nuta- 
rabanijo į čekos kalėjimų. Iš
pradžių dėl to įvykio areštuo
tieji ir pats Avdiščevas šypso
josi. Bet jau po pirmo Ardy
mo Avdiščevas sugrįžo labai 
nulindęs. Pasirodė, kad jo ge
rasis draugas kaltina jį tuo, 
kad, visų pirma, jis buvusis 
aficįcrįs, o antra, — esąs Deni- 
kino agentus. ’

Pirmas kaltinimas nupuolė 
pats savaime, Net bolševikų 
tardytojas negalėjo prileisti, 
kad nemokšas Avdiščevas bu 
tų buvęs alicicriš. Bet dėl an
tro kaltinimo susidarė rimta 
padėtis: pats Kožemiaka liudi
jo, kad Avdiščevas tikrai Deni- 
kino agentaš esųs. Nežiūrint 
Avdiščevo pastangų tikrų jų, da
lykų padėtį išaiškinti ir išrė
dyti ,kad tasai kaltinimas yra 
niekas daugiau, kaip tik pavy
daus vyro kerštas, — jam ne
pasisekė išsisukti. Avdiščevas 
liko sušaudytas.

Pas bolševikus mat yra toki 
taisyklė: jeigu tu areštuotas, 
vadinasi, tu kalias ir privalai 
save lįckalti’mų išrodyt:. Bet 
toks išrodymas yra negalimas: 
tik komunistų liudymai imama 
doni^ų, ( šiaip kilų žinomų 
liudymai neturi jokios vertes.

Manau, pakaks tų vaizdų. Jie 
pradeda atsiduoti šablonu: 
areštavimas (tankiausia dėl 
mažiausio menkniekio arba vi
sai be jokios priežasties), bru- 
tulingas tardymas ir... bude
lio skiepas bei lavoninė.

Tačiaus paveikslo pilnumui 
negalima užtylėti to fakto, 
kaip bolševikai elgiasi šn dar
bininkais, kurie bado spiriami 
paskelbia streikų. Skaitykite 
žemiau talpinamų pasibaisėti
nų dokumentų įr darykite sa
vo išvadas.

(Daugiau bus)

Skaitytoju Balsai
m į

[Ui Išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

«MU

SLAPYVARDŽIŲ IŠDAVIMAS 
NEDORAS DARBAS.

“Naujienoms” bendradarbiau
ja daugiausia talentingi Lietu
vos rašytojai bei darbuotojai ir 
ačiū tam “Naujienose” spausdi
nama svarbių straipsnių ir tei
singai nupiešiančių Ųietuvos da
lykus žinių daugiau negu kokia
me kitam laikrašty. Iš jų pati
riame, kaip Lietuvos socialde
mokratai kovoja prieš atgalai- 
veivių politiką ir juodąją reak
ciją, statydami Lietuvos vald
žios pamatų, paremtą darbinin
kų ir beturčių žmonių feisėmis, 
ir teisingumu bei laisve visiems.

Bet šitie bendradarbiai, apra
šydami tiesą, išvelka i aikštę 
tamsius klerikalų clarbelius ir 
tuomi nepatinka klerikalams, 
kurie visur, kur tik gali,
valdo savo kieta kumščia. Kadl,nu6 vienok juos reikia taiky 
Lietuvoj klerikalai yra stiprus, ti pagal ligonį. •

Bet ve ateina iš kairėsės apaš
talas ir prisidengęs darbininkų 
geradėjo skraiste tų.bendradar
bių slapyvardžius išduoda.

Tų nešvarų darbų padare vie
nas “Laisvės” bendradarbių, 
Aušrotas. Ar jo patarnavimas 
vertas kiek klerikalams, ar nie
ko, tai jau kitas dalykas. Svar
bu yra jo tikslas. Jis stengėsi 
pakenkti, — pakenkti tiems žmo 
nėms, kurie kovoja su klerika
lizmu, dedančiu pančius žmo
nėms ant rankų. Taigi jis toks 
pat paukštis, kaip ir kiekvienas 
klerikalas.

Ir jis tokiu būdamas pasako
ja, kad “Naujienos” einą su buo
žių valdžia. Argi tokiais melais 
galima pagelbėti darbo žmonių 
klasei, — ypač meluojant apie 
tuos žmonės, kurie darbuojasi 
darbo žmonių naudai?

Tai yra provokatoriaus dar
bas, patinkamas išpaudotoj ų 
klasei ir “Laisvė” dėdama tokius 
dalykus, parodo kas ji pati yra.

P. J. Latvčnas.

Sveikatos Dalykai
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

Dr. A. Montvidas.
1824 Wabansia Avė., Chicago.

ŠITAM MAISTAS PIGUS.

J. D—ka iš Pennsylvanijos 
rašo: “Jau keturios dienos, kaip 
aš neužsiinanau valgyti. Mano 
apetitas jau nuo senai prastas: 
valgau lodei, kad reikia, o po
ro neturiu. Tiesa, suvalgau 
kariais daugiau už kitus, vie
nok be apetito. Šiaip jaučiuo
si sveikas ir drūtas. Sveriu 165 
svarus ir vis kįlu, esu 40 me
tų, neturiu keblumų su vidu
riais ir nieko neskauda”.

Atsakymas. — Klausimas 
gautas liepos 29 ir tyčia užvil
kau atsakyt, kad J. D—kos

tekūnas apetito ketvertai dienų 
yra tik laimė. Retkarčiais pa
pasninkauti yra labai sveika,

kad kartais 
Gal \ lodei, 
imate. Gal 
su žievėm

ligos nėra, reikia gavėti, o ne
kišti maisto gerklėn per neno
rą. Iš aprašymo išrodo, kad 
esate pilnai sveikas, o dėl ape
tito visai nesirūpinkite. C ai jis 
išnyksta dėl to, 
perdaug valgote, 
kad sunkų maistą 
ne vartojate žalių
agurkų, ridikėlių, svogūnų, sa
lotų ir kitokių daržovių. Val
gykite nedaug, lengvą maistą 
ir imkite žalių daržovių. Tuo
met visada jausitės išalkę.

Dusulys

Chas. G. rašo: “Aš turiu 
ligą, kurią daktaras vadina 
asthma. Lietuviškai nežinau 
kaip vadinti. Užeina sunku
mas kvėpuoti, kad, rodos, oro 
stinga. , Daktaras sako, kad 
nėra galima išsigydyti. Mažu 
duotumėte kokį patarimų”.

Atsakymas, —Nėra abejonės,

lengva jų sužinoti daktarui. 
Jis jums .pasako daug tiesos, 
nes ištikro i šsi gydymas neleng
vas. Tūli gydosi visų amžių 
ir miršta su liga, tečiaus 
gelis nusikratė dusulio 
greitai. Reikia saugotis

dąu- 
ganų 
dul- 
nuo-

vargio ir, jei galima, keisti orų, 
t. y. apsfgyventi šen ir ten, 
nes kartais vien tik oro pri
taikymas išgydo. Maitintis 
reikia daugiausia pienu ir aug
menimis, kartais patartina gera 
kavų ir arbatų ir šiek-tiek rū
kyt. Nereikia susi rūpint ir 
susijudini. Gulint po galvos

sunkiam kvėpavimui galima 
pašniaukti kiškutį chlorofor
mą arba amyl nitrato. Va 
skiepų ir vaistų dusulio gydy-
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Pasimirė trrof. A. M. Lewis

Andreu Szczendor, 3802 So. 
Kedzie avė. pasimirė nuo žan
dų surakinimo Šv. Marijos li
goninėje, kur jis išgulėjo sa
vaitę laiko. Jis, basas vaikščio
damas pasidurė kojų ir nežiū
rėjo žaizdos.

MERGINA IŠGĖRĖ NUODŲ 
ŠALTUMYNŲ SALONE.

Šiomis dienomis Chicagoje 
Midlothian kliube pasimirė chi- 
cagiečiams gerai žinomas anglas 
uolus Socialistų partijos darbuo
tojas prof. Arthur M. Lewis.

Jis gimė Anglijoj 49 metai at
gal ir atvyko į Ameriką apie 24 
metai tam atgal. Nuo 1900 iki 
1906 m. jis buvo geriausias so
cialistų kalbėtojas. Pacifiko pa
krašty. Jis daug keliavo tar£ 
Seatles ir Los Angeles, bet/gy
veno San Franciscoje. 190f m. 
jis persikėlė į Chicagą, užbaigęs 
važinėti po šalį su prakalbomis 
Partijos nacionalinės raštinės 
vardu. Nekurį laikų jis leido 
mažą mėnesini'laikraštėli, kuris, 
buvo plačiai skaitomas.

Vėlesniais savo gyvenimo me
tais jis neturėjo ryšių .su parti
ja, bet kas žiemą Chicagoj laikė 
paskaitas Darbininkų Universi
teto Draugijai. Jis pasirinkda
vo laisvamanybės temas ir yra 
surengęs daugybę debatų įžy
miausiems kalbėtojams Ameri
koje.

P-nas Lewis likėjo minių švie
timu ir jis be abejo išplatino so
cialistų ir laisvamanių literatū
ros (langiaus negu kokis kitas jo 
laiko žmogus.

Louise Vogi, 20 metų am
žiaus, gyvenanti Harmonica 
viešbuty, E. 35 g. ir Indiana 
avė. yra arti mirties Colum- 
bus Extension ligoninėj. Ji 
nuėjo į šaltumynų salonų ties 
31 gat. ir Indiana avė. ir išgė
rusi sodos su šaltumynais pasi
sakė, kad ji išgėrusi nuodų. 
Pašauktas daktaras nugabeno 
jų ligoninėn. Maxwello polici
ja daro tyrinėsimų.

MEILAVUS PER 32 METUS
IR ANT GALO PAMATĖ, 

KAD JIS NEMYLI.

Miss. Nora Comerford iš 
Morris, III. po 32 metų meila- 
vimos si/ savo mylėtiniu ant 
galo įsitikino, kad jis jos ne
myli — mat jiS' kitų yedė — ir 
dabar pašaukė jį tieson, reika
laudama $25,000 širdies tepa
lui. Jos mylėtinis Henry 
Stoekton yra Morris Ūkininkų 
Nacionalinio^ banko preziden
tas. Jiedu neapsivedę dėlto, 
kad Stocktono motina buvusi 
priešinga tam.

taip sakant, nors “slowly būt 
sūrely” žengia pirmyn. ..

Pirmiaus, kada dar nebuvo 
išvažiavę į Lietuvą veiklesni 
draugijų darbuotojai, čion dar 
buolasi gana daug. Bet dabar 
veiklesniems draugijų nariams 
išvažiavus, vieša darbuotė lai
kinai apsistojo. Ir, ypač vasa
ros laiku visai mažai kas vei
kiama, išskiriant draugijų su- 
sirinkimamus ir piknikus. Bet 
rudeniop žadama ir šioj kolo
nijoj pradėti šis tas veikti. 
Daug draugijų jau dabar pra
deda ruoštis prie vakarų, ,pra
kalbų, paskaitų ir šiaip pra
mogų.

Iš vietos draugijų bene bus 
tik Lietuvos Ūkininko didžiau
sia. Ji turi, rodos, suvirs šešis 
šimtus narių ir yra gana tvir
ta finansiškai. Po (Lietuvos 
Ūkininko Draugijas kitos žy
mesnės lietuvių draugijos yra 
šios: ^Piliečių Kliubas ir Dr. 
Vinco Kudirkos Draugija. Yra 
dar gana daug mažesnių drau
gijėlių, bet jos visos neskait
lingos ir savo darbais nežy
mios. Tat ir jų vardų minėti 
neapsimoka.

Visgi reikia pažymėti, kad 
nors nedaug, bet šis tas vei
kiama i,r Wcst Sidėj. Jeigu 
laikraščiuose mažai rašoma, 
tai vien tik dėlto, kad čion 
nesiranda gerų korespondentų, 
kurie nepatingėtų tinkamai 
informuoti visuomenę apie vie 
tos lietuvių darbuotę.

— Senas Westsidietis.

na j darbininkų minias...m 
Tat nuo jų ir pradėjo šalintis? 
ir jiems nugarą atsuko.

Nesenai bolševikai bandė 
čion kai kurias draugijas pri
sivilioti protestui prieš p. John- 
sono bilių, kuriuo norima su
varžyti nepiliečius ateivius. 
Bet ir tai jiems nepavyko. Mat 
draugijos sužinoję kaip tuo 
reikalu jų vienminčiai pasiel
gė New Yorke, tai ir mūsiš
kiais boilševikais nebepasitike- 
jo-

U|ž nepasisekimą draugijas’ 
savo pusėn, o gal geriau pasa
kius savo naudon, patraukti 
bolševikai verčia visą kaltę ant 
socialistų, lyg tie butų tame 
dalyke bent kiek kaiti. Jie sa
ko, kad tie menševikai (jie 
taip vadina socialistus) visur 
bandą jiems kelią pastoti. Bet 
tokiems ponams reiktų alsi
ni i iti, kad už nepasisekimą 
pirmiausia kaltė krinta ant pa
čių bolševikų. Nes jeigu jie 
neveidmainiautų ir visokiomis 
slaptomis skraistėmis nesidan- 
gstytų, 'tai ir visuomenė dau
giau jiems patikėtų.

— Buvęs Bolševikas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

TAI BUS SVARBUS PIKNI
KAS.

, *►
Nedėlioję, rugsėjo 3 dieną, 

JIiverview Parke įvyks šįrtiet 
trečias Socialistų Partijos pik
nikas. Pirmieji du piknikai 
buvo gražus, įdomus ir pa
mokinanti. Tatai atsimena vi
si tie, kurie tuose piknikuose 
lankėsi. Bet šis Socialistų 
Partijos piknikas, kuris, kaip 
jau minėta, jvyks nedėlioj, sa
vo programų ir turiniu daug 
skirsis nuo anų dviejų pikni
kų: šis bus daug gražesnis, 
įvairesnis ir įdomesnis. Todėl, 
reikia tikėtis, kad šio pikniko 
lietuviai darbininkai nepraleis.

Reikia prie progos pastebėti, 
kad be kitų dalykų šiame Soci- 
alistų Uartijos "pilcnilce bus žy
miausi kalbėtojai netik iš Chi- 
cagos, bet ir iš kitų valstijų, 
kaip tai iš Washingtono, Mil- 
\vaukee ir k. Kalbėtojai yra 
prisirengę pasakyti» ytin svar
bių dalykų darbo žmonėms. 
Todėl visų darbininkų butų 
šventa priedermė išgirsti šiuos 
kalbėtojus.

Kaip jau buvo rašyta Nau
jienose, Socialistų Partija tu
ri gana daug išlaidų, ypač da
bartiniu streiko laiku. > Taigi 
reikia iš kur nors gauti pini
gų. Pasisekus piknikui, gail
ina padaryti pinigų. O pasise
kimas pikniko priguli nuo vi
sų musų darbininkų, jeigu mes 
skaitlingai piknikai! atsilanky
sime, tai ir pasisekimas bus 
užtikrintas. Taigi dar ir dėl
to mes visi privalome atsilan
kyti Socialistų Partijos pikni
kai) sekamą nedėklienį.

Tat visi į Socialistų Partijos 
pikniką nedėlioj!

—Strelkierls.

REIKALAUJA ALAUS IR 
VYNO.

Pereitą trečiadienio vakarą 
Coliscum National Association 
Opposed lo Prohibition nariai 
susirinkę virš 12,000 pareiškė, 
kad alus) ir vynas butų viešai 
pardavinėjamas. ,

Kiek anksčiau Illinois valsti
joj surinktą 55a,000 parašų po 
policija, reikalaujančia; ( kad 
alus ir vynas butų pardavine-. 
jautas.

MIRĖ NUO UŽSLNUOD1JIMO 
SURŪDIJUSIA VINIMI.

, Lengvai įsidreskęs surūdiju^ 
šia vinimi I 1 melų vaikutis

AUTOMOBILIUS SUVAŽINĖ
JO 4.

Sam Tubin, 3113 Roosevelt 
Rd. važiuodamas automobiliu 
ties North avė. ir Sheridan rd. 
suvažinėjo net 4 žmones. Mrs. 
E. KhendrOvv, 1617 North avė. 
apturėjo vidurinius sužeidi
mus; jos 3 mėnesių mergaitei 
ranka nulaužta, jos 3 metų vai 
<ui nosis sudaužyta ir Mrs. 
Mary G. GoseI koja nulaužta.

SUSIPEŠĖ VAŲiAI — SUSI
PEŠĖ IR MAMUTĖS..

Vaikams bežaidžiant susipe
šus mamutės išėjo kiekvieną 
avo apginti ir joms taipgi 

:eko susipešti. Peštynėms pasi
baigus Auna Ilatecki, 1939 
VVinthrop avė. išėmė va ra n tą 
m t Mrs. Bresdvold ir dabar 
teisėjas Bichasdson Sheffield 
»ve. teisme I>undjs surasti kuri, 
buvo kalta.

KONCERTAS DAVIS’O 
SQUARE.

šį vakarą Davis’o skvere 
štock Y ardų biznierių ir pilie
čių Draugija drauge su Stock 
Vardų bendruomenės taryba 
rengia didelį koncertą. Koncer
to programą išpildys plačiai 
Chicagoj žinomas1 Chicago 
Band, kurio vedėju yra Wil- 
liam Weil. Koncertas trauksis 
nuo 8 vai. v. iki 10 v. v.

bETEKTYVAS IR PLĖŠIKAS 
UŽMUŠTI.

'tarpe 67 ir S. Park avė. an
tradienio vakarą u detektyvas 
pastebėjęs plėšiką pradėjo jį 
vytis ir abiem susikibus ant 
relių traukinis atbėgęs abu 
ant vietos mirtinai suvažinėjo.

Lietuviu Rateliuose
WEST SIDE.

šis tas iš West Sidės pagandės 
y---- - -- ---

Pastaruoju laiku nežinia ko
dėl taip retai pasirodo žinučių 
laikraščiuose iš šios lietuvių 
kolonijos. Sekant lietuvių gy
venimą vien tik iš laikraščių 
atrodytų, kad West Sidėj lietu
vių ir jų draugijų visai mažai 
randasi. Iš kitų kolonijų, nors 
mažesnių už Wcst Sidę, daug 
daugiau yra rašoma.

Tiesa, West Sidėj sensacijų 
nedaroma, bet visgi krutamą, 
šis tas veikiama. Ypač drau
gijos čion gerai gyvuoja ir,

BRIDGEPORT.

Iš Apšvietos Jaunų Mergaičių 
Choro darbuotės.

šioj lietuvių kolonijoj jau 
nuo senai gyvuoja Apšvietos 
Jaunų Mergaičių Choras. Jis 
susideda daugiausia iš čion gi
musių jaunų mergaičių — lie
tuvaičių. Jis yra gana skaitlin
gas. narėmis.

Prie minėto choro susispietę 
jaunos lietuvaitės lavinasi 
daugiausia dainavime ir loši
me. Ir, reikia pasakyti, yra 
jau gana gerai prasilavinusių 
mergaičių.

Spalio 1 dienlį minėtas cho
ras žada duoti puikų vakarą. 
Vakaro programas susidės 
daugiausia iš dainų ir perstaty
mo teatrališko veikalo. Pro
gramą išpildys išimtinai minė
to choro nares.

Reikia pastebėti, kad vietos 
daugiau susipratę ievai jau 
pradeda suprasti muzikos .Svar
bumą ir noriai leidžia savo 
dukteris lavintis muzikoj bei 
dainavime. Tai labai girtinas 
dalykas.

Bet, kaip yreP žinoma, dar 
daug yra ir tokių tėvų, kurie 
vis dar tinkamai neįvertina 
dailės ir net visai nepaiso, 
kad jų vaikučiai šiek tiek pra
silavintų muzikoje. Bet rei
dą tikėtis, kad su laiku ir jie 
supras muzikos reikšmę ir ją 
ninkamai įvertins.

— Choristė.

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark 
Jr Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturiolikg 
dienų nuo paskelbimo.

904 AndriuskaJonas
4633 Kapsaskis Petros

- • M

BRIGHTON PARK.

Bolševikams nekaip sekasi.

Brighton Park lietuvių kolo
nija pasta raistais ^metais pra
dėjo žymiai augti. Daug šei
mynų ir šiaip pavienių lietuvių 
pradėjo persikelti gyventi į 
šią kdloniją. Mat čion oras yra 
daug tyresnis už kai kurias 
ritas Chicagos lietuvių koloni
jas.

Keletas metų atgal Brigh
ton Parke lietuvių veikimas 
mvo visai nežymus, bet dabar 
<as kart vis daugiau ir dau
giau. pradedama veikti vieša
me lietuvių gyvenime.

Bolševikai nujausdami, kad 
šioj lietuvių kolonijoj dabar 
yra gera dirva darbuotis, • jie 
sujudo iš visų pusių. Ji,e ęion 
r konferencijai pradėjo laiky

ti, bandė tverti savas organi
zacijas ir kitokiais budais no
rėjo savo armiją padidinti. Bet 
matyt, jiems čion nekaip seka
si. Mat žmonės jau pradėjo 
suprasti kokiais tikslais jie ei-

903 Aleksandravice Kazimier 
ras

907 Barinaskione Domiceli
908 BikulciUs Mike
915 Butkiene Marijona
919 Chapaitis Charis
924 Dyemon Jurgis
940 Gricius Anton
941 Grossklaus Albertina
951 Jakubaitis Jonas
956 Jarutis Jurgis
965 Kanauerskiene Mrs Ra
971 Kavaliauskas George
973 Kesiunas T
991 Malakanskis Franciskus
994 Marciusui M
995 Martinaitis Peter
1014 Pliuškis Tedeus
1015 Pocius Stanislaus
1021 Razis Ja.n.
1022 Rasinas Ignacas
1024 Rubasius Frank
1032 Selenaite Linda
1038 Stankus Stasis
1044 Sukuria Kazimer
1045 Sutauskas Antenas
1048 Tonika Juzapui
1049 Tranauskas Chalis
1053 Vanagas Mike

A. Aw
LIDVIKAS VARANAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio (August) 30 d., 8:25 
m. vakare, sulaukęs 42 metų 
amžiaus, paėjo Vaiguvos vals.,' 
Paprudžių kaimo, Šiaulių apsk. 
Laidotuves atsibus rugsėjo 2 d. 
iš namų 715 W. 28th SL 8:00 va
landą ryte į šv. Jurgio bažny
čią, iš tenais į Šv. Kazimiero 
kapines. Giminės ir pažįstami 

.bukit malonus dalyvauti laido
tuvėse. Velionis paliko nuliū
dime moterį Juozapą, sūneli 
Alfonsą ir dukrelę Bronislavą; 
brolius: Joną? Juozapą ir Anta
ną; seserį Lietuvoj Oną. Tegul 
tau būna lengva šios šalies že
melė mamo mylimas vyre.

Paliekame nubudime.
Moteris, sūnelis, dukrelė 

ir visi gimines.

JOSAMERIKOfc
^Bi'oadvay, Nev\ork N Y U

J LIETUVA I
My"Važiuokit visi paruiiKiu h ue»iu keliu 
/Mf Lietuviai važiuoja į Piliavą
< aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 

VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-Šių ir 8-nių LOVŲ
S. L1TUAN1A ........... :................ Rūgs. 6
S. POLONIA ............................  Rūgs. 20

‘ TRECIOS KLASOS KAINOS J: 
dSOii iaMBURGĄ $103.50 — P1LIAVĄ $106.50 

-yLiĖPOJŲ IR MEMELI $107.00.
R'JB 'riei la*v- *r kreipkitės prie savo agentų

LINIJA 9Broadvay, 
TIESI 
KELIONE

M 
iiŠLs.

IŠPARDAVIMAS
$40 Siutai dabar $18 
$50 Siutai dabar $24 
$65 Siutai dabar $35

. 200 porų unijos darbo kelinių ant rankų, turi 
būt išparduota po d
ir augŠčiau
Vaikų siutai su dviem porom keli- 71% 
nių saizo nuo 6 iki 18 metų I v
Strytkarių vyrams kelines unijos darbo.
Vaikams į mokyklą eiti tvirtos kelinės.
Mes gvarantūojam gerumą drapanų, kur su
taupysit 50%.

1054 Vitkus Motiejus
1057 Walantejenei Tekle
1058 Walla Agnieszką
1060 Waszcunas James
1066 Zebelis A'lex
1070 Žukauskas Kazimieras

I

, nes turi

Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį 1
Jie prašo daugiau!

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

ŠIANDIE PINIGŲ |
KURSAS

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

arba
1,000 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

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

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

f Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA * 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrąžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

ANT METINĖS ATMINTIES
Antanas Vaškevičius ir sūnūs 

Vytautas persiskyrė su šiuo pa
saulių jau metai laiko.

Visus gimines ir pažįstamus 
meldžiu susirinkti Rugsėjo (Sep- 
tember) 4 d., 1922 prieš 7 iš ry
to į šv. Kryžiaus bažnyčią, kur 
atsibus želabnos mišios už .du
žias Antano ir Vytauto Vaške
vičių.

Paliekam nubudę moteris, 
sūnūs ir dukterys.

NAUJIENOS
Ciceroje perkeltos

naują vietą. Buvo

4904 W. 14th St.

Bus dabar
1405 S. 49th Avė

Čia taipgi galima at

likti visokie reikalai

surišti su “Naujieno-

mis”

K. Kairis
.v. . Iprižiūrėtojas, j

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. Nedėliotais 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence 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. YušRa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos *nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd SL

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted S t., 

Kampas 18 ir Ilal&ted St.
-■■u.-

95c.
Ateik anksti, nes vėliaus atėjęs gali jau negaut

PAUL LEASES
3616 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1566

m
SehSHkSS

tn.loaves

Mf 14-16 Roocevelfi Rd. 
Arti St. Losi* Avt^ 

UMICASO, XLL,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos flk..
12th STREET

Pel. Kedde «MU
. ' ’’v J •

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 Ir 7191.

Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukąčiau. Namuose dratus iš- > 
vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus. 

/ <

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Telephone Central 3362 
1824 Waban*ia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos teL Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredoių 9 v. ryto iki-12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
•III ‘o»t»p0 ’OS 19ZS,

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S, Michigan Ąve.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
1 ■ . ■ ■ ..z

f------------------- i----- *----------------------------------

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUSERAS
• 3261 So. Halsted St.

Nuo 9 iki 3 po pietų
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard '5052
Canal 2118 

Ntaktinis

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedėliotas ofisas yra 

uždarytas

■i———— ~,r    ,

Telephon^ Yafds 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

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 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago. * 
k ■- .r

- DR. C. K. KLIAUGA
DENTTSTAS

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

Valandos: 9—12 lyto ir 1—8 vak.
Phone Canal O2E7y*-., i ■■ --------------------- -------- ------------------ ----------- -------------

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS, Chicago, Dl. Pėtnyčia, Rugsėjo 1 d., 1922

Pranešimai PRANEŠIMAI
Siniano Daukanto Draugystė laikys

Local 269, A. C. W. of A. mėnesinis savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo1 rugsėjo 3 d —..........1 —
1 d., 7:30-vai. vak., Unijos svet. 1564 
N. Robey St. šis susirinkimas bus 
svarbus, nes kalbės Joint Board ma- 
nadžerius S. Laven. Malonėkite visi 
priklausantįs prie Šio skyriaus susirink 
ti, nes organizacijos gerovė priklau
so nuo jūsų visų, tik reikia suprasti. 
O kad suprasti, tai turite lankyti kiek
vieną jos susirinkimą ir tėmyti su 
atyda dalykus. — P. Chapas.

i., pirmą vai. po pietų, 
Mark White Sųuare svetainėj. Šitas 
susirinkimas yra labai svarbus, tai vi
si privalo būti. Už nepripuvimą busi
te baudžiami pagal konstituciją.

— Peter Kenutis, rašt.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT IšRENDAVOJIMO GRAŽUS 

kambaris dėl vieno arba dviejų vaiki
nų be valgio. Randasi labai geroj 
vietoj ir prie geros transportacijos, 
2215 So. Springfield Avė. Telefonuo- 
kit vakare po 6 vai. Lavvndale 3609, 
dieną Canal 3457. 

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
VYRŲ

Socialistų Partijos piknikas bus ne
dėlioj, rugsėjo 3 d., Riverview darže, 
VVestern, Belmont ir Clyboum Avė. 
nuo 10 lyto iki vėlam vakarui. Bus 
žymtjs kalbėtojai, muzika, šokiai. Pik
niko tikietus galima gaut “Naujienų” 
ofise — 30c. Kviečia Komitetas.

Bridgeporto Illinois Lietuvių Pašel- 
pos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoje, rugsėjo 2 d., 7:30 v. y., 
3301 Morgan gat. Visi kliubiečiai 
malonėkite susirinkti.

— A. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Lietuvių Tautos Atgimties Draugy
stė laikys savo mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, rūgs. 3 d., 1 vai. po pietų,1 
Fellovvship svet., 831 W. 33 PI. T” 
nariai malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 

Visi O’Brien School, 219 S. Dearborn
Street, Room 209.

REIKALINGAS BUČERIS, KURIS 
pažintų gerai savo darbą ir' mokėtų 
apart lietuviu lenkų ir anglų kalbą.

J. PIVARIUNAS, 
3602 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai.

k Atsišaukite: 
k * 627 W. 14th St.

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

VYRŲ REIKIA į junk šape. 
' Kreipkitės:

COLUMBUS IRON & 
METAL CO., 

6136 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
su bizniu, saliunas ir restauranas, že
mės 1 akeris. Jei kas norės gali pirkti 

. __ _ ___ - ____  25 akerius žemės su visais ūkės įran-
naudinga^proga jaunam lietuviui ar-, kiais, priežastis pąrdavimo, važiuoju į 
tistui, kuris nori' savo ateitį pakelti. Lietuvą. Andrew Iwaszkewicz, 111 St.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didele Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota į 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai

LlOLUlj JV III m JlVl* T

Atsišaukite į Naujiemj Skyrių, 3210 
So. Halsted St. nurn. 135.

netoli Cravvford Avė. ir šv. Kazimie
ro kapinių. Andrew Iwaszkewicz, 
Mount Greenwood Post Office.

VIENAS IR PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

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

- 4 pa-

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbemę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gautu 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai špaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
rnui į Lietuvą, pirk Naujienas.

. — K. Kairia.

br-stės L. K. Mindaugio mėnesinis 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
1 d., 7:30 vai. vak., D. Shemaičio 
svet., 1730 S. Union Avė. Visi nariai 
susirinkite laiku, nes yra daug svar
bių dalykų. — A. Varnelis, Rašt.

D. L. K. Keistučio P. ir P. Kliubo 
Dramos Skyriaus susirinkimas ir re
peticijos įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 1 d., 
7 v. v. McKipIey Park svet. Visi na
riai turite atsilankyti, nes turime ga
lutinai nutarti kokį veikalą lošime se
kamą kliubo vakarą. v — Valdyba.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
pėtnyčios vakarą, rugsėjo 1 d., 7:30 
v., v., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St. Visi nariai privalote būti susirin
kime, nes bus išduotas raportas iš 
II apskričio konferencijos.

— Valdyba.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. nariai 
kurie turite paėmę tikietus grąžinki
te knygutes tiems, iš kurių esate jas 
paėmė. — Pirmininkas.

Simano Daukanto Teat. Jaun. Kliu
bo susirinkimas bus rugsėjo 1 d. Die
vo Apveizdos Parap. svetainėj, Union 
ir 18-tos gatvės. Visi nariai malonė
kite susirinkti 8 vai. vak. Yra svar
bių dalykų, kuriuos turėsime apsvars
tyti. — Rašt.

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, rugsėjo 2 d., nuo 
8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 1822 
VVabansia avė. Svarbių reikalų dėlei 
visi kuopos nariai yra kviečiami lai
ku pribūti. —J. Lapaitis, rašt.

Cicero. — S LA. 194 kp. susirinki
mas bus rugsėjo 3 d., 1 vai. po' pietų, 
Onos Tan.aliunienės svet., 1447 So. 
49 avė. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. —Valdyba,

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas 
Kliubas laikys savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, rūgs. 3 d., 1 vai. po 
pietų, Mildos svetainėj, 3142 So. Hal- 
sted St. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti. —Nut. Rašt. S. Kunevičius

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, Darbo Dienos šventėj, 
7:30 vai. vakaro, bažnytinės mokyklos 
kambary. Kiekvienas narys būtinai 
privalo atsilankyti, nes bus dalina
ma “Membership Cards.” Taippat no
rintis prisirašyti yra kviečiami atsi
lankyti. —Sekr.

- SLA. 251 kp. susirinkimas įvyks 
rūgs. 3 d., 1 vai. po pietų, M. Pet
rausko svet., 6103 So. State St.

—P. K. P. Kačiulis.

North Side. — SLA. 226 kp. laikys 
mėnesinį susirinkimą nedėlioj, rugsė
jo 3 d., 9:30 vai. iš ryto, knygyno 
svet, 1822 VVabansia avė. Visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti, nes turi
me daug svarbių reikalų.

—K. Markus, rašt.

S. L. A. 129 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rūgs. 3 d., 2 v. po pietų, 
Stanford Parke. Svarbių reikalų dė
lei, malonėkite visi nariai laiku susi
rinkti. — Fin. Rašt. P.

REIKIA DARBININKU

REIKALINGAS šiaučius tai
symui čeverykų, krautuvėje — 
valgis, kambaris ir gera alga. 
Kreipkitės: John Wolf, Thorpe, 
Wis.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sernė tirštai apgy ventoj kolonijoi. 
Biznis “cash”. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
5101 So. Hermūtage Avė.

KAS NORIT PALIKT BIZNIERIŲ, 
ČIA YRA PROGA SU MAŽAIS 

PINIGAIS DAUG PINIGŲ 
UŽDIRBTI

Akstinas.

žvaigždės 
ir Pašeipos

MOTERŲ

Roseland. — Auksinės 
Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
pėtnyčioj, rūgs. 1 d., 7:30 v. v., K. 
Strumilo svet., 158 E. 107 St. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

Apšvietos Jaunų Mergaičių Choro 
dainavimo ir lošimo repeticijos bus 
kas ąubatą nuo 4 iki 6:30 vai. vak. 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.

Šį mėnesį repeticijų nedėliomis ne
bus.

Spalio 1 d. bus choro viešas vaka
rai

Visos choristės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti ant repeticijų.

— M. M. Juodis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO PAŽĮSTAMOS 

Vincesiavos Judelytės, — po vyru pa
vardės nežinau, girdėjau, kad gyvena 
Chicagoj. Esu atvažiavęs iš Bostono, 
tad norėčia susieiti. Ji pati ar kas 
žinote, meldžiu tuoj atsišaukti.

JONAS GERVĖ,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU mano giminių Ameriko
je: Pranciškaus Macijausko, kursai 
apie 1906 met. Chicagoje kaip ir mano 

i sesers Agnieškos Bukauskytės ženota 
dabar su Mikeliu Barčiu. Kas apie mi
nėtuosius ką žino, prašau man kuo- 
veikiausiai pranešti.

Jonas Bukauskas 
Memelgebiet . Lasdchnen Pop 

Uszpirdeu
JIEŠKAU dėdės ir tetos, Julės ir 

Barboros Bersenų. Paeina iš Veliuo
nos miestelio, Kauno apskr. Prieš iš
važiuosiant Į Ameriką gyveno čekiš-. 
kių miestelyj. Išvažiavo į Ameriką 
,1912 m. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žino meldžiu pranešti man, už ką bu
siu labai dėkinga. Turiu labai svar
bų reikalą.

Sofija Vasiliauskaitė 
Valsčiaus Spaustuvė No. 14 

Kaunas, Lithuania.

JIEŠKAU SAVO BROLIO STANI- 
slovo Monstavičiaus, pirmiau gyveno 
Collinsville, III. mainose. Turiu svar
bų reikalą, labai sergu, norėčiau pasi
matyti. Atsilankyk pas mane. 3301 S. 
Anbum Avė., Chicago, III. Kitus mel
džiu jam parnešti. Antanas Monstavi- 
čia.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar našlės be vaikų, nuo 20 iki 30 
m. amžiaus. Su pirmu laišku, malo
nėsite ir paveikslą prisiųsti. Paveikslą 
grąžinsūi kiekvienai. Esu 26 m. am
žiaus vaikinas, pasiturintįs, svaigi
nančių gėrimų nevartojus. Vaikinų Į 
meldžiu nerašinėti. J. A. G. S., 424 W. 
31st St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių ir atstovų susirin
kimas neįvyks rugsėjo 4 d., bet rug
sėjo 11 d. Visi direktoriai ir atstovai 
malonėkite atsilankyti minėtu laiku.

—Nut. Rašt. J. Demereckis.

STOGŲ DENGĖJAI
Kihuri stogai sutaisomi ir gvaran- 

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

Lietuvių Lįaisvėš Kliubo susirinki
mas įvyks subatoj,- rūgs. 2 d., 8 vai. 
vakare, paprastoj svetainėj, 3259 So. 
Union avė. Visi nariai malonėkit lai

sva rbrųku atsilankyti, nes yra daug 
reikahj apsvarstymui.

—Nut. Rašt. K. J. D.

D. L. K. Keistučio ir Paš.
Kliubo susirjnkimaš įvyks i ____
rūgs. 3 d., 1 vai. po pietų, McKinley 
Park svet. Visi nariai malonėkite lai
ku susirinkti! —Nut. Rašt. K. P.

, ir Pol. 
nedėlioj,

Dr-stės Liet. Taut. Tėvynės Mylė
toju " ' _ ‘ __
įvyks nedėlioj, rūgs. 3 d., 1 vai. po 
pietų, po num. 4600 So. Paulina gat. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti. —K, Cha p.

No. 1 mėnesinis susirinkimas

S’. L. A. 139 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus subatoje. rugsėjo 2 d., 
7:30 y. v., Aušros kambariuose. 10900 
Michigan Avė. Visi nariai atsilanky
kite ir naujų atsiveskite.

— Sekr. M. B.

Viekšniečių Kliubo mėnesinis susi
rinkimas bus nedėlioj, rūgs. 3 d., 
Davis Square Parke. 44 ir Paulina gg. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, yra 
daug svarbių reikalu apsvarstyti.

— Rašt. S'. L. Rakauskas*

REIKIA MERGINŲ IR JAUNŲ 
moterų nvokintis telegrafystės — 
lengvas darbas, proga išsidirbimo, 
$140 į mėnesį, kuomet išmoksi. Kreip
kitės, rašykit arba telefonuokit. Mr. 
Hogan, 3400 So. Michigan Avė. Tel. 
Victory 3070.

AUTOMOBILIAI

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui. Darbas nuo 
šmotų, gera alga. American In- 
sulated Wire & Cable Co., 954 
W. 21 st St.

REIKIA 5 patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Gera al
ga. Kreipkitės:

SMITH & OGUSS, 
2633 W. Roosevelt Rd.

Rockwell 1352

JIEŠKAU senos moteries vai
kams pridaboti; duodama kam
baris, valgis ir dar primokama. 
Meldžiu tuoj atsišaukti nes greit 
reikalinga, 3151 S. Union Avė., 
1-St’fl.

REIKALINGA veiterka mer
gina su patyrimu, 
tovus visą dieną, 
gera. Lake Park 
3107 Cottage Grove

Darbas pas- 
Užmokestis 
Restaurant, 
Avė.

REIKALINGA MOTERIS PRIŽIU- 
rėjimui 2 metų kūdikio, nėra skalbi
mo, su mokesčiu susitaikysime. Atsi
šaukite, H. C., 3106 So. Halsted St., 
3-čios lubos, užpakalis, nuo 6 iki 8 
vai. vakare.

REIKĄLINGA moteris ar 
mergina namų darbui. Gali gu
lėt ant vietos, ar namon eiti. 
Trumpos valandos, nedėlioiyis ne 
reikia dirbti, skalbimo nėra. 
1632 N. Leavitt St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

W. 48th & So. Morgan Sts

REIKIA shearmanų į 
iron yardą.

Kreipkitės:
459 N. Wood St.

scrap

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.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių apgyventoj kolonijoj. Prieža
stis pardavimo savininkas išvažiuoja 
į Lietuvą.

Atsišaukite:
4634 So. Paulina St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ; LABAI 
gera vieta, biznis daromas geras. 
Parduosiu pigiai, arba priimsiu part
nerį, nes turiu du biznius, negaliu 
vienas viską apimti.

1217 W. 31st St.

Pardavimui bizniavas medinis namas, 
Bridgeporto apielinkėj, 2 .aukštų, 3 
pagyvenimų ir didelis Storas, dabar 
lystas pasibaigia ir toliau neduodu b«i 
manau parduoti tai randaunykas turi 
įsimupit, tai dabar yra geriausia pro
ga užsidėt biznį, Storas tinkamas bu- 
černei, grosernei, saliunui, barbernei, 
hardware, ŠiauČiui arba kitam kokiam 
bizniui. Rendos neša $80 į 
Kaina tik 4500, įnešti reikia 
k’tus ant lengvų išmokesčių. 
kitės tuoj

80 AKRŲ FARMA, NUO CHICA- 
gos North Western geležinkelio iki 
Carney, Mich., arti miesto, 55 ak. 
ariamos, geros žemės, likusi ganykla 
ir miškas, 7 kambarių stuba, gerai 
maliavota, geras beizmantas, didelis 
sodas, aplinkui stubą. Tvartai, gara
džius, pieninė ir kitoniški budinkai; 
visokių mašinų vartojimui farmos; 2 
arkliai, 8 geros melžiamos karvės, 4 
kiąulės ir vištų; šiųmečiai javai vertės 
$1,000. Viskas, kas tik randasi ant 
ūkės, parduosiu sykiu. Kaina $5,500, 
įmokėt $2,000, arba visus. Lietuvių 
apielinkėj. Savininkas. Joseph Lukacs 
Box 4>^Carney, Mich.

Wills Salote Claires
Pertaisyti automobiliai

$600Buick — 1920
Buick — 1921, 7 pasažierių $1,000 
Cadillac miesto karas model 55 $1,000 
Cadillac 1919 — Phaeton .......  $1,500
Cole speedsteris, 4 cilinderių .... $300 
Daniels 8—1919 tour. karas .... $1,000 
Detroit Electric .......................... $350
Ford Coupe 1922 ......................  $550
Ford Sedan 1920 gerai įrengtas $550 
Franklin Series 7 toųring ........... $400
Hudson Coupe — 7-b ............... $1,200
Hudson Sport-California viršum $900 
Jordan 1920 — 7 pasažierių .... $1,000 
Marmon Limousine 1919 ....... $1,850
Marnvon Ton rink ^aras 1919 .... $1,250 
Mercer sport series 5 .... $9. ono
Mitchell Coupe 1919 ...........
Peerless coune 1921 ...........
Stenhens Salient Six Tour. 
Wills — 1921 Toųring .......
Wills — 1921 Roadsteris .... 
♦Oldsmobile — 1919 ............

2330' Mochigan Avė 
Tel. Čalumet 1310

PARDAVIMUI DRUGŠTORIS SE- 
nai išdirbta vieta, lietuvių ir lenkų 
apgyventa vieta. Parduosiu pigiai, 
jeigu pirksi tuojaus. Kaina $2,750. 
arba mainysiu ant prapertės. Atsi
šaukite laišku angliškai. 1739 South 
Halsted St. Box 109.

GROSERNĖ, ICEKRIMINĖ IR 
notion stock pardavimui arba mainy
mui į namą. Biznis randasi prie 
bažnyčios ir dviejų mokyklų. Biznis 
randasi ant Town df Lake prie’ Šv. 
Kryžiaus bažnyčios.

• 4536 So. Hermitage Avė. <

mėnesi.
1500, o
Kreip-

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

PARDAVIMUI AR MAINYMUI, 
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 maža namuką.

1957 Canal port Avė.
. Tel. Canal 7345

PARDAVIMUI 6 RUIMŲ (COT^ 
tage) ir du lotai: elektra, gasas ir ga- 
radžius dėl vieno automobilio. Vieta 
randasi ant South West Sides. Pa- 
siskubinkit — bargenas už $5,000. 

3019 W. 55th St.

SAV1NINKAS TURI 
PAAUKAUTI

2-jų fiatų po 5 ir 6 ruimus | namą, 
elektros šviesa, gasas, geras beisman- 
tas, 2 garadžiai dėl automobilių, arti 
prie mokyklos ir bažnyčios ir geros 
transportaciios prie Peoria St., arti 
61 st St. Už $5,000, įnešti' cash 
$2,000. Tuoj nupirkit, nes geresnės 
progos nebus.

TRUSTEES SYSTEM SERVICE 
818 W. 63rd St.,

Tel. Wentworth 4964

.. $2,000 

.... $800 

.. $2,000 

..... $750 

.. $2,000 

.. $2,000 
,... $500

PASINAUDOKITE proga, par 
daviniui karčiama su fixčeriais, 
pardavimas atsibus subatoj, rug
sėjo 2, 10 vai. ryto. 1417 Went- 
worth Av. Chicago Ileights, III.

DIDELIS BARGENAS UŽ $4,200, 
pardavimui 4 ruimų flatas ir 1-nas 
2 jų ru;mų flatas; namai randasi ga
na geroj vietoj ,gera proga, nes pi
rus pirkimas, 4446 So. Honore St. 
Savininkas 5631 So. Oakley Avė. Tel. 
Prospect 5231.

REIKALINGI AUTOMOBILIAI. — 
M^s njokanve augščiausią kainą 
džionkn ir vartotus automobilius 
važiuokit, arba nafihukit

BALŽEKAS BROS,
6012 So. Kedzie- A”e.- 

Tcl. Republic 3733

at-

PARDAVIMUI saliunas senai 
išdirbtas biznis, apielinkė'apgy
venta visokių tautų. Priežastis 
pardavimo — einu j kitą biznį.

3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI NAMAS SU PU- 
se akerio žemės. Vieta randasi: 3 
R. 5-th Avė. Station. Kreipkitės į 
krautuvę rytinei dalyj miesto. Nuo
savybė parsiduoda už $1,500.00.

MR. W1LLIAM F. COLLINS 
Gcneva, III.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
garadžius talpinantis 60 automobilių, 
galima pirkti su bizniu arba viena 
bildingą, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo. Atsišaukit greit pas sa
vininką. K ’

C. P. "SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant loto 1314 So. 48th Court, 2 aukš
tų n?uro namas, 5 ir 6 kambarių, skie
pas, elektra, maudynės, aržuolinis bai
gimas. Kaina $7,500. Morgičius 
$3,500. Pašaukit Lawndale ^663.

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

PARDAVIMUI maža groser- 
nė su namu arba be namo, mai
nysiu ant privatiško namo arba 
ant farmos. Parduosiu pigiai, 
nes turi apleisti miestą greitai. 
718 W. 31st St.

Stebėtina proga!!!
f \ Į PENKIS METUS NUO DABAR, 
’-Tfusi vienas iš tų, kurie sako “Atsi-

NAMAI-ŽEME

menų, kuomet buvo galima pirkti ake
ris už dainą. Žiūrėk už kiek dabar 
parduodama!!!”

Veik šiandien. Ryto gali būt per 
vėlu.

PARDAVIMUI 440 AKERIŲ, MA- 
rinette Co., VVisconsin, žemė neišdirb
ta; išdalysiu į po 40 akerių plotus ir 
parduosiu vienuolikai žmonių, ar tam 
panašiai. $30 už akerį greitame par
davime. B. H. Montgomery, advoka
tas; naujas antrašas Room 601 — 10 
S. La Šalie St. Tel. Franklin 4849.

ATYDA. Pardavimui Saxon 
automobilius labai pigiai; prie
žastį pardavimo,, patirsit ant 
vietos, 3120 Emerald Avė. 1-mas 
floras užpakalis.

TUfe’lU gera namą, vertą 
$15,000. Mainysiu ant bučernės 
ir grosernes. Pašaukit telefonu 
Boulevard 4283.

RAKANDAI
PERSKAITYK, PASISKUBINK BU1 

PIMUT1NIU JEIGU NORI BRIG- 
THON PARKE BARGENO

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvai-s išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Ilogan.

JIEŠKAU ŠUNIES, TAMSIAI RU- 
do plauko, kudlotas, kaklas ir per vi
durį snukio baltas, taipgi ir kojos bal
tos. Nedėlios vakare išleidom pa
bėgioti ir negrįžo. Kas tokį šunį pa- 
tėmys ir praneš kur jis randasi — 
gaus atlyginimą. Frank Klikna, 2552 
Blue Island Avė. Tel. Canal 6306.

PRAPUOLĖ TAMSIAI PILKAI 
margas šuva jaunas, didžiųjų šunų, 
bet dar neužaugęs; ausys didelės, že
myn nulinkę, kojos storos. Kas pa- 
tėmys tokį šunį šviežiai turintį, ma
lonėkit pranešt ,už ką duosiu $5.00 at
lyginimo. 1810 S. Peoria St. Tel. 
Canal 2156.

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE
RIMS. Parduoda geros rūšies vilnas 
nėriniams. Kaina 20, 25j 30, 35 cen
tai tolka. Neriam sveterius ant orde
rio, dideliems, mažiems ir parduoda
me, 524 W. 38rd St., 2 fl. už Wallace 
ant Pamell Avė. Frank Salamona- 
viče.

REIKALINGAS GERAS KRIAU- 
čius, mokantis naujas drapanas siūti 
ir senas taisyti ir turi mokėti būti 
bosu; duosiu šapą su visais įtaisy
mais ant lengvų išlygų. Vieta iš
dirbta per dešimtį metų, geras biznis. 
Priežastis — turiu dvi šapas ir abidvi 
negaliu apžiūrėti. Antanas Bružas, 
3342 So. Halsted St. x

VYRŲ reikia, nuolatiniam 
vidų darbui. 45c. į valandų.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON &.CO., 

3534 Shields Avė.

REIKALINGAS vyras už ba
ro dirbti (į saliuną?). Turi kal
bėti* rusiškai, lenkiškai ir angliš
kai. Gera mokestis. Ateik tuoj 
dirbt. 540 Maxwell St.

Reikalingas patyręs dirbti į bučer- 
nę ir gęoserne, geistina kad mokėtų 
kalbėti, lietuviškai, lenkiškai ir ang
liškai, geram vyrui, yra gera vieta ir 
darbas ant visados, atsišaukit greitai.

569 W. 18 St.

REIKIA vaikinų senesnių ne
gu 16 metų amžiaus lengvam 
dirbtuvės darbui.

MAXWELL BROS
2300 So* Morgan St.

NEPAPRASTAS BARGENAS PAR 
davimui muro bizniavas namas: 4 
kambariai ir Storas, ant pat kampo, 
43rd St. ir Talman Avė. Savininką 
galit matyt vakarais po 5 vai., nedėlio
mis iki 1-ai vai. Wm. A.. Obecunas, 
1334 S. 49th Avė., Cicero, Iii.

Su $100 gali pradėt.
Išmokėjimai tik po $10 į mėnesį. 

Didelės, 240x138 akerių farmos—lie
tuvių kolonijoj, niekur ant South Side 
negalite atrasti palyginimo, su šiais 
akeriais — farmų ant šių išlygų. Pui-' 
kiausia vieta tankistai ir tamistos mo- { 
teriai su vaikučiais. Netoli bulvarų, 
Forest T 
Upės, Piknikams Daržų. Ateik ir pa
matyk daugelį laimingų šeimynų čia 
gyvenančių. Pirk, kur gali gaut ge-z 
riausiai už savo pinigus. Gauk fak
tus šiandien.

Kreipkitės į Naujienas, Bqx 108.

PARDAVIMUI NAMAS NORTH- 
i West S;de, kaina $3,500, $500 cash, 
| $30 į mėnesį, 8 . kambariai, vana, 

sevver, vanduo, elektriką ir gasas.
Preserve Parko, Desplaines i ^.au’aį išmalevotas ir ištaisytas lotas

35x126, 34008 Normandy Avė. savi
ninkas. W. Remke, 6329 Addison St.

PARDAVIMUI 15 AKERIŲ FA Įi
ma, Mirhigan Valstijoj; 35 medžiai su 
obuoliais ir griušioms; 200 grėpsinių 
medelių, nauji budinkai. Kaina 
$1,600 — pusę įmokėti, — likusius ant 
6 procento. Atsišaukite.

JOSEPH UTROSA, 
1745 W. Cullerton St.

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 5, 3 ir 2 kambarius ,elektra, 
maudynės, kietnvsdžio visur, beisman- 
tas aukštas, garadžius 3 maš noms, 

linkę i. Parsiduoda viskas tik už 
$3950, įmokėt reUcia $1800, o kitus 

‘ eSČių. Kas bus pir
mutinis tas nupirks.

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

PARDAVIMUI rakandai 4 rui 
mų galit pirkti visus ant kart ir 
po vieną daiktą, randasi visi ge- lotas 205 pėdos ilgumo puikioj apie- 
rame stovyje, parduosiu uz pn- $3950> įmok-t rc^. $1BOO> o kitus 
einamą kaina. 3614 S. Union Av. ant lengvų išmokesčių. kas bus pir- 
pirmas flatas iš fronto. mutinis tas nuPirks-

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

2132 W. 23rd St.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW, BE- 
veik nauja, Marųuette Manor apielin
kėj. Parduosiu ma’nysiu ant pi
gesnio namuko. Pr/ežastis pardavimo 
straikas. Atsišaukit greitai.

JOKANTAS BROS
4138 Archer Av. Tel. Lafayette 7674

NAMAS IŠSIMAINO ANT 
SALIUNO

PARDAVIMUI VISAI NAUJAS 
daining ruimo setas, parduosiu pigiai. 
Ta’pnat ant rendos švarus kambaris 
dėl vienos ar dviejų merginų ar moti/- 

vai.ru.. Matyti galite visados po 6 
vakare.

844 W. 33rd St.
2-ros lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir gro 

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

3331 So. Halsted St.

2 aukštų mūrinis namas, 3 pagyveni
mų ant pirmo floro 7 kambariai ant 
antro 2 
Rendos neša $70 į mėnesį, 
aukštas skiepas fornis šiluma, namas 
geram i 
ant Bridgeporto, 
$5500 streit ant 2 metų 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 priedo reikalausim. Kreipki
tės dėl informacijų pas

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

flatai po 4 ir 4 kambarius, 
elektra,

padėjime ir geroj apielinkėj
morgičio turim

TĖMYKIT PIRKĖJAI, ČIA YRA 
TIKRAS BARGENAS

Pardavimui 2 aukštų murinik 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 paikų, netoli 
nuo visokių biznių ir geriausia trans- 
nortacija, medžiais aplink apaugę. 
Rendos neša arti $90 į mėnesį, kaina 

PARDAVIMUI FIXTURIAI DEL $7850, įmokėt reikia $2500, o kįtus

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

2956 Emeiald Avė.

grosemės arba į smulkių daiktų krau
tuvę. Gerame stovyje; parduosiu pi
giai. Atsišaukite: 1004 St. Charle
Road, Maywood, III. Fixturius gali- 

pamatyti
3815 S. Kedzie Avė.

ant lengvu išmokesčių, skubinkis greit 
ba nevisados toks bargenas pasitaiko.

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

PARDAVIMUI DU FLATAI MAR- 
nuette Manor, 6544 So. Rockwell St. 
Sun parlor, dratiniais sieteliais nor- 

Lysas ant 2 jne- čiai apkalti. 2 fumasni. Didelis bar- 
■* .yuiniM. A uz •T'n.uv'l. 1% bloko nuo lie-
Priežastį pardavimo! tuviško klioštoriaus.

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

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
visokiu rūkytu mėsų sandėlis, o taip
gi kitokių daiktu. T _ ' “ ____ r
tų. 5 kambariai pagyvenimui. Par- { genas, už $11.000 
duosiu pigiai. P ’............... -• ■
patirsite ant vietos.

3233 S. Halsted St.

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas, skiepas ir viskas 
jtaisyta pagal naujausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosemės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuo jaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

DIDŽIAUSIAS bargenas Bri
ghton Park. Pardavimui 2 lotai 
ant 45 Place už $1,150.

Z. STREIKĄ, 
4555 So. Paulina St.

PARDAVIMUI mūrinis 1 pa
gyvenimo, šešių kambarių, par
duosiu pigiai, nes turiu greit par 
duoti. i

3212 Lime St.

BLUE ISLAND
Namo — Bargenas: 4 akeriai vištų 
farmos, pusė mylios iki gatves ir vi
durio Blue Island. Graži 5 kamba
rių stuba, geriausia žemė, labai geras 
vanduo; 600 pėdu nriekis, prie pilto 
kelio. Kaina $3,950: $1.500 cash, li
kusius lengvais išmokesčiais. 6706 S. 
Ashland Avė. Atdara vakarais ir ne
dėliomis.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS, 
8 kambariai gyvenimui ir saliunas. 
Namas įtaisytas modemiškai. Par
duosiu su visu bizniu. Pardavimo 
priežastis — manau važiuoti Lietuvon.

608 Ship St.. . • 
St. Joseph, Mich.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI 6 kambarių 

medinis namas, dviejų aukštų, 
cemento skiepas. Namas geram 
stovy, garadžius dėl 6 mašinų. 
Namas randasi Brighton Parke. 
4030 So. Campbell A^e.

PARDAVIMUI'MURINIS NAMAS 
2 aukštų, po 5 kambarius, skiepas 4 
kambariu, gasas, elektra, ir maudy
nes: naujos m«dos įtaisymai, street- 
kariai netoli. Kreinkitės prie savinin
ko. Priežastis pardavimo — važiuoju į 
Lietuva. Ųž prmą pasiulinimą. su kai
na sutiksime. K. Logus, 4641 Whipple 
Street.

BARGENAS
Pardavimui 6 kambarių na

mas; yra elektriką ir 
Atsišaukite:

3426 S. Leavitt

telefonas.

St.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
* Specialus vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

A 1

. VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

' 2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiikai arba raiy- 

kit išlygų paklausdamt
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo ete., mokina
mo pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL
1707 W. Divirion St.


