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Rytoj gatvekarių streikas
»■ ll » N ■ * ■

Korfanty rezignavęs

Gelžkelių kompanijos at 
mosiančios prezidento 

pasiūlymą.

Leninui reikia naujos 
liaukos.

Čitos valdžia šiaušiasi.

Trockis reikalauja mirties bausmės

Gatvekariy streikas prasi
dėsiąs rytoj.

CHICAGO, liepos 29. — 
Gatvekarių kompanijos prezi
dentas, Blair, pareiškė, kad 
daugiau jokių konferencijų ne
busią. Jis griežtai pareiškė, 
kad kompanija stosianti už 9 
valandų darbo dienos įvedimą 
ir nukapojimą darbininkams 
15 centų valandai.

Taip dalykams susidėjus, 
gatvekarių darbininkų unijų 
prezidentas, William Quinlan, 
pasakė. “Viskas užbaigta.. 
Mes nebeturėsime su kompani
ja daugiau konferencijų. Aš 
nieko daugiau nematau, kaip 
tik streiko paskelbimą tuoj po 
susirinkimo, kuris įvyks pane- 
dėlio vakare.”

Nors Mahon ir deda pastan
gų streiko išvengimui, ta
čiau esama labai maža vilties, 
kad jam tatai pasisektų pada
ryti. Iš visko matyti, jogei ry
toj prasidės gatvekarių strei
kas. Kaip tik busiąs paskelb
tas gatvekarių streikas, tuoj 
prie jo prisidėsią ir elevato
rių darbininkai.

Korfanty įteikė seimui re
zignaciją.

Endekai dedą pastangų, kad 
rezignacija nebūty priimta.

VARSA VA, liepos 27. — 
Pasak “Dziennik Narodowy”, 
prezidento nepripažintas pre
mjeras Korfanty įteikęs seimo 
pirmininkui Trąmpczynskiu; 
savo rezignaciją. Rezignaciją 
Korfanty motivuojąs tuo, kad 
jis nenorįs ilgiau bepilti alyvos 
į dabartinių vaidų ugnį. Be 
to jis prašąs seimo, kad pas
tarasis surastų tinkamą žmo
gų premjero pareigų ėjimui.

Tuoj po rezignacijos įteikimo 
tarp seimo partijų prasidėjęs 
didelis sujudimas. Nacionalis
tai sušaukę susirinkimus, kur 
jie griežtai nusistatę prieš 
Korfanty rezignacijos priėmiV- 
mą. Esą jie nieku bildu nenu
sileisiu prezidentui Pilsuds
kiui ir žūt būt priversiu jį 
rezignuoti.

Varšavoj taipgi buvę suruo
šta nacionalistų demonstraci
jos, kuriomis reikšta protestas 
prieš Korfanty rezignacijos 
priėmimą.

vertso koresp.). — Bušų laik
raštis “Golos Rossii” praneša 
gavęs‘žinių iš tikrų šaltinių, 
kad Maskvoj antrą kartą įvy
kęs komunistų partijos centro 
komiteto pasitarimas dėl kalti
namųjų socialistų revoliucio
nierių. Pasitarime dalyvavę 
Trockis, Rikov, Kaliniu ir vi
sas centralinio komunistų vyk
domojo komiteto prezidiumas.

Trockis reikalavo mirties 
bausmės socialistų revoliucio
nierių vadams: Gocui, Timofe- 
jevui ir Donskoi’ui, centralinis 
gi vykdomasis komitetas nu
tarė teismo nuosprendį tuojau 
išpildyti, idant pasmerktųjų 
nužudymui nepakliudytų galiu 
ti kilt neramumai raudonojoj 
armijoj, taip ir civilių žmonių 
sluoksniuose.

Trockis be to pareiškė, kad 
dėl mirties bausmės joki Euro
pos socialistų protestai negalį 
turėti kokios nors didesnės 
reikšmės Rusijoj.

Rikovas, kurs pasitarime at
stovavo Leniną, buvo priešin
gas Trockio pareiškimams. 
Teismų komisaras Kursky taip 
jaij*i buvo tam priešingas, te
ėjau Trockio sumanymas buvo 
didžiumos paremtas. ‘
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Sliwinski sudarysiąs nau
ją kabinetą.

j .. .......... ■■■'■'— ■y—— *

VARSAVA, liepos 26.—Len
kų laikraštis “Dziennik Ludo- 
wy” gavęs žinių, kad prezi
dentas Pilsudskis pakvietęs 
Artūrą Sliwinskj sudaryti nau
ją kabinetą.

(Ši žinia, matoma, buvo iš
siųsta tuoj po to, kai seimas 
205 balsais prieš 187 išreiškė 
pasitikėjimą Pilsudskiu).

Amerikos konsulas pabėgo 
nuo banditą.

WASHINGTONAS, liepos 29 
— Prezidentas Hardingas šian 
die paskelbė taip vadinamą 
“taikos programą”. Toj pro
gramoj siūloma štai kas: 1) 
streikuojantys gelžkelių dirb
tuvių darbininkai privalo griz
li darban, priimdami gelžke
lių darbo tarybos patvarkymą 
kai dėl algų nukapojimo. 2) 
Streikininkai atgaus tas pačias 
privilegijas, kokios yra laido
jame; tarnavimo ilgiu. Gi tie 
unijistai, kurie nestreikavo, pa 
silaikys įgautas privilegijas.
3) Reikalavimas sukurti naci
onalinę tarybą gelžkeliečių rei
kalų sutvarkymui bus palik
ta tolimesniam išsprendimui.
4) Darbo sąlygos, kurias nus
tatė gelžkelių darbo taryba kai 
dėl darbo dienos ilgio, algis 
ir viršlaikio,
perkratinėtos trumpiausioj ate 
tyj. 5) Sutartis turi būti nacio
nalinė, 'o 
skrities.

Del to 
škė kai
Erie gelžkelių kompanijos vi- 
ce-prezidentas, Parsons, parei
škė, kad joki valdžia negalinti 
priversti streiką baigti.. Vald
žios prievėlė esanti prižiūrėti 
tvarkos, o ne kištis streiko rei
kalus. Girdi, kompaniją pati 
mokėsianti išrišti nesusiprati
mus su savo darbininkais. Ki
tos kompanijos irgi nelabai 
palankiai priėmė Hardingo 
programą. Ir kaip manoma, 
gelžkelių kompanijų viršinin
kai, kurie ketverge laikys savo Į valdžią 
konferenciją New Yorke

kad tik liaukos persodinimo 
operacija begalinti išgelbėti

. Leniną. Kai kurie jo politikos
I priešininkai nenorį, kad tokį 

operacija butų daroma.

Tolimų rytų respublika nebe
nori nusileisti Japonijos reika

lavimams.

TOKIO, liepos 29. — Tarp 
ja.ponų ir Čitos valdžios 
galų netikėtai prasidėjo 
sipratimai. Konferencija 
šaukiama tuo tikslu, kad 
rius tarp tolimųjų rylų

dele-
nesu- 
buvo

RYGA, liepos 29. — The 
Chicago Tribūne sakosi gavęs 
iš patikėtinų šaltinių žinią,' publikos ir Japonijos komerci- 
kad daktarai-specialistai, kurie nę sutartį. Išpradžių Čitos de- 

, svarstą legatai buvo gan nuolaidus.
inskiepyti i Bet gavę padrąsinimo iš Mask- 

* ’ ’v.'vos, jis staiga permainė savo

res-

Liko labai sunkiai sužeistas.

Socialistai norį padaryti 
Italijos karaliy “diktato 

rium.”

Trockis trokšta kraujo
Teisiamiems socialistams revo
liucionieriams reikalauja mir

ties bausmės.
BERLINAS, liepos 28. (For-

SAGUA LA GRANDE, Kuba, 
liepos 29. — Eugene Jo ra, ei
nantis Amerikos konsulo pa
reigas, šiaip taip paspruko iš 
banditų nagų. Kiek laiko algai 
banditai buvo jį paėmę nelai
svėn ir reikalavo $20,000 už jo 
paliuosavimą. Vakar Jova li
ko surastas pas vieną ūkinin
ką, pas kurį jis pasislėpė pabė
gęs nuo banditų. Ant jo kūno 
surasta penkios peilio žaizdos. 
Nežiūrint savo žaizdų, jis davė 
policijai šiokių-tokių informa
cijų. Manoma, kad neužilgo 
banditai busią suimti.

Trys žmonės bus sušaudyti už 
pasikėsinimą ant Lenino 

gyvasties.

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

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:41 leidžiasi 
8:11. Mėnuo leidžiasi 12:01 
valandą kakare.

MASKVA, liepos 29. — Bol
ševikų teismas pasmerkė žeož- 
veiną, Estoniną ir Kaziną mir
čiai už pasikėsinimą ant Leni
no gyvasties. Kiti kaltinamieji 
nuteisti kalėjimam

Lunačarskis pareiškęs, kad 
sąmokslas nužudyti Leniną bu
vęs suorganizuotas ir finan
suojamas Bachmetevo, buvu
sio Rusijos ambasadoriaus 
Amerikai.

Japonija neapieisianti 
Sachalino.

LONDONAS, liepos 29. — 
Japonija permainė savo pirmą 
nusprendimą kai dėl Sachali
no 'apleidimo. Esą Sachaline 
kilusios riaušės, ir todėl japo 
na i negalį ištraukti iš ten savo 
kareivius. Girdi, tai butų per
daug rizikinga. Be to, Japo
nija žadanti nuolat laikyti tris 
karinius laivus Vladivostoke.

Bolševikai įvesią platinumo 
pinigus.

PARYŽIUS, liepos 29. — čia 
gauta iš Vienuos žinių, kurio
mis tvirtinama, jogei bolševi
kai turį surinkę nemažai plati
numo. Tą platinumą jie pa
naudosią pinigų dirbimui. Va
dinasi bolševikai nori auksą 
pavaduoti kilu da brangesniu 
metalu — platinamu.

Negrai turi 113 laikraščių ir 
14 žurnalu. c

RYMAS, liepos 29. — Prof. 
Ettore Ciccotti, buvusia socia- 
L's'ų atstotas parlamente, ra
šo Giomale d’ Italių, kad 
liausi priemonė civilinio karo 
išvengimui esanti ši: šute’ 
karaliui kokiems metams “di
ktatoriaus” galią. Ta galia bu
tų tik tokia, kai Amerikos 
prezidento. Vadinasi, karalius 
galėtų sudaryti savo kabinetą, 
kurio negalėtų nuversti jjarla- 
mentas nepasitikėjimo balsavi
mu.

Šiandie karalius matysis su 
Orlando. Šliejama, kad jam 
vėl bus pa vesta sudaryti kabi
netas. Be to karalius pakvietęs 
Fillippo Turati, nuosakiųjų so
cialistų vadą.

Šešios dešimtys socialistų 
parlamento atstovai priėmė re
zoliuciją, kuri prie pirmos pro
gos bus įnešta parlamentam 
Ta rezoliucija norima apsau
goti Italijos proletariatas nuo 
fascistų kurie grūmoja 
kti Kararos distrikte ir 
savo juodašimtiškus 
mus.

bolševikų vadui 
naują liauką, kad tuo bildu iš
gelbėjus jo proto suįrimą. Jei-’frontą ir atsisakė visai svarsty- 
gu ir busią nutarta padaryti (ti kai kuriuos japonų pasiuly- 
tokią opearciją, tai visvien da mus. 
priseisią laukti šešis mėnesius.
Tiek mat laiko imsią, kol Lc-’ Mainichi” sako, kad esą gerai 
ninas ganėtinai pasveiksiąs žinoma, jog Čitos delegatai 

visus japonų pasiūlymus siun- 
r.r Leninui čią Maskvon ir veikią sulig 

operaciją, j Maskvos nurodymų. Toliau tas 
komunis-! laikraštis rašo: 
premiero Į “Japonija yra prisiruošusi su 
kad ne- kurti draugingus santykius su 

pasveikti Čitos valdžia, nepaisant pasta- 
ir vėl atsistoti valdžios pryša- resios ryšių su Maskva. Ta- 
ky. Girdi, jo nauja ekonominė 
politika esanti nesėkminga, ir 

ikad 
ir

Japonų laikraštis “Osaka

ninas ganėtinai 
operacijos atlaikymui.

Ginčai delei to, 
reikia daryti tokią 
ar ne, — einą tarp 
tų vadų. Kai kurie 

vėl' priešininkai tvirtiną,

ne vienos kokios ap-

pasiūlymo jau išsirei- 
kurios kompanijos.

rėikią leisti Leninui

todel nereikią jam leisti,

int toliau.

Susekta sąmokslas nuver-
sti Meksikos valdžią.

Vengry studentai sumušė 
parlamento narius.

MiEXIC0 CITY, liepos 29.—
Valdžios agentai susekę sąmo
kslą nuversti Meksikos valdžią.!
Esą Felix Diaz ir Murgia pasi- ^’as prie griežtų priemonių 
rašiusi tam tikrą sutartį veikti 
išvien, kad nuvertus dabar
p—

at-’ Vakar gen. Espegel sum
sukilėlių spėkas prie Atroyo 
de Pluta. Sukilėliams vado
vauja gen. Paima.

čiau, jeigu Čita, pasitikėdama 
Maskvos paspirtim, ir toliau 
nedraugingai atsineš į Japoni
ją ir iki rugpjūčio vidurio ne
pasirašys pagrindinę sutartį, 
tai tame atvėjyj Japonija, rei
kalui esant, panaudos spėką, 

1 apsaugojus Siberijoj savo 
pavaldinių reikalus.

“Toki Japonijos politika, 
beabejojimo, neišeis Čitos vai- . — - -------- —
džiai ant naudos . Japonija,' portuoti mėsą iš Pietinės A- 
laukdama iš Čitos palankaus‘ merikos. Viena, vokiečių kom- 
atsakymo, tuo pačiu laiku ruo-*Panij» iau padarė su Argenti- 

y uos valdžia sutartį, kuria ei
nant, Argentina turės pristaty
ti 110,000 tonų mėsos kas me- 

i dviem

susirin- 
pradėli 
pogro-

Vokietija importuos mėsą 
Pietinės Amerikos.

WASHINGTONAS, liepos 
— Vokietijoj labai trūksta 
sos, ir todėl liko nutarta

• v
IŠ

29.
mė- 
i įn

Italijos karalius baisiai ISS
• ■v .i « i metam. Vokietija už mėsa mo- įtūžęs ant hUVUSIO savo išdirbiniais.

caro motinos ' Tą žinią pranešė laikraš
čiams Amerikos vice konsulas 
Perline.

WASHINGTONA.S, liepos 29.
Jungtinių Valstijų darbo 

departamentas paskelbė šianf- 
die, kad Amerikos negrai iš
leidžia 113 laikraščių ir 14 žur
nalų. Prie laikraščių ir žurna
lų dirba beveik 1,300 darbinin
kų, iš kurių 61 yra baltyeidis.

FrancuzuZ parlamento nariai 
apsilankė Klaipėdon.

E. KIIjĄIPŪDA. — šiomis 
dienomis apsilankė Klaipėdon 
iš Franci jos keletas žymių sve
čių: trys Prancūzų parlamen
to nariai ir senatorius. Jie no
ri pažinti šio krašto dabartinę 
padėtį. Jie atvyko iš EIsinkų 
tor.pėdlaivių. Svečiams pagerb
ti buvo suruošta vietinės fran- 
euzų kariuomenės paroda.

VIEN’NA, liepos 29. —- Apie 
šimtas studentų įsibriovė į 
Budapešto parlamentą ir su
mušė kelis atstovus. Studentai 
reikalavo paliuosuiti kapitoną 
Hayes, kuris liko areštuotas 
dėl kėlimo austrų Burgenlan- 
dijoj netvarkos.

Paskui studentai pareikala
vo, kad grafas Bethlen paaiš
kintų, kodėl tas “dydis patrio
tas” liko areštuotas. Grafas 
atsakė, kad ir patriotiniais mo- 
tivais ruošiami smurtai negali 
Miti leidžiami. Tai, girdi, atne
ša šaliai daugiau žalos, negu 
naudos. Vėliau grafas pasiža
dėjo, kad kaip Hayas busiąs 
paleistas. Gavę tą pažadėjimą, 
studentai apleido parlamentą, 
šaukdami: “šalin žydus”!

Tuoj po to incidento kapjt. 
Hayas liko paliuosuotas.

Merkulovui gręsia pavojus.
Vladivostoko valdžios prezi

dentas”, Merkulovas, esąs labai 
susirūpinęs. Niekam nesanti 
paslaptis, kad jo viešpatavimo 
dienos yra suskaitytos. Japo
nų kareiviai apleidžia Vladi
vostoką. Tuo tarpu Merkulov 
teturįs kokią tūkstantį karei
vių. Ir kaip tik japonai išsi
nešdins iš Vladivostoko, “rau
donieji” paimsią tą miestą sa
vo kontrolei!.

4

yra 
ko-

Graikai pulsią Konstanti
nopolį.

Prancūzai siunčia sustiprini
mų, kad atrėmus graikų 

antpuolį.

PARYŽIUS , liepos 29. — 
Francuzų valdžia paskelbė šia
ndie, kad į Konstantinopolį li
ko pasiųsta 6,000> kareivių. Tai 
padaryta todėl, kad antantės 
valdžios esančios įsitikinusios, 
jog Graikijos karalius planuos 
jąs užgriebti Konstantinopolį. 
Tam tikslui graikai 
sutraukę nemažai 
Thrace.

Antantė pasiuntė 
valdžiai aštrią notą,
ma ją nedaryti tokio žingsnio.

jau turį 
kareivių

Graikijos 
perspėda-

Svarbu!
Kiekvienam lietuviui 
labai svarbu žinoti, 
kią konstituciją Lietuvos
Respublikai rašo SL Sei
mas. Dabar jisai kaip tik 
svarsto konstituciją pas
kutiniu, trečiuoju skaity
mu. Tarp Seimo narių 
eina smarkus ginčai. 
Šituos ginčus smulkiai 
išdėsto “Naujienų“ bend
radarbis, St. Seimo na
rys, pasirašęs Kunigu. Pe
reitą pėtnyčią buvo įdėta 
dienraštyje pirmoji dalis 
jo straipsnio “LIETŪ- 
VOS KONSTITUCIJĄ 
BESVARSTANT* Rytoj 
tilps antroji dalis, sere- 
doj ir ketverge bus iš
spausdinta trečioji ir ket
virtoji dalys.
šituos “Naujienų” ben
dradarbio aprašymus
kiekvienas protaująs
žmogus privalo ne tik ati
džiai perskaityti, bet ir 
išstudijuoti. Nė vienam 
kitam Amerikos laikraš
tyje tokių svarbių infor
macijų nerasite. f

r—r

PARYŽIUS, liepos 27.
Gautomis žiniomis, buvusio 
Rusijos caro motina “bjauriai 
įžeidusi” Italijos karalių, A 
tor Emmanuelį.

Kada, karalius norėjęs ją 
lankyti, tai buvusi carienė 
sakiusi, kad ji neįsileisiąnti 
į savo namus.

“Aš nenoriu kalbėtis nė
vienu žmogum, kuris sveikino
si su mano sūnaus žudeiko- 
mis,” pasakiusi jį, primindama 
Genuos incidentą, kada kara
lius priėmė sovietų delegaciją.

at

su

Leniną antrą kartą užgavęs 
paraližius,

RYGA, liepos 29. — čia 
gauta iš Maskvos žinių, kad 
paraližius* antrą kartą užgavęs

ližiaus užgavimas esąs tolygus 
mirčiai. Bolševikų vadas ne
galįs dirbti. »

Lenkijos seimo rinkimai 
įvyksią spaliy 29 d.

VARŠAVA. liepos 28. — Da
bartinis seimas, pasak “Dzie
nnik LudOwy*’, busiąs tuoj pa
leistas, kai tik praeis kabineto 
krizis. Naujo seimo rinkimai 
paskirta spalių 2? d.

Bulgarija reikalauja trijų 
metų moratoriumą.

SOFIJA, liepos 29. — Bul
garijos valdžia atsakydama į 
reparacijos komisijos reikala
vimą užmokėti 110,000,000 
auksinių frankų ($22,000,- 
000>, iš savo pusės pareikala
vo, kad jai butų suteikta* trijų 
metų moratoriumas.

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausių 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 ;

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 priėmėias at
siliepia j Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimų, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si i 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, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

. ..-.......... .......... ....

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI
»...............

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted StM Tel.

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

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4188 Archer Avė., Te!. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
528 Weat 120th St., Tel. Pullman 0169

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

CHICAGOJE

Boulerard 9663

Boulevard 0672



Naujienos, Okicago, iii. Panedėlis, Liepos 81 d., 1922

Kas Dedas Lietuvoj
KAUNAS.

Sušaudyti plėšikai.

Kauno nuėsto ir apskrities 
komendanto išlipinti skelbi
mai, kad Kariuomenės Teismo 
sprendimu 6 liepos tapo su
šaudyti Volčakas Jonas ir Ču- 
gunovas Nikita už appiplėšimą 
piliečio JudeleviČiaus šliamos, 
gyvenančio Kaune Vytauto 
Prosp. 29 Nr. —Kaunietis.

--------------- r x .
GAISRAS KAUNE.

Kaunas. — Antradieny, 11 
liepos, 8 vai. vakaro, Daukan
to gavėję, pagal Nemuną kilo 
gaisras ir įlarke kokios pusant
ros valandos supleškėjo dveji 
mediniai natnai.

Netekti dviejų namų kai
miečiams tai didelė nelaimė, 
nes ir taip jau Kaune didžiau- 
sis būti] krizis, žmonės, ypač 
darbininkai neturi kur gyvent 
ir vargsta dideliausiame ank
štume. O dabar sudegus 
dviem namams ir vėl kelioli
ka nelaimingų šeimynų atsidū
rė gatvėj.
. Likusieji be pastogės tai veik 
išimtinai darbininkai ir kai- 
kurių iš jų sudegė visa manta, 
nes iš priežasties sausumo ne
paprastai greit degė ir nieko 
negalėjo padaryt subėgusieji 
miesto ir Šančių ugniagesiai.

Visa laimė dar kad vėjas 
pute nuo miesto Nemuno pu
sėn, kitaip gal butų supleškė
ję pusė Kauno, nes visai neto
li randasi lentpjovė ir tankus 
mediniai namai, taigi sulaikyti 
gaisras butų buvę sunku.

Gaisras kaip matyt kilo dėl 
neatsargumo, užsidegė arbati
nė. —Kauno darbininkas.

į punkto, kuris punktas Lenkuo- 
I sė nėra privalomas, ir tai jis 
Įrodė visa eile istoTitrių 'doku
mentų, kuriais tas kodeksas 
Įvesta. Pasirodo, kad Lenkuo
se veikia 1903 metų baudžia
masis kodeksas, kuriame 129 
str. tik 4 punktai tebuvo. O tį
sis punktas atsiradęs 'vėliau. 
Gynėjas pabrėžė, jog to punk
to atsiradimas ir praktika, 
tai viena bjauriausių civiliza
cijos dėmių. Del kaltes esmes 
gynėjas įrodė, jog vaidų kėli
mo tarp lenkų ir lietuvių, tų 
tautų piudimo inkriminuoja
mame straipsny visai nėra; 
atbulai, ten yra nurodyta toks 
prakilnus koVo's ginklas, kaip 
nuolatinis ir nenuilstamas vi
suomeninis darbas. Kai dėl vai
dų kėlimo, tai musų gyvenime, 
kalbėjo gynėjas, kai kuriuos 
Varšuvos spaudos organuos 
tas tautų piudymas siekiąs 
aukščiausio laipsnio. Ir dabar 
čia bausti už neįrodytą kaltę, 
kai anas tautinės neapykantos 
kėlimo darbas varomas visai

f ' I

netrukdomas, busią visai netei
singa.

Teismas, pasitaręs daugiau 
valandos laiko, skaito savo nu
tarimą, kuriuo p. E. Lastaus- 
kaite nuteisiama 2 menesiams 
kalėjimo. Prokuroras reikalau
ja nuteistąją suimti, nes ji ga
linti, kaipo svetimos valsty
bės valdinė, pabėgti. Teismas 
tam pritaria, ir p. Lastauskaile 
areštuojama, čia gynėjas pa
reiškia, jog jis teismo nutari
mą skųsiąs kur reikiant; be to, 
prašo nuteistąją paleisti už pi
niginę laidą. Teismas sutinka 
ir nustato laido didumą 100,- 
000 1. ink., kurių čia pat ne
mokant, p. Lastauskaitė suim
ta išvedama į kitą kambarį. 
Pinigus atnešus ji buvo paleis-

Kaltinamasis. Tokios valsty
bės nežinau.

Pirm. Kaip tai nežinai?
Kaltin. Tokios valstybės ne

žinau, kartoja visai ramiai.
Salėj pasidarė labai tylu. 

Matyt Jjuvo, jog kaip pirminin
kui taip ir teismo nariams pa
sidarė labai nejauku. Jie sup
rato, jog kaltinamasis protes
tuoja prieš “stražos kresovos” 
agitatorių Lietuvos valstybės 
pravardžiavimą, kuri dabar iš
girdo ir oficialinėj kalboj var
tojant. Pagalios pirmininkas 
susigriebė ir klausia.

Pirm. Reiškia, 
valdinys, kurios 
yra Kaunas

Kaltinamasis.
valdinys aš nesti.

Pirm. Na tai kurios gi?
Kaltin. Aš vilniškis. Pavakli- 

nybės nežinau.
Pirm, 

kos?
Kaltin.

guli, tai

Pabaigus dėl kaltinamojo as
mens, gynėjas Vrublevskis da
ro priekaištų ir čia, nes kalti
namajame akte nebuvo išvar
dyta vertėjo pavardė. Dabar 
paaiškėjus, jog tai yra kun. 
Gronskis, pareiškia, jog šiuo

tos valstybes 
sostine dabar

Tos valstybes

vertėju, kaipo -žinomu politi
niu tam tikrų grupių veikėju 
kaltinamoji pušė nepasitiki. Ir 
todėl reikalauja fdisnią atidėti, 
idant galima butų pakviesti 
pasitikimas vertėjas. *Ir Čia iš
vardija vyskupo kurijos nota
rą teisių daktarą kun. Viskan
tą. Neprieštaraujant ir proku
rorui teismas nutaria bylą ati
dėti. Čia prokuroras pareiškia,, 
jog jis matąs reikalo tardymą 
papildyti, ir todėl prašo neskir
ti termino. Gynėjui paklausus, 
ar ir kaltinamasai aktas bus iš 
naujo surašytas ir įteiktas, pro
kuroras paaiškino, jog byla vi
sai iš naujo prasidėsianti.

Salė pilna publikos. Matyt 
nemaža lietuvių inteligentijos. 
Keletas teisininkų,, atėjusių pa
siklausyti mecenato Vrublevs
kio.

įveskite elektrai (Iratus savo šluboj
Tai kbilel ne Šaukiate musų atstovą patogiam laike, kąd jums duotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

Bridgėport Electric Co., 
1619 W. 47th Street

Telefonas Boulevard 189^^^10,1 , _

Jeigu Vilnius ten pri- 
Lenkų.

, » • •. . • • ’ t . t • •

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DBODA TEISIU PATARIMUS

Steigiamasis Seimas. — S te i 
giamojo Seimo seniūnų posėdy 
svarstyta seimo darbų baigimo 
projektas. Seimas dar persyar- 

. stysiąs 3-jų skaitymu Lietuvos 
konstituciją, pasvarstysiąs bu- 
džetą ir kai kuriuos menkesnius 
reikalus. Baigiant tarybas pri
imta krikščionių demokratų 
bloko rezoliucija, kuri
Jauja kuogreičiausia baigti 
mo darbus.

reika- 
sci-

Iš Vilniaus
Lietuvių spaudos byla.

Vilniaus “Rytų Lietuva” lie
pos 2 d. leidiny rašo:

Penktadienį Vilniaus apygar- 
<los teismas turėjo nagrinėti 
penkias lietuvių redaktorių by
las: L “Dzwon Litwy” red. E. 
Lastauskaitės, 3. “Litwos” red. 
P. Sipovičiaus ir 1. “Vilniečio” 
red. P. Gaideiionies.

Red. Lastauskaitės byla. P. 
E. ILaskauskaitė kaltinama už 
tai, jog įdėjo jos redaguojamo 
“Dzvvdn Litwy” dienraščio sau
sio mėn. 25 d. Nr. straipsnį 
Przesladowania,” kurio turiny 
prokuratūra atrado tautų kirši- 
nimą. Gynė advokatas Vrub- 
levkis. Charakteringa pora 
momentų. Prokuroras baigda
mas savo trumpą kaltinimo 
kalbą ne visai vietoj kaip dėl 
teismo, o ne politinio mitingo, 
išsišoko tardamas, jog jis rei
kalaująs keršto už padarytą 
nusikaltimą, čia gynėjas tuo- 
jaus išnaudojo progą ir nuro
dė, jog iš teismo, kaipo tokio 
galima reikalauti vien teisybės, 
bet anaiptol ne keršto. Proku
roras pasiaiškino, jog tą žodį 
tardamas neturėjęs galvoj to 
keršto, kuris tuo žodžiu pap- 

vadi namas. Žo- 
visiėms kiek liedzin, pasidarė 

smagu ir net teismo pirminin
kas tai gavo Švelninti, pavadin
damas prokuroro išsišokimą 
lapsus linguae.

Po to gynėjas ome nagrinė
ti patį kaltinimą, čia jis iške-

Red. p. Sipovičižius bylos. P. 
P. Sipovičius yra suimtas už 
'naujas bylas, kurių tardymas 
dar tebeina. Jo trys šios dienos 
bylos yra pradėtos dar prieš 
laikraščių uždarymą (VI-2). 
Po paprastų teismo pirminin
ko klausimų dėl kaltinamojo 
asmens, gynėjas p. Vrublevs
kis daro savo pareiškimą, kur 
nurodo, jog p. Sipovičius tuo- 
jaus po įteikimo jam kaltina
mojo akto buvo dėl kitos bylos 
suimtas, ir per tai būdamas 
suvaržytas kaip laiku (aktas 
įteikta pereitą šeštadienį) taip 
kalėjimo gyvenimo sąlygomis, 
negalėjo visa padaryti savo 
teisinimaisi ir gynimuisi, ką 
įstatymai pripažįsta. Tarp kilu 
ko, negalėjo nurodyti liudyto
jų. Ir todėl gynėjas prašo teis
mą atidėti idant galima butų 
ir liudytojų išklausyti, kuriuos 
prašo į teismą pakviesti, ir čia 
juos išvardija. Be to, prašo vi
sas p. Sipovičiaus bylas sujung
ti į vieną, bendrai jas svarsty
ti ir bendrą visoms trims pro
tokolą surašyti.

Nesipriešinus ir prokurorui, 
visa tai teismas isklause. By
los atidėta. Jas svarstys š. 
mėn. 13 d. 10 vai. rytą.

Red. p. Gaideiionies byla.— 
Paskutinis iš eilės einą p. Gai- 
delionis. Jis irgi suimtas už 
vėlesnes bylus, kurios dar te
betardomos. Taigi ir jį į salę 
įveda sargyba. Eina p. Gaidc- 
lionis palengvelia, ramus, tru
putį šypsodamas ir iš lengvo 
galvos linkterėjimu sveikinda
mas salėje esančius pažįsta
mus. Per stereotipinius teismo 
pirmininko klausimus atsiliko 
toks mažas inciden tūlis. Po 
vardo, pavardes, amžiaus ir 
kitų galų prieina prie pavaldi* 
nybės.

Pirmininkas. Kurios valsty-

Kaltininkas. Nežinau.
Pirm. Kai|) tat?
ji' lyg nesupratęs, lyg many

damas, jog kaltinamasis neno-

kad kaltinama tarp kita iš Ru
sų baudž. kodekso 129 str.

nys esąs pasako;
- Tur būt Kauno Lietuvos 

(Lit\vy Kosvienskiej) ?

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviŲ apdraudos ir pašalpos or- 

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rias tutras arti $400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną
•01 South Ashland Avenue, CHICAGO. ILL.

Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263
Ulini

--------------------- r—------------------- ,--------------------- —
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PRADEKIT
RENGTIES

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandoj: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakdrą, išskyrus utarninką ir 
ketvcrgą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

V....... .... .............. ....................  —J

Tel. Rantlolpli 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOC1ATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 pd pietų

Namų Tek: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Rando!ph 8899 

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

Seeley 3676 --- ------- -„I..... - ---------

V. W. RUTKAUSKAS^
Advokatai

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

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

■ ...................

Tel. Haymarkpt 3669 • 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
-------------------------------- ----------------------------- .

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phohe Central 2560 

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

Telephone BęuĮevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

..... . /

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Ate.

Tel. Boulevard 4189

Phone Monrųe 4680
North American 

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

sų armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas ir
darome naujas.

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

Mes mainome

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 

, bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertes, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų ata
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar* 
keto kaina.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14th M. 

Atdaru vakarais iki 9 vai.
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HART, MICH.

Šis tas iš lietuviy ūkininkų 
kolonijos.

čia yra ne maža lietuvių, 
tik jie maža ką teveikia, o dėl 
to ir laikraščiuose retai kada 
kokia žinutė pastebiama apie 
juos.

Buvo atsiradęs pas mus vy
rukas, kur vaikščiodamas 
miestukas nuo miestuko ir pa
matęs kur lietuvį tuoj užšne
kindavo ir pasisakydavo, kad 
jis esąs real estate agentas ir 
pardavinėjąs nuosavybes. Jo 
vardas Peter Andreikas. Liep. 
20 dieną jis tapo areštuotas 
už pardavinėjimą nuosavybių 
be leidimo. Pirmiau jis sėb
ravus su M. Valinčium, kurio 
irgi čia nebėra.

Nė vienais metais neatsilan
kydavo čia tiek lietuvių iš ki
tur, kaip šiemet. Kai kurie at
važiuoja pabūti tik porą dienų, 
bet kiti išbūva po mėnesį ir 
daugiau' gėrėdamies, kad nie
kur nesą taip gražu, kaip apie 
Kartą.

Ūkininkai jau gerai įsigyve
nę. Mat lietuviai yra darbštus 
žmonės, savo darbštumu pra
lenkia kitus, dėlto tarpsta ir 
daugelis turi automobilius — 
nebevargsta su arkliais.

Lietuviai iš kitur atvažiuo
jantys su tikslu ūkių pirkti te
gul šalinasi agentų, kuriuos 
susitinka, kad neapsuktų. Ge
riau važiuokite tiesiai pas ūki
ninkus pasiteirauti, pasiklau
sinėti, —t jie visados mielai 
duos nurodymų apie šios kolo
nijos tikins.

—Petronės Sumiš.

Kentucky’ėj. Eina pareigas 
Kansase (Parsons’e, kur yra 
tikras karo stovis) Illinojuje 
(Clintone ir Bloomingtone, kur 
kareiviai aprūpinti kulkasvai- 
džiais), Missouri’je (New 
Frankline), ir New Yorkc 
(Sloan’e ir HornelTe). Jung. 
Valstijų maršalai kontroliuoja 
Auroroj, III., ir Slatere, Mo. 
Be minėtų valstijų gelžkelių 
kompanijos pareikalavo karei
vių iš Alabamos, Californijos 
ir Įmygs govemorų.

4. Streikas pakaunėse. Karei
viai ėjo pareigas Pietų St. 
Paule, Minu, apie tris mėne
sius nuo gruodžio pradžios. 
Kareiviai pasiųsta į Nebraską 
City, Neb. ir karo stovis pas
kelbta sausio 28 d.

5. Vietinis. Su viena dviejų 
dienų pertrauka (nuo sausio 
28 iki vasario 1 d.) kareiviai 
su kulkosvaidžiais ir tankais 
kontroliavo Newportą, Ky. 
streiko metu plieno kočyklose 
nuo grud. 25 d., pasigriebda
mi civilinę valdžią nežiūrint 
viršininkų protesto.

NAUJIENOS, Chicago, HL
■........ ■ '"——T

Kareiviai panaudojami 
streikuose

Pilietinių Laisvių Vienybės 
sutrauka karinių pajiegų var
tojimo streikų srityse, padary
ta liepos 12 d., parodo šitokią 
padėtį, kuri, anot Vienybės, 
yra negirdėta paskutinio laiko 
pramoninių susirėmimų istori
joje Jungtinėse Valstijose:

1. Audėjų streikas. Kareiviai 
Pa\vtuxeto klony, Rhode Islan
de, kur jie beveik inicialai ei
na pareigas nuo vasario 21 d. 
Tikras karo stovis, nors pas
kelbimo karo stovio nebuvo.

2. Angliakasių streikas. (Pra
sidėjo bal. 1 d., 1922 m.)

New Mexico.— Kareiviai pa
siųsta į Gallupo apygardą bal. 
7 d., kur jie lig šiol tebestovi. 
Karo stovis paskelbtas bal. 
7 d., bet lig šiol*nėra atšauk
tas.

Vakarų Virginia. — Mingos 
kauntėj karo stovis. Kareiviai 
į Boyal kauntę pasiųsta bal. 
3 d. Pereitą savaitę pasiųsta į 
Paint ir Cabin Creeko apskri
čiui. Mašininius šautuvus sus
tatė šerifas ant kalėjimo Clark- 
sburge.

( olorado. Valstijos kareiviai 
po pulk. Pat Hanirock’u ligni
to apskričiuose šiaurėje ir 
Huerfanos kauntėje. Tikras ka
ro stovis, nors jis nebuvo pa
skelbtas. Su kareiviais yra 
mašininių šautuvų vienetai ir 
tankai. Vietų sumišimuose
Huerfanos kauntėj kareiviai 
buvo naudojami nuo laipkričio, 
1921 m. iki sausio 29 d., 1922 
m. ir paskutinę sausio savaitę 
jie buvo pasiųsti į RouttO 
kauntę.

Utah. Karo stovis paskelb
tas Carbono kauntėj ir karei
viai pasiųsta birželio 14 d.

Kentucky. Kareiviai saugoja 
anglių kasyklas Madisonvillėj.

Pennsylvania. Raitoji valsti
jos policija ir specialiai šerifų 
padėjėjai, ginkluoti ir dažnai 
aprūpinti kulkosvaidžiais, eina 
Riiieigas visuose kasykliniuose 
apskričiuose.

3. Gelžkeliy darbininkų strei
kas. Valstijos kareiviai sumo
bilizuota Ohioj, Indianoj ir

Grumtynės su buliais 
padaro baisų įspūdį 

į šiauriečius.
----- i------ 2---------

Pasak Steipheno Grahamo 
New Yorko Poste, grumtynes 
su buliais, išskyrus Ispaniją, 
nedažnai esti aprašinėjamos. 
Jose yra per daug to, kas yra 
nepakenčiamai žiauru. Bet 
pamatyti jas sueina didelės mi
nios ir Madride, ar Sevillėj 
septintadienį po pietų visas 
miestas plaukia vienon pusėn. 
Kiekviename Ispanijos mieste 
yra nuolatinis amfiteatras su 
bulium grumtis ir' ratais ap
linkui areną eilė po eilės su
sirenka iki 10,000 žiūrovų. Jo
kia kitas atsitikimas nesutrau
kia tiek ispanų į vieną krūvą 
kaip grmntynė su buliumi. Ji 
yra jiems didele tautinė šven
te.

Buliai, kurie lig šiol vedė 
laimingą būtį kaime, laukia 
kiekvienas savo 20 kruvinų 
minutų. Picadorai (jočiai) 
badis jį, štabas šaudis bander- 
villas (vilyčias) į jį, matado
ras (buliaus mušikas) stengsis 
įsmeigti jam kardą į širdį, žiū
rovai šnypš, ar kateles plos, 
asilai pavalkioję po areną su
stirusią maitą išvilks laukan.

Arkliai paplautomis balso 
stygomis.

Didžiosios durys atsiveria. 
Į areną įbėga didelis dvylys.

“į šitą pasaulį, nežinodamas 
kam”. Jis yra- pilnas pasiutiš
kos energijos ir šoka prieš 
kiekvieną raudoną vėluką vi
sokiame atstume by tik jo kuš
los akys pamato. Bičnus to- 
reros (kovotojai) išsigelbsti 
nuo jo pasprukdami už kulisų, 
ar šokdami ant žemų sienų ir 
buliui pribėgusiam prie sienos 
ir nustebusiam bestovint, iš šo
nų pradeda eiti liūdna eisena, 
įjoja picadorai — vyrai ilgo
mis jietimis ant užbadėjusių, 
sulysusių arklių. Arkliai yra 
užrištomis akimis; jiems taip
gi papiauta balsines stygos, 
kad kam su jais atsitikus 
jie butų nebyliais. Ant jų jo
jantieji vyrai sėdi tvirtuose 
mediniuose balnuose ir jų 
blauzdos yra geležyse.

Arkliai būva subadomi.
Ibrcros savo raudonomis, ar 

mėlynomis kepurėmis ir JU 
patarnautojai apsitaisę tamsiai 
raudonai, bando užsiundyti 
bulių ant arklių. Jie stovi prieš 
arklius ir kada bulius bėgą į 
juos, jie vikriai pasitraukia į 
šalį. Picadorai giliai įsmeigia 
savo jėtis buliui į pilšis; bu
lius smeigia arkliui ragais, iš
kelia arklį su jočiu oran; pir
mas pieadoras pasprunka. Jo 
darbas atliktas. Po jo išeina 
kitas, įduria buliui; bulius ir 
jo arkliui paleidžia vidurius. 
Su trečiu atsitinka tas pats. 
Ketvirtas arklys nestoja taip, 
kad jį nudurtų ir pabėga su
rėžytas. Picadorams paskirtas 
laikas vis viena pasibaigė. Vie
nas arklys guli negyvas, o kiti

mušama iki jie atsikelia ir pi
cadorai vėl ant jų joja, nors 
jiems žarnos lenda iš vidurių 
laukan; jie išjoja laukan nuo 
arenos.

Nuduria bulių kardu.
Bulius yra kruvinas. Jis yra 

baisiai įpylkintasv Jis kasa 
ženn , kaip šuo kaulo jieško- 
damas; jis baubia, puolasi tai 
čia, tai ten ir vis nepataiko! 
O toreros vis šaudo vilyčiais 
jam į nugarą; tos barška viena 
į kitą ir jis negali jų nusikra
tyti. štai išeina matadoras, 
apsitaisęs kaip džentelmenas, 
auksu siuvinėtais rūbais, bič
nus, plaukais supintais į ploną 
kasą užpakaly, kraujo raudo
numo kepure, tiesiu švietriu 
Toledos kardu. Jis atsistoja 
prieš bulių vienas, viliodamas, 
erzindamas ir bandydamas pri
eiti prie jo taip, kad gavus jis 
nudurti. Tai nėra lengvas dar
bas. Be kantrybės minia, ku
ri rėkė, kvatojo ir šaukė viso
kiais gudrenybes, dabar švilpia 
ir koliojo grumtininką ir plo
ja buliui, kuomet tas puola
mai šoka ant jo. Matadoras 
turi rizikuoti ir pasidaryti pro
gą. Jis bando du kartus; abu
du kartus jis lieka be kardo. 
Jam atneša naujus kardus. Ir 
trečiu kartu jis įsmeigia buliui 
mastą plieno į pačią jo gyvu
mą.

Varo antrą bulių.
Bulius staptelia, išpučia akis, 

vis dar mosikuoja ragais, veja 
savo priešą šalin ir, pradėda
mas netekti sąmonės, klaupia 
ant kelių kaip karvė pievoj 
guldama. Toreros visi jį ap
stoja. Jis dėpso į juos savo 
stiklinėmis akimis. Paskui 
matadoras ištraukia savo kar
dą ir bulius nusirita negyvas. 
Suskamba trimitų balsai; įtei
kia asilų trejetai, vienas pri
kabinama prie negyvo arklio, 
kitas prie užmušto buliaus. 
Amfiteatro skrituliuose 10,000 
balsų su atsidėjimu kalba apie 
tai, bet iki ji peršueka, arena 
vėl nuvalyta ir vist nutyla, di
džiosioms durims atsidarius ir 
antram buliui įbėgus žūti.

Padaro baisų, įspūdį.
Tas padaro neapsakomai 

baisų įspūdį į šiauriečio širdį; 
bent tą popietį tas priverčia 
jį neapkęsti Ispaniją. Šitas 
nesmagumas nepereina keliais 
dienas. Atrodo, kad žmonija 
iš k riešo išėjo ir jai jokia gy
vastis nei už ką.

Bet keista, kad randi anglų 
ir amerikiečių, kurie yra bu
vę šitų grumtynių žiūrėti dau
gelį 
sale

kartų. Man teko sėdėti 
vienos angles, kuri, kaž- 
pamėgusi šitas grumty- 
nianė, kad tie matadoraines, 

yra tokie puikus, tokie nuosta
bus; jie ėjo į tokį pavojų (ir 
ištikro jie ėjo) ir ji teisino 
juos tuo, kad mėsa buvo pi
giai pardavinėjama biednuo- 
menei.

Po to praėjo nekuria laikas 
ir aš dabar galiu suprasti. Ne
žiūrint viso siaubo ir skausmo 
nuo jo, aš taipgi jaučiu nesu
laikomą norą eiti vėl. 
žiaurumo pramoĮgoj
kaž-kokio pragaištingo patrau
kimo. Taip ir norisi matyti 
bulių nukaujant; norisi žiūrė
ti į jį kaip jis baigias. Pasku
tinis anglas, su kuriuo aš su
ėjau, buvo buvęs žiūrėti 22 
kartus, o pirmą kartą jis ap
alpo ir teko jis nešte išnešti. 
Žiaurumas, kaip ir kitos gaš
lybės, auga nuo to, kuo jis 
minta.

Šitoj 
esamu

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL COM
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną

Y vaitai*©
Tel. Market 6234, Markei 4526

Pienas — V ienas iš 
Didžiausių Maistas

U —tai yra įsteigtas fak- Į
II tas gydytoju ir dietų nu- « 
« statytojų. IĮ
IĮ Bet jo gerume yra skir- Į 
'/ tingumas. Vieni geresni Į 
J už kitus, kadangi išdirba- 

mas skirtingose aplinky- Į 
bėse. UI

Sumanys žmonės krei- U 
piasi į Bordeną visokiam W 
šeiminiškui vartojimui. III 

BORDENS
Farm Products Cb, Ine.

Tel. Franklin 3110

Po sunkios, karštos dienos
Niekas taip švariai nenu 

mazgos, neatvedins, neatnau 
jins, nesušveln/s, nepalinks 
mins, neduos pąilsio, priimnu 
mo, smagumo, kaip su Lifebu 
oy prausiantis.

Jis paakstins tavo odą!
rudelis RAUDONAS šmotas.

Paakstink savo odą!

Pranešimas
šiuomi turime už garbę pranešti, kad mes atidarome pirmos kle- 

sos vaistinę (drug store) ant Bridgeporto, rugp. Aug. 1 d. Todėl, 
užkviečiame publiką dalyvauti atidaryme, kadangi turime šviežias 
gyduoles ir musų kainos visai žemos. Užtikriname, kad pirkėjai ap- 
laikys gerą patarnavimą ir tavoro kokybę.

# Su pagarba

NEW CITY PHARMACY
Cut Rate Drug 

Quality & Service

3327 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0696

75-ta SERIJA
Prasidės

Rugpjūčio 1-mą, 1922
Akcijos kainuoja, 12%c., 25c., 50c. ir $100.00

LIETUVA SKOLINIMO IR NAMŲ STATYMO 
DRAUGIJA

1750 S. Union Av.

Susirinkimai antradieniais 8-ta vai. vak.

_________________ ________________ _____ i_______ ■____________ ■ ■ - - ■ -............................ '.......................................... - —-........................................................ ' -- - --- •.............................  ' ..............................................................................- ■ ' ............................................

PER 12 DIENŲ J LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelione

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir GIasgową. 
LACONIA ........................ Rugp. 3
ASSYRIA ...................... Rugp. 11
CARMANIA ..................  Rugp. 17

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

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

da. tuomet reikalaukit akini*

John J. Smetona
Akinią specialistas 

1801 So. Ashland Avė. 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto viri Platt’o 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir V 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. rak 
Nediliomis nuo 9 r. iki 12 niet*

DR. VAITUSH. O. D.
Lietnri" Aki* Specialistas

1 a.engvins akių įtempimą, nuris 
esti, mežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sjcauaamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teMngsi akinius. Visuose at
sitikimuos' M’zaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Spęcialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589. . > . - - ’ .......... —

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 3J gat.
Telefonas Yards 1119

’’ KRIAUČYSTA ]
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.

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

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam 

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago. III.
/?=========?=------ =-----------

I
DR. W. YUSZKIEWICZ

i Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.• Tel. Humboldt 5849

įlRČLEr)

NO PRICE
1500 $iso
Uirciet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 

v mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. stze334t?48. 

Namo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16 St. New York, Dep’t M.

Baigusi 
Akušeri- 

os koleg* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu* 
silvanijos 
hospitalė-

Pasek-
Tingai pa* 
tarnauja 

irie gina- 
lymo. Duo 
la rodą vi- 
:okiose li
ros® ir ki
ekiuose rei 
aluose mo 
erims ir 
nerginoms.

iiEtlZMAN
I« RUSUOS

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

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

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

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

'“Dienomis: Cana) 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 959 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER
Ofisas •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų lipų

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

Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. I. VE2ELIS Į
® Lietuvis Dentistaa ■
■ ■

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

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akušerka
3113 S.Halsted rt.

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

Optometrtet 
Tel. BOU levard «487 
4«49 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat 

2-ros lubos.

Tel. Blvd. 3138 
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patamau- 

gimdymo 
e at

sitikime teikiu 
ypatišką *. Hžiu- 
rėjimą. 3nodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6£22.
Rezidencija 3114 W 42»4 St 

Tel. Lafayettk RHL
Vai, 1—4 ir 7—9 Ne/
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Del lietuvių 
registracijos.

Lietuvos atstovybė Wash- 
ingtone pranešė amerikie
čiams, kad Lietuvos valdžia 
nutarusi padaryt visų užsie
niuose gyvenančiųjų piliečių 
registraciją. Nesenai įvy
kusiam paskolos stočių su
važiavime kun. Kemėšis pa
reiškė, kad lietuviai, kurie 
neužsiregistruos paskirtu 
laiku (iki gruodžio 9 d. š. 
m.) ir neužsimokės tam tik
ros duoklės ($10.00), neteks 
Lietuvos pilietybės teisių ir 
savo turto (tur-but nekilno
jamojo) Lietuvoje.

Jeigu Lietuvos valdžia iš
tiesę padarė tokį patvarky
mų, tai amerikiečiai turi 
tuojau pakelti griežtų pro
testų. 0 jeigu atstovybė, 
Washingtone prisidėjo prie 
to, kad toks patvarkymas 
tapo padarytas, tai reikia 
protestuoti ir prieš jų. »

Imti duokles iš žmonių, 
kurie gyvena svetimoje šaly
je ir nesinaudoja Lietuvos 
valstybės protekcija, yra ap
skritai neteisinga. Dauge
liui gi lietuvių darbininkų 
užsimokėt po $10.00, dabar
tiniu nedarbo ir streikų lai
ku, gali būt nelengva. Ne
turtingi žmonės tų mokestį 
atjaus, lyg kokių bausmę.

Bet už ką jie turi būt bau
džiami: ar už tai, kad jie yra 
gimę Lietuvoje ir rėmė jų, 
kiek galėdami, savo auko
mis? (

Jiems grūmoja atimti pi
lietybės teises * Lietuvoje. 
Reiškia, neužsiregistravu
sieji ir neužsimokėjusieji 
duoklės amerikiečiai, pagrį
žę Lietuvon, butų tenai sve
timšalių padėtyje: neturėtų 
teisės balsuot, negalėtų pirk
tis žemės, negautų pašpor- 
tb, jeigu norėtų važiuot į ki
tą šalį jieškot uždarbio, ir tt.

St. Seime krikščionys de
mokratai nubalsavo, kad pa
tapti Lietuvos piliečiu gali 
tiktai tas, kuris išgyvens 
joje ne mažiaus, kaip 10 me
tų. Taigi tokio beteisio žmo
gaus padėtyje amerikietis 
turėtų išbūt per 10 metų, pa-

nes normos”, nesu. Jiems rodo
si, kad, jeigu buržuazija kelia 
karus, vartoja žiaurių prievartų 
ir žiuri tiktai savo klasės nau
dos, tai ir proletariatas turi eiti 
prie to pat.

Bet toks komunistų protavi
mas yra visai priešingas socia
lizmui. Debsas išeriškia ta, ką 
visuomet skelbė didžiausieji so
cializmo mokytojai.

M. GORKIO LAIŠKAI. 
' -—1—

Neperseenai, kada Amerikos 
spaudoje pasirodė M. Gorkio 
laiškas, rašytas Anatole Fran
ce’ui dėl Rusijos socialistų re
voliucionierių bylos, tai mes iš
reiškėme abejonę, ar galėjo M. 
Gorki rasti savyje tiek drąsos, 
kad užprotestavus prieš bolše
vikų terorų. Bet vėliaus iš Eu
ropos laikraščių patyrėme, kad 
Gorkis tikrai rašė tokį laiškų 
France’ui. Be to, jisai, pasiro
do, rašė ir bolševikų ekonominės 
tarybos pirmininkui, A. I. Ry- 
kovui. štai tie jo laiškai:

“Gerbiamasai Anatole Frah 
ce! Socialistų Revoliucionie
rių byla priėmė cyningą cha
rakterį viešo rengimosi nuga
labijimui žmonių, kurie yra 
nuoširdžiai tarnavę Rusijos 
liaudies paliuosavimo reika
lui. Prisispyręs prašau Jus: 
Kreipkitės dar kartų į Sovie
tų valdžių ir nuordykite, kad 
šitoks nusidėjimas yra nelei
stinas. Jūsų svarbus žodis 
gal išgelbės brangias socialis
tų gyvastis. Persiunčiu Jums 
čionai laiškų, kurį aš parašiau 
vienam Sovietų valdžios na
riui. širdingai sveikinu Jus. 
Maksim Gorki.”• • ■< ’ Ii ’
Rusijos rašytojas dabar gyve

na Vokietijoje, kur jisai yra at
vykęs pataisyt savo > sveikatų. 
Iš ten ir buvo pasiųstas jo laiš
kas Anatole France’ui.

Antras laiškas, datuotas lie
pos 1 d., tapo pasiųstas Ryko4 
vui, kuris dabar kartu su Curu- 
pa pavaduoja 'liaudies komisarų1 
tarybos pirmininkų (Leninų). 
Jisai skamba sekamai:

“Aleksėj Ivanovič! Jeigu 
Socialistų Revoliucionierių by
la pasibaigs užmušimu, tai ji 
bus išanksto sugalvota, pasi
bjaurėjimo verta žmogžudys
tė. Prašau Jus pranešti ši
tų mano nuomonę L. Trockini. 
Tikiuosiu, kad Jus nesistebe- 
site dėl štu mano žodžių, ka
dangi Jus žinote, kad aš per 
visų revoliuciją esu nesuskai
tomą daugybę kartų pareiš
kęs Sovietų valdžiai, jogei in
teligentų naikinimų musų ne
apšviestam ir nekultūringam 
krašte skaitau nesąmone ir 
nusidėjimu. Esmi įsitikinęs*, 
kad jeigu Socialistai Revoliu
cionieriai bus nužudyti, tai 
šitas pasibaisėtinas darbas iš
šauks moralę Rusijos blokadų 
socialistinės Europos pusėje. 
M. Gorkis.”

VOKIETIJOS VISUOMENĖS 
VEIKĖJ PROTESTAS.

grįžęs į savo “tėvynę”! Dėl
to tiktai, kad jisai neužsire- 
gistrav . ir neužsimokėjo de
šimties dolerių!

Kada lietuviai atvyksta į 
Ameriką, tai jiems tenka 
laukti penketą metų, kol įgy
ją pilietybės popieras. Pa
grįžę gi Lietuvon, jie turės 
laukti dvigubai ilgesnį laiką, 
jeigu bus praradę savo pilie
tybės teises, gyvendami 
Amerikoje.

Didžiuma lietuvių Ameri
koje nėra šios šalies pilie
čiai. Netekę gi pilietybės tei
sių Lietuvoje, jie paliks visai 
be pilietybės, “žmonės be sa
vo krašto”.

Bet kaip bus su tais, kurie 
turi Amerikos piliečių po
pieras? Registravimąsi, kai
po Lietuvos piliečių, gali pa
statyti į pavojų jų teises šio
je šalyje. Daugelis jų todėl 
nenorės registruotis. Jeigu 
gi kuris jų vėliaus grįš į Lie
tuvą, tai, pirma negu jisai 
tenai pasidarys piliečiu, jo 
pilietybė Amerikoje jau bus 
panaikinta, ir jisai taip pat 
paliks be jokios pilietybės.

Tai ve kokį “prezentų” ap
turėjo amerikiečiai iš Lietu
vos valdžios. Jie rūpinosi, 
jie darbavosi, kad Lietuva 
pataptų nepriklausoma vals
tybe; jie ėjo jai į pagelbą 
kiekvienoje bėdoje. O Lie
tuvos valdžia, vos atsitsoju- 
si ant kojų, jau kėsinasi už
dėti jiems pančius!

Ne šitokios rūšies “dėkin
gumo” laukė Amerikos lie
tuviai ir iš Lietuvos atstovy
bės, kurią jie užlaiko savo 
pinigais. Juk beveik visos 
amerikiečių aukos, sudėtos 
Lietuvos valstybės reika
lams, yra suvartojamos Wa- 
shingtone. Nejaugi ameri
kiečiai duoda savo sunkiai 
uždirbtus pinigus tam, kad 
jiems butų daromos naujos 
pinklės?

Taigi, kol nevėlu, reikia 
protestuot. Tie ponai, į ku
rių rankas laikinai pakliuvo 
Lietuvos valstybės vairas, 
tenesityčioja iš Amerikos 
lietuvių!
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DĖBSO KABLEGRAMA 
LENINUI.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad didžiausias Amerikos 
socialistų vadas, Eugene V. 
Debs, mušė kablegramų Rusijos 
bolševikų galvai, Leninui, pro
testuodamas prieš socialistų re
voliucionierių bylų. žemiaus 
paduodame tos kablegramos 
tekstų:

“Kartu su visais civilizuo
tais žmonėmis aš protestuo
ju, musų bendro žmoniškumo 
vardu, prieš bent kurio iš So
cialistų Revoliucionierių gala- 
binimų arba neteisingų jų lai
svės atėmimų. Sovietų Rusi
ja gali duoti pavyzdi, atsisa
kydama eiti visa-pasaulinio 
carizmo pėdomis, ir turėtų 
laikytis augštesnių normų, 
kurias mes pripažįstame ir
stengiamės vykinti.”
Atkreipkite savo domę į tai, 

kad Debsas kalba bendro civili-, 
zuotam pasauliui žmogiškumo 
vardu ir reikalauja, kad bolševi
kai vadovautųsi augštesnėmis 
doros normomis (taisyklėmis), 
negu “visa-pasaulinis carizmas”. 
Bolševikiškiems komunistams I 
šitokios Dėbso mintys išrodys 
tiktai herezija, nes jie mano, 
kad tokių dalykų, kaip “bend
ras žmoniškumas” ii’ “augštes-

“Milvvaukee Leader” praneša, 
kad įžymus Vokietijos visuome
nės veikėjai, tarp jų ir dauge
lis garsių mokslininkų, pasiuntė 
telegrama Maskvon protestuo
dami prieš mirties bausmę so
cialistams revoliucionieriams.

Proteste sakoma, kad žmonės, 
kurie visų savo gyvenimų paš
ventė darbo žmonių reikalams, 
neprivalo būt baudžiami mirtim. 
Vokietijos žmonės atsiliepė į 
Rusijos šauksmų padėt jai ko
vot su badu, todėl Sovietų val
džia turi atsižvelgti į civilizuo
tojo pasaulio jausmus ir nežu- 
dyt kaltinamųjų gyvybės.

Po telegrama pasirašo tarp ki
tų Eduard Bernstein, Hilferding, 
Breitscheid ir “Frankfurter Zei- 
tung” redaktorius, Gutmann.

SOCIALISTŲ REVOLIUCIO
NIERIŲ BYLA BAIGIASI.

Toje pat “Mi'hvaukee Lea
der’o” korespondencijoje rašo
ma, kad socialistų revoliucionie-

Iii.

rių byla Maskvoe jau einanti 
prie pabaigos. Nesenai įvyku
siam prokuratūros atstovų susi
rinkime, kuriame dalyvavo ii' 
Bucharinas, tapo nutarta, kad 
Krylenko turės padaryt visų es
erų kaltės įrodymų sutraukų, o 
Lunačarskis turės išdėstyt bend
rus kaltinimų pamatus.

Po to kaltinamieji ga'l dar 
gaus žodį (jeigu norės pasinau
doti juo) ir teismas eis prie 
nuosprendžio.

Kartu su es-erų byla nesi
liauja ir socialdemokratų-men- 
ševikų persekiojimai. Iš 70 ne
senai suareštuotųjų menševikų 
30 tapo išsiųsta į Jaroslavo tvir
tovę.

NUOSPRENDIS KAIRIEM-
SIEMS ES ERAMS.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad be tos didžiosios bylos prieš 
socialistus revoliucionierius, kuri 
iššaukė protestus visam civili
zuotam pasaulyje, bolševikų 
augščiausias “revoliucinis” tri
bunolas, užvedė bylų iš prieš 
kairiųjų es-erų grupę.

Ji prasidėjo liepos 3 d. ir tę
sėsi savaitę laiko. Apkaltinti ta
po 7 žmonės. Tribunolas, kaip 
praneša Berlino “Freiheit”, iš
nešė jiems sekamą nuosprendį:

Gan, Elisiejev ir Filitov tapo 
nuteisti trims metams katorgos. 
Likusieji keturi gavo po vienus 
metus katorgos.

šitie kairieji es-erai buvo ap
kaltinti dėl “kontr-revoliucinės” 
propagandos, ginklų laikymo ir 
priešingų valdžiai raštų platini
mo. 1

Iki Brest-Litovsko taikos jie 
ėjo išvien su bolševikais ir padė
jo jiems nuverst laikinųjų val
džių, kurių rėmė darbininkų ir 
kareivių tarybos. Padėjo taip 
pat ir steigiamąjį seimą išvai
kyt. Bet dabar jau jie yra 
“kontr-revoliucionieriai” ir eina 
į katorgų!

Vokiečio įspūdžiai iš 
Rusijos

Dr. George M. Price..'t- \
Berline yra pasakojama apie 

kareivį, kuris nusižudė, bestovė
damas sargyba didžiojoj rusų 
kolonijos Charlottenburgo (Ber
lino priemiesčio) gatvėj Kurfus- 
tendamm Strasse. Jis nei vieno 
žodžio negalėjo išgirsti vokiš
kai, o “Sęhnsucht” taip jam pa
kyrėjo, kad jis užbaigė savo gy
vastį.

Kita žmonių pasaka sako, kad 
rusų vaikas, vaikščiodamas 
Charlattenburge su savo motina, 
išgirdęs vokiškai kalbant, pasa
kė jai— “žiūrėk mama, čia ir 
vokiečių esama”.

Šitie anegdotai parodo rusų 
pabėgėlių armijos užkariavimų 
Berlino ir ypatingai Charlotlen- 
burgo; jų čia spėjama esą nuo 
vieno iki trijų šimtų tūkstančių, 
bet tikro jų skaičiaus nežinoma, 
nes daugumas jų gyvena be tei
sėtų pasų, keliasi iš vietos. į vie
tą ir dažnai būva suimami polici
jos puolimuose.

Rusų užpuolimas Berlino vir
to rinitu klausiniu miesto val
džiai daugiausia dėl butų stokos. 
Per pastaruosius septynelius 
metus namų statymas visiškai 
yra apsistojęs ir, žinoma, susi
kimšimas yra didelis ir be kelių 
šimtų tūkstančių subiednėjusių, 
alkanų pabėgėlių iš Rusijos. Na
mų ir butų * stoka yra dideliu 
klausimu čiagimiui vokiečiui, bet 
pabėgėlis šiaip taip susiranda 
netikusį bustų, mokėdamas ber- 
liniečiui negirdėta nuoma.

Rusų pabėgėlių yra daug Pa
ryžiuje ir taipgi nemažas skai
čius Pragoję, kur yra didelė ir 
auganti kolonija, keli tūkstan
čiai universiteto studentų, rusų 
laikraščiai, valgyklos, ir t.t. Bet 
kuomet Paryžiuje juos toleruoja, 
o Pragoję net didžiuojasi jais, ar 
bent žymiai jiems gelbsti, tai 
Berline į juos žiuri kaipo j sun
kenybę ir kliūtį.

žinoma, Berline yra gana

t » I
daug bolševikų, ar tai propagan
dos reikalais, ar atostogoms at
važiavusių. čia aš susitikau su 
Borisu Reinsteinu, garsiu Buf- 
falos ir Maskvos komisaru. Jis 
gražiai atrodo, optimistiniai kal
ba apie sąlygas Rusioje ir labai 
domisi tuo, kas dedasi Jungtinė
se Valstijose. Čia aš taipgi su
tikau Augštesniųjų švietimo į- 
staigų komisarų Petrograde, 
New Yorko gydytojų ir daugelį 
kitų daug maža pasižymėjusių 
žmonių. Jie su užsidegimu kal
ba apie Rusijos ateitį ir tarytum 
yra įsitikinę, kad dabartinė val
džia yra tokia neįveikiama kaip 
Gibraltaro uola.

Antra vertus, buržuaziniai 
pabėgėliai ką kita pasakoja. Ne
tik buvusieji milioninkai, ku
riems tapo viskas išplėšta, kal
ba apie bolševikus, apsiputoję 
keikdami tuos, kurie juos apiplė
šė ir sviedė biednybės ir vargo 
bedugnėn, bet ir inteligentijos 
atstovai, buvusieji mokytojai, 
profesoriai, laikraštininkai augš- 
tai stovėjusieji profesionalai ir 
buvusieji didelių ir mažų dirb
tuvių savininkai.

Pirmiausia yra beveik neuž
ginčijamas sovietinio rėžinio ir 
pasiutusio jo čekos teroro neap- 
sakomo žiaurumo, neteisingumo, 
persekiojimo ir nepateisinamo 
nuosavybės plėšimo bei gyvybės 
atėmimo įrodymas. Oficialis So- 
cialrevoliucionierių Partijos 
Centralinio Komiteto išleistas 
pareiškimas apie čekų, paimtas 
iš oficialinių šaltinių, papasako
ja apie beveik netikėtinus išti
sinius bejiegių, veiklių ir neveik
lių sovietinių priešininkų žudy
mus, šaudymus ir kankinimus. 
Šitie pasakojimai pavirsta tik 
mažniekiu palyginti su pasako
jimais gerbtinų ir gerbiamų 
vyrų ir moterų mačiusių visa tai 
savo akimis; jie pasakoja apie 
nesugebu mą, kyšius, nepaisini- 
mą ir mindžiojimą žmogaus tei
sių tyčia, šaudymus ir korimus 
visai nekaltų žrtionių ir aibes ki
tų baisenybių, kurias terorizuo
jami žmonės turi kentėti po gau- 
jinės valdžios jungu.

Man teko būti kaip dr. Bik- 
kerman, buvusis kadetų partijos 
narys ir žymus laikraštininkas 
davė pareiškimų apie sąlygas 
Rusijoje; jis matomai gerai ap
sipažinęs su sąlygomis Rusijoje; 
jis atvažiavo iš Rusijos tik keli 
mėnesiai atgal ir jo tviritni- 
mams didžiuma klausytojų pri
taria. Tarp kitų dalykų jis pa
sakė šitų:

“Rusijoje bolševizmas ir mir
tis yra vienodai neišviangiami, 
Rusijoje nei vienas nėra tikras, 
kad jis nebus užmuštas dienai 
nepasibaigus. Nekaltų žmonių 
ten nėra. Kiekvienas ten yra 
kuo sunkiai nusidėjęs. Todėl 
jei kas iki vakaro lieka gyvas, 
tai jis skaito save laimingu, ka
dangi jis kasdien 'laukia nuteisi
mo, ar sušaudymo. Proletaras, 
kaimietis ir inteligentas yra pa
tenkinti .tuo, ką jiems ta diena 
suteikia, nes rytojus abejoja- 
jamas. Jokio visuomeninio gy
venimo, jokių bendruomenių vei- 

[ kimo centrų, jokių teisingumo 
normų, jokios visuomenės nėra. 
Kiekvieno svarbiausia mintis 
yra išgyventi per dienų, turėti 
tiek, kad nereikėtų badauti. Del 
savo pajoko, kasdieninės porci
jos artistai, profespriai, gydyto
jai ir inžinieriai nusižemina 
prieš niekingiausį šešiolikmetį 
terorininką ir iš jų buvusio vy- 
riškimo nelieka nei šešėlio. Ka
dangi žmogus gyvena tik fizi
niai, tai visuomeninis gyvenimas 
yra negalimas, nes nėra dvasi
nio gyvenimo. Inteligentija ny
ksta. Petrogradas neteko trijų 
ketvirtadalių gyventojų skai
čiaus, kaimiečiai badauja, nami
niai gyvuliai nyksta, susisieki
mas tarp miesto ir kaimo, tarp 
miesto ir miestelio, taip žmonių 
ir žmonių pertrauktas, visuome
niniai instinktai išmiršta, ar nu
mirę.

“Rusija yra tyrlaukis. Valdžia 
yra. primityve ir kaipo tokia ga
li ilgai patraukti, nes šalis grįž
ta atgal į primityvį stovį. Cen- 

tralinės valdžios nėra. Kiekvie
nas miesteliu, kiekviena bend
ruomenė, kiekvienas kaimas turi 
savo valdžių. Ji neima įsakymų 
iš Maskvos, nes kas gali neleisti 
savarankiauti nęsant susisieki
mo, nesant centralinės kontro
lės ?”

Dr. Bikermano nupieštam 
liūdnam Rusijos sąlygų vaizdui 
šiek tiek pasipriešino p-ni Gus- 
kova, kuri buvo tik ką atvykusi 
Beriinan su gerai žinomu laik
raštininku Prokopovičiu. Jie sar 
vo pareiškime bandė sumažinti 
baisų Rusijos nykimo ir puoli
mo įspūdį, kurį nupiešė pirmes- 
nysis kalbėtojas; jų nuomone 
dar nereikia išsižadėti vilties 
Rusiją atgaivinti, jei dabartinė 
valdžia susipras ir sugebės įves
ti šiokią tokią tvarką dabarti
niame chaose. “Taip pat didelė 
atsakomybė puola ant rusų gy
venančių anapus Rusijos Sienų, 
kurie neprivalo laikytis savo am
žinai peikiančių metodų, bet tu
ri stengtis įvesti geresnes sąly
gas”, sako jie.

Neapsipažinusiam su tokiomis 
sąlygomis Rusijoje, žinoma, yra 
sunku spręsti iš rusų išeivių žo
džių apie tikrąjį dalykų stovĮ 
Rusijoje. Vienok sovietinė val
džia savo negailestingu pasielgi
mu su savo aukomis, kaip tą pa
rodo dabartinė socialrevoliucio- 
nierių byla ir bolševikų nenoras 
įsileisti į šalį bešališkus tyrinė
tojus daug prisideda prie suda
rymo nedraugingos nuomonės 
esančios visame pasauly apie da
bartinį Rusijos režimą.

Sveikatos Dalykai
Dr. A. Montvidas.«

S, P. klausia: “Kiek vandens 
per dienų turi gert sveikas 
žmogus?”

Atsakymas. — Paprastai 10 
stiklų — po porų stiklų prie 
valgio ir 4 stiklus tarpuose. 
Vienok priklauso nuo valgio: 
skystų valgių vartojimas rei
kalauja mažiau vandens gėri
mo, tirštų ir kietų valgių var
tojimas gali reikalauti dau
giau negu 10 stiklų dienoj. 
Darbas ir oras turi didelės 
svarbos: šiltame ore ir dar
be, kuris verčia prakaituoti, 
reikia vandens gert nuo 10 iki 
20 stiklų dienoj.

Džiovos gydymas guzais.

A. S. rašo: “Noriu žinot, kas 
yra tie gazai, kuriuos leidžia 
džiovininkams per šonų į plau
čius. Ar jie duoda gerų pasek
mių džiovos gydyme?”

Atsakymas. — Plaučių su- 
kritinimui yra vartojamas nit- 
rogenas, kuris yra gazas arba 
duja. Galima butų vartot orą, 
vienok jis sugeriamas grei
čiau, gi nitrogenas netaip 
greit sėda į mėsas, todėl jis 
ilgiau pasilieka krūtinėj. Ne į 
plaučius, o į krutinę yra lei
džiamas, nitrogenas su tikslu, 
kad plaučiai sukristų,, t. y. 
kad iš jų išeitų oras ir jie su
siplotų. Tuomet jie nedirba ir 
manoma, kad šitokis plaučių 
posilsis veda juos prie džio
vos a]>galčjimo. Pats nitroge
nas neturi jokios gydymo ver
tes. Kiaura adata yra pradu
riamas. penktas ar šeštas šon
kaulių tarpas pažasties linijoj 
ir tinkamu aparatu ištiriama, 
ar plaučiai nėra priaugę prie 
šono. Jeigu priaugę, plaučių 
kritinimas negalimas, jeigu gi 
ne, tuomet tas pats aparatas 
parodo, kiek gazo įleista, kad 
suspaust plaučius. Vieilą diena 
sukritint pilnai negalima, to
dėl atkartojama kas dienų ar
ba kas antrų ar trečių dienų, 
kol jie susiplota. Gazas paleng
va nyksta iš krutinės, todėl 
reikia atkartot kas kelintų die
nų ir traukt taip per daugelį 
mėnesių, kol sugijimas įvyks
ta. Suprantama, kada viena 
puse plaučių yra k ritinama, 
antroji turi būti pusėtinai 
sveika, kad atliktų kvėpavimų, 
Aišku, kad gazo leidimas krū
tinėn yra praktikuojamas tik 
vienos pusės plaučių džiovoj 
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arba kada antroji mažai pa
liesta. Praktikuojama tik tuo
met, kada atsikartoja kraujo 
bėgimas iš plaučių, kada atsi
veria kiaurinės plaučiuose ir 
kada kosėjimas darosi nepake
liamas. Žodžiu, oro į krutinę 
leidimas patariamas ftik tuo
met, kada nors mirtis da ir 
nesiartina, vienok vilties pa
sveikimui lieka mažai. Kartais 
ligonis pasveiksta, vienok šiaip 
gydytis ne bile kas gali, nes 
reikia ilgo atsidėjimo ir daug 
pinigo.

Kaip ilgai virt avižas
O. K. rašo: “Aš duodu vai

kams kruopų. Kada išverdu 
gerai, jie nevalgo. Pavirinus 
tik 5 minutas, kada jos da ne- 
gatavos, vaikai mėgsta jas ir 
rodosi, yra sveiki. Ar sveika 
jiems duot taip mažai virtų 
maistų?”

Atsakymas.— Sveika. Mažai 
virtas avižų kruopas ir avižų 
grucę ne tik daugelis vaikų, 
o ir suaugusių mėgsta. Išrodo, 
kad tai ne tik nekenkia svei
katai, o da gelbsti.

A. IL. rašo: “Aš suprantu ty
ro oro svarbų ir laikau langų 
pravirų, kada miegu, bet oro 
trauka padaro manyj skaudė
jimus ir greit slogas gaunu.”

Atsakymas. — Langų reikia 
atidaryti viršuj, o ne apačioj, 
todėl traukos bus mažai. Ne
reikia turėt dviejų atdarų 
.langų priešais vienas kitų. Ga
lima pusę ar visą langų užklo
ti muslinu, per kurį vejas ne
įeis taip lengvai.

Sibiro lietuvių 
reikalu

Kultūros Draugijos “Žemai
tija” pirmininkas Juozas Gru
šas gavo* nuo Lietuvos Res
publikos įgaliotinio Sibire 
(Vladivostok, Lazarevskaja 8- 
3) sekantį laiškų:

“Gerbiamas Tamsta:— “Nau
jienų Nr. 96 iš 24 IV š. m. 
(Vladivostoke gauta 26 V š. 
m.) radau “Žemaitijos” L. V. 
Komiteto atsišaukimų į visuo
menę.

“Vardu globojamųjų Sibiro 
Įgaliotybės lietuvių meldžiu 
priimti musų dėkingumo iš
reiškimą už Komiteto jautru
mų ir triūsų. Ištiesų, tautiečių 
padėtis, ir taip jau apverkti
na, diena iš dienos darosi vis 
blogesnė: net ir Vladivosto
ke yra įrigistruota atsitikimų 
mirimo iš alkio. Dar tie iš 
tremtinių, kurie sveiki, tai 
šiaip taip užsidirba juodos duo
nos kąsnį, bet juk tarpe trem
tinių yra ir senelių, be gimi
nių ir invalidų, kurių sušelp
ti nėra kam. Įgaliotybė kaip 
įmanydama stengiasi pagerinti 
jų būvį, bet pati būdama be 
lėšų, tų priedermę atlieka la
bai sunkiai:

“Ar daromose Tamstų pas
kaitose neparagintumete musų 
brolių amerikiečių neužmiršti 
apart musų fiziškų reikalavi
mų ir moralių reikalų? Ar ne
galėtų parinkti tarpe jų ir 
knygučių, paveikslėlių iš Lie
tuvos ir panašių daiktų. To vi
so mes esame išalkę nemažiau 
kaip ir duonos.

Naudodamasi proga skubiu 
išreikšti Tamstai savo pagar
bos jausmų ir gilų dėkingumų 
už iniciatyvų mus sušelpti.”

Pasirašo: K. Jocis, 
L. e. p. Lietuvos Respublikos

Įgaliotinis Sibirui.
Aukos dcl persiuntimo Sibi

ro lietuviams priimamos “Že
maitijos!’ L. V. Komitete 
(“Žemaitija c/o A. J. Mosgeris, 
3108 S. Halsted St., -Chicago.)

“Žemaitijos” raštinė.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Ąva.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tek Kedzie 7715
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Francuządarbininkų
suskilimas.

(Tęsinys)

Darbininkų kongrese Orleanse 
1920 m. mažuma (kuri turėjo 
visą trečdalį atvykusių delega-. 
tų), susirinkusi atskirame po
sėdy, nubalsavo sutverti Comi- 
tes Syndicalistes Revolutionnai- 
res, kurie grupuotų visas jiegas 
kairiųjų pusėj darbininkų judė
jime, “ruoštų disciplinuotus re
voliucinius geriausius narius, 
skelbtų revoliucines idėjas ir 
principus ir studijuotų ekono
minio atstatymo klausimų val
džią paėmus į savo rankas.“ 
Organizacija apėmė visą šalį, jos 
centralinis biuras buvo Paryžiu
je ir to biuro pirmsėdžiu buvo 
Pierre ^lonatte. Vie Ouvriere 
patapo jos oficialiniu organu.

Metais po kongreso Orleanse 
C. S. R. augo sparčiai. Jie ap
ėmė ne tik “mažumą“ unijų 
(tas, kurias kontroliavo kairie
ji), bet ir pavienius “didžiumos’ 
unijų narius, kurie pritarė ma
žumos nusistatymui. Sekamame 
darbininkų kongrese, kuris bu
vo laikytas Lillėj, 1921 m., ma
žuma surinko mažne pusę orga
nizuotų darbininkų pajiegų 
Franci jo j e. Tas ne butinai reiš
kė, kad konfederacijoje du Tra- 
vail buvo stipraus suvienyto ju
dėjimo linkui kairės. Nepapras
tas mažumos angis gali būti kai
po vienas visuotino nesitenki
nimo reiškinių, apėmusių frau- 
cuzų darbininkų ratelius karo 
pabaigoj — nesitenkinimo ju
dėjimo vedimu, darbininkų va
du rcforininiu nusistatymu ir v t
nuolatiniu buvimu konfederaci
jos vykinamajame komitete to
kių žmonių kaip Jouhaux, ku
rie buvo kalti už konfederaci
jos karinį nusistatymą, (kitu 
reiškiniu yra tas, kad organi
zuotų darbininkų jiegos visur 
mažėjo. Konfederacija du Tra- 
vail 1920-21 m. nužudė dau
giau kaip 50 nuoš. savo narių). 
Iš pat pradžių mažumos prog
ramas priėmė neigiamąją opo
zicijos formą; Comitcs S’yndi- 
calistes Revohitionnaires, kurie 
grupavo kairiąsias jiegas, dėl 
sudarančių juos elementų įvai
rumo, negalėjo išdirbti tveria
mą, teigiamą nusistatymą.

Kairiųjų opozicijai augant 
spraga tarp mažumos ir di
džiumos konfederacijoje kas
dien darūs aiškesne. Nors deši
niųjų obalsiu buvo “vienybe,’’ 
o Comites Syndicalistes Revo
lutionnaires obalsiu “netur 
būti skilimo,”, bet skilimas bu
vo ore nuo pat Lytino kong
reso, kur tapo padarytas pir
mas žingsnis suorganizavimui 
konfederacijos mažumos. Ly
tine, pirmutinia'me visuotinia
me mažumos susirinkime buvo 
svarstoma reikalas atsiskirti 
nuo dešinių pajiegų ir, nors 
susirinkimas atmetė tą nuo
monę, bet anarchistiniai ele
mentai komitetuose (C. S. R.) 
vis laikėsi to, kad skilimas yni 
'pageidaujamas. Antra vertus, 
sutvėrimas C. S. R. ir spartus 
jų augimas tuojaus įtikino de
šiniuosius vadus ir tam tikra 
nuošimtį dešiniojo judėjimo 
pajiegų, kad konfederacijos 
skilimas yra reikalingas ir pa
geidaujamas. Nekurie konfede
racijos viršininkų pasakė atvi
rai, kad jei mažuma paims 
viršų ant judėjimo, tai jie pa
lys pasitrauks iš konfederaci
jos, pasiimdami su savinrsavc 
šalininkus. i .

Vienas argumentų, kuriuos 
dešinieji vartojo prieš C. S. R., 
buvo prikaišiojimas jiems Mas
kvos ir Raudonųjų amatinių 
unijų internacionalo. Didžiu
mos vadai sakydavo, kad opo
zicija naudojasi rusų taktika 
“noyautage” konfederacijos ar
dymui, atima iš jos savivaldy
bę ir pastato ją po politinės 
ir dar svetimos partijos abso
liute diktatūra! šitas kaltini
mas buvo plačiai skelbiamas, 
nes didžiuniieciai, matomai, ig
noruoja faktą, kad konfedera-

cijos kraštutiniai kairieji turi 
girna kibelio savo tarpe Rau- 
donojo internacionalo klausi
mu. Nors C. S. R. nariai išreiš
kė didelės užuojautos Rust) 
revoliucijai, bet organizacijoje 
nedaug vienybės tebuvo, atė
jus prie apkalbėjimo santykių, 
kurie turi būti tarp franeuzų 
judėjimo ir Maskvos interna
cionalo. Komunistai sindikalis- 
tai stojo už ankštą jų susivie
nijimą; “grynieji“ sindikalis- 
tai tik principe sutiko dėtis 
prie internacionalo, kuris, kaip 
jie žinojo, dar vis per daug 
yra valdomas rusų komunistų 
partijos; anarchistai dar la
biau priešinosi negu grynieji 
sindikalistai, matomai dėl pa
sielgimo su anarchistais Rusi
joje. C. S. R., kaipo visa orga
nizacija, dar vis skėsčiojo 
Amienso nepolitiniu čarteriu 
tokiu jau užsidegimu kaip ir 
konfeder. dešinėji didžiuma; 
“neturi būti skilimo“ buvo tik 
pusė obalsio; antrąja jo pUse 
buvo “neturi būti pasidavimo.“ 
Metai atgal vidujinė C. S. R. 
padėtis galima buvo pasakyti 
šitaip: suvienytas pasipriešini
mas tam tikriems pradams ir 
mažne visiems didžiumos vir
šininkams, suvienytas noras — 
neaiškiai suformuluotas — 
revoliucingesnio sindikalizmo, 
bet didelis pasiskirstymas tak
tikos dalykuose ir ypatingai 
Raudonųjų amatinių unijų in
ternacionalo klausime.

(Rus daugiau)

CHICAGOS 
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kytis vieno iš dviejų: arba 
daryt komitetų iŠ srovių atsto
vų ir tuomet nerinkti į jį at
stovų nuo stočių apskrities — 
arba daryt komitetą iš centra- 
linių Organizacijų atstovų ir 
tuomet rinkti jį ne tiktai iš 
'stočių apskrities, bet ir iš kitų 
centralinių susivienijimų.

Pagalios, Paskolos stočių 
valdybos pirmininkas, p. Mic- 
keliunas pareiškia, kad jisai, 
dėl bendro labo ištraukia savo 
organizacijos kandidatūrą iš 
rengimo komiteto. Bet “Drau
go” redaktorius protestuoja, 
kad p. Miėkeliunas neprivaląs 
taip daryti. Pirmininkas (p. 
Bagdžiunas) paskelbia 5 minu 
tų pertrauka.

Po pertraukos vėl atsinauji
na tie patįs ginčai. Kun. Čepai
tis dabar pareiškia, R. Katali
kų Federacijos vardu, kad ji
sai sutinka atsiimti savo “pa
taisymą“, kadangi stočių pir
mininkas ištraukė savo organi
zaciją iš srovių (komiteto. Bet 
p. Mickeliunas včl ima balsą ir 
sako, kad jisai atsiimąs saVo 
pirmesnį pareiškimą apie sto
čių apskrities ištraukimą, nes 
kiti jo draugai protestuoja 
prieš tai. Po jo vėl kalba kun. 
Česaitis ir praheša, kad jisai, 
pasiremdamas p. Mickeliuno 
pareiškimu, atsiima savo pir- 
mesniuosius žodžius ir vėl rei
kalauja, kad stočių apskritis 
butų pridėta prie srovių.

Jo pasiūlymas antru kartu 
balsuojamas ir priimamas. 
Bet (langeliui 'susirinkusiųjų 
šita komedija jau ėmė nusi
bosti. “Naujienų“ redaktorius 
pastebi, kad jisai nemato rei
kalo toliaus dalyvauti disku
sijose, kuomet viena srove 
kiekvieną dešimtį miliutų mai-

NAUJIENOS, Chicago, iii.1

no savo nusistatymą. Sandu- 
riečių atstovai taip pat pareis 
kia, kad jie nebegali toliaus da 
lyvauti konferencijoje. Po to 
opozicija išeina ir palieka sve
tainėje vienus katalikus.

Jeigu katalikai yra tokie už
sispyrėliai, tai jie galės vieni 
“maršuoti“. Pažangioji Visuo
menė mokės apseiti be dvasiš
kų globėjų. • i
ŠERNO DRAUGŲ SUSTrLN- 

KIMAS.
tltarninko vakare (rytoj), 

9:30 vai., bus Šerno ' draugų 
stisirinkiinas Justiho Kulio ap- 
tiekoje; Halsted, prie 33-čios 
gat. Visi suinteresuotieji “Dė
dės“ Šerno likimu kviečiami 
butinai atvykti pasitart svar
biu reikalu.

Šerno Draugų Būrelio 
Valdyba.

PUIKIAUSIAI PRAMOGAI 
BESIARTINANT.

Kai kurie pesiihistai sako, 
kad žmogus gyvena pilnu gy
venimu tik tada, kada jis link
imai laiką leidžia. Aš manau, 
kad tam niekas uolius perdaug 
priešingas. Bet kad linksmai 
laiką praleisti, turi būti su
tvertos tam tikros apyštovos, 
kurių pagelba to liihlonumo 
butų gailina siekti. Turi būti 
surengti koncertai, šokiai, ba
liai, ekskursijos ir tam pana
šiai. Kad tai padaryti, kas-nors 
tuti būti tuo užinteresuotas.

Teko matyti “Naujienose“ 
kad jos rengia savo mėtinį pik
niką nedėlioj, Rugpjūčio 6 die- 
nįĮ, Gardners Grovė darže, 
Roselande, III. štai, čia, reikia 
tikėtis, tai ir bus proga gyvent

(ScKa ant 6 pusi.).

z

Įvestais Bendsj
Ė 7^° su saugumu :

‘X'

ŠIANDIE PINIGU j
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
23c. už 100 auks. 

arba
435 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siurfčiant 
didesnes sumas

. Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

State Bank—
Clearing Ilouse Bank 

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

Ponas Pranas A. Druktainis 
į Bristojo prie musų, kaipo bondsų pardavėjas.

P. Druktainis mielai patarnaus savo draugams 
2 finansiniuose dalykuose, kokius tik galima turėt, 
į The INVESTORS 

: COMPANY
■ 29 So. La Šalie Street, Chicago.
S Ant pirmų lubų, tuoj už eleveiterio į rytus 
f ' : Tel. Randolph 5513 .'

■ Namų ofisas: Madison ir Kedzie State Bank
tiuilding

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

včl tęs savo praktikavimą 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 Indencndence Blvd. Chicago

BENDROJI KONFERENCIJA 
NEPASISEKĖ.

Vakar po piet Wesl Sidės 
bažnytinėje salėje susirinko 
Chiragos “centralinių organi
zacijų“ valdybų nariai ir šiaip 
žmonės apsvarstyti klausimą 
rengimo apvaikščiojimo pažy
mėjimui Lietuvos pripažini
mo. > > *

Susirinkimą sušaukė Pasko
los Stočių apskrities valdyba. 
Netikėtai tečiaus jisai pasidarė 
laug skaitlingesnis, negu su- 
.irinkimo iniciatoriai buvo pla 
navę, ir tai gal buvo priežas
tis to, kad rezultatai buvo blo- 
<*i. Į svetainę atėjo, mat, ke
letas burių vadinamų “koloni- 
ų atstovų“, kurie susidėjo be

veik išimtinai iš parapijinių 
Iraugijų, ir jie sttrO balsais 
nustelbė didžiųjų organizacijų 
atstovus.

Katalikų srovė, vadovauja
ma kun. česaičiO, mėgino pa
sinaudoti ta aplinkybe, kad jos 
pusėje buvo (langiaus rankų, 
ir dello konferencija pakriko.

Svarstymai tęsėsi gana tvar
kiai per kokias dvi valandas. 
Be didelių ginčų tapo nutarta', 
daryti ap vaikščiojimą bendro
mis jiegomis; tapo nutarta, 
kad apvaikščiojimas susidės iš 
demonstracijos ir prakalbų, ir 
apvaikščio jiniui tapo paskirta 
13-tą arba 20-ta diena rugpjū
čio. Bet, priėjus prie komite
to rinkimo klausimo, įvyko 
susikirtimas.

Konferencijai buvo paduota 
įnešimas, kad rengimo komite
tas susidėtų iš 9 žmonių, po 
tris žmones nuo kiekvienos 
srovės; ir ji, padiskusavusi 
įnešimą, jau rengėsi eiti prie 
balsavimo. Tik štai “Draugo“ 
redaktorius padtibda “pataisy
mą“, kad butų pridėta prie 
tų srovių da ir Paskolos Sto
čių apskritis. Nežiūrint protes
tų, kad toks* “pataisymas“ prie
štarauja įnešimo pnismei (ka
dangi Paskolos Stočių apskri- if 
lis nėra srovė), katalikai savo 
balsais įiervaro kun. (lesaičio 
pasiūlymą. Tuomet sandarie* 
čių atstovai ir “Naujienų“ re
daktorius pareiškia, kad jie 
nesutinka' su tokiu nutarimu. 
Ir prasideda ginčai.

Katalikai stoja ,už kun. če- 
saičio “pataisymą’’; kitos gi 
dvi sroves sako, kad reikia lai-

3445 So. Halsted Street
Vyrams darbiniai 

čeverykai ,
Vyrams, $3.50 kainos, 
briedžio odos darbiniai 
čeverykai, vidutinio sto
rumo, ar visai 'storais 
padais. Juodi ar rudi; 
šiame išpardavime kai
na tiktai $1.95

Vyrams čeverykai 
250 porų vyrams čeve
rykų juodi ir rudi; tal- 
pinasi ir storos odos če- 
batai; angliškais ir bu
kais galais; .visų padai 
rankoms prisiūti. Ver
tės iki $8.50, visokios 
mieros; pardavimo kai
na tiktai ■ $3.45

Vaikams balti 
sliperiai

Gražiausios mados, vai
kams čeverykai, vienu 
dirželiu, balti, audekli
niai čeverykai; jų kaina 
$1.75; išpardavimo kai
na tiktai $1.19

Puikus moteriški žemi 
čeverykai

Parodo didelės vertės 
moteriškų Čeverykų, ži
bančios ir ožiuko odos; 
skylutėms ir dirželiu už
segami; aukštoms ir že
moms kurkoms; ver
tes iki $5.00. Išpardavė 
mo kaina $2.45

MOTERIMS 1‘UMPS
Didelis bargenas ant moteriškų Dul kid pumps. Plo
ni padai, gražios nfiados, su baby French arba French 
kurkoms; vertės iki $4.50. Koliai jų yra, išparda
vimo kaina $1.95

LION SHOE STORE
3445 So.'Halsted Street

IJOS-AMERIKOC
\ 9Broajvay.__NevY>rk.MYLJ

ILIETUVĄ. J
/ .ARbA LIEPOJCL.

.yH V Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
litėtųviai važiuoja į Piliavą f 

aplenkia Lenkų juostų (kąridorių)I VISA TREČIA klassa PADALIN-
TA l KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

i'Ajj 6-šių ir 8-nių LOVŲ
POLONIA..............................................   Rugp., 9

g ESTONIA .... u......!.:.............  Kbgp. 23
" TREČIOS KLASOS KAINOS R 
.$1 HAMBURGĄ $103.50 — PlbUVA $100.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
■ Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

LINIJA 9Broaclvay,
TIESI . , 
KELIONĖJ

k

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3213 South Halsted St. 
Tel.: boulevard 7179 ,

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

Chicago.

Pinigus gavo:
Teki, ai dos: 
11978—A. Rimkus 
12209—K. K. Griebias 
12230—P. Kazakevičiūtė 
12811—S. Karcausky t 
12817—M. Krauniene 
13154—F. Svirušas 
13268—V. Rimkus 
13409—L. Vinslovui 
13481—M. Jakelevičienė 
13490—P. Lapinskas 
18493—P. Sakalauskįui 
13508—J. Rimkienė 
13518—A. Budris 
13525—T. Krušaitei 
13582—E. Palinoitei 
13549-^0. Kantautienei 
13551—J. Mockus 
13560—B.Kazlauškienei 
13606—T. Bartkuvienei 
18611—P. Norvilą 
13638—B. Jonušaitė 
13634—V. Kazlauskiui 
18640—J. Butkus

Matečiunienei13644—V. 
12647—J. Zanauskui 
12649 J. Guzauskienė 
12650—B. Taucienė 
13668—V. Vaitekienei 
13669—B. Daukšienei 
13670—T. Kundrotienei 
12673—J. Jagucauskienė 
13676—M. Vaicikauskui 
13681—0. Indrekaitei 
13694—V. Miniotui 
13797a,—M. Burienei 
13700—E. Staiuliomenei 
13701—P. Kasiuliui 
13702—P. Junčienei 
13719—M. Butviliukei 
13780—A. Vaitkienei 
13783—A. Čepienei 
13738—K. Dailidoilis 
18739—J. Barkevičienei 
13747—K. Jonutis 
13748—P. Jakuniavičiai 
Tel. 20-VI—J. čiapukienei 
13754—S. Stapanavičiui 
13768—F. Lėni vynas 
13769—V. Umbrasičia 
13770—J. Kleivienei 
13778—J. Kaušai 
13781—D. Urmonienei 
13785—K. S. Kazlauskui 
13786—J. J. Karėckiui 
13787—P. Balaudiene 
13789—P. Levišauskitii

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospeci 3466

Ruzui
Juszaniškienė

13791—J. Sabaliauskienei 
13807—M. Karazeitei 
13815—B. Račkiui 
'18817—V. Kaminškiui 
13838—O. Slavinskienei 
13841—P. Budzinskui 
13844—V. Paiinauskui 
13845—V. Venckus 
13848—J. Rodovicz 
13849—J. Dereskevičienė 
13856—M. Jankevičienė 
13857—O. Evederskienė 
13862—A. Ramanauskas 
13863—P. Krušni 
13866—J. 
13867—0.
50306—E. Mižitoviczienei 
50470—L. žebelaitė 
50477—H. Jankauskas 
50560—V. Janušauskui 
50575—J. Judickui 
50585—O. Varanavičaitei 
50587—J. Strumskiui 
50593—1. šlikui 
50598—A. Savickui 
75091—S. Jiikniene 
75092—K. Paulauskas 
75100—«P. Girštautienei 
85080—1. Ryžiui 
85113—M. Jozenei 
85114—ll.Rožei 
85115—A. Druktaniui 
85116—A. Kubiliui 
85118—J. Stasevičius 
95028—J. Butkiene 
Tel. 2. VI—J. Banenas 
Tel. 158—P. Kairiene 
11738—A. šlepetis 
11856—V. Vinčiunienė 
13312—J. Kairys 
12385-—J. Ješkunaitė 
12861—M. Juknaitė 
13128—V. Du'lskis 
13158—M. Pociene 
13225—B. Sabasauskienė 
13250—A. Karakienė

* 13254—P. Laugzenienė 
13297—0. Žaleckiutei 
13335—P. švirišius 
13340—P. Jašiniauskienė 
13427—P. Jankauskienė 
13458—P. šimkevičienė 
13480—D. Šleinienė 
13530—K. sienevičiėnė 
13561—S. Brazi ūke 
13580—S. Valenčiui 
13589—K. Aleliunaitė

Kvitai su paėijičję parašais randasi

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir chirurgas

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlophonas 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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. VVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, 111.
Tel. Boulevard 5913 

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.
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pilnu gyvenimu, kas turės lai
mes ten nuvažiuoti. O tai pa
to norės.

“Naujienos“ išaugo milžini- 
daryti galės kiekvienas, jei tik 
šku dienraščiu ir jos pritraukė 
prie savęs didžiausias minias 
progresyviškiausios lietuvių iš
eivijos Amerikoj. Jos turi dide
les minias skaitytojų, biznie
rių, simpatizuotoji), rėmėjų ir 
bendradarbių. Nemaža malo
numo žmogus turi, kuomet su
eini draugų bei pažįstamų ir 
jis pasisako, kad esąs “Naujie
nų” skaitytojas. Tai jautiesi, 
kad turi kų bendro su kokiu tai 
artimu draugu, kas tai, rodos, 
riša draugėn ir tuoj susiarti
ni į artimus draugiškus santy
kius. Šie žmonės, kurie skaito 
“Naujienas” ir kurie garsinasi 
jose, daro biznį daugiausia pa
vieniai ir dažnai vienas kito 
nemato. Bet “Naujienų” pik
nike tai jau turi /visi progos 
susieiti, taip sakant, akis akin.

“Naujienų” piknike yra ge
riausia proga susipažinti, susi
rasti draugų, kostumerių, biz
nierių, o po tam daryti gerų 
biznį. šitą progą, kiek aš 
patemijau pereitais metais, vi
si, taip sakant, savim pasitiki 
žmonės, išnaudojo. Jie ištiktų
jų, neapsiriko.

Well, kaip sau norite, aš jau I 
buvau pas “šumekerį”, rytoj 
pasialiejuosiu mašinų, o nedė- 
lioj — “Naujienų”-piknikai!.

— Vincukas.

kęs pusėtinai pinigų nuo lenkų 
lengvatikių ir pamatė, kad jau 
daugiau surinkti nebebus gali
mybės, pats išdūmė iš Chica
gos ant “good time...“

Su lengvatikiais žmonėmis 
ta pati istorija atsikartoja vi
suomet.. .

S. SPEBERG KRIAUČIŲ KO
VA SU STREIKLAUŽIAIS.
Kiek laiko atgal A. C. W. 

of A. sužinojo, kad Stainy Spe- 
berg rubsiuvykioj dirba kele
tas streiklaužių. Unija liepė 
streikieriams pikietuoti rub- 
siuvyklų. F^rie (rubsiuvyflclos 
prasidėjo “failas”. Sosirėmi- 
me, rodos, trylika kriaučių- 
streikierių tapo areštuota. Už
stačius unijai kaucijų, areštuo
tieji tapo paliuosuoti. Kiek vė
liau streikieriai turėjo savo su
sirinkimą, aptarti kas daryti 
su streiklaužiais. Susirinkusie
ji rimtai svarstė streiko reika
lus. Pas visus kriaučius buvo 
galima pastebėti geras ūpas. 
Visi pasirįžę ginti iškovotas sa
vo teises ir neleisti streiklau
žiams dirbti.

Beje, reikia pastebėti, kad 
Stainy Speberg rubsiuvykloj 
streiklaužių tarpe randasi ir 
vienas lietuvis.

Streiklaužių visgi nedaug.
— Kriaučius.

Lietuviu Rateliuose
z BRIDGEPORT.
Golferių darbuotė.

LENKAS NUNEŠĖ LENKŲ 
30,000 DOLERIŲ.

I)r. Adam Kasperek, “pas- 
/kilbęs Lenkijos žurnalistas, 

advokatas ir medicinos eks
pertas”, dingo iš Chicagos. 
Dingo kaip visi “spešelninkai” 
dingsta. Sykiu su juo dingo 
ir suvirs 30,000 dol. lenkų pi
nigų.

Per keletu metų Kasperek 
leido lenkų knygų “Who’s 
Who”. Vėliau jis užsidėjo pi
nigų ir laivakorčių (šifkor- 
čių) siuntimo agentūrų.

Daugelis lenkų, kurie turė
jo savo šeimynas “sename 
krajuje”, nešė jam pinigus, už 
kuriuos jis visuomet prižadė
davęs jiems pergabenti jų šei
mynas iš “seno polščiaus” į 
(.hicagų į dvi-tris savaites. 
Bet nelaimei nei viena lenkų 
šeimyna neturėjo progos pa
matyti Chicagos. Pagalios ir 
Kasperek, kai jau turėjo surin-

KAZIMIERAS ČEPURNA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 28 d., 9 vai. rytte sulau
kęs 32 metų amžiaus. Paėjo 
Pušaloto vai. Jasėnų kaimo, Pa
nevėžio apsk. Išgyveno šioj ša
ly 15 metų, paliko nubudime se
serį Agotą Amerikoj, seną mo
tinėlę ir brolį Juozapą Lietuvoj. 
Tetą ir pusbrolius, puseseris 
Amerikoj.

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 
(August) 1 dienoj, 8:30 ryte iš 
namų 3227 Aubum Avė. į šv. 
Jurgio bažnyčią, iš ten į. šv. 
Kazimiero kapines. Giminės ir 
pažįstami malonėkite dalyvauti 
laidotuvėse. I^ai būna tau mu
sų mylimas brolį lengva šios ša
lies žemelė. Pasiliekame nubu
dime

Sesuo, teta ir giminės.

Kaip jau buvo “Naujienose” 
rašyta, kiek laiko atgal lietu
viai golferiai pradėjo > organi- 
zuiti, taip vadinamų golferių 
kliubų. Prie šio kliubo, rodos, 
jau prisirašė suvirš trisdešimt 
lietuvių golferių, daugiausia 
profesionalų. Bet kol kas vis 
dar nieko neveikta, išskiriant 
prisirengimus.

Šį vakarų pusę po astuonių 
Fellowship svetainėje (831 W. 

133 pi.) įvyks sivų lietuvių gol-' 
ferių susirinkimas, išdirbti 

| galutinus pienus turnamentui, 
kuris įvyks, rodos, pradžioj šio 
mėnesio.

Reikia pažymėti, kad dauge
lis lietuvių profesionalų pamė
go “golf” žaidimų ir kai kurie 
yra pusėtinai prasilavinę.

— Reporteris.

Bolševikų išnaudojami 
darbininkai 

\ ii

Praeitą savaitę “Naujieno
se” tilpo dvi J. K. žinutės, ragi
nančios “Vilnies” spaustuvės 
darbininkus susiorganizuoti bei 
prisirašyti prie unijos. (Mat, 
“Vilnies” spaustuvė iki šiol dar 
nėra unijinė). Paraginimas bu
vo labai vietoje ir pamokinantis. 
Rodos, buvo galima laukti prie
lankiausio “Vilnies” spaustuvės 
darbininkų į tai atsinešimo. Bet 
kas tau! Jie prabilo (matyti 
savo išnaudotojų lupomis) taip 
žiauriai, . tokiais šlykščiais žo
džiais prieš tą paraginimą, kad, 
rodos, jiems kas butų bandęs ką 
tokio blogiausio padaryti. Po 
tuo savo “perlų” rinkiniu pasi
rašė keturi asmenys, pareikšda- 
mi, kad pas juos esą viskas ge
rai, o algų tai jie daug daugiau 
gauną, kaip jų bosai. Bet apie 
uniją jie neužsiminė nė puse lu
pų (ką-gi jie užsimins apie 
uniją, kad ne jie tuos žodžius 
rašė?—P. U.), nežiūrint to, kad 
paraginimas vien tik unijos rei
kalu buvo rašomas.

Po to, kai tilpo antroji žinu
tė, kurioj buvo nurodoma, ka£ 
ne visi spaustuvės darbininkai 
po augščiau minimu “Vilnies” 
darbininkų “užsiganėdinimo pa
reiškimu” pasirašė, tuoj atsilie
pė Ip. Dargis, kuris sako, kad 
“mano parašo nebuvo tik todėl, 
kad aš dirbu naktimis”. To- 
liaus jis pataria nesirūpinti jais, 
nes sako, “mes nemaži vaikai— 
žinome ir patys ko reikia”. Tie
sa, jie nemaži, bet dideli vaikai, 
vienok nė tiek nežino, kad susi
pratusiam darbininkui reikia

’ priklausyti prie organizacijos ir 
kovoti pž savo teises. Jeigu jis 
žinotų ko jam reikia, tai ir šių 
žodžių rašytojui butų bereika
lingas šis darbas.

Ir tas vargšas pasiskubino 
savo vardą pasirašyt po “ir ma
no žodis”, dirbdamas už $1.5 
dol. savaitėj (unijoj minimum 
mokestis savaitėj $49.80, o už 
naktinį darbą apie $2 daugiau! 
—P.U.). Juk ir bloginusiame at
sitikime kapitalistų darbininkai 
nėra taip baisiai išnaudojami 
kaip “Viilnies” darbininkai. Ant 
ras darbininkas, pasirašiusia po 
pirmuoju atsišaukimu, gauna 
$20 savaitėj! Gi kiti gal gauna 
truputį daugiau ar mažiau. Na, 
po teisybei kalbant, ar gali dar
bininkas su šeimyna (arba net 
ir be šeimynos) pragyventi su 
tokia alga? Labai aišku, kad 
ne. Jis turi pusiau badą kęsti ir 
skersai lovos gulėti kokiam-nors 
dvokiančiam skiepe. O teeinu 
jis mano, kad jam labai gerai. 
Ištikrųjų jie verti pasigailėjimo.

V. Rudaitis, kuris bijo unijos, 
kaip žydas kryžiaus, ąntru kar
tu gauna, progos pasirašyti sa
vo pavardę, parašydamas, neva 
tai atsakymą J. V.. Jis čia pa
siėmęs sau “Vilnies” bosų au
toritetą '‘išaiškina” visą reika
lą, kodėl kaikurie darbininkai 
pasirašė, kodėl Kirka buvo at
leistas etc. Jis irgi, vargšas, 
kaip girdėti, gauna tik du treč
daliu tos minimum algos, kokią 
unijiniai darbininkai gauna. Bet 
p. Rudaitis, galų-gale, pareiškia 
vieną gerą dalyką, tai tą, kad jis 
irgi jau žada įstoti į unija, ži
noma, geriau vėliau, negu nie
kad. Lauksime! Jeigu jis tai 
padarys, tai mano tikslas bus 
atsiektas.

Dabar labai aišku, kaip bolše
vikiški komunistai savo darbi
ninkais rūpinasi. Mokėdami po 
$15, $20 dolerių darbininkui sa
vaitėj, jie mažiausia pasilaiko 
jo uždarbio 2 ar 3 ketvirtada
lius. Išnaudojimas nesvietiškas; 
daug didesnis negu kapitalistų 
dirbtuvėse. Vienok šitie išnau
dotojai drįsta lįsti j darbininkų 
minias ir kalbėti apie darbinin
kų reikalus! Iš laiškų iš Rusi
jos matyti, kad darbininkai 
“bolševikiškam rojuj” minta 
duona, bulvėmis ir druska. Neto
li nuo tokios padėties yra ir 
“Vilnies” darbininkai. “Vilnies” 
“komisarai”, sako jų darbinin
kai, gauną mažesnes algas, negu 
jie, bet “Vilnies” darbininkai 
užmiršta, kad jų bosai gauna 
gana dažnai riebių “sandvičių”.

Taigi, draugai, “Vilnies” dar
bininkai, susipraskite ir meskite 
nuo savo sprando bosų naudotės 
jungą. Susiorganizuokite ir vei
kite išvien, tada jus negalės at- 
leidinėt “dėl stokos darbo”, ne
mes i gatvę, kaip iščiulptą oren- 
džių ir jūsų darbinikiškos tei
ses bus apsaugotos.

—Priklausąs Unijai.

Pranešimas važiuojan
tiems Lietuvon su Nau-

jienu Exkursija
Visi kurie rengėtės va

žiuoti kartu su Naujienų 
exkursija rugpiučio 8 dienų, 
pasirūpinkite gauti Income 
tax Clearings, iš Income Tax 
Colletoriaus.

Kurie nėra dar gavę, ma
lonėkite atsilankyti į Nau
jienų ofisų 1-mų dienų rug
piučio, 10 vai. ryto, atsineš
dami su savim pasportų ir 
kvitas liudijančias už ku
riuos metus esate mokėję.

Kurie nesate mokėję nors 
už vienus iš 1918, 1919, 1920, 
1921 ir 1922, tad privalote 
gauti paliudijimus iš darb
davių, po kiek kuriais me
tais uždirbote.

Taipgi priduokite savo 
vardus ir pavardes, kad ga
lėtumėm sutvarkyti kam
barius taip, kad pavieniai 
gautumėte kartu1 su savo pa
žįstamais, o vedusieji su sa
vo moterims.

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
aaai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
cnai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka-

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

Norintieji pąsigarsint į sekamos die 
uos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 
Mergaičių Choro repęticijos yra laiko
mos kas nedoldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellovvship svet., 831 W. 83 
PI., — M. M. Juodis.

L. S. S. Pild. Komiteto ekstra po
sėdis įvyks panedčlyj, liepos 31 d. 
1922, 8 vai. vak. Naujiem) name. Vi
si Pildomojo Komiteto nariai, būtinai 
malonėkit dalyvauti šiame posėdyj, 
nes išvažiuojant drg. A. Laliui Lietu
von, turime padaryti keletą ekstrą 
nutarimų, kas link L. S. D. P.

— A. Žymontas — L.S.S. Seki’.

~~APŠIVEDIMAL
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos iki 25 metų senumo. Turiu 26 
metus amžiaus; nerūkau, nei geriu. 
Su pirmu laišku ir paveikslą prisių- 
skit; nepri siuntė paveikslo negaus at
sakymo. Paveiksią gražinsiu. Kreip
kitės: Box 80, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, 111.

ĮVAIRUS SKELBIMAI^
ELEKTRO ŠVIESA

Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, garantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Ilogan.

j . f

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bds, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, roorr. 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

A. J. RADAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai- 

sytojas visokių naminių rakandų 
(fumiture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

JIESKO KAMBABiy ~
KAS turite ruimą su valgiu 

ant rendos Bridgeporto apielin- 
kėje vienam geram vaikinui 
duokite žinoti Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St., No. 2.

~ ISBENDA VOJIMUI
ANT RENDOS iš fronto 4 rui 

mai: elektra, gasas; renda $15 
į mėnesį, 3316 So. Morgan St., 
savininkas, Ice cream parlor.

3322 So. Morgan Ši.

REIKIAOARBININKy^
MOTERŲ

REIKIA moterų ir merginų 
prie dešrinių žarnų darbui. Ge
ros darbo sąlygos, nuolatinis 
darbas gera alga.

Kreipkitės:
Superintendento Ofisas

OPPENHEIMER CASING CO., 
1016 W. 36th St.

REIKIA moterų prie tekinimo 
(grinding) pageidaujama paty
rusių, bet nėra reikalinga. Kreip
kitės į samdymo ofisą. Illinois 
Malleable Iron Co., 1760 Diver- 
sey Parkway.

REIKIA patyrusių merginų 
operuotojų prie spėka varomų 
mašinų. Ateikite pasirengę dirb
ti. Darbas nuo savaičių ar šmo
tų. 54151/2 S. Halsted St.

REIKIA DARBINIHKy
MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKĮI
_________ VYRŲ________

REIKALINGAS preseris prie 
seno darbo (prosyti vyriškus 
siutus).

722 W. 35th St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pirmos klesos 

barber shop pigiai, nes savinin
kas eina į kitą biznį. Iš priekio 
yra saliunas. Atsišaukit į Nau
jienų ofisą No. 79, 1739 South 
Halsted St.

REIKIA prityrusių moterų ir 
merginų dirbti ir mokintis dirb
ti ant punch press; moka stebė
tinas algas, prie švaraus, gerose 
aplinkybėse darbo; pradinės mo
kinamos kompetentiškų žmonių. 
Greitai ga'li uždirbti gerų algą. 
Taipgi, galime panaudot mergi
nas lengvam prie mašinų darbui.

CONTINENTAL CAN, INU.
2201 S. Halsted St.

REIKIA molderių, mokintis 
molderystės ir paprastų darbi
ninkų. Kreipkitės tuoj į samdy
mo ofisą. Illinois Malleable Iron 
Co., 1760 Diversey Parkway.

REIKALINGI vytinių krepšių 
dirbėjai; nuolatinis darbas. At- 
siša,ukit raštu ar asmeniškai: 
Frank Schmerda & Sons, 479 
Eleventh St., Milvvaukee, Wis.

RAKANDAI
BARGENAS

Pardavimui 5-kių ruimų rakan
dai visi randasi geram stovy j. 
Parduosiu pigiai, nes važiuoju Į 
Lietuvą. 2438 W. 45th PI.

NAMAI-ZEME
VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 

BRIGHTON PARK’E 
2424 W. 45th St.

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

PARDAVIMUI mūrinis 3 aukštų, 
bizniavus namas. Saliuno užpakalyj 4 
dideli kmbariai. Ant viršaus iš prie
kio 2 flatai po 5 kamb., iš užpakalio 
du flatai po 4 kamb., cimentuotas 
skiepas, gasas, elektra, rendos $150 į 
mėnesį. Vertas $13.500, bet gereitam 
pardavimui parduosiu su bizniu už 
.11,500. 3212 So. Wallace St., Tel. 
Boulevard 8979.

REIKIA patyrusių moterų 
pardavėjų (saleswomen) į De
partment krautuvę. Puikiausia 
proga geroms moterims.

LUSTIG’S
Department Store 

3410 So. Ha'lsted St.

TURIU parduot rakandus j 
tris dienas; galima ir tuos kam
barius nurendavot. Kreipkitės 
nuo 5 iki'8 vai. vakare.

701 W. 31 st St.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU 3 TROKUS: 1 PE- 

ckard 2 tonų ir du Fordai po 114 to
nų. Steake arba Express body. Par
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
3227 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 METŲ SENUMO 
namas su šalę tuščiu lotu cimentuotas 
skiepas ir visas įtaisymas. Lengvos 
išlvp-ns, arba mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus ar ant kokio biznio. Kas 
mylite gyventi ant tyro oro greitai 
atsišaukite, nes tokia proga retai na- 
sitaiko. 3249 Neenah Avė., arba Tel. 
Harmitage 6411.

REIKALINGA mergina arba 
senyva moteris prie namų darbo 
savininkai abudu dirba. Atsišau
kite vakarais ant antrų lubų iš 
fronto. 2806 S. Union Avė.
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REIKIA DARBININKŲ
_________VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimv 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. Dearbom St.

REIKIA tuoj gero patyrusio 
bučerio.

219 E. HBth St.

REIKIA 40 vyrų darbui; $10 
iki $12 į 'dieną. Turį įnešti nuo 
$100 iki $300 į kompaniją. Leib- 
sohn Co., 35 So. Dearbom St., 
Room 505.

REIKIA 50 mūrininkų į Com 
momvealth Edison instaigą. 3200 

►E. lOOth St. Ilgas ir nuolatinis 
darbas.

GEORGE A. FULLER CO.

JIEŠKAU patyrusio bučerio, 
mokančio gerai savo darbą. Atsi
šaukite. Darbas ant visados. P. 
Laban, 10707 S. Michigan Avė. 
Chicago, Roseland, III.

REIKIA SMARKAUS VYRO, 
kad galėtų vesti jau einantį biznį ir 
$300 reikalinga; apsimokanti proga 
patirti; turiu kitą biznį prižiūrėt. Pa- 
telefonuokit susitarimui.

Franklin 2103.

REIKIA karų taisytojų prie 
medinių body freight karų. Nuo
latinis darbas, geras nuo šmotų 
darbas. Street Co., W. 48th ir 
So. Morgan Sts.

REIKIA kriaučiaus prie kos- 
tumeriško darbo.

911 W. 33rd St.

REIKALINGAS darbininkas 
dirbti prie hotelio, atsišaukite 
tie, kurie esate dirbę, mėnesinė 
mokestis ir pragyvenimas. P. Ga- 
deiko, 1606 So. Halsted St.

REIKTA TRIJŲ LIETUVIŠKAI 
kalbančių pardavėjų, kurie galėtų ma
tytis su lietuviais biznieriais. Gali 
padaryt iki $100 i savaitę. Šis ne 
stakas, bondsai arba real estate. Taip
gi reikia salesm-anagerio. Kreipki
tės, kambaris 970 — 508 So. Dear- 
bom St. I

REIKIA JAUNO VAIKINO, GRA- 
žiai atrodančio, tik paiiegiančio nra- 
dėt — patyrimas nereikalingas, dide
lis uždarbis.

301 Securitv Bldg.
189 W. Madison St.

Klauskit Mr» Samuel P, Weiss

PARDAVIMUI 2X4 TONŲ TRO- 
kas, Chicago išdirbystės. Vortotas 
tik 11 mėn., express body, labai ge
rame padėjime. Parduosiu labai pi
giai ir trumpam laike, nes važiuoju į 
Lietuvą. Kreipkitės Town of Lake 
Naujienų skyriun, Num. 18, 1614 XV. 
46th St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas.
Kreipkitės:

6758 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas 
tirštai lietuviais apgyventa vie
ta ir kitų tautų, prie pat teatro, 
pigi renda. Atsišaukite:

307 Kensington Avė.

PABDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Išvažiuoju i kitų miestą.

1229 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI BARBERNĖ IR 
gyvenamieji rakandai, arba tik bar- 
bernė. Yra pragyvenimui kambliai, 
renda pigi, yra lystas, randasi 18-tos 
gatvės apielinkėj. Kreipkitės į Nau
jienas Num 81,

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba rendavo- 
jimui bučernė, randasi geroj vie
toj. Norinti turėti gerą biznį. 
Kreipkitės į Naujienų skyrių, 
3210 So. Halsted St. No. 1.

PARDAVIMUI .saliunas geroj 
vietoj, ant 6 kampų vienas saliu
nas. Parsiduoda su visais fixtu- 
res. Lysas galima gauti ant 3 
metų. 2559 W. 39th St.

PARDAVIMUI generalė krau
tuvė: hardware įvairaus painto 
— inalevų. Parduosiu su namu, 
ar be namo. Kreipkitės:

5228 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, turiu 
apleisti miestą, visi įtaisai yra 
savi. Parduosiu pigiai.

3901 So. Federal St.

PARDAVIMUI labai gera gro- 
sernė arti bažnyčios.

Atsišaukite:
628 DeKoven St.

Chicago.

PARDAVIMUI PELNINGA KRAU 
tuvė: Cigarų, Cigaretų, minkštų gė
rimu. aiskrimo. kentės ir taip visokių 
smulkmenų: paranki vieta dviems 
jauniems vaikinams, kurie susikalba 
gerai angliškai. Ateik po pietų ir 
pamatyk savininką.

6503 St. Lawrence Avė.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui nuiki didelė Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota i 
trumną laiką. Tai yra nepanrastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nnri savo ateit) pakelti. 
Atsišaukite i Naujienų Skyrių, 3210 
So, Halsted St. num. 135.

DTDFTJS KAMPAS ARTI DIDE- 
lio teatro prie brtniavos gatvės —• 
kamnas Archer ir Saeramento Avė. 
gražiausioj lietuviu kolonijoj, tyras ir 
sveikas oras. Nonralnjekite geros nro- 
<*os, čion v*3 didnle ateitis, nes kainos 
k Ha kas K^eirilrites na s savi
ninką. W. Waishvill> 813 — 23rd Avė. 
Melrose Park, III.

~2321 W. 69th St. — arti Con- 
vent 2 aukštu medinis namas — 
2 lotai — krautuvė ir kamba
riai — $7,200. Lengvi išmokė
jimai.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ, PUIKIŲ 
plytų stuba ir užnakalyj namelis, pir
mos klesos padėjime; geros įeigos ir 
geroj vietoj, 715 W. 19th St.: % blo
ko nuo lietuvių bažnyčios. Pardavimo 
priežastis — senatvė. Turi būt par
duota už prieinama kaina. Kreipkitės 
šią savaite: Mrs. Lilek, 830’ W. 18th 
St., 2-os lubos.

PARDUODU ARBA MAINYSIU 
ant namo savo bučemę ir grosemę su 
visais moderniškais įtaisais ir šalčio 
mašina. Kreinkitės: Naujienos Town 
of Lake Skyrius, Num. 19. 1614 W. 
46th St. Phone Boulevard 0672.

STOCKAI-SĖROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos kaina 

L. KAUFMAN & CO., 
State Bank 

114 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus’ vakarinis klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininke.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA'
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. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
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.
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