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Valdžia sutiko neitralizuot Neiniuną
Indžionkšinasprieš 

geležinkeliečius
Valdžia laužys streiką

Gal skelbs generalinį streiką

Lietuva priima ialkininky 
ambasadorių reikalavimus

... . ...... —..... ...... • *
Priėmė neitralizaciją Nemuno, 
kaipo talkininku pripažinimo 
sąlygą. Reikalauja Klaipėdos.

KAUNAS. — Rugp. *4 d. 
Lietuvos užsienio reikalų mini- 
steris kum. Jurgutis pasiuntė 
talkininkų ambasadorių tary
bos pirmininkui Lietuvos vald
žios atsakymą į tos tarybos pa
statytąsias sąlygas Lietuvos 
pripažinimui de jure. Valdžia, 
savo atsakyme, priima amba
sadorių reikalavimą neitrali
zuot i Numūrą, bet stato sąlygą, 
kad tai bus padaryta tada, 
kada bus padaryta taika su 
Lenkija. (Lietuva, iš savo pu
sės reikalauja, kad dabar, ka* 
da Lietuva tapo pripažinta de 
jure, butų jai atiduita Klaipė
da, einant Versailles taikos 
sutartim, kaip kad talkininkai 
tai buvo prižadėję padaryti ka
da bus nustatytas Lietuvos 
statutas.

Lietuvos valdžios atsakymas 
ambasadorių tarybai Lietuvos 
pripažinimo de jure klausimu 
yra sekamas: i

“Kaunas, 1122 m., rugp. 4 d.
“Jo Ekscelencijai ponui Rai

mondui Poincare, Ambasado
rių Tarybos Pirmininkui, Pa
ryžius.

“Pone Pirmininke!
“Lietuvos Vyriausybė did

žiausiu pasitenkinimu priėmė 
Ambasadoj ų Konferencijos 

nfotą, kur jai pranešta apie 
Prancūzijos, Didžiosios Brita
nijos, Italijos ir Japonijos Vy
riausybių nutarimą pripažinti 
Lietuvos Vyriausybę de jure.

“Kai dėl sąlygų, su kurio
mis konferencija laikė savo 
pareiga tą pripažinimą surišti 
aš turiu garbės pareikšti štai 
ką:

“Lietuvos Vyriausybė, kuri 
pasirašė Barselonos Konvenci
ją ir statutą dėl internacionali
nės reikšmės plaukuojamųjų 
vandens kelių sutvarkymo, yra 
parodžiusi savo įsitikinimą, 
kad plaukiojimo laisvė ir vė

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

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:15 v., leidžiasi 
7:24 v. Mėnuo leidžiasi 2:48 v. 
nakties.

liavų lygybe tiems vandens ke
liams yra reikalingi. Todėl ji 
sutinka ištisai ir pilnai priim
ti ir saugoti Versalės Traktato 
nustatymus, kiek jie liečia Ne
muno navigacijos sutvarkymą.

“Kadangi minėti Versalės 
Traktato nustatymai yra tai- 
kintini tiktai taikos metu, Lie
tuvos Vyriausybė nesivelins su 
jais susiderinti tuojau, kai tik 
Lenkija, kuri, prieštarauda
ma savo iškilmingiems pasiža
dėjimams Lietuvai, laiko da
bar Lietuvos teritorijas, grą
žins garbę savo parašui ir tuo 
budu leis Lietuvai užmegs t i 
su ja draugingus santykius ir 
atidaryti Nemuną laisvai navi
gacijai.

“Lietuvos Vyriausybė taip 
pat yra įsitikinusi, kad po jos 

, pripažinimo de jure Santarvės 
ir Sąjunginės Valstybės nema- 

itys daugiau jokios klinties Klai 
1 pėdos teritorijai prie Lietuvos 
prijungti. Lietuvos Vyriausy
bė su dėkingumu prisimena 
(Santarvės) Valstybių atsaky
mą Vokiečių Delegacijai Tai
kos Konferencijoje 1919 m. 
birželio Ui d., kur yra pareikš
ta kad “kalbamasis kraštas vi
sada buvo Lietuvių“ ir kan 
“Klaipėda ir jos sritys busian
čios perduotos Santarvei ir Są
junginėms Valstybėms, nes 
Lietuvių teritorijos statutas 
dar nėra nustatytas.“ Kadangi 
tas nustatymas dabar reikia 
laikyti Ij’.etuvos \ vyįriausybes 
pripažinimu de jure jau įvy
kintu, tai Lietuvos Vyriausybė 
tikisi, kad Santarvės ir Sąjun
ginės Valstybės teiksis padary
ti nutarimą kai dėl perdavi
mo Lietuvai visų teisių ir titu
lu į Klaipėdos kraštą, kuriuos 
josios laiko, eidamos Versalės 
traktato 99 straipsniu.

“Prašau priimti, Pone Pir
ui inijike, mano labai aukštos 
paganios pareiškimą.

“V. Jurgutis,
“Lietuvos Respublikos Už

sienių Reikalų Ministeris.”

Injunctionas prieš strei
kuojančius geležin

keliečius
Pati valdžia išsirūpino labai 
platų injunetioną prieš visus 

streikierius.

'CHICA GO. —Federalinė val
džia jau įsimaišė į besitęsiantį 
geležinkeliečių streiką. Pirmas 
'•os žingsnis buvo išgauti iš 
federalinio teismo labai platų 
mjunetioną prieš streikuojan
čius geležinkelius. Tą žingsnį 
padarė ji visai netikėtai. Va

kar j Ctiicago atvyko generali
nis prokuroras Daugherty su 
visu savo štabu ir tuojaus atsi
kreipė prie federalinio teisėjo 
Jhmes H. VVįlkerson, prašyda 
mas vardan valdžios išduoti 
injunetioną prieš streikierius.

Daugherty, reikalaudamas 
• injunetiono, parodė tikrąjį ir 
dideliausį geležinkelių trans- 
poVtacijos suįrimą. Vien iš Ca- 
lifornijos negalima buvo delei 
streiko išgabenti už $75,000,- 
000 vaisių ir kitų produktų, 
vien Somerset, Ky., stovi 25,- 
000 vagonų su anglimis, 50 
nuoš. (t. y. pusė) garvežių yra 
sugedę ir negalima jų vartoti, 
o pataisyti nėra kam, tūkstan
čiai traukinių tapo sustabdyta, 
dirbtuves turi užsidaryti, ne- 
gaudamos anglių ir medžiagų. 
Jo nurodymu, jei nieko nebus 
daroma, transportaoija turės į 
kelias savaites visai susmukti.

Betgi nežiūrint tokios pasi
baisėtinos geležinkelių padė
ties, kompanijos atsisako tai
kintis, o valdžia nieko geresnio 
nesurado tam blogui pataisyti, 
kai]) bandyti prievartos pagel
ba laužyti geležinkeliečių strei
ką. Bet 'tokiu savo žygiu vald
žia nori tik geležinkelių mag-* 
natams pagelbėti, o ne padėtį 
pataisyti, nes jeigu valdžiai rū
pėtų pagerinti transportaciją, 
tai ji pirmiausia pasirūpintų 
sutaikinti streiką, o ne laužyti

Daugherty sako, kad jis rei
kalaudamas injunetiono, visai 
neina prieš unijas, o tik nori 
palaikyti ir apginti “open 
shop“, t. ,y. skebšapius. Jis taip 
jau tvirtina, kad valdžia dėju
si pastangų sutaikinti streiką. 
Taip, Hardingas buvo pasišau
kęs geležinkeliečių viršininkus, 
bet pasiūlė jiems visai nepri- 

keliečiai nusileido iki žemiau
siai galimo laipsnio, kompani
jos taikintis nepanorėjo. Taigi 
už streiko tęsimąsi yra kalti 
ne geležinkeliečiai, bet kompa
nijos. Tečiaus tam darbininkų 
“prieteliui tai nerupi ir jis puo 
la unijas teismų pagelba.

Teisėjas Wilkerson, žinoma, 
noriai išdavė reikalaujamą in- 
iunetioną. Išduotasis injunc
tionas yra labai platus ir jis 
paliečia ir apima visas geležin
keliečių ir streikierių unijas, 
jų viršininkus ir net Amerikos 
Darbo Federaciją. Jis uždraud
žia streikieriams ir kitoms uni
joms kame-nors kliudyti gele
žinkelių transportacijai ir ope
ravimui dirbtuvių. Streikieriai, 
tuo injunetienu, nė arti gele
žinkelių dirbtuvių negales pa
sirodyti, unijų viršininkai ne
galės raginti narius streikuoti, 
o nariai negalės atkalbinėti 
streiklaužių, ar norinčių streik 
laužianti.

Be to injunctionas kaip ir 
konfiskuoja unijų pinigus, už
drausdamas tuos pinigus var
toti streiko reikalams.

Injunctionas yra , laikinis. 
Geležinkeliečių * viršininkai 
šaukiami rūgs. 11 d. stoti prieš 
teismą ir įrodyti kodėl nereikė
tų injunetioną padaryti pasto
viu.

Tokis ūmus valdžios puoli 
mas ant geležinkeliečių, nuste
bino pačius geležinkeliečius ir 
jų viršininkai atsisako ką-nors 
Sakyti dėl injunetiono, iki ne
paaiškės visa padėtis. Tik vie
nas, kitas išsireiškė savo nuo
monę. Kamienų brolijos pre-t

zidentas Ryan sekamai atsilie
pęs apie injunetioną: “Aš sa
kau, į peklą su tuo injunetio- 
nu. Aš esu įstatymų klausan
tis pilietis. Bet negalime būti 
suvaržyti labiau, negu kad iki 
šiol mus injunetionai suvaržė. 
Daugherty nenueis toli su tuo. 
Mes geležinkelius esame galu
tinai nugalėję. Ir dabar — 
dabar valdžia, įsimaišo.“

Manoma, kad sekamu vald
žios žingsniu bus pastatyti ka
reivius saugoti geležinkelius ir 
pagclba tų kareivių operuoti 
traukinius. Veikiausia Har- 
dingas mano kareiviais laužyti 
streiką, kaip kad prezidentas 
Clevelandas bandė kareiviais 
sulaužyti Pullmano darbininkų 
streiką kelioliką metų atgal.

Svarstys paskelbimą ge 
neraiinio streiko

Am. Darbo Federacija4 rems 
geležinkeliečius. Valdžia 

savininkų..
nelies

LVVASHINGTOiN, rūgs.
Prez. Samuel Gompers paskel
bė, kad Amerikos Darbo Fede
racijos pildombfi taryba savo 
susirinkime, kurį ji laikys Wa- 
shingtone rūgs. 9 d., svarstys 
klausimą jiaskelbimo generali
nio visų organizuotų .darbinin
kų streiko protestui prieš 
šiandie išduotą injunetioną 
pįeš streikuojančius geležin
keliečius.

Jis taipjau sako, kad
Darbo Federacija

toz in
kai p

Gompersas aštriai pasmerkė, 
tą injunetioną ir sako, kad jis 
veda prie bolševizmo ir radi
kalizmo.
Amerikos 
stovės, su streikieriais iki pas
taros ir kad darbininkų vado- 
zai visai neturi paisyti 
junetiono ir elgtis tai]),

strei-Mašinistų, didžiausios 
kiurių unijos, prezidentas John 
don sako, kad injunctionas ne
turės reikšmės ir kad geležin
keliečių streikas tęsis ir toliau. 
Jis sako, kad streikieriams nė
ra reikalo kliudyti operavimui 
geležinkelių, kad padarius 
streiką veikmingą. Streikieriai 
gali ir neiti įr artyn prie gele
žinkelių, o geležinkeliai patįs 
suirs dėl stokos pataisymų. 
Valdžia, taiko sulaužyti gele
žinkeliečių dvasią, bet ji to ne-

Čiai jau senai to tikėjosi ir to
dėl yra prisirengę prie to.

Bal-tąjame name gi paskelb
ta, kad valdžia darys viską, 
kad palaikius transportaciją ir 
jeigu neužteks injunetiono, ji 
griebsis aštresnių priemonių. 
Bet valdžia visai nė nemano 
liesti geležinkelių kompanijas, 
nes jos, girdi, stengiasi palai
kyt i t ra n spo rt ac i j ą.

Sušaudė sukilėlių vadovus.

MiEXICO CITY, rugsėjo 1. 
— Iš Gouatemalos pranešama, 
kad du vadovai sukilėlių Gua- 
temaloj tapo sugauti ir sušau
dyti.

KIEKVIENO ŽINIAI.
Panedėlyj, rugsėjo-Sept. 

4 d. pripuola “Darbo 
šventė“, todėl Naujienos 
neišeis ir ofisas bus už
darytas visą dieną. ,

Francija nenustoja 
grūmojusi

Vistiek puls Vokietiją, jei ma
tys reikalo. Nori visuotinos 

konferencijos.

PARYŽIUS, rūgs. L — 
Nors kontribucijos komisija 
nutarė duoti Vokietijai paleng
vinimų mokėjime kontribuci
jos ir nors už tuos palengvini
mus balsavo ir Francijos atsto
vas, pirmiau pasitaręs su pre
mjeru Poincare, Franci jos ka
binetas šiandie tik “priėmė 
domėn“ tuos komisijos nuta
rimus Vokietijos kontribuci
jos klausime, jų nė užgirda- 
mas, nė nepasmerkdamas. Te- 
čiaus Francijos valdžia specia
liai pasilaikė sau “pilną laisvę 
veikimo“ ir griebsis kitokio 
veikimo, ar puls Vokietiją, jei 
matys reikalo tai padaryti vė
liau.

Francijos kabinetas nuspren
dė, kad kadangi kontribucijos 
komisija nesutiko suteikti 
kieti jai moratoriumo, jis
priimti domėn tik padėtį 
turi reikalauti, kad butų 
šaukta “visų, be išėmimo, 

Vo- 
gali 

ir
šu
tą 1-

kininkų“ (taigi ir Jungt. Val
stijų) konferencija, kurioj bu
tų pilnai apsvarstytas interna
cionalinių skolų ir kontribuci
jos klausimai.

Smarkus mušis siaučia
SMYRINA, rugsėjo L Pra

dėtas Turkijos nacionalistų 
smalkus mušis Mažojoj 
joj, vis dar tebusiančia 
smarkumu. Smarkus 
siaučia keliose vietose ir dide
lės nacionalistų spėkos, gerai 
aprūpimos artilerijos ir aero- 

Azi- 
visu 

mušis

su frontu.
Graikai, neatlaikydami tur

kų spaudimo,' skubiai traukiasi 
atgal ir turkai užėmė jau dau
gelį svarbiausių graikų tvirto
vių ir strateginių vietų. Grai
kai, kad kaip-nors turkams 
atsilaikius, siunčia didelę pa- 
gelbą savo besitraukiančiai at
gal armijai.

Reikalaus pripražinti 
Rusiją

PEKINAS, nigs. 1. — Rusi
jos atstovas Adolfas Joffe, ku
ris išvažiuoja konferencijon sųv 
Japonijos atstovais, pareiškė, 
kad Rusija toje konferencijoje, 
reikalaus, kad Japonija pripa
žintų Rusijos bolševikų vald
žią. Rusijos-Japonijo's dery
bos prasidės utarninke čang- 
čunfu. Bus svarstomi liečiantį^ 
Japoniją ir Siberiją klausimai 
ir ateities sentikiai tarp Japo
nijos ir Rusijos. Konferenci
joje bus atstovaujamos Rusijos 
ir Čitos valdžios.

AMERIKOS

LIETUVON
Ištrėmė savo brolį.

BELGRADAS, rūgs. 1. —Ju- 
go Slavijos karalius Aleksand
ras ištrėmė savo brolį princą' 
Jurgį (kurtis pirmiau atsisakė 
nuo sosto, užleisdamas jį Alek-1 
Sandrui) 20 mėnesių į Nišą, iš 
kur jis negalės susižinoti su 
karališkąja šeimyna. Tai pada
ryta dėlto, kad Jurgis buk me
lagingai išsireiškęs, tikslu pa
kenkti valstybei.

PER

NAUJIENAS

Amerika nesišalins 
Europos

Dalyvaus svarstymuose pasau
lio rekonstrukcijos problemų.

Hardingas už prekybą su 
Rusija.

WASHINi(rTON, rugpsSjo L 
— Baltąjame name šiandie 
pareikšta, kad Amerikos daly
vavimas netolimoj ateityj 
svarstymuose pasaulio rekons
trukcijos problemų yra “neiš- 
vengtiinas,“ nors prezidentas 
Hardingas vis dar manąs, kad 
tam dar neatėjo laikas ir kad 
dar nelaikąs Jungt. Valstijoms 
dalyvauti dabar besitęsiančiuo
se Europoj ekonominiuose 
svarstymuose.

Hardingas matąs, kad Euro
pos šalįs pradeda suprasti, 
kad pasaulinė rekonstrukcija 
priklauso nuo .išrišimo inter
nacionalinių skolų klausimo ir 
taipjau kontribucijos ir jeigu 
Europos politikai prieis prie 
lokio laipsnio ekonominių 
klausinių svarstymo, kur 
Jungtinių Valstijų patarimas 
bus reikalingas ir naudingas, 
Jungt. Valstijos nesišalins nuo 
to.

Hardingas taipjau prielan
kiai žiūrįs į nors dalinį atnau
jinimą prekybos tarp 
Valstijų ir Rusijos.

Jungt.

Neišleidžia streiklaužiu.
EL PASO, rugp. 31. - Ame

rikos Darbo Federacijos atsto
vas Idar paskelbė, kad Meksi
kos valdžia sustabdė gabenimą 
iš Meksikos į Jungt. Valstijas 
streiklaužių dabartiniam gele
žinkeliečių streikui.

3 žmonės užmušti.
CAPE GIRARDEAU, 

rūgs. 1. — 3 žmones liko už
mušti, 8 sunkiai ir 23 kiek len
gviau sužeisti St. Louis -San 
Francisco traukiniui susidau
žius, sulužus tilteliui, kuriuo 
Raukinis Lėgo.

Siūlo chicagietj Amerikos 
atstovu Lietuvoj

WASIIJNGTON, nigs. L 
Illinois senatoriai pasiuntė lai* 
,šką prezidentui Hardingui, 
kuriame rekomenduojama 
Amerikos atstovu Lietuvoj pa* 
skirti pulk. T. A. Sicjueland, 
vedėją užsienio departamento 
State Bank of Ghicago. Pulk. 
Siqueland yra tarnavęs Cope- 
nhagene, kur jis išpradžių bu
vo tarpininku, o vėliau tenai- 
tinės Amerikos legacijos mili- 
tarinis atašė.

Odessa vėl sukįlo?
LONDONAS, rugp. 31.

Berline gauta žinių, kad Ode
sos sovietai atsikratė nuo bol
ševikų ir paskelbė savo nepri
klausomybę nuo Maskvos, 
kviesdami visus susivienyti 
kovai prieš* “komunistų uzur
patorius.“

Žinia priduria, kad visa pie
tinė Rusija prisiliejo prie Ode- 
ssos ir kad laike to perversmo 
buvo kruvinų susirėmimų.

Maisto riaušės Berline
BERLINAS, rūgs. 1. — Mai

sto riaušės ištiko vakar Neuko- 
elm turgavietėj, Berlino prie- 
miestyj, delei kas valandą kį- 
lančių kainų. Didelės polici-| 
jos spėkos išvaikė riaušinin- 
krts.

$4.4(į
.

. $7.37 
$21.45 
$2.18 
$7.76 
$4.44 

.... 9c 

.. mc 
$16.70 
$39.00 
$26.47 
$19.02 
..... 9c

PINIGU KURSAS
Vakar, rugsėjo 1 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ....... 
Belgijos 100 frankų4......
Danijos 100 frankų .....
Finų 100 markių ...........
Francijos 100 frankų .... 
Italijos 100 lirų ...........
Lietuvos 100 auksinų 
Lęnkų 100 markių ...... '...
Norvegijos 100 kronų .. 
Olandų 100 guldenų .....
Švedų 100 guldenų.... ....
šveicaru 100 markiu .....
Vokietijos 100 markių ...

" l2"ll,"’!J!L.. 1 ..-IĮ"1 1L "-".'-J.
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neišvengiamas?
Augušt tŪsiėssėhs.

(Tęsinys)

Pirmutiife civilizacija atsi
rado tropikinėse žemes šalyse. 
Žmogaus pradinė danga buvo 
prasta apsauga nuo oro šitos 
juostos anapusy.' Figos lapo 
kostiumas, be abejo, buvo la
bai patogus ir madingas pu
siaujo klimate, bet jam persi
kėlus į vidurinę ir šaltąją juos
tas (o jis kėlės nevisuomet sa
vo noru, bet dėl daugelio prie
žasčių esančių UŽ jo kontrolės 
ribų) jis patyrė, kad jam len
ko apdengti savo kūną šilumą 
duodančia medžiaga.

Netrukus jis susitiko su lo
kiu, ar greičiaus lokis susitiko 
su juo. Kokį puikų apsiaustą 
turėjo tas lokis! Musų godu- 
sis prosenis tuojaus įsigęide 
jo. Be abejo lokiai turėjo dau
gelį dykų pietų kol žmogus į- 
sigijo sugebumą ir meną pa- 
liuosuoti juos nuo jų kailių.

Avis turėjo tokią smagumą 
teikiančią vilną. Nesuskaito
mus metus musų pradžiapra- 
džiai protėviai kovė avis, kad 

- gavus jų kailius. Tečiaus mu
sų dabartinio kapitalisto pro
senis tuojaus išėjo regyklom 
Jis pamokino'gcresnio kirpimo 
meno ir kaip reikia užlaikyti 
avis gyvas ir patenkintas kir- 

. piinu.
Daržovės ir vaisiai, kuriais 

gamta apdovanojo žmogų pra
džioje buvo labai reti ir men
kos rūšies. Gyvybę duodantie
ji naujovinių laikų javai, ža
lumynai, daržovės ir vaisiai 
daugiausia yra vaisiai žmogaus 
kišimos į gamtą. Šitų maisti
nių daiktų angis yra neišven
giama eiga gamtoje. Bet gam
ta neturi supratimo, tvarkos, 

'ar sistemos. Nepaisomu budu 
ji teikia mums savo vaisius ir 
kokybė ar kiekis dažniausiai 
buvo aklo atsitikimo dalykas.

Žmogus pritaikė savo išmin
tį ir greitai pagerino gamtą. Jis 
išarė žemę, pašalino akmenis 
ir žoles, užtręšė ir sudrėkino 
žemę ir dabar augmens mylio
mis žydi, kur kadaise žadėdavo 
akrais.

Išradęs šiltaskrynės ir šilta
daržio budus, žmogus įvedė au
gimo sezoną gamtai dar belai
kant žemę sukaustytą žiemos 
šalčiais. Skiepinimu, apkarpy
mu ir kultivavimu žmogus iš 
mažo gaižaus obuoluko padarė 
saldų vaisių. Kas gali pasaky
ti, koks rukštus buvo tas, ku
ris nuvedė Adomą su Jieva 
prie jų istorinio puolimo. Jei 
jis butų buvęs bent toks kaip 
girinis obuolukas, tai mums 
lengviau butų užjausti tai ne
laimingai porai.

Gamta yra gausi, bet bemin
to. Ji užaugina ajit medžio 
tūkstantį smulkių vaisių, kuo
met šimtas gero dydžio vaisių 
butų daug maistingesni. Gam
ta sueikvoja energiją ir syvus 
bėga mindama gausą lapų ant 
vynmedžio, kuomet vynuoges 
yra labiau pageidaujamos. Bet 
žmogus greitai tą viską sutai
sė. Jis pasinaudojo gamtos 
neišvengiamu vešlumu ir nu
vedė jį į stebuklingo augio ta
kus.

Kultivavimo mokslu žmogus 
išplėtojo didžausią gamtos aU- 

[ ginamų valgomų daiktų angį 
ir kokybę. Jis pergalėjo. pra
gaištingus amarus ir ligas ir 
išauklėjo silpnus augmenis j 
tvirtus. Beišmėgindamas jis 
pašalino- menkiausius, atrinko 
geriausius ir sukurt visai nau
jas- rūšis.

Žmogus prijaukino ir suna
rni no žvėris, kurie jo pradžia- 
pradinėj buty buvo jo drau 
gai. Jis privertė gyvulius neš
ti jį ir jo naštas jam bekeliau
jant po žemę. Vietoje medžio
jus juos savo maistui, jis lai
kė juos uždaręs arti savo na
mų, kad tuomi užvadavus sa
vo energiją ir išlaikius reikme-

nis ir daugelį jų išaugino nau
dingais gyvuliais.

Iš laukinių gelių laukuose ir 
miškuose jis išaugino gražias 
namines gėles. Iš sunykusios 
taukinės rožės jis padarė pui
kias daugiaspalves gražybes. 
Iš paprastos laukinės japoniš
kos ramunės jis sutvėrė pui
kias chrizantemas. Žmogaus 
sugebunras ir sumanumas pa
vertė raistą į daržą.

Jis išsuko upes iš jų vagų, 
išgręžė skyles per kaliui nu
garą ir jomis pervarė vandenis, 
padirbo dirbtinius ežerus ir da
rnus ir išvedžiodamas vande
nį suteikė drėgnumą tyrlaukiui 
ir “privertė jį rože žydėti”.

Išritulos pažanga gamtoje ne
išvengiamai veda linkui neiš
vengiamos painybės ir didybės. 
Bet žmogus užeina už neišven
giamybės ir stumia,
greitina, kontroliuoja, veda 
padaro naujanybesK Žodžiu, jis 
savo apystovas revoliuciną.

Bet kodėl jis toks lėtas savo 
visuomeninės organizacijos kei
timu? Kodėl jis leido visuo
menės išrutulai žengti tokiu 
skausmingai
pili? -Kodėl jo garbingų posie- 
kių augštybėje jo visuomeninis 
pasaulis dar vis tebeslegiamas 
stygio baimės ir ekonominio 
netikrumo skurdo, kurie ne- 
lemtinio jo pradžiapraddnes 
dienas?

Socializmas duoda atsakymą. 
Žmogus pritaikė mokslą mažne 
prie visko, išskiriant jo visuo
meninius klausimus ir būtį. Vi
suomenė 
budu ir

Jis pa- 
ir

žings-

išaugo pripuolamu 
kėli paėmė viršų ant 

Sekamas būtinas 
žmonijos 

pritaikymas
pažangoj 

mokslo ir 
prie musų 

nepa teisina- 
chaoso iš-

žingsnis 
yra 
žmogaus išminties 
neišteisinamo ir 
mo visuomeninio 
sprendimo.

Žmogus, revoliucininkas, tu
ri surevoliučinti savo visuome
ninius namus. Jis turi užeiti 
už visuomenės Lšritulos pa j tegu 
ir paskubinti jų eigą linkui ne
išvengiamybės. Tas yra jo 
galėję ir tas sudaro sąmonin
gus veiksnius visuomeninėj 1S

SO-
Kaip

Visuomeninė revoliučija.
šitas posakis beveik per 

deliu dažnumu apsireiškia 
cialistų propagandoje, 
razi nkos šventadienio
žodis revoliucija mirga nesu
skaitomų knygų, knygelių ir 
brošiūrų puslapiuose.

Daugumas nežinčlių žmonių 
labai jautrus šitam žodžiui. Jo 
balsas tuojaus sukelia sukili
mo, naikinimo, kovos, kraujo 
praliejimo ir didelio kentėjimo 
vaizdus. Tečiaus vienintelis 
išteisinimas tokio išsigandusio 
proto stovio yra šitų žmonių 
nežinojime revoliucijos kaipo 
elemento Reikšmes visuomeni
nėj pažangoj.

Revoliucija.
Revoliucijų esama visokių ir 

daugumas jų . būva . visai ra
mios. Kiekvienas besisukantis 
daiktas padaro revoliucijas 
(apsisukimus). Sukamasis ra-‘ 
tas pailaro daugelį revoliucijų j 
fapsisukimų) į ininutą. Ar 
ten yra smurtas, ar sukilimas? 
Vėjas numetęs skrybėlę nuo 
galvos neša ją besiritančią1 
gatve. Skrybėlė padaro dau
gelį revoliucijų ir taipgi nepa-’ 
daro muštynės, ar kraujo pra
liejimo — jei kas tyčia neuž
mina ant jos! Smurtas daž
nai būva tik pripuolamas re
voliucijoje.

žodžiu “revoliucija” žodynai 
paduoda tokius aiškinimus: vi-1 
siška permaina; pamatinis per
keitimas. šita prasme visuo-

Mes skaitome apie revoliuci
ją idėjose, filosofijoje, moks-' 
le, ar dailėj. Tuomi pasako
ma, kad gilios ir pamatinės 
jiermaiuos, įvyko tose žmogaus 
minties srityse. • Žinoma, jokio 
smurto ten neatsiliko.

Subata, Rugsėjis 2 d., 1922

Vienas pasaulio didžiausių 
įvykių buvo 18 ir 19 šimtme
čio f pradžioje. Jis paprastai 
vadiname X“Pramonine Revo
liucija”. Tuomi Doriina pasa
kyti, kad rankinio darbo pakei
timas mašininiais budais ga
myboje, pramonės perkeitimas 
įvykintas garo pajiegos atradi
mu ir jo pritaikymu prie di
džiųjų išradimų, kurie netru
kus pasirotlp, pamatiniai per
keitė visą'visuomenes sąstatą.

Pramoninė Revoliucija pa
matiniai perkeitė turtų gami
nimo būdą, prekybos būdą, 
ekonominius civilizuotos žmo
nijos veiklumus, visuomeni
nius santykius ir sąlygas vi
suomenėje, politinį naujovinių 
tautų sąstatą ir didelės daugu
mos žmonių idėjas ir išvaizdą. 
O bet labai maža suirutės ir 
kraujo praliejimo šitoj pilnoj 
ir nuostabioj revoliucijoj.

Mes taipgi kalbame apie po
litines revoliucijas, turėdami 
mintyje pamatines permainas 
valdžios formose. Pakeitimas 
monarchijos respublika, ar an- 
taip paprastai buvo politine 
revoliucija. Valdomųjų žmo
nių kovos už -pasilmosavimą ar 
nepriklausomybę taipgi galima 
paska i lyti revoliucinėmis.

Tiesa, tokios revoliucijos 
dažnai būva smarkios dėlto, 
kad valdančios klases atkakliai 
laikosi savo valdžios ir žiau
riai elgiasi su valdiniais. Vie
nok net šitie sukilimai kariais 
būva palyginti ramus įvykiai.

Pradinė kapitalistų klasė, iš- 
verždama valstybės galią iš 
feodalinių lojrdų lįankų, kaž
kuriose šalyse atsiekė savo per 
smurtą, kaikuriose, ramiai.

Socializmas neskelbia politi
nės revoliucijos, jei absoliutu 
šalies autokratija neatima di
džiosioms žmonių minioms tų 
įmonių, kuriomis ramios ir 
tvarkius permainos galima pa
daryti. Visose pasaulio valdžio
se, kur balsavimo teisė, pra
moninė ir koperatinė darbinin
kų klasės organizacija4 yra į- 
steigta, socialistai pasinaudoja 
visomis ramiomis ir teisėtomis 
įmonėmis savo tikslų atsieki- 
mui. Socializmo siūlomoji re
voliucija daug pamatingesnė 
už paprastą valdžios formos 
permainą.

lutai reikia gerai suprasti, 
kad socializmas neskelbia jo
kios tolesnes pramoninės re
voliucijos reikalo. Pramonine 
išrutula ir išradimų gausybe

tuo apsirūpina.“ NČgi socializ
mas ypatingai reikalauja revo
liucijos filosofijoj, doroj, mo
ksle, dailėj, ar įstaigose bei 
politiniame nąiijovinių tautų 
sąstate. Socializmus reikalau-

ja visuomeninėš revoliucijos, o 
jai pavykus turi išeiti pamati
ne permaina visame visuome
nės sąstate ir žmonių gyveni
muose.

(bus daugiau)

Visuomet pavargusi
Be ambicijos. 

.NefvaiJ svaigulys ir vis
kas atrodė kad man kenkia. 
Kaip pasitaisiau.

Didžiausia Priežiūra

v <

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

MORGAN PĄRK LUMĘER CO, . 4
Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth bt

Apsiėj’imas pieninėj, tu- • 
ri būt po didžiausia prie- į 

žiūra, nes to reikalauja- L 
ma. , ĮI

Bordeno pierias reika- f Į 
lauja nepaprasto prižiurė- Į 

jimo. Į
Laviįs inspektoriai tė-

mija kiekvieną žihgsnį, B

BOFIDENS
Farm Products Cb, Ine.

3110

LINKSMŲS NAMAI, YRA 
VISIEMS MALONUS

NIEKAS TIEK LINKSMUMO NAMAMS negali 
priduoti, kaip muzika. PHONOGRAPHAS AR- j S 
BA FONOGRAFAS yra parankiausia namuose I 
muzika, kuri Jums pagrajina visokiai^ instru- B pi
mentais muziką; padainuoja įvairiausias dainas, 

! 11 visokiose kalbose!
Užeikite į m’ano krautuvę pasižiūrėti; čia gausi
te visokių fonograpų, nuo pigiausio iki brangiau-

; šio; mieste gyvenantiems duodu ant lengvų išmo- į 
kejinių, taip nejutomis, galite įsigyti sau gerą I 
mašina, kuri linksmins Jūsų namus visados, kada 2

; tik panorėsi arba jausi liūdnumą.

JUOZAS F. BURlK, 
j 3343 So. Halsted Street, Chicago, III.

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

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wahash Avė.

. Tel.: Pullman 6377. .

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tėl. Yards 2296.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbminkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tęl. Market 6234, Market 4526

Generliška# Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICII.

Puikiausis visokių rūbų siuvėjas, 
ant užsakymo pasiuva pagal mierą 

vėliausią madą, kaip vyrams, 
taip ir moterims.
Valau ir prosinu

Simon Jaškevičius
Russell ir Wcstminster Str. 

DETROIT, MICH.

ir

9243

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausių gabumų 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreiČiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali; •

3) kad kiekvienų pinigų siuntinį (parlaidų)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ; 1 I ‘ Mu

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

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

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, b taipjau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS, -
1739 So. Halsted Si, Chicago, III.

i.......  V-*
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO Jj^KYRIAI CHICAGOJE

> ■■ —----------
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Halsted St., Te!. Boulevard 9663
T()WN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674
WEST PULLMANO SKYIlIUS

523 West 120th Št., _____ Tel. Pullman 0169

Tel. Pullman. 1659
ROSELANDO SKYRIUS

233 Ea«t 115-th St.,

Larvvill, Ind. — “Taip ^trenas skaudė
jo kad negalėjau skalbinių išplauti. Vi 

llllillllilllillllin suome^ jaučiausi 
||||Į|įjuilU]lj||Į pavargusi, be ain- 

I > I bicijos; nervai,
svaigulys ir taip 
atr°(lė, kad viskas 
man kenkia ir tu- 
rčjau didelį, skau- 

Tį srnjl dešiniąjam* šo
11 ne. Jau'Ųausi taip

j II ’l prastai a$1e ketu-
ii j. ris metus ir nega
li twPy-;' Įėjau darbo atlik -

.................... u ,1 tų kUns turi būt 
padarytas. Pamačiau Lydia E. Pink
liam Vcgetable Compound pagarsini
mą, kad jis tiek daug žmonėms pa
gelbėjo, tad ir aš pradėjau imti. Da
bar labai gerai jaučiuosi ir visi sako, 
kad ne yra) mane matę taip gražiai 
atrodan 
ku visą darbą ir prižiūri 
mergaites. Kckomenduc

Gyvenu ant ūkės, atlie- 
iu savo tris 

Rekomenduoju šią gy
duolę savo draugėms ir žinau, kąd ji 
pagelbės, jei tik jos naudos, kaip kad 
aš dariau.” — Mrs. HEĘBERT 
LONG, R. R. 3, Box 7, Lar^vitl, Ind.

Daugelis moterių dirba savo dar
bą, kuomet joms reikėtų gydytis. Jos 
visuomet pailsę, be ambicijos. Kuo
met esat tokiame padėjime, kreipki
te domę į tai.

Imk Lydia E. Pinkhanv-JVtegetab- 
le Compound, nes jis ypatingai yra 
priimtas atitaisymui panašių nesma
gumų, kaip Kad •padare Mrs. Long.

“MIZAR” — karalius
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
Šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kartus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip 
leista liga, bus išgydyta.' Puodas 
kainuoja $4 ir $6. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS SOROKOWSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.

sena ir ap-

St. Paul’s
lospr
828 Wesf35th

Ligoj 
jimas

PI.
ir prižiurė- 

10 dienų nor- 
atsitikimuose

PUIKIOS NAMINŽS GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinosiąs per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St..
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Ncdėl. pagal sutarimą 
’III *0899^3 -js paw«H '«S I9ZR

LIETUVIS
Akių Specialistas

Ant Rridgeporto
DR. S’ERNER, (ŠERNAS) 

Optoinctrist
3315 So. Halsted St. Chidągo.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

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

DR. A. R. MERSCHATIS
DENTISTAS /

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

Nedėldienias pagal sutarimą

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

Dr. V. Šimkus
Gydytojas, chirurgas 

‘ AKŪŠERAS
3261 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 8 po pietų
Nuo G — 9 vakare

Boulevard 5052
Canal 2118

Naktinis

po

IR

K. GUGIS
ADVOKATAS f 
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St. 1
Telephone Canal 2552

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saite St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home , Bank Bldg., 

i Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
I Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

, t 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

LIETUVIS ADVOKATAS
309 S'o. La Šalie St. 

Room 706
Telephone Harrison 0421

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAI 
4601 So. Ashland Avė. N 

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

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės ' 
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

K. S1REV1ČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
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 keljnių siutų ir overkotų ^isokių 
stailų, patrhių ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. 'Vyrams ir vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams daybines ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

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

S. GOKDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halslcd St. ir 

739 W. 14th St.



Subata, Rugsėjis 2 d., 1922 yArDTENOS, Chicago, I1T.

Ar Tamsta Nori 
Būti Turtingu 

ir Laimingu
ŠIANDIE esi sveikas ir drūtas, gerai uždirbi, 

bet klausimas ar atidedi bent kiek “JUODAI DIE
NAI”?

ATMINK, KAD NĖ VISADOS BUSI 
SVEIKAS, NE VISADOS GALĖSI DIRBTI.

Bet, atėjus valandai kada Sveikata ir Pajiegos 
sumažės ir jau nebeparneši “Pėdės”, tada BANKINĖ 
KNYGELĖ ateis pagelbon, jeigu iš anksto taupysi.

TAUPYK JAUNYSTĖJE, KADA SVEIKAS, 
NEBUS BAISI SENATVĖ

Universal State Bankas
— tai saugiausia, geriausia ir parankiausia vieta

Dėbso atsakymas 'komu-lsi,Į’n?'bę 
nistų kritikui

Nesekai iš sanatorijos, kur 
jis bando atgauti savo sveikatą,

ir baimę ir užtrauks sirgęs ir miręs, todėl girdi per
ant jos neapykantą visame pa
sauly tu žmonių, kurie dabar jai 
yra. stiklini ir ją remia.

“Esant gana dideliu, 
žmonišku ir gana mielaširdingu,

galia

simainęs ir negalima pažinti. 
Lenkė buvo priversta priimti 
įnirusį “brolį’ ir palaidoti.

“Mirusio” lenko butą apsi
draudusiu ir priklausančio

MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠĘRKA

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

Jūsų Pinigams.

Turtas Siekiau Virš $2,500,000.00

Pinigus Lietuvon
Doleriais ir Auksinais
Siųskite per šį Banką

Universal State Bank
3252 South Halsted St., Chicago, III.

E. V. Debs pasiuntė kablegra- 
mą Nikalojui Leninui, protes
tuodamas prieš nužudymą nors 
vieno socia'lrevoliucionierių, ku
rie po to tapo nubausti mirties 
bausme, ar ilgais metais kalėji
mo. Jis prašė, kad Rusijos dar
bininkų klasės valdžia parodytų 
pasauliui pavyzdį, neidama caro 
valdžios keliais* ir tokiu budu 
palaikydama, augštesnes normas, 
kurias mes žadame įvesti ir ku
rioms žadame tarnauti.

• šitas Dėbso prašymas, prie 
kurio prisidėjo socialistų parti
jos, humanitarai ir liberalai vi
same pasauly, davė progą Jung
tinių Valstijų ir kitų šalių komu
nistams daryti daug maža pri
dengtus puolimus. Tarptautinės 
spaudos korespondencija pasiųs
ta iš Berlino Sovietinės Rusijos 
atstovų, padavė eilę klausimų, 
kurie ištikrųjų yra tik argu
mentais, pateisinančiais mirties 
bausmę Maskvoje teisiamiems 
34 vyrams ir moterims.

Darbininkų Partijos oficialia
me organe “The Worker” rugp. 
12 d. laidoj, redaktorius p. Louis 
Engdahl sako, kad E. V. Debs 
savo pozicija atsistojo Sovieti
nės Rusijos priešų pusėj, ir tie
siai stato tuos paklausimus. 
Per savo brolį Theodore’ą Debs 
atsakė į užpuolimą ir savo atsa
kymo kopiją pasiuntė nacionali
nei raštinei, prašydamas įdėti į 
socialistų laikraščius. Jo atsa
kymas yra toks:
“Gerb. Drauge Engdahl:

“Jūsų laiškas Eugenijui, ra
šytas rugp. 3 d., drauge su laik
raščio “The Worker” numeriu, 
turinčiu pažymėtą straipsnį, 
taikomą į jį, pasiekė jį ir jis 
pridavė jį man, kad aš atsaky
čiau. Eugenijus serga ir gydo
si ir tose sąlygose ir padėty jis 
negali fupintiš šitais dalykais, 
todėl jis prašė manęs atsakyti 
jums šitaip:

“Jis neturi ką pasakyti. Kab- 
legrama Maskvon kalba pati už 
save. Aiškinti ji netenka. Joje 
pasakyta jo nusistatymas ir jis 
to nusistatymo; laikosi. Bandy
mas parodyti jį esant Lenino ir 
sovietinės valdžios priešu aky- 
vaizdoje to, kad jis nuo tos va
landos, kada toji valdžia gimė, 
apreiškė save jos draugu ir sto
vėjo už ją ir gynė ją ir gyrė Le
niną su Trockio kiekvienu ištar
tu ir parašytu žodžiu, yra per
daug neteisingas ir kvailas, kad 
į jį verta butų atsižiūrėti.

“Jūsų kaltinimas socialrevo- 
liucionierių yra užbaigtas, bet 
yra kita pusė ir jus nepasakote 
apie ją. Susirėmus bolševikams

nubaudžiant šituos žmones atė
mimu 'laisvės, o ne atėmimu gy
vasties, butų civilizuotas apsiė
jimas su jais, nustatantis aug
štesnes musų prisitaikomos eti
kos norma ir juomi butų įgyta 
viso pasaulio užsitikėjimas ir pa
garba. Sovietinė valdžia neturi 
ko bijotis šitų nusikaltėlių. Te
gul ji duoda pavyzdį sovietinės 
moralybės ir žmoniškumo, o net 
aršiausi sovietinės valdžios prie
šai bus tuomi nuginkluoti* ir nu
tildyti.

“Eugenijus neteisina socialre- 
voliucionierių darbų. Jis užsto
ja už jų gyvastis taip, kaip jis 
užstotų už gyvastis didžiausių 
kriminalistų ir, jei jie vietoje
Lenino butų bandę jį patį nužu
dyti, tai jo atsinešimas butų 
tas pats. Vien politikos žvilgs
niu žiūrint, atmetus žmogaus 
gyvasties klausimą, pagaila vie
toje keršto dabar butų be galo 
išmintingesnis žigsnis sovieti
nei valdžiai; ir kaipo ištikimas 
Lenino, Trockio ir sovietinės 
valdžios rėmėjas jis karštai ti
ki, kad jie padaris tą žingsnį.

“Eugenijus nori, kad aš pasa
kyčiau tamstai, kad asmeniškai 
jis nieko neturi prieš komunis
tus. Kada jis buvo pragarinėj 
skylėj Atlantoje, komunistai.su 
keliomis išimtimis ignoravo jį 
ir kitus politinius kalinius ir jų 
laikraščiai, įskaitant tą, kurį 
jus redaguojate, ša’tu krauju 
tylėjo, nepakeldami balso išga
vimui jiems laisvės ir dėl jų Eu
genijos lig šiol butų galėjęs kir
myti, jei butų buvęs gyvas, ka
lėjime Atlantoje. Jus galite įdė
ti į savo laikraštį visa tai kas čia 
pasakyta, ir jei tą padarysite, 
malonėkite prisiųsti man pažy
mėtą numerį.

“Eugenijus prašo manęs šir
dingai padėkoti už jūsų malo
numą ir pasiųsti jums širdingus 
jo linkėjimus ir norus, prie ku
rių aš pridedu ir savo.”

Su broliškumu,
x Theodore Debs.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

MOSPETH L. I. N. Y.
•* 5

‘Numirė”, palaidotas”, 5-toj 
savaitėj namo parėjo.

Leiskit Mums Prigelbėt 
Jumis Investavime

Daugelis musų patyrimo metų pertikrino rėmėjus 
šio banko, kad mes galime patarnaut jiems teisin
gai. Musų patarimai yra brangiais link jų investi- 
nimo pinigų. L.

šiuo kartu turime labai puikų investmentą, tad mie
lai viską apie tai paaiškinsime.

Patirsit musų metodą, kokia vartojame aprūpini
mui jūsų reikalų ir visišką užsiganėdinhną.

THE VVIERSEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avenue

CHICAGO, ILL.
Valstijinis Taupymo Bankas.

- r

su socialrevoliucionieriais dideliu 
perdėjimų buvo ne tik vienoj 
pusėj, kaip kad jus norite pa
sakyti — sočiai revoliucionieriai 
buvo ne tik blogdariais, o ir 
aukomis ir jei jie butų paėmę 
viršų ir pradėję teisti bolševi
kus už jų didelius prasižengi-
mus savo teismuose, pasiryžę 
juos nubausti, tai Eugenijus 
butų protestavęs prieš jų nužu
dymą lygiai taip pat, kaip jis 
dabar kad protestuoja prieš so- 
cialrevoliucionieriu žudymą. Jis 
netiki kerštu, mirties bausme, 
žudymu saitu krauju ir šitie 
bnitalingi geismai ir žiaurus 
prasikaltimai jo akyse yra tuo
mi didesni, kada juos daro įsta
tymo ir teisingumo vardu so
cialistai, kurie per metų metus 
niekino kapitalizmą už šitas 
pačias nedorybes.

“Jei mes tikim kruvinu kerš
tu, žauriais atmonijimais ir lau
kiniais žudymais musų įstaty
mo ir etikos patenkinimui, tai 
mes esam žemesni ir už kapita
listus su jų samdomais bude
liais, kurie bent nesisako turį 
tokius žmoniškus idealus, kokius 
mes išpažįstame ir pasisekimo 
valandoj suvyliame.

“Bus tvirtinama, kad nubau
dimas nuskalbusių mirtimi yra 
revoliucinis būtinumas. Eugeni
jus tam priešingas! Jis yra įsi
tikinęs, kad šitų žmonių nužudy
mas parodis sovietinės valdžios

draugijose, todėl seseriai pa
vyko “iškolektuoti” visus pini
gus. Bet štai vieną gražią die
ną, po penkių savaičių, pareina 
iš ligoninės “nabašninkas” 
lenkas. Įeina į stubą sesuo 
pamačius išsigąsta ir išbėga 
laukan rėkdama. Lenkas neži
nodamas kas su ja darosi, puo
lėsi vyli seserį. Policija abu 
sugavo. Polam buvo persta ty- * 
ta lenkui apie “jo” laidotuves. 
Dabar sakoma, kad apdraudos 
kompanija, tūlos draugijos ir 
pats lenkas patraukė ligoninę 
teisman. (Labai daug apie lai 
kalbama, bet man pačiam ne
teko matyti. Jonas.

^Fenehllne
I Jūrėmis visa kelione j ir iŠ Lietu- 
I vos garlaiviu PAKIS, išplaukia 

Rūgs. 13 ir Spalio 4.
Puikiausia sutvarkymas — kam

bariai dvieilis, keturiems ir šešiems 
įmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam-' 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbemė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausia prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARTS prie Harve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

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

^Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.
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Kampas 47tos ir South

Ashland Avė

Pinigai išsiųsti j Lietuvą per musų 
banką, yra apmokami per Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banką, j dvide
šimts penkias dienas, markėmis arba 
doleriais.

Pinigus i Lietuvą
l Dvidešimts

Penkias Dienas

Taigi norėdami siųsti pinigus į Lie
tuvą kreipkitės pas Juozapą J. Sedeir?- 
ką prie langelio No. 5, Peoplcs Stock 
Yards State Bank, kuris yra didžiau- 
sis valstybinis bankas pietinėje mies
to dalyje. f
Nelaukite pakol kursas pakils, bet sių
skite dabartės ir neužmirškite papra- 
šiti Lietuvos žemlapio, kuris yra dy
kai visiems Lietuviams.

Čionai buvo be galo keistas 
atsitikimas. Apsirgo tūlas’ 
lenkas, kuris tapo nugabentas
ligcninėn. Jis tapo paguldytas • 
$ale kito ligonio kuris po kiek 
laiko pasimirė. ' Ligoninės tar
nautojai per neapsižiūrėjimą 
mirusio kūną parvežė gyvojo 
lenko seserei. Pastaroji neno
rėjo priimti, nes jai atrodė ne
pažįstamas, bet galiaus .tapo
pertikrinta, kad jos brolis daug 

I

PER 12 DIENŲ l LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
LACONIA ................... Rūgs. 7
CAMERONIA ..................  Rūgs. 9
CARMANIA ..................  Rūgs. 14

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

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą* 

25 • E„ Wa*hingt«>n St.
Valundo’’? nuo 10 iki 12 ryt* 

Telephone Central 3362 
1824 Wabanuia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716 
__ _________ I_____________.____

Rugsėjis
/ 1 , • •

Mokyklos atsidarys. Tėvai negali galvot 
per greitai ar per tankiai apie savo vaikų

Valandos:

Kasei eną nuo 9 
vai. ryto iki 4 po 
pietų. Utarnin- 
ko vak. nuo G iki 
8. Subatomis vi
są dieną nuo 9 v. 
ryto iki 4 po p et

apšvietą. Jei taupysi apšvietai kol vaikai 
yra maži, busi tikru, kad galėsi suteikti 
jiems tada, kada tas bus reikalinga.

Del savo vaikų meilės, dėk kasdieną 
taupymui.

Visi padėti pinigi iki rugsėjo 10-tos, neš
nuošimtį nuo 1-os.

THE
>WEST S IDE v

<TrUST 6’ SAVINGS BAnL
1 THE BA\K OE SAI ET Y AM) FRIENDLY SiRYK E 1 1 

Roo.sevelt Road at Halsted Street, Chica^

fČlTIZENS STATE BANK
MELROSE VARK, ILLINOIS 

('Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
* 3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant. Suba- || 
tomis duo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakar*.

M^uR.nERZMAN^B 
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi- 
mrgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

r ‘ Dienomis: Cana>
J 3110 arba 857
) N akt. Drexel 956 
' Boulevard 418fl
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

8313
* ai.. 9—10

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

. DR. G. M. GLASER
* i st o *

3149 S. Morgan St., kerte 32 St.OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashlantf Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

J Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEZELIS Į
Lietuvis Dentistas ■■ ■

• t712 South Ashland Avė. n
K
■ arti 47-tos gatvis
• < ■

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka
8113 S.Hahted m
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metų pa 
-sėkmingo prak 
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
apatišką 'tižiu 
rijimą. Jeodu 
patarimus mo
terims ir mergi 
noms veltui.

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

Optometrlst 
Tel. BOU levard «487 
4«49 8. A.hlani Ava. 
Kaaapaa 47-toe gat 

2-roe lubos

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGE 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22ndiSt., kampas “ 

Leavitt St TeVCanal 6222 
Razidencija 8114 W 4ted 84.

Tel. Lafayette
Vai. 1-4 ir 7—9 Ne' *

A

komunistai.su
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The LithaauUD Daily New»

Publishad Daily txccpt SundayPublishad Daily arcept Sunday by 
T be Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1789 Soath Halsted Street 
Chicafo, Illinois.

Telephone Roosevelt 8509

Subscription Ratcs: 
8.00 per year in Canada. 
17.00 per' year outside of Chicago, 
88.00 per year in ChicagOj \ 

3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., undar the act of 
March 2nd. 1879. t

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8600.

Šioje vietoje jau buvo pla
čiai aiškinta, kokių skaud
žių pasekmių Lietuvai gali 
turėt Nemuno neitralizavi- 
mas tokiu laiku, kddaVilnius 
yra užgrobtas lenkų ir Klai
pėda dar neprijungta prie 
Lietuvos. Nemuno neitrali- 
zavimas sustiprina lenkų po
zicijų ir susilpnina Lietuvos 
poziciją.

Kaip Hymanso projekto 
klausime, taip ir dabar Lie
tuvos valdžia nesugebėjo ap
ginti krašto reikalus.

Dabar skaitykite paskutinį są-. 
kinį § 83:

“Dvasininkai yra atleidžia
mi nuo karinės prievolės.”

BOLŠEVIKŲ RAUDONASIS TERORAS
IŠ ČEKOS DARBUOTĖS.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui

Metams —--- -----------—------ $8.00
Pusei metų ......     4.60
Trims mėnesiams_____________2.26
Dviem mėnesiam -----------------  1.75
Vienam minėsiu!  .......—. 1.09

Chicagoje per nešiotojuai
Viena kopija , ---------- -------— 8c.
Savaitei -------- - . .iT.. ■ ...i, » 18c.
Minėsiu!75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams ------------   $7.00
Pusei metų --------     4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiam _______  1.50
Vienam mėnesiui ............. .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams .... ----------    $8.00
Pusei nvet4 ..........   4.50
Trims mėnesiams ........... ...............2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nemuno
Internalizaoimas.,

Pirmamjam “Naujienų” 
puslapyje išspausdinta Lie
tuvos vyriausybės atsaky
mas į ambasadorių konfe
rencijos notą dėl Lietuvos

'Kaip žinia, Santarvės am
basadoriai pranešė Lietu
vos užsienių ministeriui, kac 
jų valdžios sutinka pripažin
ti Lietuvą de jure, jeigu Lie
tuva apsiims “pilnai ir išti
sai” saugoti.Versalės taikos 
nustatymus apie plaukioji
mą Nemunu. Tie gi Versa
lės nustatymai reikalauja, 
kad Nemunas butų neitrali- 
zuotas.

Lietuvos vyriausybė, atsa
kydama į tą ambasadorių 
notą, praneša, kad ji “sutin
ka ištisai ir pilnai priimti ir 
saugoti Versalės Traktato 
nustatymus, kiek jie liečia 
Nemuno nevigacijos sutvar
kymą.”

Vadinasi, Lietuvos valdžia 
sutiko neitralizuot Nemu
ną! Sutiko pavesti Nemu
no nevigacijos tvarkymą 
tarptautinei komisijai ir 
leisti kitų šalių laivams plau
kioti Nemunu.

Prie to sutikimo, beje, yra 
pridurta pastaba, kad Ver
salės nustatymai yra taikin- 
tini tiktai taikos metu, o ka
dangi Lietuvaxdar nėra iš- 
rišusi savo ginčų su lenkais, 
tai išpildymas Versalės tai
kos reikalavimo sulig Ne
munu, esąs atidedamas iki 
tol, kol Lenkija sugrąžins 
užgrobtąsias Lietuvos teri
torijas. Šita pastaba te- 
čiaus labai stipri, nes ji nėra 
nuosaki.

Lietuva su Lenkija juk ne
kariauja ! Jeigu Lietuvos 
vyriausybė pripažįsta, kad 
Versalės nustatymus reikia 
pildyti taikos rnefu, tai am
basadoriai gali jai pasakyti: 
Taigi ir pildykite tuos nu
statymus be jokio atidėlioji
mo, nes karo juk nevedate!

Tuo budu išeina, kad Lie
tuvos valdžia atidavė Nemu
ną už Santarvės pripažini
mą de jure.

I
VOKIETIJOS DĄRBlfilNKŲ 

PROTESTAI PRIEŠ MIR
TIES NUOSPRENDĮ.

Europos darbininkai, išgirdę, 
kad bolševikiškas “teismas” 
Maskvoje išnešė mirties nuo
sprendį social-revoliucionierių 
vadams, baisiai pasipiktino ir 
ėmė kelti protestus. Berlino 
“Freiheit” praneša, kad vienoje 
tiktai Vokietijos sostinėje įvyko 
rugpjūčio 22 d. keturi milžiniš
ki protesto mitingai, kuriuos su
šaukė bendrai Nepriklausomųjų 
Socialdemokratų partijos komi
tetas, Socialdemokratų partijos 
komitetas ir profesinių sąjungų 
komisija.

Tuose mitinguose kalbėjo Dr. 
Kurt Rosenfeld, Theodor Liėbk- 
necht (nabašninko Karolio bro
lis) , Adolf Bratin ir kiti, griež
tai smerkdami bolševikų tero
rą. O . .V . .ir ; /

KOMUNISTŲ PARTIJA 
RUSIJOJE SMUNKA.

70.6

49.6 
yra

Tapo paskelbtos oficialės Ru
sijos komunistų partijos žinios 
apie tos partijos stovį šiais, 
1922-ais metais. Jos rodo, kad 
Rusijos komunistų partija Šie
met turi tiktai 300.009 narių; 
o pernai ta partija gyrėsi turin
ti 500,000. Taigi bėgiu vienų 
tiktai metų ji neteko 200,000 
narių.

Didžiausi komunistų skaičiai 
randasi šiose gubernijose: Mas
kvos, Petrogrado, Jaroslavo, Vla
dimiro , Nižnio Novgorodo, ir 
Tūlos. Maskvos gubernijoje 2.5 
nuošimčio narių yra ėję augštes- 
nius mokslus, bet užtai 
nuošimčių yra analfabetai.

- Sulig savo užsiėmimu 
nuošimčių partijos narių
darbininkai, o 33.9 nuošimčių 
Valdininkai. Puiki “proletariška” 
partija, nėra ko ir bekalbėti!

Vienok ta partija, turinti vi
soje milžiniškoje Ęusijoje tik
tai 300,00 narių (arba dar ma
žiau, kadangi bolševikai savo 
skaitlines visuomet padidina) 
nepripažįsta jokių pilietinių tei
sių kitokių pažvalgų žmonėms. 
Tik 300,00 komunistų Rusijoje 
turi teisę leisti savo laikraščius, 
laikyt susirinkimus, rengti pra
kalbas ir užimti .vietas valdžio
je; o 150,000,000 kitų gyventojų 
turi mažiaus teisių, kaip nige- 
riai pietinėse Amerikos valsti
jose. Ir tai vadinasi “darbinin
kiška tvarka”!

JĖZUITIŠKA LIETUVOS 
KONSTITUCIJA.

Konstitucijos § 10 sako:

“Visi Lietuvos piliečiai, vy
rai ir moters, yra lygus prieš 
įstatymus.”
Bet ve ką sako § 69:

“Teismas visiems piliečiams 
yra lygus. Karius (t. y. karei
vius) dėl tarnybos nusikalti
mų teisia tam tikri teismai.”
Kariuomenėje tarnaujantys 

žmonės, vadinasi, bus teisiami 
ne paprastuose teismuose, o spe
cialiuose kariuomenės teismuo
se. Visi žino, kad kariuomenės 
teismai esti nepalyginamai žiau
resni už paprastuosius teismus. 
Reiškia, kareiviams yra panai- 
<inta lygybė su kitais paliečiais; 
jie yra pastatomi žemiaus 
paprastuosius piliečius.

uz

Konstitucijos teksto paskelbi- 
mas neduoda nieko naujo tiems, 
kurie skaitė musų dienraštį, iš
skiriant tiktai keletą paskutinių 

’ paragrafų, kur yra kalbama apie
Visi piliečiai turi pareigą ginti “konstitucijos keitimą ir papil- 

respubliką nuo išorinių priešų, dymą 
bet kunigai, rabinai, popai ir nuostatus”. Šituodu konstituci- 
pastoriai yra paliuosuojami nuo jos skyrių mes perspausdiname 
tos pareigos. Jiems, vadinasi, žemiaus. ‘ 
suteikiama privilegija. I _ , ,. . ., | Paskutinis konstitucijos £

Tai tokia yra Lietuvos piliečių ragrafas sako, kad ji įgyja ga- 
“Jygybė”. Dabar eisime prie ki- iios nuo paskelbimo dienos. Nors 
to svarbaus demokratybės prin- oficialio paskelbimo akto iries 
cipo. Konstitucijos § 13 sako:

“Pilietis turi tikėjimo 
sąžinės laisvę.”
Bet ta pati konstitucija § 80- 

am ve ką užgieda:

“Religijos mokymas mokyk
lose yr“a privalomas, išskyrus 
mokyklas, įsteigtas vaikams, 
kurių tėvai nepriklauso jo
kiai tikybinei organizacijai.” 

I 
Taigi valstybės ir savivaldy

bių įsteigtose mokyklose turės 
priverstinai mokytis religijos ir 
tie vaikai, kurių tėvai nenori to 
“mokslo”. Be to, visi gyvento
jai, ir tikintys ir netikintys, tu
rės duot mokesnius užlaikymui 
religijos mokytojų tose mokyk
lose. t
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Bet to dar negana. Konstitu
cijos § 82 sako:

‘/Privatinės konfesinės (t. 
y. religinės) mokyklos, jei jos 
išpildo įstatymų nustatytą 
programos minimumą, gauna 
iš Valstybes Iždo švietimo 
reikalams skiriamą biudžeto 
dalį, kuri atatinka, oficiali- 
niai priklausančių tai tikybi
nei organizacijai, kurios moks
lu tos mokyklos vedamos, Lie
tuvos piliečių ir mokinių skai
čiui.”
Taigi pinigai iš valstybės iž

do bus duodami net ir privati
nėms religinėmis mokykloms, ku
rias steigs klebonijos, kiioštoriai 
arba pavieniai asmens! / Pilie
čiai, vadinasi, bus verčiami tas 
religines mokyklas užlaikyti, 
nors jie ir visai nenorėtų jų.

Tai šitokią padarė Lietuvos 
klerikalai “sąžinės laisvę” kon
stitucijoje.

Ta konstitucija yra parašyta 
paprastu jėzuitams budu. Pir
mutiniuose savo paragrafuose ji 
bendrais žodžiais prižada Lietu
vos piliečiams visokių teisių ir 
laisvių, o paskutiniuose parag
rafuose ji tas teises ir laisves 
apkarpo arba visai paverčia nie
kais, taip jog iš “detnokratinos 
respublikos” galų gale pasidaro 
kunigų karalija.

Popierinė konstitucija tečiaus 
nesulaikys progreso Lietuvoje. 
Lietuvos ateitį nulems ne kleri-. 
kalą parašytieji konstitucijos 
paragrafai, o realiniai pajiegų 
santykiai visuomenėje.

LIETUVOS KONSTITUCIJA 
ĮĖJO Į GALIĄ.

Lietuvos konstitucijos tekstą 
gavo Amerikoje tiktai klerikalų 
laikraščiai. Jie šiaip su visomis 
žiniomis iš Lietuvos toli atsilie
ka nuo kitų laikraščių, bet šį 
kartą jiems, matyt, patarnavo 
valdžios činauninkai. Kadangi 
klerikalų 'laikraščiai nepranešė, 
jogei Lietuvos kostituciją jiems 
prisiuntė jų privatiniai kores
pondentai, tai reikia spėti, kad 
tą darbą atliko kokia nors val
džios įstaiga, veikiausia kun. 
Kemėšio vedamas “Informacijų 
Biuras”.

Mes skaitome, kad duoti tokį 
svarbų dokumentą vien tiktai 
klerikalų partijos spaudai yra 
neleistinas valdžios įstaigoms 
partyviškumas.

“Naujienose” tečiaus Lietuvos 
konstitucijos turinys buvo apra
šytas pirmiaus, negu pasirodė 
spaudoje pilnas jos tekstas. Mes 
dar kartą galime čionaf konsta
tuoti, kad konstitucijos tekstas 
patvirtina iki smulkmenų visa, 
ką apie ją buvo pranešęs musų 
bendradarbis iš Lietuvos; ir to
dėl visi klerikalų šukavimai apie 
“melavimą” .yra begėdiškas 
šmeižtas.

■M

” ir apie “įvedamuosius

Paskutinis konstitucijos pa-

akto iries 
| dar nesame matę, bet reikia ma- 

jr nyti, kad Lietuvos valdžia jau 
paskelbė ją, ir tuo budu konsti
tucija įėjo į galią.

Dabar ją galės pakeisti tiktai 
trys penktdaliai Seimo atstovų, 
jeigu ta.m nepasipriešins didžiu
ma balsuotojų visuotinam pilie
čių balsavime.

žemiaus seka augščiaus pa
minėtieji konstitucijos skyriai:
XIV. Konstitucijos keitimas ir 

papildymas.
102 §. Konstitucijos keitimo 

arba papildymo sumanymą turi 
teisės iškelti Sėimas, Vyriausy
bė arba 50 tūkstančių piliečių, 
turinčių teisės rinkti į Seimą.

103 §. Iškeltąjį Konstitucijos 
pakeitimo arba papildymo su
manymą priima Seimas trečiu 
penktdaliu visų atstovų balsų 
dauguma.

Seimo priimtas Konstitucijos 
pakeitimas ar papildymas ati
duodamas spręsti Tautai visuo
tinio balsavimo keliu', jei per 
tris mėnesius nuo jo paskelbimo 
dienos to pareikalaus Respubli
kos Prezidentas, arba į/į dalis 
visų atstovų, arba 50,000 pilie
čiu, turinčiu teisės rinkti į Sei
mą. Seimo priimtas Konstituci
jos pakeitimas ar papildymas, 
dėl kurio tokio reikalavimo ne
bus patiekta, įgyja galios po tri
jų mėnesių nuo jo paskelbimo 
dienos.

Seimo priimtas Konstitucijos 
pakeitimas ar papildymas laiko
mas yra Tautos atmestu, jei 
balsavime dalyvavo ne mažiau 
kaip pusė visų turinčių teisės 
balsuoti piliečių ir prieš pakeiti
mą ar papildymą . pasisakė ne 
mažiau kaip pusė balsavime da
lyvavusių piliečių.

Konstitucijos pakeitimas ar 
papildymas, kurį Seimas priima 
keturių penktdaliu visų atstovų 
balsų dauguma, įgyja galios 
nuo jo paskelbimo dienos.

XV. Įvedamieji nuostatai.
104 §. šią Konstituciją paskel

bus, Steigiamasis Seimas palie
ka Seimo vietoje ligi bus išrink
tas Seimas.
• Pirmoji Seimo kadencija pra
sideda nuo jo rinkimų dienos.

Pirmojo Seimo rinkimų dieną 
skiria 'Respublikos Prezidentas, 
žiūrėdamas, kad ji butų ne vė
liau kaip po trijų mėnesių nuo 
Konstitucijos paskelbimo dienos.

105 §. Steigiamojo Seimo Pir
mininkas eina Respublikos Pre
zidento pareigas ligi bus išrink
tas Respublikos Prezidentas.

Nuo Konstitucijos įsigalėji
mo dienos jam priklauso visos 
Konstitucijoje Respublikos Pre
zidentui duotos teisės.

106 §. Veikusieji Lietuvoje li
gi šios Konstitucijos paskelbi
mo dienos įstatymai, kurie šiai 
Konstitucijai neprieštarauja ir 
nebus panaikinti ar pakeisti šios 
Kostitucijos nurodytu įstatymų 
leidimo keliu, palieka galioje.

107 §. Laikinoji Lietuvos Val
stybės Konstitucija nustoja ga
lios.

108 §*. Ši Lietuvos Valstybės 
Konstitucija įgyja galios nuo 
jos paskelbimo dienos.

Ex-atstovas nušovė savo 
priešininką.

MEXIC() CITY, rugp. 31.
Buvęs atstovas BaiTagan, libe
ralas konslitucionalistas, įsi-

mes, koopera tįstų partijos 
narys, laimėjo rinkimus, nu- 
ęjo į atstovų butą ir ant vietoj 
nušovė savo oponentą — Lo 
mes.

i- ■ ’

K. Sėjikas.

jtihtyš šūviai, kurie buvo krei
piami į labiau susispietusią 
darbininkų minią. Kiek vė
liau pasigirdo rankinių grana
tų sprogimai.

(Daugiau bus)

Astrachanio skerdynės.
Dar vienas paskutinis pasa

kojimas - ir aš baigiu ir 
taip jau ilgą savo rašinį. Ka
dangi Astrachanio skerdynės 
mažai kairi tėra žinomos, tai 
jų aprašymą aš paduodu išti
sai, kaip jos Silino yra atpasa? 
kolos knygoj “Če-ka”.

“Balandžio mėnesį 1912 m. 
toliomam ir mažai kam žinoma 
jne Sibiro kampe, prie upės 
Lenos, smulkių caristinės val
džios agentų buvo sušaudyta 
trys šimtai alkanų, nepakelia
mu darbu ir nepakenčiamomis 
gyvenimo sąlygomis nukamuo-

“Rusijos ir užsienių spauda, o 
taipgi visuomeninė opinja pri
spyrė caro valdžią, kad I)u- 
mos atstovams butų leista tir
ti šaudymų tragediją, o vė
liau, kaltiniiikaj nuo vietų li
ko pašalinti, lai buvo carui 
viešpataujant.

“O kovo menesį 1919 m. So
vietų Respublikoj komunisti
nės valstybės aukščiausio orga- 
np-^aitstovas Vadovavo tuks
iančiu alkanų darbininkų As- 
trachanyj skerdynėmis. Sovie
tų spauda tą košmarinį daly
ką užtylėjo. Apie jį mažai kas 
težino.

“Astrachanis — didelis guj* 
berninis miestas prie ištakos 
upės Volgos-matutės, kadaisia 
buvusios proletariato maitinto
jos. Desėtkai tuksiančių dar
bininkų. Daug profesionali
nių sąjungų. Nėra tik socia
listinių organizacijų. Ir tai tik 
todėl, kad 1918 m. dauguma 
partijos darbininkų liko sušau-

Clevelandas turi 5c važiuo 
te ir moka dividendus
Eleveland. — Clevelandas turi 
centų važiuotę. Važiuotė ga- 
atpigti iki 4 centų metams

“Rugpiucio—rugsėjo mėne
siais 1918 m. buvo nugalabin
ta visi gubernijos socialistų re
voliucionierių partijos konfe
rencijos nariai, įskaitant parti
jos komitetą, kuriu inejo 15 
žmonių. Sušaudytųjų tarpe bu
vo Dovčal, partijos komiteto 
sekretorius, Steigiamojo Suva
žiavimo narys Gosclinas, Pet
raškevičius ir daugel kitų.

“Partijos darbininkui, kurie 
išliko gyvi, buvo terorizuojami 
ir visas judėjimas Astracha- 
nyj apmirė.

“Kiek bolševikai nepakentė 
socialistų, galima jau spręsti 
vien iš to, kad priklausymas 
prie socialistinės organizacijos 
buvo mirtimi baudžiama. Taip 
buvo sušaudytas sąryšyj su 
streiku, apie kurį dabar eina 
kalba, Mctencvas, Metalistų 
Profesinės Sąjungos pirminin
kas, kuris areštavimo metu 
pasisakę simpatizuojąs socia
listams revoliucionieriams (kai
riesiems). • ‘

“Aslrahanio metaliniai fabri
kai— ‘Kavkaz i Merkurij’, ‘Vul- 
kaų\ ‘Etna’ ir kt. buvo pa
skelbta karinėmis įstaigomis, 
ir darbininkams buvo įsakyta 
militarinius patvarkymus pil
dyti. Astrachanis visuomet 
maitindavęs iš kitur įvežama 
duona. O kai liko duonos mo
nopolija paskelbta ir iš kitur 
nebebuvo galima maisto įvežti, 
gyventojai iškarto atsidūrė sun
kioj padėtyj. Pirmą gyvento
jai maitindavosi silkėmis, ku-

dydavo vien lik Volgos ištakoj. 
Bet kai žuvavimas liko soėiali- 
žuolas ir žvejai (Bezzubikovas 
ir kt.) sušaudyti, tai gyvcnlo-

tam buvo griežtai įsakyta sil
kių nepardavinėti. Prasižen
gusieji, kaip pirkėjai taip ir 
pardavėjai, buvo areštuojami.

1918 m. astrachaniečiai 
šiaip taip gaudavo; maisto iš 
Volgos laivų jūreivių, bet žie
mai besiartinant ir tas kelias 
beveik visai užsidarė. Aplink 
Aslrachanj, prie geležinkelių 
ir šiaip didesnių vieškelių, sto
vėjo rekvizibiniai būriai. Mies

5 
Ii 
dar nepasibaigus.

Dalininkai gauna 6 nuoš., ver
tybės popierių savininkai 5 
nuoš. Nuosavybe yra užlaiko
ma geriausiame viršutinės siste
mos stovy. Tai yra apsimoka
mas verslas. Jis apsimoka Sy
kis į sykį! Niekas nieko nežu
do. Net ir važinėtojai turi pel
no — jų važiuotės pigesnės.

James W. Molcomb, prityrti- 
sis gatvinių gelžkelių tarnauto
jas yra miesto tarybos traukos 
komisininkas. Jis sako:

“Mes kasdien vežame 1,000,- 
000 pasažierių. Mes turime ge
riausius tramvajus, geriausią 
sistemą, geriausį patarnavimą, 
ilgiausį važiavimą, švariausius 
vagonus, pigiausias važiuotės už 
visas pasaulio sistemas. Miestui 
pilnai valdant dar geriaus sek
tųs — butų galima sumažinti 
važiuotė.”
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John šono nuopelnas.
Kad tokia padėtis, kokia yra 

Clevelande, butų galima, velio
nis Tom Johnson atidavė savo 
turtus ir savo gyvastį vienoj 
didžiausių kovų, kokios buvo 
kuomet vedamos Jungtinėse 

i neisią prieš! Valstijose su didžiausiais finan- • t 1 • • 1 • • •• •

Valdžia paskyrė

tan gabenamas maistas buvo 
atimamas, o pardavėjai ir pil
kėjai — šaudomi. Astrachanio 
gyventojai, iš visų pusių duona 
ir žuvimi apsupti, mirė badu.

“Nuo sausio mėnesio 1919 
m. maisto padėtis Astrachanio 
.darbininkams grąsino tikru 
badu. Vyriausybė jau buvo 
besirengianti patvarkymus at
šaukti ir leisti darbininkams 
liuosai maistas pirktis. Bet 
centras atšaukė šalies valdyto
ją, ŠLiapnikovą, dėl jo nuo
laidumo, o jo vieton paskyrė 
K. Miechonošiną. Politika 
griežtai persimainė: prasidėjo 
nauji suvaržymai ir represijos. 
Liko fabrikams išleista patvar
kymas, kuriuo iš darbininkų 
buvo reikalaujama maksimu
mo produkcijos.

“Alkani, nuvarginti ir įkir- 
šinti darbininkai stovėjo eilėj 
prie duonkepyklos ir, belauk
dami savo 1/8 svaro duonos, 
.mitingavo.

atatinkamą sargybą, kuriai bu
vo įsakyta improvizuotus mi
tingus vaikyti. Akli vingesni 
darbininkai liko areštuoti. Mai
sto klausimas darėsi vis la
biau ir labiau opius, represijos 
stiprėjo, ir vasario pabaigoj, 
1919 m., darbininkai, perrinkę 
Metalistų Profsąjungos Valdy
bą, aiškiai ėmė apie*’ streiką 
kalbėti. Profsąjungos komite
tui Volgos laivyno jūreivių at
stovas pareiškė, kad, streikui 
ištikus, jūreiviai 
streikininkus.

“Beliko tik streikui 
paskirti.

“Kovos pradžioj' darbai fab
rikuose | beveik visai sustojo. 
Visur ėjo svarstymas reikala
vimų, kurie ketinama buvo val
džiai įteikti. Buvo nutarta rei
kalauti laikinai (kol maiste 
klausimas bus tinkamai iš
spręstas), kad butų leista lais
vai duonos pirktis ir žuvauti. 
Bet iki streiko galutino reika
lavimo taip ir nepasisekė su
formuluoti. O valdžio tuo lai
ku iš visų pusių traukė sau 
sustiprinimo'; Katastrofa arti
nosi.

“Ir štai dviejų metų visaric 
revoliucijos sukaktuvėmis 

^Darbiu i nik ų-Va!J)st ieč£ ų val
džia” kraujuose darbininkišką 
Astrachanį paskandino.

“Net šviesoj rusų komunis
tinio teroro • (kuris buk kovo
ja prieš darbininkų priešus, bet 
tikrybėj labiausia darbininkus 
ir kaimiečius užgauna) ta bai
si žudyne pereina visas ribas. 
Joj aiškiai matosi kaip darbi
ninkų bejėgė padėtis, taip ir 
šlykštus iki ciningumo atviru
mas. šaudymams, vadovavo 
aukščiausio valstybėj įstaty
mams leisti organo atstovas: 
Vis'os Rusijos uCentralinio Ko
miteto narys, K. Miechonoši- 
nas. Tas paskilbęs budelis po 
visais patvarkymais ir įsaky
mais^ dėdavo savo aukštą titu
lą: tokio tai komiteto 
toki 
etc.

“Štai kaip apie žudynę val
džios i pranešimas skambėjo: 

‘Kovo 10 d., 1919 m, 10 vai. 
ryto, ‘Vulkan’, ‘Etna’ ir ‘Kav
kaz i Merkurij’ fabrikų darbi
ninkai, švilpukui sušvilpus, nu
metė darbą ir pradėjo mitin
guoti. Valdžios attsovų buvo 
pareikalauta mitingas uždaryti, 
bet darbininkai atsisakė tatai 
jiadaryli. Tąsyk mes išpildė- 
me savo revoliucinę pareigą ii 
panaudojome ginklus...

K. Miechouošin, (su pilnu

dienav

narys,
tai fronto pirmininkas,

Valdžios attsovų buvo

“Dešimties tūkstančių mitin
gas, kuris, rainiai sunkią dar- 
l^ninkų materialinę padėtį 
svarstė, buvo aplink kulkasvai- 
džių, jūreivių ir granatininkų 
apsuptas. Kai darbininkai at-

sininkais, įdėjusiais pinigus į 
visuomeninius patarnavimus.

Clevelandas turėjo netikusią 
traukos sistemą. Politikieriai 
traukos dalykuose buvo visur. 
Važinėtojai tartum buvo bejie- 
gės vergystės stovy. Pilietinis 
drąsumas buvo pačiam pažemy.

Johnson pirmiausia atrado 
pamatinę kliūtį—atskiestą man
tą. Kol jis išeikvojo savo di
delius turtus ir padėjo savo gy
vastį, jam pavyko sužadinti pie
tinę savo miesto sąžinę ir at
skiestoji manta pranyko.

Nuo tos dienos iki dabar Cle
velandas turi gatvinių gelžkelių 
sistemą operuojamą be pelno, 
visi pelnai eina važiuotės kainos 
sumažinimui, o privatiniams sa
vininkams vis tiek eina teisėtie
ji dividendai.

Johnson nustatė^taisyklę Cle- 
velandui, kad yra kriminalinga 
prašyti iš važinėtojų, kad jie va
žiuotės kainomis atmokėtų ne 
tik prastai įtaisytą sistemą, o ir 
dividendus nuo miiioninių inde
lių, kurie niekuomet nebuvo 
įdėti.

Po ilgų metų aršios kovos, 
kur teismai mažne kas antra 
diena grūmojo Johnsonui kalėji
mu, gatvinių tramvajų baronai 
pasidavė. Jie atėjo į teismą ir 
priėmė savo mantos numažinimą 
45 nuoš., mažne ant pusės suma
žinimą Clevelando gelžkelių ,ka- 
pitalizacijos. Didieji finansinin
kai tiesiog išbraukė iš knygų ir 
numetė į gurbą milienų milionus 
kapitalizacijos.

Padėtis visuomenės rankose.
Clevelandas padarė tai, kad 

gavus kontrolę be pirkimo nuo
savybes. Ir visuomenė dabar 
tikrai valdo gatvinių gelžkelių 
padėtį. Visuomenė nusprendžia 
kokį patarnavimą ji turi gauti. 
Visuomenė nusprendžia kokios 
išplėsties ji nori. Visuomenė 
nusprendžia, kokių vagonų ji no
ri, kaip tankiai ji turi vaikščioti 
ir kaip visa sistema., įskaitant 
knygvedystės planą, turi būti 
vedama.

Kaip pilnai visuomenė kont
roliuoja gatvinių gelžkelių siste
mą, galima matyti š miesto ta
rybos galės. Clevelando gelžke- 
lių kompanijos prezidentas ir 
visa jo direktorių taryba negali

sisakč skirstytis, buvo paleista j rybos leidimo. Miesto, gelžke- 
is sau tuvy zalpas.^ Pąskųi pa-Jiai dabar neturi pinigų politikai 
sigiido kulkas valdžių nepaliau- ir politikieriams.



[l/j Iirt įkilai Hama tkprivja 
nuomoms Reakcijų matooko.į

Lyra yra serijomis laidžia- 
mas dainų rinkinys: < kiekvie
noj serijoj talpinusi keturios 
dainos: vyrų, moterų ir miš- 

’Tiems chorams, kurias priren
gė ir išleido nesigarsinantis. 
bet plačiai amerikiečiams, ypa
tingai dainininkams, žinomas 
ir pagarbos vertas senelis Leo
nas Ereminas.

Yra išleista jau trys serijos, 
vienok neteko pastebėti spau
doje nei recenzijos, nei kriti
kos, nei bibliografijos. Tas 
leidžia manyti, kad musų 
plunksnagraužiai ar nesiintere- 
suoja, ar neturi nuovokos apie 
muziką; daugiau matomai in
teresuojasi beverte politika.

Lyra No. 1, talpina keturias 
daineles: 1) “Liuosybė”, 2) i 
MLiepa”, 3) “Pavasario Diena” 
ir 4) “Kelias tarp žvaigždžių”. 
Keturios dainelės, bet kuomet 
yra pagamintos vyrų, ihoterų 
ir mišriems chorams, tad pasi
daro išviso vienoje knygelėje 
12 dainų.

Lyra No. 2, taip pat talpina 
keturias daineles, trims skirtiu- 

Atsisvci- 
i “Palik 
' 4) “In-

pirmo- 
daine-

giems chorams: 1) 
kinimas su giria”, 
Sveika”, 3) “Daina” 
tennacionalas”.

Lyra No. 3, kaip 
siose dviejose—keturios
lės: 1) “Darbo Giesmė”, >2) 
“Tiroliu Kalnuose”, 3) “Uošvės 
Dukrelė” ir 1) “Medinčiaus iš
joji m as”.

Kaina ui 
12 dainelių

kiekvieną seriją, 
taipgi neperdide- 
įperkama.

Nors trumpais žodžiais rei
kia pažymėti šis bei tas iš mu
zikalūs pusės. Gerb. Eremi
nas neturi nei vienos dainelės 
originalūs kompozicijos minė
tuose veikalėliuose, bet yra 
stengiamasi patiekti ir nuo se
nai neužpildomą spragą lietu
viškų dainų lauke užpildyti. 
Nors, kaip minėta, nėra origi
nalių veikalų, bet dainelės pri
rinktos maž daug geriausiai 
tinkančios lietuvių liaudžiai, 
tad ir autoriaus naudotasi į- 

veikalais, 
Fr. Schu- 
Abt’o, F.

žymių kompozitorių 
kaipo: C. Ą. Gross’o, 
bert’o, I. Heim’o, F. 
G. Klaur’o ir kitų.

Gerb. Leonas Ereminas yra 
žinomas, kaip pirmo choro 
Amerikoj suoi’ganizuotojas ir 
vedėjas, bet laisvo, ne bažnyti
nio. Taigi Amerikoj jis pir
mutinis patiekė pirmą dainų 
knygelę, kuri didžiumai žino
ma kaipo “raudonuke”, kadan
gi raudonais > viršeliais, o iiž- 
vardis .visai paprastas—“Dai
lios”. šioj knygelėj randame 
jo Imties kompazicijų, bet yra 
irį populiarių svetimtaučių 
kompozitorių, kaipo: C. M. We- 
ber, Rūgo Preis, E. A. Tod, 
Bauman Kari, Oskar Sehepsky, 
Sankey.
Bobert

Gersbaeh, L. Liebe.
Schumann, Norton ii

Aors 
dirbtuvė 
diktoką, bet nesuaugusią šei
myną, vienok turi užtektinai 
energijos ir spėkų savo kas
dieniniais reikalais apsirūpin
ti ir dalį laiko pašvęsti dailūs- 
dainos labui. Todėl, iš tokio 
atžvilgio negalime lyginai su 
vargonininku - kompozitorium 
Naujalio, kuris muzikos išsi
lavinime daug aukščiau stovi, 
nepalyginamai turi geresenes 
gyvenimo aplinkybes, bet ma
žiau yra nuveikęs ir dabar mu
zikos-dainų srityj nieko nevei-

Ereminas senelis 
darbininkas, turis

Kartais randasi žmonių, apie 
muzikų nieko nenusimanančių, 
kurie stengiasi Ereniinui už
mesti ncoriginališkumą, nelie-i 
tuviškumą dainų, bet tokie už
metimai niekuomet neišlaikė 
kritikos. Turime remtis musų 
muzikos-dainų tėvu, gerb. kom
pozitorium M. Petrausku, ku-

ris net keletą dainelių yra į- 
dainavęs į phonographų re
kordus iš Eremino rankiaus 
dainų kyngeles. Tas pa
rodo,^ kad ir musų kompozi- 

Į torius duoda kreditą už dainų 
raukiu.

Kitas dalykas; Ereminas nors 
ir senas, chorų mokinimu už
siimąs, naujų dainelių pagami
nimui daug laiko padeda, vie
nok spėja sekti ir lietuviškos 
visuomenės politiškų krypsnį. 
Visuomet nori būti su pirmei- 
viškesniais žmonėmis. Dvasio
je, kaip politiškame, taip ir 
dailūs klausime yra jaunutis, 
nors fiziškai senas.

Suos minėtus ir dar neminė
tus dalykus sudėjus krūvon, 
daugiau nieko nelieka, kaip tik 
linkėti tam seneliui geriausių 
pasekmių prirengime ir išlei
dinėjime ir ant toliaus Lyros 
ir ilgiausių sveikatos metų.

P. Silpnutis.

PAKLAUSIMAI LIET. INFOR 
BIURUI.
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šitą su Amerikos valdžios suti
kimu?

Todėl aš klausiu Liet. Infor. 
Biuro Washingtone šitų klausi-

z 1. Ar Liet. Inform. Biuras 
Washingtone, ar įstaiga, kurios 
vardu ji veikia turi Jungtinių 
Valstijų valdžios leidimų plėsti 
Lietuvos pilietybę šitoj šaly ir 
naikinti Amerikos pilietybę?

2. Kas nustato pilietines tei
ses ir mokesnį Amerikos lietu
viams: Lietuvos valdžia, ar Liet. 
Inform. Biuras VVashingtone?

Liet. Inform. Biuras teiksis 
atsakyti į šituos du klausimus 
viešai per laikraščius.

• —Lietuvys.

PERNYKŠTIS UŽMANYMAS

Pereitais metais buvo pakel
tas klausimas pirmeivių laik
raščiuose sušaukti Amerikos 
lietuvių suvažiavimų. šiame 
klausime, nors daug buvo ra
šyta ir ginčytasi, visgi' jis ka
iriu kodėl taip ir pasiliko. Ma
not supratimu: Suvažiavimas 
Amerikos lietuvių progresyvių 
srovių, jau ir pereitais metais 
buvo labai renkalingas. Jei 
Amerikos lietuviai butų per
nai suvažiavę, butų galėję daug 
naudingo darbo nuveikti ne

Skaitydamas Liet. Inform. 
Biuro straipsnius apie Lietuvos 
pilietybę, viename jų radau pa
sakyta, kad Lietuvos piliečių re
gistracija Lietuvos Atstovybėje 
Washingtone, esanti tam reika- vien šios šalies lietuvių gyveni- 

-- i _ •. -r. . vv». 4i ]<aį ką sutvarkę, 
Lietuvos reikaluose, butų 
į ? tarti visų progresyvių 
ių sutartų žodį. Ir kada 

mes būtume sutartinai veikę, 
ir griežtus reikalavimus dabar
tinei atgalciviškai klerikalų 
valdžiai statę, gal ji butų priven
gusi lietuvių amerikiečių ir 
butų nedrįsusi sutrempti po 
savo kojų Lietuvos žmonių 
laisvę ir dirbti tokius autokra
tiškus įstatymusJconstituciją, 
kurioje net ir žodis respublika 
išbraukta. Mes, būdami pasi
skirstę, nors ir siuntėme ir sta
tėme savo reikalavimus: kad 
musų tėvynei Lietuvai butų 
palikta demokratiška konstitu
cija, kur butų užtikrinta vi
siems žmonėms laisve ir 1.1, 
tečiaus į musų pavienių ame
rikiečių tokius reikalavimus, 
Lietuvos klerikališki valdonai, 
nekreipė nei mažiausios domūs, 
ir dar kaip ir pasityčiodami iš 
mus, — prisiuntė čia kaikurius 
kunigus — ’Garmų ir Bumšą, 
kurie blevyzgojo čia per visų 
pusmetį ir kaulino iš neapsi- 
švietusių katalikų kruvinu jų 
prakaitu uždirbtus dolerius. 
Jie šakė rankų pinigus univer
sitetui, bet tikrenybėje, rinko 
juos statymui naujų kartuvių 
musų Lietuvoje likusiems gi
minėms, arba ir mums pa
tiems—jeigu drįsime į ten su
grįžti. Jie pravedė tokių kon
stituciją, kad visa Lietuva pa
tenka 
pinus 
ka Lietuvoje jokios 
Darbo žmonėms 
organizuotis, nei

I linga, kad Lietuvos valdžia ži- ine, 
notų, kas eina su ja, o kas eina <> it 
prieš ją. Šitą sužinoti Lietuvos 
Atstovybė mano iš to: kas joje 
užsiregistruos ir užsimokės jai 
$10, tas bus ištikimas Idetuvos 
pilietis; kas to nepadaris, tas 
bus jos priešas.

Pažiūrėkim, ar šitaš sužinoji- 
mo būdas yra ko vertas. Saky
sim, užsiregistruoja Atstovybė
je ir užsimoka jai $10 koks Lie
tuvos priešas tyčia tam, kad ge
rinus galėjus prieiti prie lietu
vių, geriaus juos išnaudojus — 
ar jis bus ištikimas Lietuvos 
pilietis? Suprantama, kad ne. 
Antra vertus, ištikimas Lietu
vos pilietis nesi regisi ruoš dėlto, 
kad jis neturi $10 (o neturinčių 
šiais laikais yra gana daug) — 
ar jis bus blogas Lietuvos pilie
tis? Ne.

Bet Lietuvos valdžia,' ar kal
banti už ją Lietuvos Atstovybė, 
įvesdama Amerikos lietuviams 
priverstiną registraciją,' įsipai
nioja į negražias painias su 
Amerikos valdžia; ji bando tauti 
valdžia valdžioje ir 
ma ja, bando jai 
ti: veržia Amerikos 
vius, priėmusius šios šalies p> 
lietybę, išsižadėti jos ir priimti 
Lietuvos pilietybę. Nors tame 
patvarkyme šitas aiškiai nepa
sakyta, bet išreikštoji panieka 
tiems, kurie Atstovybėje nesi- 
VŪgistruos, veda prie to, nes, sa
kysim, profesionalas, boikuotuo- 
jamas už tai, kad jis nėra Lie
tuvos piliečiu, negalėdamas Vie
nu ir tuomi patim kartu būti 
piliečiu dviejų šalių, yra ver
čiamas nuo Amerikos pilietybes 
atsisakyti ir priimti Lietuvos 
pilietybę.

Bet gal Lietuvos valdžia, ar 
jos Atstovybė josios vardu daro

būda 
kenk 
lietu

kunigų rankosna. Pri- 
, nelie- 
laisves. 

nevalia nei 
streikuoti.

ric turės pinigų ir bus akli ku
nigų vergai. Kunigai galės 
steigti mergnamių klioštorius

Už Taupomus
Pinigus Su
Saugumu

Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiš- 
ko taupymo, pardavojame savo

Pirmo Mortgečio Auksinius Bondsus 
Ant dalinio išniokėjimo plano

Dešimt-dalį įmokėt ir likusius į lygius de
vynis išmokėjimus.
Pasvarstyk ką reiškia 6% už taupomus pi
nigus vietoje 3%.

Home Bank & Trust Company
i Milwaukce & Ashland Avės
I Turtas netoli $10,000,000.

Atdara vakarais, panedėlyj iki 6 valandai,* utarninke iki 8 vai.
J ir subatoj iki 9 vi. vak.

ir bažnyčių kiek tik jie norės, 
o Lietuvos darbininkai ir pa
vergti valstiečiai, turės savo 
mokesčiais viską užlaikyti. Ne
gana to, kad Lietuvoje jie įve
dė viduramžių tiesas, bet da ir 
čia Amerikoj lietuviams išleido 
ukažą, kad iries privalome kiek
vienas įsiregistruoti kunigo Ke
mėšio kancelerijojc Washing- 
tone ir užsimokėti kiekvienas 
po $10.00 iki 9 dienai gruodžio 
šių metų. Ir taip kas metai 
po $10.00. O jei neišpildysi 
šito (Lietuvos klerikalų ukazo, 
tai negalėsi į Lietuvą sugrįsti 
ir tenaitinis tavo turta^, jei tu
ri kokį, pataps klerikalų šmu- 
gelni'nkų valdžios stiRonfiskuo- 
tas. Tai tokį mums Lietuvos 
dabartine ilgaskvernių valdžia 
suteikė ptezentą.

Ištikrųjų, tai tik šmugelnin- 
kų kunigų valdžia gali išgal
voti 
amerikiečiams, kurie per dau
gelį metų šelpėme Lietuvą ko
voje už jos laisvę su carizmu 
ir dabar Lietuvai patapus savi
stovia, pirkdami bonus ir viso
kias aukas teikdami.

O ką gi besakyti apie dabar
tinę Washingtonč čarneckio- 
Kemėšio atstovybę. Ar tai ne
iš j linkimas amerikiečių lietu
vių!? Lietuvi! Kokių tu nebū
tum pažvalgų, vis viena tave 
turi apeiti šitie klerikalų pasi
tyčiojimai iš mus. Mes priva
lome veikti ką nors šiame mo
mente. Bet veikli, reikia drau
ge susitarus visai progresyvei 
Amerikos lietuvių visuomenei. 
Ot dabar, kaip tik ir reikalin
ga būtinai įkūnyti pernykštis 
užmanymas. Sušaukti visuoti
nas Amerikos progresyvių lie
tuvių susirinkimas. Tik pėt 
suvažiavimą, mčs galėsimo lie
tuvių visuomenei aiškiai pra
nešti visas klerikalų-knnigų 
klastas ir parodyti tuos spąs
tus, kuriuos jie jau parengė 
Lietuvos žmonoms. Taipgi kad 
ir čia šioje šalyje, jie ko tolyn, 
tai daugiau patampa naehališ- 
kesni. Klerikalizmas neuž- 
springsta vien Lietuvos paver
gimu, bet ir čia Amerikoj drįs
ta šaukti mus progresyvišką vi
suomenę. į '‘Kryžiaus karą”. 
Gerai, priimkime klerikalų iš
šaukimą. Stpkime su jais į 
kovą ir nusukime juodąjam 
klerikalizmo slibinui sprandą, 
kaiĮ> čia, taip ir Lietuvoj.

Suvažiavimas šaukti reikia 
kur nors didesniame lietuvių 
apgyventame centre: Chicago, 
111., arba IBrooklyn, N. Y.

—V. černauskas.

Naudingas
Patarimas

visiems kurie laikote savo pinigus net keliose banko- 
se paskirstę po kelius šimtus ir daugiau laiko gaiši- 
nat gaudami tik 3%. Jus galite gauti 6% sudėjus 

pinigus į savą saugiausią, METROPOLITAN STA
TE BANKĄ, paimant auksinius bonus arba augštos 
rųšies pirmus morgičius. Platesnes informacijas 
suteiksime veltui kiekvienam kuris tik nori savo pi-

i ‘ *

nigus padėti ant didesnio nuošimčio.

Kaip Perkelti Pinigus 
į Lietuvę

METROPOLITAN STATE BANKA 
gus Lietuvon markėmis arba Amerikoniškais Dole
riais. Musų banką atstovauja didžiosios Lietuvos 
bankus ir musų perlaidas išmoka Amerikos Doleriais 
jeigu siuntėjas taip reikalauja.
Jei negalite atsišaukti ypatiškai, tai kreipkitės laišku

siunčia pini

Metropolitan State Bank
Pirmutinė Lietuviška Valštijinė Banka Amerikoje

2201 W. 22nd fffi ST.
CHICAGO.

Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:0Q v
Utarninkais

ryto iki 4.00 v. vak 
Sukatomis iki 8:30 v. vak.

Pranešimas
Melrose Park ir Town of Proviso lietuviams

Gerbiamieji Lietuviai!
žinote mane labai gerai, nes gyvenu Melrose 

dirbau visokį darbą ir buvau visokiam užsiėmime, 
užsiėmimas buvo graborystė ir L. De Franco — 
atgal. Paleidimo iš rankų biznio, buvo pinigų 
buvome eiti dirbtuvėn, 1 J * 
graboriaus. Per visą tą laiką nępasįtaike kito lietuvio graboriaus, 
kuris butų apsiėmęs lietuviams patarnaut, todėl, nusprendžiau atsi
mesti nuo savo paprasto užsiėmimo, o, turėdamas šiame užsiėmime 
patyrimo, tad tęs mane ir paskatino pamėgint dar kartą, pasidarbuot 
lietuviams Melrose Parke ir apielinkės miestelių.

Todėl, šiuomi įsteigiu LIETUVIŠKĄ GRABORIŲ, Melrose Parke, 
2205 Lake St., Melrose Park, Tel. 797.

Dėkoju Lietuviams
ANTANAS PRABISH.

Park virš 30 metų;
Pirm-iausis mano 

- tai bus 23 metai 
stoka, tad priversti 

vienok neatbūtinai buvo reikalinga lietuvio

Prisirengk Apsišildyti
Šalti orai gan gi-eit ateis. Turime ant 

rankų daugybę naujų ir vartotų RADIATO
RIŲ, BOILERIU, PAIRU, FITINGŲ, VEL- 
VIŲ ir visako, ko tik reikia prje apšildymo 
įrengimo už labai prienamą kainą.

Atnešk savo stubos planą arba ii- taip 
skečą, o mes suteiksime nurodymus, kiek 
atsieis materijolas.

Taipgi, ant pareikalavimo pasiusime ši
lumos inžinierių į jūsų namą, paaiškinimui, 
kaip įsivesti šilumą.

Taipgi paskoliname visokius prie darbo 
reikalingus įrankius veltui.

Duokit mums pamėgint, o mes tamis- 
tai sutaupysim 25% ant materijolo.

Užlaikome visokias plumbingo .reikme
nis už prienamą kainą. Užsiganėdinimą 
gvarantuojam, arba mielai pinigus grąžina
me bilc laike.

Kampas State ir 22-os gatvių
Tel. Cahiriiet 0645 ir 1692

-~7

SKYRIUS 4548 Cottage Grove Avė 
Tel. I/rexel 3407

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru- 
mfeptus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

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 Manuf acturing 
District Bank
State Bank— 

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

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrjžo dš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kata
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
v Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais uuq 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 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

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. 
Ncd. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS 
jietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 Šo. Halsted St., Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA
. DENTISTAS

1821 So. Hąlsted St„ Chicago, 111. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—42 ryto ir 1—8 vak, 
Phone Canal 0257
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Pastabos-Pastabėlės
Lietuvių Atstovybė ,Washing- 

tone nurodydama paie pustu
zinį įvairių reikalų, kurių dė
lei Amerikos lietuviai turi re
gistruotis, sako: “Keikia išsi
imti pasus, kad iš to Lietuva 
turėtų nuolatinių žymių inei- 
gų...” Mat, kad Amerikos lie
tuviai aukojo ir pirko bonus, 
tai tas nėra įeigos, nes tatai 
buvo daroma Ii uosti noru ir 
dėl tėvynės meilės. Bet kuo
met lietuviai amerikiečiai iš
tuštinę savo kišenes apsistojo 
aukavę, tai mahdrioji Atsto
vybė kyšt ir pakišo kitų suma
nymų pasipinigauti. Ji už
dėjo, taip sakant, priverstinų 
“akčyžę”, iš kur jai lietuvių 
darbininkų sunkiai uždirbti 
centai nuolatos plauks kas me
tai. Labai sumanus “skymas”, 
ar ne? Prieš tai amerikiečiai 
lietuviai visi vienu balsu turė
tų užprotestuoti. 

♦ ♦ *

“Žemaitijos” reikalai
Rugpiučio 23 d. “Žemaitijos” 

L. V. Komitetas Chicago j laikė 
posėdį Mark jWhite Sq. par- 
kiuko svetainėj.

Svarbiausiu ir opiausiu da
lyku, kurį šiame posėdyje rei
kėjo aptarti ir išrišti, — buvo 
klausimas, kaip patenkinti vi
sas atsišaukusias į “Žemaitiją” 
kulturos-apšvietos įstaigas. Iš 
sekretoriaus raporto paaiškėjo, 
kad nuo Draugijos įsteigimo 
dienos, būtent nuo sausio 9 
d. š. m., iki šiam laikui gauta 
iš Lietuvos (Kauno rėd.) 20 
atsišaukimų, kurių 5 priklauso 
Jaunimo organizcaijoms. 4 — 
skaitykloms ir knygynams prie 
mokyklų įvairios rūšies, — 2 
valstybės knygyno skyriams, 3 
—skaitykloms prie kariškių į- 
staigų, 4-- šiaip jau kulturos- 
apšvietos įstaigoms, ir 2—pa
vieniams asmenims, kurie šau
kiasi pagelbos jų steigiamiems 
knygynams. Dar gauta vienas 
laiškas iš Suvalkų vedybos ir

cijoms, kurios yra atsišaukus 
sios į “Žemaitijų.“ Išimtis da
roma tik; toms knygoms, ku
riose užrašyta, kokiai kulturos- 
apšvietos įstaigai aukojama: 
jos turi būti perduodamos kam 
skiriama.

Daugiau šiame posėdyje bu
vo svarstyta apie praplėtimų 
Draugijos veikimo, nes L. V. 
Komitetas besirūpindamas ki
tų reikalais visai pamiršo Drau
gijos reikalus; manoma pra
dėti tuoj steigti Draugijos kuo
pas. Šiam klausimui, o taipgi 
ir kitiems svarbiems ir ne/rtir 
dėtiems reikalams išspręsti nu
tarta sušaukti visuotinas “Že
maitijos” narių susirinkimas 
rugsėjo 27 d. Mark White Sq. 
svetainėje (didžiojoje).

Kadangi įstojimo “Žemaiti
jon” mokestis yra tik 25 centai 
ir dešimtukas mėnesinio mo
kesčio, tai Draugijos naęiu tap
ti labai lengva; net ir dabar 
bedarbės metu tas prieinarna 
kiekvienam nors ir mažai už
dirbančiam žmogui.

Taigi, žemaičiai, subruskite 
šį rugsėjo menesį ir pasidar
buokite Draugijos naudai, pri
rašydami prie jos naujų nariu. 
Taipgi ir patys malonėkite už
simokėti, kurių mokestys yra 
uąvilkintos, nes pirm susirin
kimo L. V. Komitetas laikys 
dar vienų posėdį ir *ur būt nc‘ 
užsimokėjusių' už keletu mė
nesių nario mokesčio narius 
suspenduos, t. y. atims spren
džiamų j į balsų. Apart to, pri
menu L. V. Komiteto nariams, 
kad kiekvienas jų prirengtų ra
portų iš savo darbuotės šau
kiamam susirinkimui.

— L. Apolis, sek r.

Becks Apartment Store
3323-25 So. Halsted St.

Chicago, III. Impoiiuotojai 
BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ

S'.ulo sekamus bargenus: 
čystos baltos žąsų plunksnos sv. 89c 
Čystos baltos rinktines pi. sv. $1.25 
Čystos baltos rainos pi. sv. ... $1.79 
Čysti balti maišyti pūkai, sv. $1.89

Pavyzdžius suteikiame ant parei
kalavimo.

PARDAVIMUI
SOUTH SIDE — MODERNIŠKI NAMAI.

2 Flaty Bargenai:
Už $10,00'0 — naujas mūrinis, 5 ir 6 kamb., furnace, arti Marųuette Park.
Už $12,000 — naujas mūrinis, 5-6 kambariai, garu šildomas, arti Marąuėtte 

Park.
Už $12,000 — naujas, 5-G kambariai, vandeniu šildomas, kampinis lotas 45 

pėdų.

Hamilton Park apielinkėj:
Už $11,000 — geras 6-6 kamb. lotas 40 pėdų, renda $140, karštu vandeniu 

šildomas.
Už $11,500 — naujas, 6-7 kamb. lotas 25x165 p. Randa $150, garu šildomas.
Už $13,500 — puikus, 5-6 kamb. lotas 40 p. muro garage, vacum šildomas. 

Renda $150.
Už $16,000 —r puikus, 7-8 kamb. lotas 40 p. muro garage, vandeniu šildom's, 

randa $210.

Chester Highlands:
Už $14,000 — puikus 5-6 kamb. 5 metų senumo, randa $150, vandeniu šil-

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą
Jei skaitant raidės susilieja 
Jei U raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska» 

da, tuomet reikalaukit aldalą.

John J. Smetana

Chicagos kunigų gazieta kal
bėdama apie “labai nusiseku
sių” parapijonų-patriotų paro
dų sako... “apie tūkstantis so
cialistų ir apviltų sandariečių 
tuo pat metu Armory svetai
nėje rengia partijos mitingų, 
savo kalbomis, » pareiškimais, 
ir rezoliucijomis parodo savo 
tautinį ir valstybinį bankru- 
tų”.

Tik gi šitikrųjų tas kunigė- 
lis-redaktorėlis ir myli meluot. 
Chicagos pažangiosios visuo
menės demonstracija, paminė
jimui Jung. Valst. Lietuvos 
Respublikos pripažinimo ir 
Lietuvos konstitucijos priėmi
mo St. Seime, nebuvo party- 
vė ir joj dalyvavo ne tuktasn- 
tis, kaip ta gazieta prasimano, 
bet suvirs 5,000. Ir tai’ ne vai
kų, bet suaugusių, sveikai pro
taujančių žmonių. Kuomet 
parapijonių surengtoj parodoj 
“maršavo” 4,000 vienų vaiku
čių, kurie yra gimę Amerikoj 
ir kuriems toks dalykas kaip 
J. V. Lietuvos pripažinimas ne
turi nei mažiausios reikšmės. 
Be abejonės, yra tai geni daik
tu augyti kūdikius tokioj dva
sioj. Tečiau didžiuotis tokia 
didele paroda, tai butų nesų-

keletas laiškų 'be pašto ženkle-, 
lių grąžinta atgal jų siuntė
jams. Trumpame laike visų tų 
organizacijų prašymus paten
kinti “Žematija” neišgali, o 
sužinoti, kurioms iš atsišauku
siųjų labiau reikalinga pagelba 
—irgi neturi galimybės. Po il
go ir visapusiško apsvarstymo, 
pagaliaus šiuo klausimu priim
tas sekantis patvarkymas: At
sižvelgiant į tų, kad dauguma 
atsišaukusiųjų į “Žemaitijų” 
organizacijų yra žinioje Lietu
vos mokytojų prof. sąjungos ir 
Lietuvos jaunimo sųjungos 
centrų, L. V. Komitetas norė
damas, kad kiekvienas auko
jamas apšvietei per musų 
Draugijų ameilikiečio centas 
arba knyga atneštų kuodau- 
giausia naudos Lietuvos žmo
nėms,—nutarė visų surinktų 
ir renkamų literatūrų siųsti 
minėtų sąjungų centrams. Šitų 
sąjungų centrai gaunamų iš 
“Žemaitijos” literatūrų savitai 
skirsto jų žinioj esančioms ir j 
labiau pagelbos reikalingomis, 
bet tik Kauno rėdyboje egzis
tuojančioms kulturos-apšvietos 
įstaigoms; jeigu pagelbos rei
kalingumas vienodas—pirme
nybė duodama toms organiza-

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkfi Ru ffles savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorijft.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

PERBUDAVOTI O C 
Z. J AUTOMOBILIAI L J

UŽ BAISIAI DIDELĮ 
NUPIGIN IMA

■4 -2’ • K /> »

Musų gvarantuoti.
t /

Labai lengvomis išlygomis.

domas.
Už$15,000 — puikus 6-6 kamb. muro garage; randa $170, vandeniu šildomas.
Už $18,000 — naujas 6-6 kamb. renda $225, vandeniu šildomas.

Visi virš paminėti namai negali būt apvertinti be pamatymo.
r

3 Flaty Bargenai:
Už $16,000 — geras namas, 6-7-7 kamb. garage, randa $218.00 j mėnesį.
Už $16,00 — geras namas, 7-7-7 kamb. garage, randa $210.00, Woodlawn.
Už $18,500 — 5-5-5 kamb. garu šildomas, randa $3,360 met., Wash. Park. 

•Už $21,000 — 6-6-6 kamb. po 2 maudynes, randa $375 į mėnesį, Woodlawn.
Už $23,000 — 6-6-6 kamb. randa $375 i mėnesį, arti Jackson Park.
Už $25,000 — 7-7-7 kamb. po 3 maudynes, randa $4500, arti Jackson Park. 

Yra tai didžiausi bargenai, moderniškuose namuose.

4 Flatį Bargenai:
Už $16,500 — naujas 4-4-5-6 kamb. furnace, randa $165 į mėnesį, gera vieta.
Už $16,000 -i- 13 metų, 6-S-5-5 k*amb. pečiais šildomas. Garage.
Už $17,500 — 2 mūriniai namai, muro garage, lotas 50x178 p. randa $270.

Visi labai puikus namai. Parsiduoda išmokestimis.

6 Flaty Bargenai:
Už $24,000 —- naujas, 5-5-4-4 kamb. furnace, randa $270. Kampinis.
Už $25,000 — naujas, 4-4-5-6 kamb. garu šildomas randa $300. Kampinis. 
Už $26,500 — naujas, 5-5-4-4-4-4 kamb. garu Šildomas, randa $3,500, kamp.

Visi puikus, gerose vietose.

8 Flatu Bargenai:
Už $29,000 — naujas, 2 po 5, 6 po 4 kamb., randa $322 kampinis, lot. 59x125.
Už $35,000 — naujas, 1-5, ir 7 po 4 kamb. randa $6,000, kampas, lt. 50 pėdų.

Norintiems pirkti gerusf namus, parodysiu visus.

' J. J. HERTMANAVICZIUS,
3133 Emerald Avė.

UIUtLt AIMAINA
National Deparįjnent Krautuvė

Atpirko nuo dalininkų jų dalis ir krautuvė perėjo į vienos ypatos ran
kas. Seniaus šita krautuvė duodavo štampas, vėliaus buvo sustojus 
davusi, bet nuo rugsėjo 1 d. vėl pradėsime duoti senas štampas. Taigi 
visi kurie turite senas knygutes su stampomis nenumeskite, nes ga
lėsite dapildyti už kurias gausite atlyginimą iš musų krautuvės daik
tais vertės $5.00.
Toliaus pranešame visiems musų kostumeriams, kad musų krautuvė 
bus perkelta į naują vietą prie 10317 So. Michigan Avė.
Su pagarba visiems; krautuves savininkas

J. MATELIONIS 
10824-26 So. Michigan Avė.

Akintą a>ecialhtaa 
18Q1 So. Askland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augito virė Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak

DR. VAITUSH, O. D.
Lietmri* Akis Specialistas

1 a.engvins akių įtempimą, kuris 
esti, tnežastfrni galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka te’"in(r«i akinius. Visuose at
sitikimuos' <*zaminavimas daromas
su elektra įrodančia mažiausias 
klaidas. Speclalė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Z

DR. W. YUSZK’^'VICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

’ 1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus,. Kaina 
50 centų. ' \
PAINO CHEMICAL Co.

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

moninga. •

Mokslininkai sako, kad jie 
išmieavrę trijų' žvaigždžių 

karštį ir atradę 10,000 laips
nių! Na, o juk žvaigždės ran
dasi ant dangaus. Reiškia, 
kad danguj dar karščiau, negu 
pekloj, šš, kad^davatkėlės ne
išgirstų, nes tuomet neitų baž
nyčion ir nepirktų mišių.

♦ * *

Vienas Chicagos dvasiškų 
ganytojų važiuodamas auto
mobiliu į parapijonų surengtų 
piknikų McKinley Parke, pa
minėjimui J. V. Lietuvos Res
publikos pripažinimo ir Lietu
vos konstitucijos suipeizojimo 
St. Seime, užsuko pamatyti 
“bedievių” demonstracijos. Iš
vydęs milžiniškų minių mar- 
šuojant, kunigėlis persigando 
ir norėjo su auto-biliu įva
žiuoti gatvekarin. Bet šis ant 
nelaimės taip smarkiai paspy- 
rėjo auto-bilių, kad bemaž ne
pasiuntė. dvasiško vadovo pas 
Abraomų. O, tas bedievis 
gatvekaris!

* ♦ *

Kadangi dešimty Dievo pri
sakymų yra pasakyta “neuž
mušk”, tai musų kunigėliai 
šaukia: “iškart!”

Taippat ' ten yra pasakyta 
“nevoki, todėl <kun. Purickis 

tik šmugeliuoja.
Remdamasis tokiais savo į- 

statymais Dievas negali prie 
jų kabintis.

♦ * ♦

Liet. Kler. Partija [duoda
ma iškeptų blynų (konstituci
ja) ]: štai, liaudie, paragauk 
mano blyno, kurį taip gerai iš
kepiau.

Liet Liaudis (paragavus): 
Taip; bet per daug pipirų pri
dėjai. —J. Naujalis.

fe

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA. 

t *

ir reumatiko uždėjimo galima 

pasekmingai išgydyti su.

SEVERAS) 
GOTHARD0L,

Išti k’rr)d s I in imeni'as)

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumeny šfyvumą 

skausmu j strėnose ir šonuose.

KAtNA CO tR 60 CENTAI^

Klauskite pas apfiekorll/s.;

W. F. SEVERĄ C0.
CEDAR RAPIDS. IOWA

y

1 ORKESTRĄ--BENĄ |

’ MILDA
Moving & Expressing 

Co.,
Anglis ir Malkas

Patamaujam dieną ir naktį: per- 
kraustom rakandus, pianus, safe’us, 
krautuves, važiuojam į kitus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro- 
kus. Pigiausiai patamaujam ir darbą 
gvarantuojam.

Taipgi užlaikom vartotų rakandų 
ir pečių.

V. Bagdonas,
D. Petravičia

3227 So. Halsted St.
Tel. Yards 3408

ARTHUR MOTORS Ine.
117 E. 55th St.,

55th at Michigan Blvd.
Tel. Wentworth 3234

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101. I

Mokyklų Atidarymo 
Išpardavimas

Siūlome pilniausį pasirinkimą vaikams, mergai
tėms ir mažučiams vaikams čeverykų, labai gerai pa
daryti ir madų. Visi vieno šmoto odos ir kiekviena 
pora gvarantuota už sutaupymą 35%.

/

Musų išdirbinio oeverykai yra geriausių išdirbinių, 
kaipo gerai žinomų — Buster Brown, — Red Goose 
— Educators ir kitų gerai žinomų išdirbysčių.

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

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tol. Pullman 0342 ir Pullman 0349
Va.1. 1O-—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

TeL Kedrie SM2

S514-16 RooMvelt Rd.
Arti St. Losią Areų 

CKICAflk), ILL.

( KOhTRAKTORIUS
Būdavo j u mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbų pats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos rųšies mūrų pamurinsiu už prieina
mų kainų.

P . K a s p a r
3827 Archer Avė., Tel. Lafayette 0238.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.
11 . ............................  n -- --------- •••- i ------------------- 1

kitų gerai žinomų išdirbysčių.

Keletas Musų Spešely
Vaikams — rudi ar juodi čevery- 
kai, visokio dydžio, vieno odos 
šmoto.

Specialiai nuo
$1.50iki $1.95

Mergaitėms — rudi ar 
juodi Čeverykai, aukšti, 
vieno odos šmotou

Specialiai nuo
$1.50 m $1.95

Mergaitėms ir mažiems 
žibančios kumeluko o- 
dos, 1 sakte sliperiai, 
gerai žinomi flaperiai, 
vėliausios mados slipe
riai, visokio dydžio.

Specialiai Mokyklų
Atsidarime $1.95

Taipgi, turime visą daugybę, kuomet čia neturime 
vietos paminėjimui, bet visi labai numažintoms kai
noms. . •

Duosime veltui paišukų dėžutę ir kombinuotą pai
šelį su kiekvienu mokyklai čeverykų pirkiniu.

Warsawsky Reliahle Shos Store
1341 So. Halsted Street

■ Reumatizmas Sausge'e;
■ --------------------------E
■ Nesikankykite savęs skaus- —
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, |
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu H
■ — raumenų sukimu; nes skau- B
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ netas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 

vonės pasveikę. Prekė 50c per ■
■ pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVE1 ■ 
KATOS”, augalais gydytiea

B kaina 50 centą.

■ Just i n Kulis i
■ 3259 So. H.l.led SI. Chicago, III. !

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMEKIKOS IK EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą . \

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

V.__________________ — J



1 1 i

Subata, Rugsėjis 2 1, 1922

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Dr. V. S imkus

Rytoj Sdcialistų 
Partijos Piknikas
Kiekvienas lietuvis darbinin

kas, kuris pritaria Socialistų 
Partijos veikimui privalėtų
dalyvauji šiame Socillistų Par
tijos piknike. Be įvairių įvai
riausių pasilinksminimų, pik
nike bus žymus kalbėtojai, 
kaip tai Eipil Herma n iš Seat- 
tle, VVasli., kuris papasakos 
kaip Socialistų Partija veikia 
vakarinėse valstijose. Jis yra 
žymus kalbėtojas ir organizuo- 
tojas. Todėl išgirsti jo kalbą 
bus labai žingeidu kiekvienam. 
Antras kalbėtojas bus Leo 
Krzycki iš Mihvaukee, Wisc. 
Jis papasakos kaip socialistai 
veikia socialistų valdomame 
mieste. Nėra abejonės, kad iš 
jo kalbos socialistai ir sočiai L 
stų pritarėjai turės gerą pa
mokinimą kaip reikia valdyti 
miestą.

Atsilankiusiems į Socialistų 
Partijos pikniką bus dviguba 
nauda: Viena, jie parems
Socialistų Partiją pinigiškai; o 
antra, iš to patys turės didelės 
dvasinės naudos. Todėl aš ir 
norėčiau, kad kiekvienas lietu
vis darbininkas ir darbininkė 
nepraleistų šios, turbūt jari pa
skutinės, progos nepasinaudo
ję, nes orui atvėsus daugiau 
piknikų jau nebebus. Be to, 
Kivcrvievv Parke be prakalbų 
ir kitokią žaidimą bei pasilin
ksminimą piknike, paskiau 
tame pačiame parke yra įvai
riu įvairiausių pramogų, iš ko 
galima turėti nemaža pasilink
sminimų.

Taigi švenčiant išvakarius 
darbininkų šventes “Laboi1 
Day” atsilankę darbininkai 
Socialistų Partijos piknikai) 
turės progą praleisti dieną la
bai naudingai.

Kiekvienas darbininkas su
laukęs nedėldienio visuomet 
rengiasi kur nors išvažiuoti iš 
miesto, kad pakviepavus ty
ru oru ir ramiai pasilsėjus bei 
praleidus įdieną. Ogi nuvažiavę 
į Riverview Parką darbininkai 
turės progos netik pakviepuoti 
tyru oru, bet ir išgirsti minė
tą kalbėtojų aiškinimus ii 
tuomi sustiprinti savo idėjas 
kas link pasauliažiuros.

Kaip žinoma, socialistai kal
bėtojai visuomet nurodo dar
bininkams pačius pamatinius 
kiaušinius. Tat iš jų kalbų vi
suomet galima daug ko nau
dingo pasimokinti ir sustiprin
ti savo nusistatymą — idėjas.

Socialistų Partijos piknikui 
tikietus galima išanksto gauti 
“Naujienų’* ofise. Kaina tik 30 
centų asmeniui.

Lai visi lietuviai 
kai ir darbininkės

Šiomis dienomis iš East St. 
Louis’o sugrįžo Dr. V. Šimkus.

Keli metai atgal Dr. Šimkus 
baigė Loyolos universiteto me
dicinos skyrių. Baigęs mokyk
lą ir išlaikęs valstijos kvoti
mus, Dr. V. Šimkus kiek laiko 
praktikavo Chicagoj, bet pas
kui išvažiavo į Ėast St. Louis, 
kur ir išbuvo metus su viršum.

Bet Chicago visgi pasilieka 
Chicago — Amerikos lietuvių 
Meka. . čia’ ir judėjimas daug 
didesnis ir pats gyvenimas 
įvairesnis. Ir štai Dr’. V. Šim
kus'vėl grįžta pas mus.

Iki šiol chicagieČiai neturėjo 
progos tinkamai Dr. Šimkų 
pažinti, nes jis neilgai Chica- 
goj. tegyveno. Dabar chicagie
Čiai turės progos arčiau tą rini
tą profesjonalą pažinti, pažine, 
taip sakant,1 suprasti, o supratę 
— pamėgti.

'Dr. Šimkus 
Bridgeporte. -

ofisą atsidarė
3261 So. Jlals-

view Parke.

darbinin- 
atsilanko 
piknikai! 

, Biver- 
—Proletaras.

NUŠOVĖ VEŽIKĄ.

Kampe 39 gat. ir Vincennes 
avė. du vyrai pasiviję Harold 
Blackstone, 3903 Grand avė., 
ant vietos mirtinai nušovė. 
Blackstone važiavo automobi
liu. Jo nušovimo priežastis" 
nežinoma.

PIRMADIENY PAŠTAS BUS 
UŽDARYTAS. -

Pirmadieny, tai yra darbi
ninkų šventėj pastas bus užda
rytas. Laiškų nenešios laišk-

PLĖŠIKAMS TEKO $10,000.

Penktadieny per pietus kam
pe Michigan avė. ir 21 gat. 
t)lėšikai apipuolė pardavėją ir 

jo žiedų ir daimontų 
000 dot.

atėmė

Linkėtina 
ties jaunam

kuogeriausios klo- 
profesionalui.

SUGRJžO P. ZIGMAS S. 
MICKEVIČIUS.

La n d 
p. Fa- 
Lietu-

nuva- 
reika-

Vakar “Naujienų” redakci- 
oje atsilankė tik ką iš Lietu- 
zos pargrįžęs Chicagos lietu
viams ypatingai VVestsidės ir 
Bridgeporto kolonijose, gerai 
žinomas verslininkas p. Zig
mas S. Mickevičius, kuris ilgą 
laiką VVestsidėj vertės nekru
vina nuosavybe, paskiri buvo 
irisidėjęs prie Liberty 
kompanijos ant galo su 
rijonu vedė Amerikos 
/ių Biurą.

P. Mickevičius buvo 
'davęs Lietuvon verslo
vis. Savo kelione yra labai 
patenkintas. Jis išgyveno ILie- 
uvoje 4 mėnesius ir įkūrė 
Patrimpo B-vę Šiauliuose, kuri 
dalis ten skerdyklas ir įtaisis 
valgomų daiktų ledinimo 
(konservavimo) fabriką. Jo įs
pūdžiai iš Lietuvos kuo geriau- 
ri. Jis sugrįžo kaikuriais sa
vo asmeniniais dalykais ir juos 
itlikęs ketina ant visados per- 
rikelti Lietuvon. Tuo tarpu gy
vena po mini. 6729 Chappel 
avė.

Lietuviu Keliuose
ROSELAND.

Streikieriai gerai laikosi.

Kaip visur taip ir pats mus 
geležinkeliečiai streikieriai vis 
dar tebesi reik u o ja ir laikosi 
gerai, nežiūrint kad jau devin
tą savaitę streikuoja. Jie laiko 
susirinkimus beveik kasdien.

Kažin koks draugas sumanė 
pakviesti susirinkimai! kalbė
toją. ir rugpjūčio 28 dieną at- 
siibaladojo vaikėzas —. “kalbė
tojas”. Kaip pa tyriau, tai jis 
jau antru sykiu čia laikė “spy- 
eių”. Tai buvo koks ten V. 
Gasiunas.

Kaip ir visuomet šis vaikėzai 
jau nuo senai priprastu tonu 
uždcklamavo: “Aš kviečiu vi
sus laikytis, nes jau Michigan 
valstijos miškuose daug yra 
suareštuotų. Valdžia sako,

kad areštuotieji esą komunis-Į Beje, tą pačią dieną Bever
tai, bet tai neteisybė. Mat vald
žiai rupi kitas dalykas...”

Tai taip šis vaikėzas aiškino 
streikieriams kaip reikia laiky
tis. Man nesvarbu kokie žmo
nės tapo areštuoti Michigan 
valstijos miškuose, bet svarbu 
yra žinoti kaip mes streikieriai 
galime laimėti savo streiką. 
Jeigu kalbėtojas ateina strei- 
kierių susirinkiman, tai tegul 
nepliauškia kokių ten pašalinių 
dalynų, bet kalba apie streikie- 
rių reikalus. Nes streikieriams 
dabar visai neapeina pašaliniai 
klausimai. Be to, susirinkime 
randasi visokių pažvalgų žmo
nių, Jie čion susirenka apkal
bėti tik streiko reikalus.

Aš patarčiau kviesti tokiuos 
kalbėtojus, kurie supranta 
apie streikus, o ne vaikėzus, 
kurie apie tai visai nenusima
no. Nes minėtas vaikėzas ma
tyt, apie streikus nei mažiau
sio supratimo neturi. Tokie 
vaikėzai, kaip kad šis, tai tik 
daugiau blėdies streikieriams 

o nepadeda laimėti
— Streikieris.

pridaro 
streiką.

šv.

BRIDGEPORT.

Jurgio parapijoj ir vėl 
neramu.

Pastaromis dienomis 
Jurgio parapijonys vėl 
tus“ kelia, šį sykį jau 
juokais daroma. Mat parapijo
nys apsivylę klebono prižadėji
mais, kad jis ši rudenį pavary- 

parapiji- 
dabar 
lenkės 

lietuvių

SV. 
“bun- 
ncbe-

klebono
parapijo- 

ir

siąs lenkes seseris iš 
nes mokyklos. Bet 
paaiškėjo, kad visos 
seserys nusamdytos 
vaikams mokinti.

iSuprantama, tokiu 
nusistatymu dabar
nys yra labai nepatenkinti 
pasirižę “žūt būt“ kovoti, kad 
ių klebonas su visom lenkėm 
seserim bus prašalintas.

— Parapijonas.
, -————■ ■- i. ir

ROSEL.ND.

Draugiškas išvažiavimas.

Septintadienį, rkigpj učio 
lieną, Beverly Hill miškuose 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
dis buvo surengęs draugišką 
švažiavimą. Kadangi tą dieną 

buvo gražus oras, tai susirin
ko gražus būrelis roselandie- 
•ių. Daugiausia atvažiavo šei
mynėlės ir pavieni žmonės au
tomobiliais.

Reikia pastebėti, kad rose- 
’andiečiai yra labai draugiški, 
nandagųs ir svetingi žmonės.

Nežiūrint to, kad tarpe rate- 
liečių ir ratelio rėmėjų randasi 
visokių politinių pažvalgų 
unonės, bet, vardan Scenos 
Mylėtojų Ratelio, kaipo he- 
partyviško teatralės dailės me
no palaikymo ir tobulinimo, 
jie meta į šalį visus partiviš- 
kumus ir visi bendrai darbuo- 
■asi. Kiekvienas ratelietis 
stengiasi visuomet būti nuo- 

ir

26

sirdus, meilūs, draugiškas 
svetingas netiktai savųjų tar
pe, bet ir tarpe svetimųjų. Jei
gu ir pašaliniam žmogui pasi
laiko dalyvauti roselaudicčių 
tarpe, tai pajunti patekęs lyg

ly Hill miškuose buvo daugybė 
ir amerikonų. Majt koks tai 
“politikierių demokratų“ kliu
bas buvo surengęs taip vadina
mą piliečių išvažiavimą agita
cijos tikslams. Jie turėjo be- 
ną ir kalbėtojus. Publikos bu
vo suvažiavę gana daug viso
kiais automobiliais ir trekais. 
Jie buvo užėmę veik visą prie
šakį giraitės. Tat lietuviams 
kurie turėjo draugiškus išva
žiavimus, prisėjo “mufintis“ 
toliau į miško tankumynus. 
Per tai vėliau atvažiavusiems 
lietuviams prisėjo ilgai vaikš- 
ščioti po mišką kol 
lietuvių draugiškus 
mus.

Butų gerai, jeigu 
apsirinktų sau tinkamą vietą 
tame miške renginiui draugiš
kiems išvažiavimams ir tokiai 
vietai duotų kokį nors vardą, 
tai tąsyk visi žinotų kur susi
rinkti vien tik iš paskelbimų 
laikraščiuose.

— Draugiškumą Gerbiantis.

Pranešimai

’nyną.
Toks rosehndiečių manda

gumas, be abejo, tai retenybė 
lietuvių tarpe. Nes šiais laikais 
lietuvių tarpe, ypač ne pro
gresyvių, o dar labiau bolševi
kų — draugiškumo nei už pa-

žios grašj nepastebėsi... Bol
ševikai ir visi kiti jiems pana
šus žmonės pasipūtę, išponėjo, 
11 ’ r°(ios’J* kur tai nuo Marso 
ar iš bolševikų 
ką (ik atvažiavę: 
“niokslinguniu“, 
"mokyti” ir 11. Bet pas rose- 
landicčius nieko panašaus nėr. 
Jie tikri demokratai, malonus, 
pilni mandagumo lietuviai dar
bininkai. Jie vis! bendrai pie
tavo. žaidė, kalbėjos fr links
minos tyrame ore iki pat vė
lumai. Užtat rosclandiečiaį tik
rai verti panirimo.

su dideliu
‘‘šviest i/’

susirado 
išvažiavi-

lietuviai

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

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

Cicero. — SLA. 194 kp. susirinki
mas bus rugsėjo 3 d., 1 vai. po pietų, 
Onos Tam-uliunienės svet., 1447 So. 
19 avė. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. —Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
Simano Daukanto Draugystė laikys 

savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
rugsėjo 3 d., pirmą vai. po pietų, 
Mark White Sauare svetainėj, Šitas 
susirinkimas yrh labai svarbus, tai vi
si privalo būti. Už nepripuvimą busi
te baudžiami pagal konstituciją.

— Peter Kėnutis, rašt.

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

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

— Sekr. M. B.

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. Akstinas.

DAMASCUS GELAžTfcS.

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

— Lietuvių Politinio 
nis susirinkimas įvyks 
Darbo Dienos šventėj,

North Side, 
Kliubo mėnesinis susųipkimas įvyks 
pirmadieny, l/muo 
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. —Sekt.

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

—P. R. P. Kačiuiis.

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

—K. Markus, rašt.

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.

JIEŠKAU TIKRO BROLIO ANTA- 
no Ragožiaus, vadinasi Badžius. Per 
ilgus laikus gyveno Chicago, gal ir 
dabar tebegyvena Csicagoj, tik netu
riu jo antrašo. Malonės , pats atsi
šaukti, arba jį žinanti teiksis praneš
ti. Jonas Ragožius, 1817 S. Union 
Avė., Chicago, III.

Aš MARCELĖ JURGELIENĖ, 
jieškau savo t^vo Izidoriaus Mankaus, 
Kauno red., Tauragės apskr., Eržvilko 
par., Polų kaimo. Turiu svarbų rei
kalą. Malones, pats atsišaukti, arba 
jį žinanti pranešti, už ką busiu dė
kinga.

MRS. MARCELĖ JURGIL, 
Box 268, Auburn, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOTERŲ
REIKIA MERGINŲ IR JAUNŲ 

moterų mokintis telegrafystčs — 
lengvas darbas, proga išsidirbimo, 
$140 į mėnesį, kuomet išmoksi. Kreip
kitės, rašykit arba telefonuokit. Mr. 
Hogan, 3400 So. Michigan Avė.* Tel. 
Victory 3070.

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

“Damascus Gelažtės” ter
minas paeina nuo miesto 
Damascus, Syrijoj, kuomet 
kryžeiviaršunešė savo pažy
mėtino aštrumo ir tvirtu- 
kardus, kurių viršus papuoš
tas gražiausiais marginiais. 
Šie įžymus apsigynymo 
įrankiai yra atsižymėję.savo 
asmenų aštrumu, kuriais 
lengvai galima perkirsti sto
rą geležies durtuvą, arba 
ploniausius oratinklius, ore 
lakiojančius. Jais ilgai ty
čiojosi iš visokių imitacijos 
pasiryžimų, vienok jokių pa
sekmių negalėjo turėti, ko- 
liai generolas Anossoff, pra
džioje 19-to šimtmečio atsie
kė tai ir dirbo reprodukcijų 
Urąlų kalnuose. Bet kuo
met 1851 m. Anossof mirė, 
tad jo vietininkai nepataikė 
tokias gelažtes padaryti, iš 
to atžvilgio buvo net atmin
ties apvaikščiojimas. Prisi
rišimas prie naujo išdirbi
nio, kuris yra kaipo aukš
čiausias idealas, tad ir šian
dien yra daug gyvenimui 
reikalingų dalykų. Trinerio 
Kartusis Vynas, kaipo netu- 
rys sau lygios kitos gyduo
lės, yra geriausiu nuo viso
kių 'vidurinių nesmagumų.' 
Per 32 metu patirta, tad jo
kia kita gyduolė neviršijo 
atsitikimuose prasto apetito, 
vidurių užkietėjimo, vidų-' 
riuose gasų, galvos skaudė
jimo, abelno nuovargio ir tt. 
Jūsų vaistininkas, arba vai
stų pardavėjas turi į staką 
tamistai.

, STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

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

ELEtfTRO šviesa 
Išvadžiokite sfubą dratais. Pi
giausia kairia, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hdgan.

PRAPUOLĖ t .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. 
ČanaJ 2156.
, Lt—___ —----------------------------- —

JULIJONAS RUMCHAKS
Tapo palaidotas rugsėjo-Sept. 
d., 1921 m., jfetuvių Tautinė- 

tad paminime mė-

Lietuvių Laisvės Kliubo susirinki- 
nas įvyks subatoj,? rūgs. 2 d., 8 vai. 
vakare, paprastoj svetainėj, 3259 So.1 
Union avė. Visi nariai malonėkit lai
ku atsilankyti, ne$4Vra daug svarbnj 
reikalų apsvarstymui.

—Nut. Rašt. K. J. D.

Dr-stcs Liet. Taūt. Tėvynes Mylė
tojų No. 1 mėnesinis susirinkimas 
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. Chap.

Viekšnicčių Kliubo mėnesinis susi
rinkimas bus nedėlioj, rūgs. 3 d., 
Davis S.ųuare Parke, 44 ir Paulina gg. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— RaŠt. S’. L. Rakauskas.

C’cėro. — L. R. R. P. Kliubas. ren
gia gražų rudeninį balių su progra
mų rugsėjo 3 dieną, Liuosybes svetai
nėje, kampas 49 Ct. ir 14 St. Cice- 
riečiai iv chicagiečiai yra kviečia
mi atsilankyti. — Komitetas.

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

— A. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

Lietuvių Tautos Atgimties Draugy
ste laikys savo mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, rūgs. 3 d., 1 vai. po pietų, 
Fellovvship svet., 831 W. 33 Pi. . Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.

Apšvietus Jaunų Mergaičių Choro 
dainavimo iy lošimo repeticijos bus 
lęas sirbatą 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
ras.

Visds choristės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti ant repeticijų.

— M. M. Juodis.

REIKALINGA veiterka mer
gina su patyrimu. Darbas pas
tovus visą dieną. Užmokestis 
gera. Lake Park Restaurant, 
3107 Cottage Grove Avė.

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE
RIMS. Parduoda geros rūšies vilnas 

.nėriniams. Kaina 20, 25, 30, 35 cen
tai tolka. Neriam sveterius ant orde
rio, dideliems, mažiems ir parduoda
me, 524 W. 33rd St., 2 fl. už Wallace 
aut Parnell Avė. Frank Salamona- 
viče;

ISRENDAVOJIMUI
♦ IŠRANDAVOJIMUI 5 kamba
riai naujas namas su visais pa- 
rankumais, savininkas gyvena 
ant viršaus.

6803 S. Washtenaw Avė.

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.

RENDAI ŠVIESUS KAMBARIS 
vienam arba dviem vaikinams. Kam
baris karštu vandeniu apšildomas, 
šiltas vanduo, elektros šviesa ir kiti 
parankamai. Norintiems ir valgį pa
gaminsiu, bet butų geriau, kad be val
gio.

6106 S. Washtenaw Avė.

REIKALINGA MOTERIS PRIŽIU- 
rSiimui 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.

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

REIKIA moterų skudurų skir 
stymui, augšta mokestis, nuola
tinis darbas. Ateikit prisirengę 
utarninko ryte dirbti. Harry 
Dray, 1447 Bhie Island Avė.

REIKIA moterų į kėnavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St.
. . i '______________________________ __

MERGINŲ TARP 16 IR 25 

METŲ SENUMO, LABELIAVL 

MO BUTELIŲ.

REED MURDOCK & CO
CLARK & RIVER STS

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

5
se kapinėse, tad paminime me
tines mirties sukaktuves myli
mo sūnelio, mirusio rūgs. 3 d., 
pereitų metų po sunkios opera
cijos. Mielas musų sūneli! Jau 
praėjo čieli metai, kaip tu atsi- 
skyriai nuo musų palikdamas 
tėvą, motiną ir du broliuku di
džiausiame nubudime. Nors 
trumpas šio pasaulio gyvenimas, 
bet tavo atsiskyrimas neduoda 
mums ramumo.

Visi apgailestaujame ir atsi
minus ašaras liejame, bet nieko 
tuomi negalime pagelbėtą, kad 
sulaukęs vos 6 metų turėjai ke
liauti į šaltą amžiną juodą že
melę.

Lai būna tau sūneli lengva 
šios šalies žemelė. Ilsėkis, ilsė
kis Julijonai, o mes liekame nu
budime: motina Agota, tėvas 
Valentinas ir broliai Vytautas ir 
Danielius Rumchakai. šiuomi 
tariame ačiū visiems dalyvavu
siems laidotuvėse, giminėms ir 
pažįstamiems.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU ŠAVO BROLIO STANI- 

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

Aš NORIU TAMSTA FĮtANK MA- 
tyt, kur dirbai pas Tarną Šimkų, sker
sai White City, bet tamstos pavardės 
nežinau. Aš esu tas pats, kuris bu
vau išleidęs Tarną Šimkų ant vakacijų. 
Jei negali atVažitiotį, pasiųsk laiškeli, 
nes turiu labai svarbų reikalą. Stan
ley Moscickis, 1402 E. 65th Place.

JIEŠKAU PUSBROLIO JURGIO 
Straigio, Kauno re<|., Biržių par., Dir- 
vonakių kųimo. Malonės pats atsi
šaukti arba žinanti jį teiksis pranešti, 
nes esu gavęs laišką iš Lietuvos nuo 
jo tėvų. Yra labai svarbus reikalas.

j -Jonas Janulionis, 5610 S. Robey St 
; ' Chicago, III.

PARANDAVOJŲ KAMBARĮ DEL 
dviejų vaikinų arba dėl vieno arba dei 
merginų arba vedusiai porai, kamba
rys didelis ir šviesus iš fronto ar su 
valgiu arba be valgio, mes gyvename 
ant 3 lubų iš priekio. Mano adresas: 
J. K. 703 W. 21 PI. Ateikite nuo 12 
vai. iki vakarui, nedėlioj visą dieną.

IŠDUODU KAMBARĮ DEL VlĖ- 
no ar ’Uviejų vaikinų ar merginų be 
skirtumo su valgiu ar be valgio kaip 
kas norit. Kambais šviesus, ruimin
gas. Antros lubos, 3440 So. Emerald 
Avė.

IŠNŲOMUOJU KAMBARĮ NAš- 
lei materiai arba augusiai merginai, 
visai už mažą mokesnį. Taip pat yra 
vieta dėl vieno vaikino gražioj vietoj. 
Kambariai su visais parankumais, 
3434 W. 65th St. Tel. Republic 4876.

RENDAI KAMBARIS VIENAM 
arba dviems vaikinams — šviesus ir 
Švarus nuo fronto. Su valgiu ar be 
valgio.

1919 So. Peoria St.
3-ios lubos priekis.

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|^J&as inpabidvi 
negaliu apžiūrėti. Aiirauas^bružas, 
3342 So. Halsted St.

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

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

W. 48th & So. Morgan Sts

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

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & CO.,

3534 Shields Avė.

IŠNUOMUOJU gerų kambarį 
dei vieno vaikino be valgio, elek
tra, maudynės. Atsišaukit:

3338 So. Emerald Avė.
1 lubos

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

569 W. 18 St.

JIESKO DARBO
LIETUVAITĖ, NESENAI PRIBU- 

vuši iš Lietuvos jieško darbo ofise ar 
krautuvėje. Baigusi gimnaziją Rusi
joje, vartoja gerai lietuvių, rusų ir 
latvių kalbas ir rašybą, taipgi gali 
kalbėt vokiškai. Labai norėtų dirbti 
lietuvių įstaigoje. Kam tokios reikia 
malonės atsišaukti laišku. Naujienos, 
Bos 111, 1739 S. Halsted St.

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

MAXWELL BROS 
2300 So. Morgan St.

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

i J. PIVARIUNAS, 
3602 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir ihotėrų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typištės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn

. Street, Rooin 209. '

RE1KAL1NGAS šiauČius tai
symui čeverykų, krautuvėje — 
valgis, kambaris ir gera alga. 
Kreipkitės: John Wolf, Thorpc, 
Wis.

REIKALINGAS JANITOR1AUS 
pagelbininkas, turi būti nevedęs ir pa
tyręs. Atsišaukite laišku pažymėda
mi ar esate dirbę už dženitorių ar už 
pagelbininka ir savo amžių.

' 1739 S. Halsted St.
Box 110
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REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKIA SALESMANŲ INDIANA 
ir Ilinois valstijose. Geistina, kad 
galėtų lenkiškai kalbėti, ypač Indiana 
valst. Illinois valst. nėra reikalo. 
Lengvas ir pelningas darbas — gali
ma abelnai padaryt $100.00. į savaitę 
tik vakarais dirbant. Corporacija prie 
kurios dirbsit gyvuoja 20 metų. At
sišaukite laišku, tuomet plačiau pa
aiškinsiu. Priduokit ir telefono nu
merį susitarimui. Patyrimas nėra 
reikalingas, mes išmokinsime, tik rei
kia norinčiu dirbti žmonių.

‘ J. MARTIN,
739 — 741 First National Bank 

Building, Chicago.

VYRŲ REIKIA Į JUNK ŠA
PE.
COLUMET IRON & METAL 

COMPANY, 
.6136 S. Racine Avė.

REIKA'Ll’NOAS GERAS IR 
teisingas bertenderis; kas to- 
kis esate, atsišaukite tuojaus. •

Naujienų skyrius 3210 So.
Halsted S. No. 26.

REIKALINGA AGENTŲ 
Lietuvių kolonijose padavinė
ti lietuviškus cigarus vardu 
“Vilija”. Vilija cigarai yra 
plačiai žinomi. Kas turit apsi- 
paŽinimą su savo kostumeriais 
galite užsiimti su tuo darbų, 
busit gerai apmokami. Atsi
šaukit 704 W. 31 St. J. J. Stra
vinskas,-Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 

King, 5 sėdynių, nauji diairaond 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.

Wilis Sainte Glaires
Pertaisyti automobiliai

Buick — 1920 .........................  $c0°
Buįck — 1921, 7 pasažierių .... $1,000 
Cadillac miesto karas model 55 $1,00) 
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 touring ..........   $400
Hudson Coupe — 7-0 ........   $1,200
Hudson Sport-Califomia viršum $900 ( 
Jordan 1920 — 7 pasažierių .... SŲOOO 
Marmon Limousine 1919 ..... 
Mamvon Tourink karas 1919 
Mercer sport — series 5 .... 
Mitchell Coupe 1919 ............
Peerless coupe 1921 ...........
Stenhens Salient Six Tour. . 
Wills — 1.921 Touring .......
Wills — 1921 Roadsteris ....
Oldsmobile — 1919 .............

2330 Mochigan Avė. 
Tel. Calumet 1310

. $1,850 | 
.. $1,250 
. $2,000 i 
.... $800 ! 
. $2,000 
.... $750 
. $2,000 
. $2,000 
.... $500

REIKALINGI AUTOMOBILIAI. 
Mes mokame augščiausią kainą 
džionka ir vartotus automobilius 
važiuokit, arba našaukit 

BALŽEKAS BROS, 
6012 So. Kedzie Avė. 

Tel. Renublic 3733

uz
at-

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

PARDAVIMUI automobilius
Briscoe 5 sėdynių 1919 n., malė-
va vyšniava, atrodo kaip naujas; 
5 tajeriai, parduosiu už pirmą 
pasiūlymą, 3514 So. Wallace St.

PARDAVIMUI automobilius, 
5 sėdynių Beverly. Nauji taje
riai, naujos beteres. Parsiduoda 
labai pigiai $215. Atsišaukite:

4231 So. Talman Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 4 rui 

mų galit pirkti visus ant kart ir 
po vieną daiktą, randasi visi ge
rame stovyje, parduosįp už pri
einamą kainą. 3614 S. Union Av. 
pirmas flatas iš fronto.

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

2418 West 45th St.
Ant 2-rų lubų.

Galima matyt nuo G iki 8 vakare.• *

PARDAVIMUI RAKANDAI (FUR- 
niture) 4 kambarių ir tuose pačiuose 
kambariuose galima gyventi, galite 
visados matyti nuo 4 vai. iki 8 vai. 
vakarais nedėliomis nuo 2 iki 8 vai. 
Parduosiu gana pigiai. 2545 So. Hal
sted St. 2-ros lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI
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 Emerald Avė.

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

Atsišaukite:
627 W. 14th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė tirštai apgyventoj kolonijoi. 
Biznis “cash”. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
5101 So. Hermitage Avė.

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

1217 W. 31st St.

GROSERNĖ, ICEKRIMINĖ IR 
notion stock pardavimui arba mainy- 

i mui į namą. Biznis randasi prie 
bažnyčios ir dviejų mokyklų. Biznis 
randasi ant Town of Lake prie Šv. 
Kryžiaus bažnyčios.

4536 So. Hermitage Avė.

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

3101 W. 38th St.

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.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE-
Prieža-

avininkas išvažiuoja
į Lietuvą.

Atsišaukite:
4634 So. Paulina. St.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne. Gera vieta. Pigi renda $50 per 
mėnsį. Kiti Storai moka $125 per 
mėnesį toj pačioj vietoj. Nepraleis; 
kito progas. Pamatykit vietą.

3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ LA- 
bai pigiai, lysas ilgas, renda pigi, 
smagus kambariai dėl gyvenimo, prie
žastis pardavimo patirsite ant vie
tos.

PARDAVIMUI DŲ FLATAI MAR- 
ųuette Manor, 6544 So. Rockwell St. 
Sun pailor, dratiniais 
čiai apkalti, 2 furnasai. 
genas, už $11,000. : 
tuviško klioštoriaus.

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

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

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

3019 W. 55th St.

NAMAI-2EME

3425 So. Wood St. 
arti 35th St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo šapa už gana prieinamą kainą 
arba parandavojimui geromis sąlygo
mis. Mašinos elektra varomos.

Atsišaukit:
4640 So. Ashland Ąve.

PARDAVIMUI ČEVERYK TAI- 
symo šapa. Visos mašinos išmokėtos, 
daug stako, lystas ant 2-jų metų, ren
da pigi. Pardavimo priežastis — no
riu apleisti šį miestą.

J. J.,
5610 So. Robey St. .

Iš PRIEŽASTIES PRIVATIŠKV 
dalykų priverstas parduoti lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj saliuną, ku
riame yra naujas pianas, už $1,450.

Kreipkitės:
2649 W. 47th St.

PAJtDAVIMUI SOFT DRINK PAR 
lor lunch room, saldainiai, 
barbemė ir knygų mainymo 
vė. Pigi renda, ilgas lysas, 
instaiga, auganti apielinkė. 
nas už cash.

R. M. HANEL,
6813 S. Western Avė.

—------------------------ 1_______

cigarai, 
krautu-
8 metų 
Barge-

PARDAVIMUI MAŽAS RESTORA- 
nas, tarpe dirbtuvių, geroj vietoj. 
Tinkama vieta partneriams. Kaina 
$700, irrjkėti $350, kitus išmokėji
mais. Renda $35 mėnesiui.

2414 Roosevelt Rd.
Phone West 4622

sĘARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa, 3012 W. lllth St.,

sieteliais por- 
Didelis bar- 

IJ/2 bloko nuo lie-

3 lubų aukščio mūrinis nam*as — 
elektros šviesa ir kiti geri įtaisymai, 
— 3 po 5 kambarius pagyvenimai, — 
aukštas beismantas ir atikas, — ran
dasi ant 34tos ir Auburn Avė. Kai
na $7700.

2 lubų aukščio mūrinis namas 1-5 
ir 1-6 kambar. pagyvenimai, — aukš
tas beismantas, — maudynės ir kiti 
vėliausios mados įtaisymai. Namas 
randasi nrie 34tos ir Emerald Avė. 
Kainą $7200.

Medinis 7 kambarių namas, — ran
dasi tarpe Leavitt ir Oakley ant 23 
Place. Kaina $2150. Namas turi būt 
parduotas greitam laike.

Naujas 3 lubų aukščio mūrinis na
mas 
irvad 
Rockwcll Marųuette Mandr.

5 kambarių medinis bungallovv —• 
vėliausios mados įtaisymai, — randa
si 3822 W. 63rd Place. Kaina $4800.

— 2 po 5 kambarius pagyveni- 
ir 1-4 kambariai. Ręndasi 59 ir

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

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

PARDAVIMUI MAXWELŲ 5 SĖ- 
dynių automobilius, 1921 m. Enginsv 
geriausiame padėjime, nauji korei tai- 
rai, švariai išveizdi, žmogui reikalau
jančiam tikrai geras karas, nes tik 
$175.00. - |

Tel. Lafayette 1329

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
saliuno bara’ atskilai ir saliunas su 
su barais. Biznis išdirbtas, pigi ren
da, 5 pragyvenimui kambariai. Atsi
šauk it greitai, nes turiu apleisti 
Cbicago.

158 E. Kensington Avė. 
Kensington, III.

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

4630 So. Ashland Avė. 
Room 1, Yards 6079 

Kreipkitės nuo 6 iki 8 vak.

PARDAVIMUI pigiai saldai
niu krautuvė; tabako ir visokių 
minkštų gėrimų. Biznis išdirb
tas. Atsišauki t, 125 E. 107th St. 
Roseland, III.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Elgin Six, 1921, naujai numalevotas, 
atbodo kaip nauias. Kam reikia at- 
sišaukit. Parduosiu pigiai, nes va
žiuoju Lietuvon. Galit matyt subatoj 
nuo 1 v. v. iki 6, nedėlioi 9 rvto- iki 6 
vak., J. A. Guokas, 4502 West End 
Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sevnė, biznis gerai išdirbtas nuo dau
gelio metu, lietuviu apgyventa kolo
nija. nauii kieto medžio fixturiai, par
duosiu sach arba mainysiu ant mažo 
namo. Kreipkitės p«s savininką:

4550 So. Marshfield Avė. 
Tel. Boulevard 2775

1922 FORDAS Touring karas 
gerame padėjime 8 mėnesių se
nas $250.

3583 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6136

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
| tuyių ir lenkų apygardoj. Biznis ne
ša jstąna gerą pelną. Priežastis delko 
noriu, narduoti biznį sužinosi ant vie
tos. / Prie saliuno randasi ruimai gy
venimui. svetainė suėjimams ir pasi
linksminimams.

4400 So. Honore St.

1921 FORD Sėdau, $50.00 ver
tes dalykų parduodame pigiai, 
bet verte daug didesnč.

3583 Archer Avė.
Lafayette 6136

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė biznis geras yra da
romas. Priežastis pardavimo 
senatvė ii* liga.

3139 W. 384h St*

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

1957 Canalport Avė. 
Tel. Canal 7345

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

Stebėtina proga!!!
| Į PENKIS METUS NUO DABAR, 
busi vienas iš tų, kurie sako “Atsi-

BIZNIERIAI NESNAUSKIT! PI- vėlu.
GIAUSIAS NAMAS ANT 

HALSTED STR.

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

Veik šiandien. Ryto gali būt per

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

2 lubų aukščio' murinų; namas, — Didelės, 240x138 akerių farmos—lie- 
štoras su kambariais ir du flatai po tuvių kolonijoj, niekui’ ant South Side 
4 kambarius. Kaina $12,000.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
Improvement Co.

3335 S. Halsted Str.

arti Kedzie Avė. Imkit lllth ern Boulevard’o. 
Sacramento gatvekarį iki galui į 
linijos ir eit į vakarus.

TOWN OF LAKE
Pardavimui 2 aukštų mūrinis na

mas; 5 ir kambariai, moderniškas vi
sais atžvilgiais; piltos gatvės ir iš- 
n/akėtos; savastis 9 men. senumo. 
Savininkas pasistatė sau, bet dabar 
tuii apleisti miestą. Prapertę ran
dasi prie 58-os į vakarus nuo West-

____Renda $150 į mene-j
Kaina $14,9005 , I
aukštų muro namas, 5-6-6 kam

barių, maudynė ir duršliuok’nė mau
dyne kiekviename flate; apsaugos

1 garo šiluma pilta

negalite atrasti palyginimo, su šiais 
1 akeliais — farmų ant šių išlygų. Pui- 
' klausia vieta tamistai ir tamistos mo- 

v. . i-toriai su vaikučiais. Netoli bulvarų, 
laidsb J Forest Preserve Parko, Desplaines 

, upės, Piknikams Daržų. Ateik ir pa
matyk daugelį laimingų šeimynų čia 
gyvenančių. Pirk, kur gali gaut ge
riausiai už savo pinigus. Griūk fak
tus šiandien.

Kreipkitės į Naujienas, Box 108.

DADnAVTTUTTT v • kiekviename flatę; r** —
l AKIJA V 1MUI saliunas, geroj , gatvė ir apmokėta; mūrinis 3 automo-

vietoj, biznis išdirbtas per 
mq^ų ,svetainė dėl šokių ir mi
tingų. ^.įsišaukite:

1900 So. Union Av.

40

PARDAVIMUI grosernė 
pieninė geroj vietoj, tarpe lietu
vių ir rusų apgyventa, biznis iš
dirbtas. Atsišaukite:

623 W. 14th St.

PARDAVIMUI puse saliuno. 
Parduosiu tik našliai moteriai 
arba vedusiai porai.

4405 So. Lincoln St.

biliams garadž us užpakalyj; prie 55 
į vakarus nuo Ashland Avė. Rendos 
$245 į mėnesį. Praperte 7 metij senu
mo. Kaina $21,000.

2 aukštu muro namas, 6-7 kamba
riai, su visais palankumais. 3 auto
mobiliams garadžius, 7 metų senumo. 
Ši praperte į rytus nuo Robey St. Ren
dos $160 į menesį. Kaina $14,000.

2 aukštų muro 4-4 kambarių 
mas, maudynės, elektro šviesa, 
mas 4 metų senumo. Prie 55-os 
toli Kedzie. Kąįąa $7,200.

MATYK IT MUS PIRMIAU 
NEGU PIRKSIT

Turime daugybę aukštos klesos 
nerčiu, kurios be abejo užint^resuos 
tamistas. jei esi pirkimo rinkoje.

R. T. POET.AK & CO., 
1945 W. 47th St.

Tel. I>afąyette 4235 t

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesą, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 
įtaisyta pagal nauj’ausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosernes arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuojaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

na-- 
na- 
nc-

pra-

PARDAVIMUI registeris vi
sas gerame stovyj muša nuo cen
to iki $20, parduosiu už $45. 
Atsišaukit tuoj:

3227 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI j 
3-jų flatų mūrinis namas po septynius 
kambarius, karštu vandeniu apšildo- ‘ 
mas, visi puikiausi įtaisymai, garad
žius dėl 2-jų automobilių, randasi la
bai geroj vietoj, tarpe 31—35 Union 
Avė. Išsimaino ant mažesnio namo 
mieste arba ant lauko. C. P. Surom- 
ski Co., 3346 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, Biz
nis- išdirbtas per penkiolika metų. Vi
su tautų apgyventa. Priežast s parda
vimo nunirkau kitą bizni. Pigiai lys
tas ant 2 n *etu. Renda $35.

1458 W. 15th St.

UŽ pust: KAINOS

Auksinė proga isigvti gera ir pelnin
ga bizni, nars’dvnda bučemė ir gro- 
semė: v^rta $5.5Q0. nardunsiu pigiai 
arha mainysiu ant bile kok:o namo 
arba saliuno, nes priežastis pardavi
mo yra labai svarbi, tad reorleiskite 
progos, kas pirmesnis tas laimes. At
sišaukite pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Av. Phone Lafayette 5107

NEGIRDĖTAS BARGENAS.
Pardavimui bizniavas mūrinis na

mas; Storas, ir prie štoro pagyveni
mui 4 kambariai. Parduosiu arba 
mainysiu ant 2-jų aukštų namo, loto, 
bučernės, cottage ar kito kokio gero 
biznio. Norintis įsigyti gerą biznia
vę namą, ir labai geroj biznio vietoj, 
tai nepraleiskite progos. Kas pir
mesnis, tas laimes. Kreipkitės pas:

FRANK G. LUCAS,
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI GERAI APMOKAN 
tis saliunas, sus’dedas iš dviejų susi
rinkimams svetainių ir 8 pragyveni
mu5 kambarių. Labai prieina
mai.

2$25 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernessal
dainių 
ru ir 
biznis, 
Renda
atsišaukite 2800 Emerald Avė

aiskriino, tabako, ciga- 
visokių reikmenų, geras 
arti nėra bučernės. 
pigi ir lisa.s, gera proga

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 6 ruimų (Co- 

ttage) 50 pėdų lotas elektras 
gasas ir vaisinių medžių už 
$3400 cash $1,200. Savininkas 

3331 W. 63-rd Place

PARDAVIMUI 2826 EMERALD 
Avė. 2Y2 aukštų mūrinis 4 šeimynų 
namas, garadžius 2 automobiliam'?, 
morgičius $3,500. Priimsiu $1,500 
cash, 
mals, 
mirė.
Kaind $6,500.

• j $3,500. Priimsiu $1,500, 
likusius mėnesiniais išmokėji-' 
Turiu parduoti, kadangi vyras i

OO d 1 -1 CiX. *

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

VIENAS IR PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro nam*as, 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, 8335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

LOTAI PARDAVIMUI S. W. 
kampas Washtenaw Avė ir 70th St. 
50x125 už $1700, Washtenaw Avė. 
30x125 % bloko So. Maręuette Rd. 
už $1,200, Western Avė. 25x125 Yz 
bloko So. Marųuette Rd. už $1,600, vi
si pataisymai užmokėti. Savininkas 

7044 So. Loomis St.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
medinis namas su aukštu skiepu, fur- 
nace šiluma, garadžius dviem karam, 
nepraleiskit to, šita proga tiktai vie
ną karta garsinama. Randasi Brigh • 
ton Parke.

4030 So. Campbell Avė.

80 AKRŲ FARMA, NUO CHICA- 
gos North Western geležinkelio iki 
Carney, Mich., arti miesto, 55 ak. 
ariamos, geros žemes, likusi ganykla 
ir miškas, 7 kambarių stuba, gerai 
maliavota, geras beizmantas, didelis 
sodas, aplinkui stubą. Tvartai, gara
džius, pieninė ir kitoniški budinkai; 

vartojimui farmos; 2 
melžiamos karvės, 4 
šiųmečiai javai vertės 
kas tik randasi ant 
sykiu. Kaina $5,500, 

arba visus. Lietuvių

visokių mašinų 
arkliai, 8 geros 
kiaulės ir vištų; 
$1,000. Viskas, 
ūkės, parduosiu 
įmokėt $2,000, ____ ______

i apielinkėj. Savininkas. Joseph Lukacs 
Box 44, Carney, Mich.

BLUE ISLAND
Namo — Bargenas: 4 akeriai vištų 
farmos. ruse itfyTids iki gatvės ir vi
durio Blue Island. Graži 5 kamba
rių stuba, geriausia žeme, labai geras 
vanduo; 600 pėdu priekis, prie pilto 
kelio. Kaina $3.950: $1,500 cash, li
kusius lengvais išmekesčiais. 6706 S. 
Ashland Avė. Atdarą vakarais ir ne- 
dėliomus.

BARGENAS *
Pardavimui 6 kambarių na

mas; yra elektriką ir telefonas. 
Atsišaukite:

3426 S. Leavitt St.

VIENAS IŠ PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARKE

Parsiduoda 2 aukštų muro namas. 
Gražiausioj vietoj, netoli teatro, 4-rių 
pagyvenimų po 4 kambarius, elektros 
šviesa, maudynės, aukštas cimantuo- 
tas skiepas, ir visi kiti parankumai 
vėliausios mados. Savininkas mainys 
ant mažesnio namo, loto, bučernės, 
dry goods štoro, arba ant kitokio 
nio, kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

biz-

DIDELIS BARGENAS 
BRIGHTON PARK

Savininkas parduoda puikų kampi
nį bizniavę lotą šiaur- vakarini s kam
pas, 45-tos ir Troy St. Šis lotas ver
tas $2,000, parduosiu už $1,400. Gera 
vieta groset-nei, bučernei ar tam pana
šiam* bizniui. Kreipkitės vsę dieną 
subatoj, nedėlioi ir panedėlyj prie sa
vininko. B. Petka, 4232 S. Richmond 
Street.

DIDELIS BARGENAS SOUTH 
Side pardavimui 2jų pagyvenimų 5-5 
ruimai, med’nis namas eimento fonda- 
mentas, rendos $40 į mėnesį, kaina 

l > M /I A1 1 — > v . . . w t •

PARDAVIMUI 2' LOTAI PRIE 
daikto Brighton Parke, geroj vietoj 
lietuvių apgyvento vieta, prie pat lie
tuviškos bažnyčios ir mokslainės, 2 
blokai lig publiškos mokyklos, gatvės 
pataisytos ir išmokėtos, mainau ant 
namo arba ant kokios jęrosemžs, kam 
reikalinga atsišaukit.

3 lubos nuo užpakalio
3341 So. Auburn Avė.

PIRMAS ATSITIKIMAS, KAS 
norite pirkti 2-jų flatų mūrinį namą 
ir vieno flato rakandus (Furniture).d»O O A A' 1 — • . »v • ». i II VlvIiU lldlv I dJVdJlllvto II vlIIUvUlICJ*% “u, ątsiSauMt GroJiklis pianas virt,-ola, parduosiu

dnlJll Sn vVnnd SH Phnna I citavo! f a • ~ r . . 7 iL . ~4600 So. Wood St. Phone Lafayette 
6256. A. Cheledinas. .

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

už teisingą pasiūlymą. Priežastis 
pardavimo — turiu apleisti miestą.

F. STAUGAITIS,
549 W. 37th St.

MOKYKLOS

FARMOS GERIAUSIAS LAIKAS 
pirkti Wisconsine’e, gera ši apielinkė, Į 
geriausia žemė ir pigi. š:ą vasarą 
pirko 28 lietuviai, dar keletas randa-, 
si labai puikiu. Aš žinau š‘ą apielin-l 
ko per 7 metus. Patarsiu kiekvienam 
teisingai. Busiu Chicagoi per 5 die
nas . Uk^inkas, 2047 W. 23rd St. 
2-os lubos iš priekio.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Dviejų flatų bizniavas namas, mūri
nis. kamputis, darantis labai gerą biz
nį iš priežasties ligos išmainysiu 
p«prasto namo arba parsiduoda 
giai.

ant 
pi-

C. P. SUROMSKI,
3346 So. Halsted St

TURIU PARDUOTI 4 IR 5 KAM- 
barių medinį namą, 125x104, viskas 
apmokėta. Richmond St., arti Archer 
Avė. $6^60, arba geriausį pasiūlymą 
priimsiu.

Taipgi 2 flatų medinis namas po 4 
kambarius, 25x147. Viskas apmokėta. 
40th PI., arti Archer Avė. $3.900. Pa
šaukit telefonu Lafayette 4393 po 6 
vai. vak.

KUOMET PERKI ANT 10 METŲ, 
8 nuošimčio pirmo morgičiaus auksi
nius bonus, Sunny South Develop'ng 
Cpmpany, iš Oak, Ala., nevien tamsta 
investini saugion vieton ir gauni ge
ra nuošimti, bet prigelbsti tūliems 
Žmonėms įsigyti farma ir sodą ant 
lengvu išlygų. . Už šiuos bonus bus 
išmokėta be jokių nuostolių po sau
sio j-ai, 1923, ant pareikalav’mo. Pla
tesnių informacini pasiteiraukit:

JTTDGE STELK,
82 W. Washington St.

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

PARDAVIMUI medinis na
mas ir trys lotai, taipgi 1 karve, 
1 kiaulė, 7 žąsys, 8 antys, 40 viš
tų, 11 kralikų. Parduosiu viską 
už $3,750. 5422 S. La.wndale Av.

1- s----------------------------------------------
BARGENAI

\Biznio namas naujas, Storas ir 3 
flAtai, garadžius, vėliausios mados 
Įtaisymai, kaina $13,500. |

4 flatų mūrinis naujas namas po 5 
kambarius vėliausios mados įtaisymai 
$1700, namas yra prie lietuviško vie-. 
nuolyno.

Muro naujas namas po 6 kambarius 
vėliausios mados įtaisymai, parsiduo
da visai pigiai $10,500.

Mūrinis naujas namas po 4 kam
barius vėliausios mados įtaisymai 
$6500. Į

6 flatų mūrinis naujas namas po 5 
kambarius vėliausios mados įtaisymai į 
$14,500. .
UNITED LAND & 1NVESTMENT 

COMPANY
4454 So. Westem Avė.

BARGENAS! BERGENAS!

Parsiduoda namas su saliu- 
nu ir šalę tuščias lotas, ne toli 
69 gatvės ir arti Halsted, ant 
bulvaro. Turi būti parduotas 
greitai, nes savininkas nusipir
ko duonkepyklą ir negali abu
du bizniu apžiūrėti. Parsiduo
da viskas už $11,000. Reikia 
įnešti 3,000 cash, o likusius 
ant lengvų išmokėjimų. Atsi
šaukite greit, nes pasivėlavę 
gailėsite. Atsišaukit pas:

PARDAVIMUI NAMAS NORTH- 
West S:de, kaina $3,500, $500 cash, 
$30 į mėnesį, 8 kambariai, vana, 
sevver. vanduo, elektriką ir gasas. 
Naui°i išmalevotas ir ištaisytas lotas 
35x126, 34008 Normandy Avė. savi
ninkas. W. Remke, 6329 Addison St.

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.

3212 Lime St.

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

608 Shin St.,
St. .Toseph, Mieli.

NEPAPRASTAS BARGENAS PAR 
davimui muro bizniavas namas: 4 
kambanai ir Storas, ant pat kamno, 

SavininkąM. J. Tananevičius Real Estatej Rt- ?r Talman Ava. Savininką 
. , ’galitmatvtvakaraispo5val..nedėlio-

Kreinkitės'2603 S. Halsted St. tų i o o, rp » JR/iv mis iki 1-ni vai. Wm. A. Obecunas,
W* leL Canal 1334 S. 49th Avė., Cicero, III.

Ant pardavimo gražiausias kam
pas ant Bridgeporto 33čios ir kampas 
Emerald Avė. 371/2 frontas 150 su 
mediniu namu 2 flatai 5-5 kambariai. 
Savininkas parduoda 2 namu. Antras 
naujas mūrinis namas 3 flatai po 5 
kambarius ant 34tos ir Ix>we Avė. 
Įtaisymai naujausios mados. Pirkit 
pas savininką be komiŠino. Atsišau
kite pas savininką.

3258 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI GRAŽUS MEDI- 
nis namas ant dviejų lubų su trimis 
lotais ir garadžius, rendos neša $50 
į mėnesį, kaina tik $5,500. Namas 
randasi prie 81mos Vincennes Avė.

Atsišaukit:
4507 So. Fairfield Avė.

DIDELIS FARMŲ BARGENAS
80 akerių 6 kambarių stuba ir skie

pas. 2 barnčs su bėgančiu vandeniu; 
špykerės. šilo, vištininkas if kiaulinin-’ 
<as; įrankiams pašiūrė, mašineriios, 5 
akeriai bulvių, 400 bušelių avižų, 8 
akeriai kornų, 20 tonų šieno, sodas, *8 
ge’ os karvės. 3 telyčios, 2 arklini. 150 
vištų, 3 kiaulės. 1 kumelukas. Prieža
stis — liga. Kaina $6,000. Pirmo 
imokėiimo $3,000. J. Salp, 3827 W. 
Van Buren St.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Speclalės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresčs.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatilkai arba raiy- 

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Designing, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilhą siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ię už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti*, tas nieko ne- 
pr,ekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DĘSIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų

AMERIKOS LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA

• 3106 Š. Halsted St.

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė 

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

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

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

WEST SCHOOI.

Katalogas ir geri nurodymai ap‘e 
’dsas mokyklas ir kolegiias veltui. 
Pilniausi nurodymai anie apšvietos 
institucijas Suv. Valst., 480 rusi. $1.00

Užsiėmimu vadovas, pagelba finan
siniams moksleiviams.

ADUCATTON AID SOCTETY, 
702 Marshfield Blvd. 
110 N. Wabash Avė. 
Tel. Dearbom 6144


