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Gatvekariu streikas 
prasidėjo

11 I I I 1 B Ml

Amerikos socialistai protestuoja
Vokietija nebegalinti pildyti 

sutarties

Gatvekariy streikas 
paskelbta.

CHICAGO, rugpjūčio 1 die
ną. — Vakar vakare Car men’s 
svetainėj įvyko gatvekariy dar
bininkų mitingas. Kaip vienu 
balsu nutarta paskelbti gatve- 
karių streikas. Streikas prasi
dėjo šį ryt 4 vai. Mitinge daly
vavo 12,000 darbininkų.

Williain I). Mahon, interna
cionalinis gatvekariu unijų 
prezidentas, mitinge nedalyva
vo. Bet Chicagos gatvekariu 
darbininkų prezidentas, Wil- 
liam Quinlan, buvo mitinge ir 
užgyrč darbininkų nusistaty
mų streikuoti.

Amerikos Socialistą Par
tija pasiuntė tarybų val

džiai protestą
Nacionalis Socialistų Parti

jos Pildomas Komitetas priė
mė Maurice Hillųuito iš New- 
Yorko rezoliucijų, kuria paves
ta komiteto pildomajam sekre
toriui pasiųsti kablegrama ta
rybų valdžiai protestų prieš 
galimų nugalabinimų socialis
tų revoliucionierių, kurie da
bar yra tardomi.

Einant priimtąją rezoliuci
ja, iš Socialistų Partijos ofiso 
Chicagoj liko pasiųsta seka
mo turinio kablegrama:

‘ILeriin, Maskva.
“Jungtinių Valstijų Socialis

tų Partija prisideda prie pro
testo prieš galimų nugalabini- 
mų dabar tardomų socialistų 
revoliucionierių. Jų nugalabi- 
nimas butų gėda darbininkų 
valdžiai ir prasižengimas prieš 
visų šalių revoliucingus darbi
ninkus.

Pasirašo: Branstteter,. sekre
torius.4’

vokiečių kabinetas galės atlai
kyti spaudimų iš vidaus, pirm 
negu pasakys antantei:

“Mes priėjome liepto galų. 
Mes bandėme visais galimais 
budais pildyti Versaillės sutar
tį, nepaisant didelio pasiprie
šinimo namie ir baisaus 
spaudimo iš lauko. Dabar 
tam atėjo galas. Mes daugiau 
nebegalime pildyti sutarties, 
nes ji yra neišpildoma.” •

Spėjama, kad Vokietija at
sakysianti neigiamai į Franci
jos notų, kuria reikalaujama 
be jokio atidėliojimo mokėti 
kontribucijų.

Pirmų kartų vokiečių res
publikos valdžios sferose pasi
reiškė pasipriešinimas “pildy
mo politikai.”

Premiero Wirtho organas 
“Germania” savo vedamajame 
straipsnyj smerkia Poincarės 
notų, kaipo dokumentų, kurį 
padiktavo franeuzų kerštas ir 
neapykanta. ' '■

“Gerinama” sako:
“Kiekvienas vokiečių mar

kės puolimas reiškia sunkesnę 
padėtį Vokietijos žmonėms. 
Bet juk, pagalios, prieinama 
tos ribos, kada badas padaro 
žmones pamišėliais. Vokietija 
neturi galimybės priversti 
Franciją eiti sveiko protavimo 
keliu, bet niekas juk negali 
priversti mus, kad mes papil
dytume saužudystę. Dabar su
sidėjo tokios aplinkybės, kad 
valdžia turi pareikšti antantei, 
kad, nežiūrint visų savo pas
tangų, šiuo tarpu Vokietija ne
gali užmokėti reparacijos mo
kesnių.”

Krylenko reikalauja mir
ties bausmės socialistams 

revoliucionieriams

Vokietija žadanti priešintis 
Francijos politikai.

BERILINAS, liepos 31. —Žy
mus vokiečių politikai reiškia 
šiandie tų nuomonę, kad Wir- 
tho valdžia žadanti atsisakyti 
nuo savo “pildymo reikalavi
mų” politikos.

Netolima ateitis, pasak tų 
politikų, parodys, kaip ilgai da

MASKVA, liepos 31. — Bol
ševikų prokuroras, Krylenko, 
pasakė savo paskutinę apkalti
nimo kalbų, kuria reikalavo, 
kad 30 teisiamų socialistų re
voliucionierių, kurių tarpe 
yra keturios moterys, butų 
pasmerkti sušaudymui. Esu 
liko tikrai įrodyta, kad tie re
voliucionieriai nužudę Volo- 
darskį ir Urickį, Petrogrado 
bolševikų vadus, o 1918 m. 
darę pasikėsinimų nužudyti 
Leninų ir Trockį.

Kaltinamieji savo šukavi
mais neigė Krylenkos primeta
mus kaltinimus. Neturėdami 
gynėjų, kaltinamieji patys 
pasakys pasiteisinimo kalbas.

-..... .... -------- ---------------- «+■— ...................

LENINO LIGA.

Valdžios pranašas vyriau- BEBILINAS, liepos 28. — 
siojo pašto bokšte orų Chica- (“Forvertso kabi.) — Laikraš- 
gai ir apielinkei pranašauja čio “Bul” korespondentas pra
šiam: (neša iš Maskvos, kad Leninas

Šiandie —- giedra; nedidelė vis dar sunkiai sergąs ir nėsą 
permaina temperatūroj. 1 galima laukti, kad veikiai jis

Saulė teka 5:41 leidžiasi pasveiktų. Leninas sergąs an- 
8:11. Mėnuo leidžiasi 12:41.kstyva senatvės liga, medicinoj 
valandų kakare. (vadinama “senilis praecox”.

Renkasi Chinijos par
lamentas

PEKING, liepos 31. — Lau
kiama, kad lytoj prasidės Chi
nijos parlamento posėdžiai. Tai 
bus pirmas parlamento susi
rinkimas nuo 1917 m. Nuo to 
ar parlamentui pasiseks suvie
nyti Chinijų, priklausys dabar
tinio prezidento Li Hungo li
kimas. ,

Šiandie buvo reiškiama abe
jojimo, ar pasiseks parlamen
tui sudaryti reikaimų kvoru
mų. Bet atvykusieji parlamen
to nariai žada posedžiuoti tol, 
tol nesusirinks kvorumas. O 
;urint kvorumų bus pradėta 
svarstyti šalies reikalai.

Viena svarbiausių parla
mento problemų yra surasti 
judų papildymui valstybės iž
do, kuris dėka vidujinėms 
suirutėms yra visai išsisėmęs.

Prezidentas Li reikalauja, 
tad butų išspręstas prezidento 
tlausimaif? Jis pareiškė, kad 

. is mielai apleisiųs savo vietų, 
eigų parlamentas išrinks kitų 

jrezidentą.
Sųryšyj su tuo, buvo minima 

gen. Tsao Hun ir gen. Wu Pei 
-Fu kaipo kandidatai į prezi
dentus. Abu generolu pirma 
3uvo paprasti kareiviai. Ir 
taip vienas, taip ir kitas turi 
nemaža šalininkų. Nors nela
bai senai gen. Wu išleido pa
reiškimą, kad jis visai negal- 
vojąs apie prezidento vietos 
užėmimų.

Be to prezidentas Li ragina 
parlamentų priimti patvarky
mų, kuriuo butų sumažinta 
dabartinė Chinijos armija, ku
rios skaičius siekia iki 1,500,- 
000 kareivių.

Graikai paskelbė autono
miją Mažajai Azijai

SMYRNA, liepos 30. — M. 
Stergiadis, graikų komisio- 
nierius, išleido šiandie prokla
maciją, kuria Mažosios Azijos 
gyventojams suteikiama auto- 
nominės valstybes teisės.

Proklamacija reiškiama, kad 
autonomijos paskelbimas nesi
priešinąs tiems principams, 
kuriuos skelbė antantė laike

Amerikos lietuviams 
sveikinimas

Dideliu džiaugsmu šiandie 
džiaugiasi lietuviai ir visi Lie
tuvos prieteliai dėl kilnaus Su
vienytų Valstybių valdžios žin
gsnio pripažįstant Lietuvos 
nepriklausomybę de jure.

Senai lietuvių tautos laukto
ji pripažinimo diena atėjo ir 
apvainikavo musų tautos ir 
ypatingai Amerikos lietuvių

l6iiiiias sveikstąs. Lietuvos žinios
MASKVA, liepos 31. — šian

die sugrįžo į Maskvų Trockis, 
kuris buvo atlankyti Lenino.

Trockis užgina, kad buk Le
ninas sunkiai sergąs.

“Leninas” sako jis, “seka ta
rybų valdžios darbuotę. Ta
čiau reikalinga, kad jis bent 
šiuo tarpu nesirūpintų ir ne
dirbtų. Daktarai sako, kad Le
ninas pilnai pasveiksiąs ir dar 
daug melų tarnuasiąs Rusijos 
žmonių labui, jeigu jis lik pri
silaikys jų nurodymų.”

Trockis taipgi užgynė, kąd 
Leninas, kada nors buvęs, pa
rai ižuotas. *•

Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO.
E. KLAIPĖDA. — “Pr. Liet. 

Bal.” rašo apie dabartinę sun
kią ūkininkų padėtį. Krašto 
Taryba nutarusi pakelti mui
tus už išvežamus produktus. 
Beiškia, laukininkai turėsią 
viską pigiau parduoti. Jei butų 
išleistas įstatymas, kad vals
tiečiai visas reikmenis ganių 
pigiau, lai ūkininkų gyveni
mas nebūtų pablogėjęs. Dabar 
ūkininkų padėtis sulyginamai 
blogesnė, negu prieš karą. 
Žemės ūkio produktai pabran- 
gę 50 jiuoš., bet ūkio padarai 
100 ar 200 kartų. Už amonia-

Antantė panaikinsiati graikų 
proklamaciją.

PARYŽIUS, liepos 31. — 
Franeuzų oficialiniuose rate
liuose eina gandų, kad antan-
te valdžios panaikinsiančios 
graikų išleistą proklamaciją 
kai dėl suteikimą Mažajai Azi-
jai autonomijos. Išpradžių gal 
busią graikų valdžios pareika
lauta, kad ji atsiimtų savo pro
klamaciją. Jeigu graikai nesu
tiks tatai padaryti, tai antan
tės valdžios pačios atšauksian
čios autonomiją.

Koncentravimas graikų ka
reivių Thrace labai surūpino 
antantę, nors ir nesibijoma, 
kad graikams pasisektų užimti 
Konstantinopolį.

Popiežius norįs pirkti bažny
čių turtą, kuq usgriebė 

bolševikai.

ko centnerį dabar mokama jau 
5000 auks., arba 5 cent. rugių, 
o prieš karą jį galima buvo 
gauti už 1 ’/2 cent. rugių. Ben
drai sakant, ūkininko perka
mos prekės 3 kart labiau paki
lo, negu tos, kurias jis parduo
da. Iš to esą aišku, jog ūki
ninkai turį nusigyventi.

Žemė vis liesėjanti, nes nega
lima įpirkti dirbtinių trąšų. 
Butai sensta, mašinos genda, 
visi padarai ir įtaisymai nusi- 
naudoją.

Viso ūkio reikmens, sulygi
nus su produktais daug bran- 

t giau atseina, ir tuo budu ūki
ninkai yra verčiami, patys sa
vo dirbtis reikalingus žemei 
įrankius, arba po kelioliką 
kartų senus taisyti ir tokiu bu
du šiai]) taip verstis.

Be to dar nepakėliami mui
tai, įgabenant produktus į

Dr. Nowak sudarysiąs 
Lenkijos kabinetą » • » • • • • . »

VABŠAVA, liepos 31. — 
Lenkų kabineto krizis, mato
ma, pasibaigs. Prezidentas Pil
sudskis, pildydamas seimo 
didžiumos valių, pakvietė Dr. 
Nowakų, Krakuvos universite
to rektorių, sudaryti naujų 
kabinetų.

Tennessee kasykla išsprogdinta

CHATTANOOGA, Tenn., 
liepos 31. — čia gauta iš Cart- 
wrighto žinia, kad arti Dunla- 
po liko’ dinamitu išsprogdinta 
kasyklos pajėgos gaminimo 
stotis.

pasaulinio karo. ,
Graikų užimtų teritorijų gy

ventojai yra kviečiami daly
vauti sukūrime savivaldybių 
ir lokaliniu tarybų. *- V 4.

Kodėl Japonijos kabinetas 
rezignavo.

TOKIO, liepos 31. — Taka- 
hasbi kabinėto rezignavimas 
iškėlė tą faktą, kad Japonijos 
konstitucijoj nėra tokio * pat
varkymo, kuriuo pamatuoja
ntis premjeras galėtų priversti 
bile vieną savo ministerių re
zignuoti. Takahashi norėjo 
pašalinti iš kabineto Motoda, 
gelžkelių ministerį, ir Haka- 
hashi, apšvietimo ministerį. 
Tečiau negalėdamas tatai pa
daryti, jis įteikė viso kabine
to rezighaciją.

Premjerą konferencija 
įvyksianti rugp. 7 d.

Lloyd George kviečia Poincare 
į Londotią.

LONDONAS, liepos 31. — 
Premjeras Lloyd George pa
kvietė Poincare, Francijos 
premierą, atvykti rugp. 7 d. į 
Londoną. Lloyd George sako, 
kad či konferencija busianti 
pašvęsta reparacijų klausimo
svarstymui.

Numatoma, kad tokį jau
pakvietimą George pasiuntė
Italijos ir Belgijos valdžioms.

padėtas pastangas kovoje dėl 
ekaiŠčios savo laisvos Tėvynės 
ateities.

Garbė didžiai Amerikos tau
tai ištiesusiai pripažinimo ran
ką savo mažesnįajai seseriai

1 Lietuvai.

I KOPEuNHAGENAS, • liepos 
29. — Gautomis šiandie iš Ma
skvos žiniomis, popiežėius Pi
jus pranešęs tarybų valdžiai, 

ka savo mažesniajai seseriai noris atpirkli užgrieb-
_ B j tąjį iš bažnyčių tultą. Tą turtą

Garbė Amerikos lietuviams-^ su8^zinsiąs toms Ru- 
tiek daug pasidarbavusiems! s*iQS bažnyčioms, iš kurių jis 
dėl Lietuvos pripažinimo. I huvęs atimtas.

Ilgiausių metų ne pr i klauso- Į —u_!—hl,.. _i-

mai demokratingai Lietuvos 
Respublikai.

Kartu su visu 
personalu sveikinu 
lietuvius sulaukus ir šios šalies • 
valdžios Lietuvos nepriklauso- ’ 
mybės prij)ažinimo.

V. Čarneckis, 
Lietuvos Respublikos Astovas. 
1922 m. liepos mėn. 28 d. 
Washington, D. C.

miestą visai nuslopina ūkinin
kų ūpą. Kuo tas turi baigtis 
galiausiai?

RADO PALIKTĄ KŪDIKĮ.

St. Vincent orphail asylum, 
1251 So. Halsted gal., priean
gy fado paliktą mažą kūdikį.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 31 <1., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
25,000 dderių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais Šiaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.44
Austrijos 100 kronų ............... tyc.
Belgijos 100 frankų ........... $7.85
Danijos 100 frankų ........... $21.20
Finų 100 markių ................... $2.12
Francijos 100 frankų ........... $8.24
Italijos 100 lirų ..................  $4.56
Lietuvos 100 auksinų .... . 16c
Lenkų 100 markių ............... l%c

,i Norvegijos 100 kronų ....... $16.95
Olandų 100 guldenų .......  $38.60
švedų 100 guldėnų ........... $25.96
Šveicarų 100 markių ........... $19.00
Vokietijos 100 markių ........... 16c

Atstovybės'
Amerikos ’

Dvi konferenciji
šiandie Chicagoj prasidės 

gelžkelių dirbyklų unijų virši-' 
ninku konferencija, kur bus 
svarstoma prezidento Hardin-' 
go pasiūlymas. Spėjama, kad 
Hardingo planas busiąs priim
tas.

Gelžkelių kompanijų virši
ninkai turės savo konferenciją 
New Yorke. Jie taipgi svarstys 
Hardingo planą. Kiek galima 
spręsti iš atskirų viršininkų 
pareiškimų, kompanijos yra 
nusistaičusios prieš Hardingo 
planą. ‘Tačiau reiškiama vil
ties, kad tiedvi konferenciji 
visgi prives prie susitaikymo.

BERiLINAS, liepos 31. —Va
kar prie buvusio kaizerio pa- 
lociaus susirinko apie 50,000 
žmonių. Tai buvo demonstra
cija, kad paminėjus 
metų pasaulinio karo 
ves. Demonstraciją 
pacifistai, kurie nori 
žmonėms anti karinį 

Tokios jau rųšies
tracijos įvyko ir kituose ‘did
žiuliuose Vokietijos nuėstuose. 
Spėjama, kad apie 200 Vokie
tijos miestų laikė anti karinės 
demonstracijas.

aštuonių 
sukaktu- 
suruošė 

įskiepyti 
jausmą, 
demons-

Kodėl per 
“Naujienas” 

. r ? y

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St

h—
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI

Chicago, III.
CHICAGO JE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St-, Tel.

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

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., T/ _

WEST PULLMANO SKYRIUS
623 West 120th St„ 

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St.,

Boulevard 9663

Boulevard 0672

Tel. Lafayette 7674

Tel. Pullman 0169

Tel. Pullman 9659
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Amerikos spauda apie 
Lietuvą

(Iš Liet. Inform. Biuro)

“Detroit News” prie progos 
S. L. A. Seimo įdėjo tris ilgo
kus straipsnius, lietuvius ir 
Lietuvą paliečiančius. Viena
me Susiv. L. A. Sekretorė pa
nelė Petronėlė Jurgeliutė pa
davė žinių apie moterų rolę 
lietuvių tautos atgimime. Lie
tuviai vyrai gerbią savo mote
ris ir nebiją jų vadovavimo 
Su straipsniu yra įdėta ir pa
nelės Jurgeliutės fotografija 
To straipsnelio turinį atpasa
kojo vėliau ir Bostono la ikrai-

• tis “Traveler.”
Kitame mok. Žygelis padavė 

įdomių faktų iš lietuvių tauti
nio atgimimo. Nurodė reika
lingumą artinties Amerikos 
ir Lietuvos tautoms, ypač biz
nio reikalais. Primine, kad Lie
tuva nuo galimų Rusijos pasi
kėsinimų ateityje mananti gin-

tąsi mušties iš 10 sykių, o Bil- 
ly supliekęs Meehan’ą iš pir
mo sykio į 2 minuti ir 40 se
kundų. Tasai Meehait dar nie
kuomet nebuvęs supliektas; jo 
negalėjęs sumušti net Jack 
Dempsey, nors tris sykius su 
juo mušėsi — dar prieš tai, 
kaip Dempsey sudorojo Jess 
Williard’ą ir tapo čempijonu.

Apie tą “Billy Miške” (Mic
kevičių) buvo rašyta jau se
niau lietuvių spaudoje. Esąs 
lai lietuvių ateivių vaikas, čia 
gimęs ir augęs. Savo lietuviš
kos kilmes nesiginąs ir norįs 
būti kuo nors Lietuvai naudin
gas-

Amerikiečiai, nedėkite j 
laiškus dolerių

naikinto laiško. Jos žodžiais, 
laiškas jai esąs brangesnis ne
gu tie 10 dolerių. Taigi virš 
aprašytasai ir jam panašus į- 
vytkę dėl siuntinėjimo laiškuo
se dolerių nuotikiai, broliams 
amerikiečiams tebūnie perspė
jimas, (kad į laiškus dėti pini
gų negalima.

< (Pinigų geriausia ir pilnai už
tikrintas siuntimas, tai per 
“Naujienas”, kuriuos tiksliau
siai ir greit išmoka Prekybos 
ir Pramonės Bankas, turintis 
savo skyrius visoj Lietuvoj.

—Pet. Klimka.
—■■■■   ■ ■■-■■ > I -     ■ I ■

Vokiečių markė - tik
ras Lietuvai peilis

mos rpikmenes prekes, kaS la
bai pasunkino ir be to jau ga
na sebelangvą varguomenės 
būtį. Dėlto darbininkai yra la
bai susirūpinę, visur pastebi
mas žmonių nusiminimds ir
girdėt aimanavimų, kas bus 
toliau ir kaip bereikes gyvent, 
jei reikalingiausių gyvenimui 
prekių kainos, galima sakyt, 
kįla į padebesius. Pavyzdžiui, 
prieš trejetą dienų cukraus 
svaras kainavo 20 auksinų, o 
šiandie jau 30 auksinų; svies
to svaras tekainavo 45—50 
auksinų, o dabar jau 70 75 
auks.; juodos duonos svaras 
vietoj 3 auksinų, 4 auk
sinai, pitlevotai duonai vietoj 
4 auksinų, jau 6 auksinai; ne
blogas batus (kamašus) buvo

ti su vokiečių kasdieną puo
lančia marke, dabar žymiai 
atsigavo. —Kauno darbininkas

Siunčia kareivius, ark
lius ir šautuvus į 

kasyklas.
Pittsburgh, Pa. — Gov. W. 

Sproul įsakė Nacionalės Sar
gybos raitelių puilkui ir kul- 
kasvaidžių batalionui pradėti 
tarnybą eiti minkštųjų anglių 
apielinkėse pietvakarinėj Penn- 
sylvanijoj.

Daugumui operatorių ati
darant kasyklas, jos apstalo- 
ma kareiviais padėti valstijos 
policijai ir vietos valdžioms

tvarkos žiūrėti.
Podraug governoras išleido 

atsišaukimą, į valstijos žmo
nes, prašydamas jų “suteikti 
pilną paramą ir pagalbą esa
moj padėtyj”.

Pašaukta 104 raitija, 52 kul
kosvaidžių eskadronas ir 110 
mbtorininkų kuopa. 11 raiti
jos kareivių burių pilnai ap
rūpinti arkliais, trokais ir kul- 
kasvaidžiais. Raitija stovės 
įvairiuose strategijiniuose 
punktuose Wasbingtono, West- 
morelando, Cambrijos, India
nos ir Somerselo kalintose, iš 
kur ji galės pasiekti kiekvieną 
punktą.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Itoom 1111-13
Tel. Central 4411. APal. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

gos, ir sudarydama Sąjungą su 
kitomis Pabaltijos tautomis, 
kam labai esanti priešinga Len
kija. Trečiame straipsnyje Su- 
siv. prezidentas Gegužis labai 
rimtų minčių paduoda apie 
didelę Amerikos gyvenimo ble- 
dį — liuosybę veikti visokiems 
“gembleriams” ir netikrų se
rų pardavinėtojams. Iš to dau
giausiai nukėnčią ateiviai, tarp 
tų ir lietuviai.

Žinios.
“Associated Press” kores-

mu- 
sius-

neretai
kivirčų

I

jau ne- 
jog at-

rengiamą 
prirengia- 
prisiruoši-

padavęs žinią apie 
Baltijos Valstybių 
mąjį suvažiavimą, 
mui prie Rusijos Sovietų val
džios šauktos konferencijos. 
Toje konferencijoje premje
rai žadą iškelti klausimą Bal
tijos jūrių neitralizacijos, ne
žiūrint to, kad, kaip praneša
ma, Suv. Valstijos žadančios 
padovanoti Lenkijai šešis karo 
laivus.

Maskvos vyriausybė esanti 
priešinga tam Pabaltijos prem
jerų suvažiavimui, kuriame, 

dalyvauti. 
Tačiau premjerai, to nepaisy
dami žada suvažiuoti Rcvely-

Aoi i Sovietų šaukiamą kon
ferenciją Lietuva ir nebuvusi 
kviesta, 
vėliau

tačiau manoma, kad 
ir ji busianti pakviesta, 

nes tarpe kitų dalykų gal bu
sią svarstomas klausimas Ne
muno neitralizacijos; tuo klau
simu ypatingai esanti suinte
resuota Lenkija (Ar nebus tai 
tik naujos lenkų užmačios 
prieš Lietuvą? L. I. B.)

Laikraštis “Tribūne” iš 
Greely, Colo., padavė įdomių 
skaitlinių apie Europos apsi
ginklavimą, kurs dabar esąs 
didesnis, negu 1913 m. Atmai
na įvykusi šitokia: vokiečiai 
1913 m. turėję kariuomenės 
760,000, dabar 100,000; Pran
cūzai 1913 m. — 8(33,000, da
bar 880,000; Graikai 30,000 — 
300,(MM);
113, l(M);
1,600,(MM) 
277,(MM); 
261,000.

Naujų šalių armijos 
vę: Lenkų — 300,000; 
25,(MM); Suomių 28,(MM); 
vių 25,000; Lietuvių 
(? L. I. B.), čeko-iSlovakų

Belgai, 54,641 — 
Rusija, 1,815,(MM)

Anglija 218,(MM) — 
Italija 275,000 —

pribu-

Lat-
25,000

250,000.
« *
Hebrew” paduo*
Rygos univcrsite-

“American 
da žinią, jog 
to žydai studentai atsišaukę į 
žydų Tautinę Tarybą ir Lietu
vos žydų Ministeriją skųsda
mies, kad žydams studentams 
Rygos universitete esąs tri
gubai pakeltas mokesnis už 
mokslą, gi kitiems studentams

♦
“Norih American” iš Pliila- 

delpliijos padėjo žinią iš Okla- 
homa City apie lietuvį kumš
tininką “Billy Miške,” kursai 
pamušęs savo priešininką 
Meelian iš San Francisco pir
mumu susirėmime. Buvę tar-

Gyvenantieji Amerikoj 
su išeiviai turi papratimą 
darni į Lietuvą savo draugams 
bei giminėms laiškus įdėti į 
juos po kokį dolerį, o kariais 
net dešimtimis dolerių pinigų.

Reikia pasakyti kad tokia 
mada savaime nebūtų bloga, 
nes gyvenantiems Amerikoje 

|siunčiant laišką gimtinėn, prie 
progos įdėti kad ir keletą do- 

| lerių gal ir ne ką tereiškia, o 
gavusiems tuos dolerius Lietu
voje, kai prie dabartinio mar
kės kurso, yra tai nebloga 
dovana ir parama. Tik deja, 
kad toks laiškuose siuntimas 
dolerių vietoj naudos 
padaro žalos—sukelia 
ir nesusipratimų.

Kaip žinia, Lietuvoj 
maža buvo atsitikimų,
siųstus iš Amerikos laiškuose 
dolerius tūli gobšus žmonės iš
ima, ir kad paslėpus savo 'ne
leistiną pasielgimą, vagystę, 
Inos laiškus sunaikina. Taigi 
kaip matome, toks pinigų siun
timas vietoj padaryti gera, 
pagimdo net tris blogybes. Vie
na, siuntėjo pražūsta siųstieji 
pinigai; antra, dėl tų pinigų 
lieki i sunaikintas kartais gal 
labai svarbus laiškus; trečia;, 
toks neapsaugotas pinigų siun
timas kelia pagundą papildyt 
vagystę kartais gal šiaip ir ne- 
nigcdusį žmogų, nes mat pi
nigas, yra lai labai lipnus daik
tas.

Užkirsti tam negeistinam ap
sireiškimui kelią, Lietuvoj
siuntimas laiškuose pini
gų yra uždraustas ir visus* 
atsiųstus iš Amerikos apdraus- 

I tirs laiškus Kaune pašto cen- 
| tralinėj įstaigoj tam įgalioti 
valdininkai atplėšia ir patikri
na, ar nėra juose pinigų. Ras
tieji laiškuose pinigai išimama 
ir įteikiami adresatui užsimo
kėjus valdžiai tam tikrą nu
statytą mokesnį. O kuriuose 
nerandama pinigų, tai ant to
kio laiško voko (konverto) 
Uempcliu atspaudžia šiokį už
rašą: “Kauno pašte patikrinta, 
rasta laiškas, pinigų nėra” ir 
valdininko parašas. Papras
tųjų laiškų nekontroliuojama). I

Nežiūrint to, kad pinigai 
dusti laiškuose yra uždrausta, 
visgi kaikurie amerikiečiai ne
siliauja siuntinėje ir po šiai die
nai. Štai 11 liepos Kaune Gelž- 
kelių Valdyboje buvo šioks su 
laišku nuotikis. Valdybos kar
jeras J. Vai—tis, atnešus laiš
kanešiui iš pašto koresponden
ciją, pastebėjo, kad iš Ameri
kos buvo 3 paprasti laiškai. 
Gi išnešioja n t po tarnybas ko
respondenciją vienas tų laiškų 
dingo. Pasirodo, kad dingusį 
laišką sunaikino laikinai pava
duojąs karjerą darbininkas. 
Minėtam darbininkui peržiurė- 
jant (korespondenciją tas laiš
kas pasirodė įtariamas, taigi 
jis jį praplėšęs ir radęs jame 
10 dolerių išėmė, laišką su
naikino ir tuo jaus nuėjęs pas 
žydą iškeitė juos ant markių 
(gavo 5,(MM) markių). Pri
spirtas kailininkas išsyk gynė
si, bet paskui prisipažino esąs 
kaltas. Išimtuosius pinigus 
vagilius sugrąžino adresatui - 
merginai, bet laiškus buvo su
naikintas. Mergaitė kaltinin
kui jo prasižengimą dovanojo, 
bet ji labai apgailestauja su-

NU

PRADEKIT
RENGTIES

10:30-12:00 dieną
CHICAGO. ILL.

800 auk-
800 1000 

o ypač
Kaunas VII 11.- Paskuti

nėmis dienomis vokiečių mar
kės kurso kritimas pagalios 
pasiekė aukščiausio laipsnio. 
Jau kelinta diena iš eilios kaip 
1 Amerikos doleris 
virš 500 vokiečių

Toks nepaprastas vokiečių 
markės kurso nupuolimas la
bai skaudžiai atsiliepė į Lie
tuvos ekonominį gyvenimą, nes 

sąryšy su markės kritimu 
staiga žymiai pabrango pir-

RUGPIUCIO-AUG. 6 DIENĄ 
GARDNERS DARŽE

123-ia IR MICHIGAN GATVES, ROSELAND, ILLINOIS

galima pirklį už 500 
sinų, o šiandieii 
auksinų. Taip ir viskas 
labai pabrango rūbų išdirbi- 
niai-manufaktura.

Taigi matome, kad vokiečių 
markė, tai stačiai aštrus pei
lis musų jaunai valstybei, ir 
todėl nuo jos reikėtų kaip grei 
čiau atsikratyti įvedant savus 
pinigus.

Mums labai geras pavyzdys 
tai latviai, kurie turėdami sa
vo valiutą ir nebūdami suriš-

OKso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS .GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. 10:30; 3:30-5 Ir 6:30-8:30. Ned. ‘

4601 South Ashland Avenue, 
. Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

mmm

Įveskite elektrai dratus savo siūboj
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums duotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

ARTINASI 
DIDELE

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt SL 
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, Fannus ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395__

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearbom St
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS] 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Moriroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

- ---------------------
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS '

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedžl. pagal sutarimą 
3261 So. Halated St., Chicago, III.

s____________________________ b5

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai.

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

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Phone Monroe 4680
North American 

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

sų armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas it 
darome naujas.

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

EINU, Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 

: nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertės, 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. 

Atdara vakarais iki 9 vai.
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Detroito žinios.
Bu nepažįstami vyrai įėjo į 

minkštųjų gėrynių užeigų, 3600 
Michigan avė, kurios savinin
ku yra \VI. Bukšnis. Ilgai ne
laukdami jie prisistatė save de
tektyvai ir pasakė, “jei duosi 
$50.00, tai galėsi be baimės 
šinkuoti degtinę ir alų, kad ir 
vidury gatvės”. Savininkas 
teisinosi, kad nepažįstąs sve
čių, tad minėti “detektyvai” 
išsitraukė popieras ir rodė, kad 
tokios ir tokios užeigos jau 
pasimokėję savo duokles ir kad 
atvirai dabar pardavoja svai
galus. Toliaus, jiedu prašė 
Bukšnio, kad supažindintų ir 
su daugiau lietuvių minkštųjų 
gėrynių užeigomis. Tuo tarpu 
ten buvo ir kitos užeigos sa
vininkas V., kurs, žinoma, 
kvietė pas save detektyvus. Vi
si išėjo į gatvę ir susėdo į au
tomobilių, bet detektyvų jau 
buvo tik vienas ir nenorėjo 
važiuoti su tiek daug vyrų. 
Vyrai gi per prievartų įsitraukė 
į automobilių ir nusivežė po 
No. 3343 Michigan Avė. Kaip 
tik suėjo į smuklę, tuoj minė
tam detektyvui davė karčių 
pipirų. Negana kad jį labai 
sumušė, bet pašaukė ir polici- 
ciją, kuri sučiupus prigavikų, 
nusigabeno nuovadon. Dabar 
detektyvas ligoninėj dūmoja, 
kaip čion išsisukti 'iš to keb
laus padėjimo.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kauniškes “Socialdemo
kratas gal virs dien

raščiu.

Rašytojui Dėdei Šernui 
aukos

Praėjusį šventadienį, kuo
met kone visos šeimos iš De
troito buvo išvažiavusios į lau
kus pakvėpuoti tyru oru, tuš
čiuose namuose pradėjo įsivy
rauti vagišiai. Į vienos lietu
vių šeimos butą, 9562 Cardoni 
avė. nežinomi piktadariai įsi 
laužė ir apkraustę prasišalino, 
šeimininko išnešė $41 sidabri
nių dolerių, o įnamio suvirs 
$1O<) pinigais. Išgabenta ir 

dauginus visokių daiktelių, 
brangenybių.

Čia yra pasilikę tarp lietuvių 
kaikurie Sinkulos agentai ir ra
miai sau savąjį gešeftų varo. 
Lietuviai greit savo skriaudas 
pamiršta ir vėl padeda jiems 
“biznyje”. Vienas tų spešelų 
agentų paėmė nuo žmogaus 
siųsti pinigus į Lietuvą. Žmo
gelis pasimokėjo už 1,000 auk
sinų ir laukė nuo savo genčių 
laiško ir padėkos už pinigus. 
Bet koks buvo nusistebėjimas, 
kuomet gavo žinia, kad jokių 
pinigų nesulaukę Lietuvoj. (Pi
nigai turėjo būti pasiųsti rug
sėjo įnėn. 1921 m.). Žmogelis 
lankėsi pas spešelų agentų 
klausdamas apie pinigus, tai 
agentas atsakinėdavo, kad se
niai pasiųsti. Galų gale žmo
gus netekęs kantrybes pareika
lavo atmokėti jam pinigus. 
( Tai buvo apie gegužės mėne
sį 1922 m.). Agentas, išsitrau
kęs iš kišeniaus, trenkė į akis 
žmogui — “Man tavo pinigų 
nereikia!” — tarė su piktumu.

'Turbūt randasi visokių būdų 
pasiuntimui pinigų į Lietuvą, 
kai kas mano, kad pinigai ir 
būdami agento delmone nuke
liauja į Lietuvą.—Vėlė.

(Apgarsinimas)

UŽLAIKYK SAVO ODĄ 
JAUNUME.

Jus negalite sustabdyti jūsų 
gimtosios dienos — bet galite 
išvengti nuo pasirodymo to ant 
jūsų odos. Tūkstančiai moterų 
visuose gyvenimo laikotarpiuose 
atrodo, jog Lifebuoy reiškia už
laikymą, odos šviežume ir jau
nume.

Lifebuoy švelniai, maloniai 
gaivina odą, skilutes, ląsteles ir 
cirkuliacija. Jis užlaiko odą 
šviežia ir sveika ir pilnume jau
nystės gaivingame. Jis yra ty
ras, kokosinės ir palmos aliejai 
švelninantis ir minkŠtinąntis.

“Jus esate taip senas, kaip 
atrodai” —
gink Lifebuov. 
odą!”

Socialdemokrato 18 Nr. tū
las Kauno darbininkas pakėlė 
naudingą sumanymų — dabar
tinį kauniškį savaitinį laikraš
tį “Socialdemokratą” paversti 
dienraščiu.

Kadangi prie dabartinio 
brangymečio leidimui dienraš
čio reikalinga didelės sumos 
pinigų, o socialdemokratams 
kaipo darbininkų organizacijai 
tiek daug lėšų, kad galėtų leis
ti dienraštį, nėra, tai sumany
tojas pasitiki, kad tas projek
tas butų galima įvykinti sudė
jus tam tikslui aukų. Kaipo 
pavyzdžiui, sumanytojas dien
raščio reikalui paaukavo 50 
auksinų.

Tai yra geras ir gana nau
dingas draugo darbininko su
manymas įsisteigti savo dien
raštį, kuriame mes darbininkai 
galėtume tinkamiau ginti savo 
reikalus. Gi tų musų opių ir 
svarbiausių reikalų šiuo nepap
rastųjų kovų dėl geresnės atei
ties metu tikra begalė ir jiems 
nušviesti savaitinis mažas laik
raštėlis jokiu budu neįstengs.

Mums darbininkams dien
raštis yra reikalingas ir tuo at
žvilgiu, kad Lietuvos visos 
įžymesnės politinės srovės sa
vo dienraščius jau ir šiandien 
turi. Taigi kad nepasilikus nuo 
jų per toli, turime pasistengti 
ir mes ir kas kiek išgalim, ne
pasigailėti aukų.

Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
darbininkai nors ir ne taip 
greit, bet visgi savo dienraš
čio susilauksime. Pradžia jau 
padaryta ir tik per vieno me
nesio laiką suaukota dienraš
čiui keli šimtai auksinų.

—Lietuvos darbininkas.

Profesinės sąjungos 
darbuotė.

Kaunas. — Ketvirtadienyj, 
liepos 13, Karių Klube įvyko 
visuotinas valstybinių įstaigų 
tarnautojų Profesinės Sąjun
gos narių susirinkimas.

Susirinkimo svarbiausias ti
kslas buvo apsvarstyti tarnau
tojų sunkių padėtį dėl brangy
mečio ir butų krizio, ir papil
dyti sąjungos valdybų, kas ir 
buvo atlikta.

Tarnautojų ekonominės pa
dėties reikalu kalbėjo keli kal
bėtojai. Tiksliausiai ir labai, 
rimtai kalbėjo, nušviesdamas 
tikrų dalykų stovį, Valstybės 
Kontrolės tarnautojas pib. Bu- 
račas (s.d.) Jis atpasakojęs al
gų, butų ir kuro reikalus, vi
sais virš minėtais klausimais 
patiekė atatinkamų rezoliucijų, 
kuri susirinkimo buvo vien
balsiai priimta.

Susirinkusieji apsvarstę vi
sus savo gyvenime opiausius 
reikalus, padarė šiuos nutari
mus: 1) Brangenybės priedo 
visiems be skirtumo prie pa
matinės algos reikalaut po 2,- 
500 auksinų mėnesiui nuo 1 
dienos liepos; 2) kiek galint 
aprūpint valdininkus butais ir 
malkomis; paragint valdžių 
kad greičiau išleistų įstatus li
gonių kasų ir medicinos pagel- 
bos; 4) steigti savo k operatyvų 
ir išgauti iš valdžios steigiamų- 
jam Koperatyvui subsidijų. 
Koperatyvo klausimui galuti
nai išspręsti kaip jis butų ge
riau steigti —ar atskirai ar pri
sidėti jau prie esamųjų ko- 
peratyvų, — pavesta Sujun
gus valdybai.

Profsųjungos gyvenime pa
žymėtinas vienas blogas apsi
reiškimas — tai mažas savo 
reikalais tesirupinimas. Sąjun
gos nariais daugiausia yra in
teligentai ir pusinteligenčiai, 
tačiau taip svarbiam savo su
sirinkime tedalyvavo ne dau

Nuo Šerno Draugų Būrelio 
paskelbtos “Naujienų” kovo 
14 d. leidiny (ir “Tėvynės” ko
vo 24 d. leidiny (No. 12) apy
skaitos iki šiol paliegusiam 
rašytojui Dėdei Šernui šelpti 
aukų atsiuntė:

yVaterbury, Conn.., Liet. 
Poli t. Kliubas per A. Šeš
takausku ...................... $25.—

Dayton, O. SLA. kp. per
J. Urbonų ..................... 10.—

N. Y. City, SILA. 126 kp.
$20, nariai aukojo: M. Gel- 
gota $6, S. Paraščakas, S.
E. Vitaitis, P. L. Ambro- 
zaitė i)o $2; J. T. Vitkaus
kas, A. B. Strimaitis, P. 
Bukšnailis po $1.50; J. M. 
Danielius, P. Jurgeliutė, 
M. L. Vasiliauskas po $1, 
V. Kllastauskas 50c., viso 40.—

Sioux City, la., pelnas 
vakarėlio šerno naudai, 
per K. Gogelį...........  25.15

SLA. 115 kp. Wilkes 
Barre, Pa., per J. G. Alens-

kų - ’ ■ — • • — 5.—*
Chieago, Liet. Moterų 

Dr-jos “Apšvieta” suruoštas 
Šerno naudai vakaro k6- 
vo 18 d. pelnas.......... 150.—

SLA. 3 kp. Elizabeth, N.
J., per D. Petručionį .. $7.— 

SLA. 296 kp. Red Lodge
Mont., per J. Rokų .... 2.75 

LMPS. 108 kp. \V. Frank- 
fort, III., per M. Tamulie- 
nę ..................................... 15.—

SLA. 201 kp. Seeleyville,
Ind., per F. Siminų .... 3.— 

SLA. 210 kp. Roslyn,
Wash., per V. Rekashų .. 5.— 

SLA. 271 kp. Lock No.
3, Pa., per V. Janušką .. 1.75 

SLA. 16 kp. Harrisburg,
111., per J. Rasimą .... 5.— 

SLA. 72 kp. Plainsville,
Pa., per A. Milių ..............5.—

SkLzA.. 120 1 kp. 'ranuupia,

Pa., per J. Gudisauskį .. 5.—
D. L. K. Gedmino D-ja 

Seat tie, Wash., per N. Ža
kevičių ............................. 10—

SLA. 226 kp. Chieago,
Ilk, per Fr. Hermanų .. 2.— 

SLA. 22 kp. Steubenville,
()., nariai, per J. Vilčins
ką ..................................... 3.75

D-stė Sūnų ir Dukterų 
Lietuvos, Melrose Pk., III., 
per A. Vaicekauską..........3.—

SILA. 158 kp. Spring- 
field, III., per V. Černaus- 
kų .................................... 4^60

SLA. 21 kp. Detroit, 
Mieli., nariai per K. Šnuo- 
lį ..............v................... 11.61

SLA. 258 kp. Bele Val- 
ley, ()., per J. Tuliskų .. 5.—

SLA. 23 kp. Shenandoah,
Pa., per A. Staniškį .... 5.— 

SLA. 95 kp. Coal Center,
Pa., per A. Kubilskį .... 5.— 

SLA. 211 kp. Mahanoy
City, Pa., $5, nariai sudėjo 
irgi $5, viso per Z. Kar
ka uską ............................. 10—

SLA. 167 kp. Joliet, Ilk, 
per F. Sciukauskų .... $5.—

Jonas Kirvelis, 'Grand 
Raipids, Mieli., per “Naujie

nas” .......................... 1.—
SILRKA 204 k p. Rock- 

dale, Ilk, per A. Stogienę 4.25
SLA. 160 kp. Donorą,

Pa., per Ad. Kižų ...... 5.— 
Jonas Bakanas, Red

Lodge, Mont., per J. Ro
kų ..................................... L—

F. Mikolainis ūkininkas 
Thorp, Wis....................... 2.50

ŠIA. 113 kp. Thompson- 
ville, Gt., nariai: J. F. Ma-

kaveckas $1.50; Jonas Ja- 
kavičius, Ant. Girnius, Sirri. 
Grigaliūnas po $1; Vinc. 
Valienė, Barbora Čilvinaitė, 
Elena Valiuniutė, St. Mi- 
kolaitis, M. Augustinaitis, 
J. šventnickas, R. Kanop- 
ka ir L. Maraškevičius po 
50c., viso ......................... 8.50

P. Umbrhžunas, Chiea
go, Ilk, per K. Valį .... 5.— 

Ūkininkų . Draugija,
Thorp, Wis., per Th. Ko- 
vvalskį ............................. 3.—

Konstantina Olšabskis, 
Chieago, per “Naujienas” 2.—

SLA. 168 kp. Stamford.
Ct., per S. A. Cibulskų 7.—

Viso 408.86

Lietuvos Socialdemo
kratams
AUKOS.

Aukos Lietuvos Socialdemo
kratams vis plaukia. Netik 
LSS. Kuopos aukoja ir renka 
aukas, bet ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Kuopos 
prisideda.

Drg. A. Kaušius, Grand Ra- 
pids, Mich. atsiuntė $8.00.

T. Paukštis, SLA. 226 kuo
pa, Tilden, III. $5.00

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIŠ, išplaukia

Rugp. 23 ir Rūgs. 13.
Puikiausis sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernč, atdaras pa- 
dengtas viršus, avisis jjrancu-
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai, Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harvo 
ir plaukia tiesiai j Memelį.

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

Tankiai plaukia dideli laivai 

tXWHITESTAR
T Chčrbourg ir Southampton 

Majestic—Rugp. 26, Rūgs. 16, Sp. 7 
Olympic—Rūgs. 23, Sp. 14; Lapkr. 4 
Homeric—Aug. 19; Rūgs. 9; Rūgs. 30

Tuoj pribuvus j Southanrptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
poją su užtikmimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

^RedStarLin?
Į Hamburgą, Libavą ir Danzigą 
Samland tik 3 klesa Rusėjo 12 

Tiesus patarnavimas į Liepoją. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

> American Line
Į Hamburgą

Minnekahda (3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Manchuria Rugp. 10; Rūgs. 14; Sp. 26 
St. Paul, Aug. 17; Scpt. 29..
Mongolia Rugp. 31; Spal. 5; Lapkr. 1

Parankus keleiviams parvežimas ir 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių 
Danzigą ir Liepojų.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F: C. Brown, Western Passengėr Mgr.
14 No. Dearborn St.. Chieago, III.

DETROIT, MICHIGAN
r ' . ..........   >

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

J. Balchiunas pagelbininkan 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St„ 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.
k ................... ■ . . J

Waterbury, Conn. Drg. K. 
Ramanauskas surinko ir pri
siuntė. aukų nuo šių draugų: 
K. Ramanauskas $1.25. Po $1.: 
P. C. Krugelis ir J. Tamuliu- 
nas. Po. 50c.: J. Girčis, K. Pė- 
ža, M. K. Krugelis, F. Zeinib- 
reckis ir K. Ch. Asevičius. Po 
25c.:- P. Riskis, J. Kasiulis, J. 
Oberneris, A. Geizonheizen ir 
A. Dumshat. Viso $7.00

V. Mišeika, Chieago, III. $1.
Draugai, rinkite daugiau au

kų Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

r

10’
Jie yra GERI!

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Baigusi 
Akušeri- 

os koleg* 
ą; ilga 
praktika

ms! Penu* 
silvanijos 
hospitalė- 

Pasek-
ningai pa* 
tarnauja 

irie gim- 
lymo. Duo* 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki
ekiuose rel 
caluose mo 
;erims ir 
merginoms.

Stovykloj Gazolino
Randasi Tiktai
Dviem Mėnesiam

LAIKE pereitų kelių savaičių daug buvo kalbėta 
kas dėl milžiniškos apšties gazolino krovyk- 
loj, ir daugelis padarė išvadas iš tų pareiški
mų, kurie nėra pateisinami faktais.

Tiesa, krovykloj randasi pusėtinai daug gazolino 
ant rankų, bet kai ta esmoji apštis tampa sulyginta 
su sunaudojama]a, tai jos dydis gana greitai suma
žėja.
Tarpe sausio 1 ir birželio 1 gazolinas krovykloj pa
daugėjo apie 270,000,000 galionus, kuomet mėnesi
nis sunaudojimas padaugėjo tik 224,000,000 galio
nais; vienok per birželį sunaudojimas daugiausiai 
padidėjo, kuomet pristaymas krovyklon neatsi- 
mainč.
Per pastarąsias šešias savaites gazolino apštis kro
vykloj sumažėjo, kaip kad buvo laukta, ir tas su
mažėjimas tęsis iki vėlybo rudens. Štai naujau
sios statistikos, paimtos iš Jung. Vai. Kasyklų Biu
ro raporto:
Gazolino stakas, sausio, 1922 586,087,132 galionų
Gazolino sunaudojimas, sausio, 1922 274,844,808 gal. 
Gazolino Stakas, birželio 1, 1922 856,607,102 gal.
Gazolino Sunaudojimas, gegužio, 1922 499,242,343 g.
Birželio sunaudojimo skaitlinės, patiektos Kasyklų 
Biuro, dar nėra gautos, vienok mes žinome iš mu
sų pačių rekordų, kad sunaudojimas smarkiai ver
žiasi prie stako.
Net prie dabartines sunaudojimo ratos, gazolino 
krovykloj randasi ne daugiau kaip 60 dienom, kas 
tuo laiku šio meto reiškia ahnormališkai maža. 
Refinerijų plotų pranešimai rodo, kad refinerijos 
visoj šaly dirba pilnu smarkumu, ir mes nesitikim 
gazolino trukumo, nors ton linkint-n spėjimai yru 
daromi.

Standard Oil Company (Indiana) paprotis visados 
buvo operuoti savo refinerijaš iki tokio galimo ap- 
ėmio laike mėnesių mažo sunaudojimo, kad turėjus 
ganėtinų apštį gazolino ant rankų laikotarpiais di
delio sunaudojimo.
Tiktai didelė ir našingai organizuota kompanija 
gali parūpinti priemones, kurios užtikrina patarna
vimą nepaisant reikalavimo. Tai yra dėlto, ka
dangi Standard Oil Company (Indiana) visados dir
ba, mėnesiais iš anksto, kad ji gali prižadėti visuo
met, nuolatinį, pasitikėtiną patarnavimą.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 So. Michigan Avė., Chieago.
2842

M^uR.iiEtlZMAN^
19 RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškai 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: Canal 
m , | 3110 arba 357Telefonai: J

*) Nakt. Drexel 959 
f Boulevard 4136

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

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
Of isrs •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Į

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chieago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

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

ryte iki 1 vai. po. piet. 
Telefonas Drexel 2880

l. J......... ........   - *

Riverside Malt Extract
Rivcrside Malt & Hops Domestic 

Riverside Malt & Hops Export 
Riverside No Boil

Geriausi produktai ant rinkos šiandien.
Pirkit pas:

John Seibutis, 1836 S. Halsted St.
John Legeiko, 3352 S. Halsted St.
A. Stankus, 3307 S. Wallace St.
John Gaubas, 6652 So. Halsted St.
S. Žilis, 10802 S. Michigan
Riverside Products Co.,

2547 So, Kedzie Avė.,
Tel. Rockwell 0551, Chieago.

i

Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEZELIS I

■ ■ Lietuvis DenNstag ■
4712 South Ashland Avė.!

M arti 47-tos gatvės ■

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chieago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)Užsisakykite

%

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

“ SocialdemokrataS ”
leidžiamo Lietuvos Soc. Dem. Partijos C. Komiteto.

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

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisą.

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

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

Akušerka
3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. 2eodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Del ei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chieago, 111.

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

Optometrlrt
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Aahland Are. 
Kampas 47-toa gat.

2-ros lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Razidenclja 3114 W, 42ad St

Tel. Lafayetta
Vai. 1—4 fr 7—9 Ne/ '*—*• Y&rt -—>■ a „„ , — |

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tek Market 6234, Market 4526

..k ** £iau trečdalio visų sąjungos
Pribudink savo' narių. Tai yra tikras apsilei-

atmink tatai ir mS-

d i mas.—Są jungtietis.
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Newa

Published Daily except Sunday by 
Tite Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telephone Roosevelt 8509

Subscription Ra tęs;
8.00 per year !a Canada.
$7.00 per year outside oi Chicago,
$8.00 per year in Chicago, 

3c. per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams _ __ _____ ___ —----- $8.00
Pusei metų.........—• ________  4.50
Trims mėnesiams__________ _ 2.25
Dviem mėnesiam  ...................- L75
Vienam mėnesiui ...... 1.09

Chicago je per nešiotojus t
Viena kopija —............   — 3c.
Savaitei .......... - ......... . ... .......  18c.
Mėnesiui______________ 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams___ ________ -..... $7.00
Pusei metų ____________     4.00
Trims mėnesiams __________ 2.0U
Dviem mėnesiam ____ _______ 1.5C
Vienam mėnesiui ...........  75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams ........     $8.00
Pusei metų .....___  4.50
Trims mėnesiams____________ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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Daro 
monarchiją. '

Šioje vietoje jau buvo mi
nėta, kad krikščionys demo
kratai Lietuvos St. Seime 
nubalsavo išbraukti žodį 
“respubliką” iš Lietuvos 
konstitucijos vardo. Dabar 
iš musų bendradarbio apra
šymų patiriame, kad jie 
stengiasi įvesti į Lietuvos 
konstituciją ištisą eilę tokių 
dalykų, kurie tinka labiaus 
monarchijos tvarkai, negu 
demokratinei respublikai.

Seimo krikščionys užsis
pyrė įsteigti atskirą nuo 
žmonių atstovybės preziden
to vietą.

Tam prezidentui jie duo
da galią vetuoti (sulaikyti) 
Seimo priimamus įstatymus.

Jie duoda jam galią palei
sti Seimą dviem mėnesiam. 
Ir per t^ laiką, kai Seimas 
yra paleistas, vyriausybei 
duodama teisės leisti įsaky
mus, turinčius įstatymų ga
lią.

Jie siūlo, kad prezidentas 
butų vyriausias visų valsty
bės ginkluotų jiegų virši
ninkas.

Seimo krikščionių tarpe 
yra da ir tokių elementų, ku
rie reikalauja, kad preziden
tas turėtų teisės vartoti Lie
tuvos kariuomenę numalši
nimui tos krašto dalies, kuri 
atsisakytų pildyti konstitu
ciją arba įstatymus; kad 
prezidentas skirtų karinin
kus (kariuomenės oficie- 
rius); kad jisai darytų visos 
valstybės vardu sutartis su 
kitomis valstybėmis. Ir kas 
gal užtiktrinti, kad juodoji 
Seimo dauguma ir šituos 
reikalavimus neįrašys į kon
stituciją?

Bet kokių tuomet tęisių 
paliks Lietuvos liaudies ran
kose? Ant jos sprando bus 
užrioglintas valdonas, kuris 
tik vardu skirsis nuo kara
liaus! 

■ 1 . ... — .  T*
Nejaugi žudys?

Paskutinės žinios iš Mas
kvos sako, kad Rusijos ko
munistų partijos pildomasis 
komitetas nesenai laikė po

sėdį ir, pagal Trockio įneši
mą, nutarė, kad teisiamųjų 
socialistų revoliucionierių 
vadai butų pasmerkti mir
čiai. Jisai nutaręs, be , to, 
kad mirties bausmė turinti 
būt įvykinta be atidėliojimo, 
kad darbininkai nesuspėtų 
pakelt protesto.

Sprendžiant iš to, kaip 
Rusijos diktatoriai elgėsi 
socialistų revoliucionierių 
byloje iki šiol, tomis žinio
mis galima tikėti. Skaity-

Bolševiku Keršto Justicija. .. . . . . ..
zidentas, Krylenko, paskyrė sa
ve kaltintoju — prie to teismo, 
kurio jisai, kaipo prezidentas, 
yra galva! — prieštaraudamas 
savo paties pasirašytam patvar
kymui, kuris, pasiremiant vi
suomeniniais pamatais, draudžia 
teismo pirmininkui eiti proku
roro pareigas tam pačiam teis
me. Krylenko paskyrė savo vie
ton pavaduotoją prezidiume 
Piatkovą, žmogų, kuris dalinai 
stovi po jo autoritetu, savo pa
čios švogerį. Pastaroji, t. y. Kry- 
lenkos pati, vedė tardymą ir pa
sirašė po apkaltinimo aktu.

• Prieš praSidėsiant bylai Kry
lenko asmeniškai pravedė vie
šuose mitinguose rezoliucijas, 
reikalaujančias kaltinamųjų pa
smerkimo.

Diena iš dienos valdžios spau
da — o kitokios spaudos sovie
tinėje Rusijoje nėra! — skelbė 
aštrius straipsnius, užgaulio
jančius kaltinamuosius ir jų už
sieninius gynėjus.

Kuomet mes atvykome į Mas
kvą, tai mus pasitiko demonst
racija, kuri, matyt, buvo gerai 
prirengta; demonstrantai nešė 
vėliavas ir plakatus, ant kurių 
buvo užrašyti užgauliojantys 
mus žodžiai. Mus koliojo ir grū
mojo mums. Reikalavo sukišti 
mus į kalėjimą!

Valdžia neteisingai tvirtino, 
kad toks pat ūpas, koks apsi
reiškė demonstracijoje, viešpa
taująs visuose Maskvos darbi
ninkuose, ir šitą savo tvirtini
mą panaudojo tam, kad prispy
rus mus apsigyventi dviejų va
landų kelio tolumo nuo miesto 
ir pastačius daugelį valdininkų 
saugot musų žingsnius.

Mes todėl jautėmės Maskvoje, 
kaip kaliniai, ir ištiesę buvome 
kaliniai.

Pirm bylos iš vakaro buvo 
suimti du liudininkai, o pas 
vieną rusišką gynėją buvo pa
daryta krata namuose. Dalis ši
to advokato medžiagos, prireng
tos gynimui, buvo paimta ir ku
rį laiką nebuvo grąžinama.

Tribunolas, kuris turėjo 1920 
įžangos kortelių, nedavė kalti
namiems nė tiek įžangos korte
lių, kad ištektų bent artimiau- 
siems jų giminėms. Nežiūrint 
muši] protesto, beveik visos kor
telės buvo išdalintos per komu
nistų politines ir profesines or
ganizacijas ištikimiemsiems jų 
nariams ir čeką agentams. Kai
po to pasekmė, teismo salėje 
įvyko tokių demonstracijų, kad 
pagalios net pirmininkas turėjo 
jas stabdyti.

Volodarskio mirties dienoje, 
birželio 20 d., Maskvos komuni
stų partija suorganizavo prieš 
teismo namą didelę demonstra
ciją su obalsiu: “Skaudžiai nd- 
bausti kaltinamuosius!”

Pačiame teismo name, sale 
posėdžių salės, tapo parengta pa
roda raštų ir paveikslų, turinčių 
atvaizduot socialistų revoliucio
nierių “nusidėjimus**.

Kuomet tie kaltinamieji, ku
rie užsigynė bent kokio dalyva
vimo teroro darbuose, buvo lai
komi kalėjime ištisą eilę metę, 
tai denuncianiai Semionov ir Kd- 
nopliova, kurie prisipažino, kad 
užmušė Volodarskį ir kėsinosi 
užmušt Leniną, vaikščiojo lais
vi. Bylos pertraukose buvo ga
lima matyt juodu draugiškai be
sikalbant su komunistę vadais, j •

Kuomet 34 socialistų revoliu
cionierių byla Maskvoje eina 
prie pabaigos, bus pravartu mu
sų skaitytojams susipažinti su 
tuo, kaip apie ją atsiliepia už
sienio advokatai, kurie buvo nu
vykę Rusijon ginti kaltinamuo
sius, bet vėliaus turėjo pasit
raukti iš bylos.

Pagrįžę Vakarų Europon tie 
advokatai, Vandervelde, Lieb- 
knecht ir Rosenfeld, išleido se
kamą atsišaukimą:
Visą šalių socialistiniems darbi

ninkams ir partijoms.
Viso pasaulio proletariato pa

dėtis būtinai reikalauja, kad 
darbininkai sudarytų bendrą 
frontą prieš kapitalizmą ir re
akcija. Noras suvienyti darbiniu 
kų partijas pagimdė trijų Inter
nacionalų Berlino sutartį ba
landžio 6 d. 1922 m. Proletaria
tui turėjo būt duota patikrini
mas, kad Maskvos byloje prieš 
socialistus revoliucionierius bus 
atsižvelgiama tiktai į kaltės įro
dymus ir kad kaltinamiems bus 
suteikta laisvo gynimosi teisė.

Pasitikėdami tais prižadais, 
kuriuos Trečiasis Internaciona
las davė Berlino konferencijoje, 
mes nuvažiavome į Maskvą ves
ti sunkiai kaltinamųjų socialis
tų revoliucionierių gynimą ir 
kartu, savo dalyvavimu šitoje 
byloje, suteikti proletariatui 
tikrumą, kad tie prižadai bus 
išpildyti, ir tuo budu prisidėti 
prie to, kad butų pašalinta kliū
tis bendram proletariato fron
tui.

Bet bylos vedimo būdas nesu
tiko su tuo, ko mes buvome ti
kėjęsi. Prieš mus dėlto stovi paj 
vojus, kad ta byla, ažuot sušvel
ninus prieštaravimus proletaria
to eilėse, juos dar labiau paaš
trins.

Berlino sutartyje tapo sulig 
socialistų, revoliucionierių bylos 
nutarta štai kas:

“Konferencija ima domėn 
Komunistinio Internacionalo 
atstovų pareiškimą, kad 47 
socialistų revoliucionierių by- 

. loję bus leista jiems turėt ko
kių tiktai jie norės apgynėjų; 
kad, kaip jau buvo pažymėta 
sovietinėje spaudoje pirm 
konferencijos, šitoje byloje 
nebus mirties bausmės nuo
sprendžio; kad šitos bylos 
svarstymai bus vieši ir todėl 
visų trijų pildomųjų komite
tų atstovai galės ateit kaipo 
klausytojai, ir jiems bus 
taip pat leista daryt stenog- 
rafiškus užrašus tikslu rapor
tuoti prisidėjusioms prie jų 
partijoms.”
Iš šitų sąlygų tapo išpildytos 

sekamos: Sovietų valdžia davė 
mums pasus į Maskvą ir aug- 
ščiausias revoliucinis tribunolas 
įsileido mus, kaipo gynėjus.

Bet nuo pat pradžios buvo 
aišku, kad, priešingai 3 Interna
cionalo pareiškimams Berline, 
kaltinamieji tapo pastatyti ne 
prieš teisėjus, o prieš savo poli
tinius priešus, kurie yra pasiry
žę, vadovaujahties valstybiniais 
pamatais, nuteisti juos.

Verta pastebėti, kad teismo 
pirmininkas tuoj po to, kai pra
sidėjo byla, pareiškė, jog tas 
teismas yra klasinis ir vykins 
klasinę justiciją.

Augščia tįsioj o tribunolo pre
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tojams, kurie nori įgyti aiš- artimais partijos draugais ti], 
kų supratimą apie bolševi
kišką “justiciją”, patariame 
atidžiai perskaityti išspaus
dintą šiame “Naujienų” nu
meryje Vandervelde’o, Lieb- 
knechto ir Rosenfeldo atsi

kuriuos juodu užmušė arba Ine-
gino užmušti.

Pačioje byloje tečiaus įvyko 
tokių atsitikimų, kurie iššaukė 
kaltinamuosiuose ir mumyse 
mintį, kad mes turime trauktis 
iš gyveninio. Mes nurodome 
čionai į tą savo pareiškimų, 
duotą teisme, kuriame mes iš
dėstėme priežastis, kodėl mes — 
pilniausiame sutikime sil kalti
namaisiais — dauginus nebega
lime dalyvauti byloje (to pareiš
kimo turinį “Naujienose” minė
jo keletą kartų. Red.). Berlino 
sutartis nebuvo išpildyta ir tuo 
mums, kaipo gynėjams, tapo iš
trauktas pamatas.

Jeigu mes būtume pasilikę, tai 
tiktai butų buvęs padarytas 
įspūdis, kad Berline duotieji ko
munistų prižadai buvo išpil
dyti.

Sulaužius Berlino sutartį, kįla 
klausimas ir dėl svarbiausiosios 
jos sąlygos, būtent tos, kad cO- 
cialistų revoliucionierių byloje 
neturi būt mirties nuosprendžio. 
Jau kelios savaitės, kaip komu
nistai varo propagandą spaudoje 
ir susirinkimuose, kad kaltina
mieji s.-r. ne tiktai butų pas
merkti, bet ir nubausti mirtini.

šaukimą.
Bet vis dėlto mes klausia

me: nejaugi bolševikų vald* 
žia išdrįs žudyti tuos revo
liucionierius, kuomet visas 
civilizuotas pasaulis reiškia 
savo pasipiktinimą?

Tribunolas pareiškė, kad jisai 
neprivaląs paisyti Berlino sutar-

Lietuvės Respublikos Konsti 
tuciįfį Besvarstant.
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Kunigas

Kaunas, liep. 12. — šian
dien mane ima didele abejonė, 
ar beverta rašinėti jums laiš
kus tuo klausimu. Jums gal 
ir linksma ir įdomu skaityti 
apie tas St. Seimo imtynes, 
man gi didelis vargas jas sek
ti, pergyventi tos kovos įspū
džius, sėdint kur nors S t. Sei
mo kertelėje;. Šiandien nevisai 
linksmas posėdis, ūpas ir pas 
mane nekoks, na, bet kągi be
padarysi, reikia ištesėti pasiža
dėjimas.

Kalbos prasideda nuo to, 
kad garantavus Gintaro Žemes 
piliečiams spaudos, žodžio ir 
kitokių laisvių. Įnešta įivai- | 
rių pasiūlymų ir neva redak-, 
cinių pataisų. Išmetama žo-; 
džiai minčių reiškimas “pa- 
vci'kalais”,—žodžiu visas para-; 
grafas kitaip suredaguojamas. 
Turbūt neįrašius konstitucijoii, 
kad ir paveikslais galima rei
kšti mintis ateity negalima bus; 
Ūkio Banko nupiešti pavidale; 
nupenėtos karvės, ėdančios su 
dideliu apetitu musų ameriko
nų dolerius, negalima bus ailt 
tos nepabalnotos karvės paso
dinti kunigas J. Vailokaitis, 
šalip jo antras, nemažinus ži
nomas, kunigas M. Krupavi
čius, už Krupavičiaus kun, Pu
rickis ir 1.1...

Tame pat paragrafe kalba
ma ir apie dorą, jbs saugojimą ' 
ir t.t. — aišku, Ikad pajuokti 
paveiksle krikščioniškas ban
kas, jo direktorius ir esaihus 
ir buvusius krikš.-dem. lyde
rius jokių budu negalima, nes 
tai prieštaraus lietuviškai do
rai. Amerikonas, žinoma, rei
kėtų pajnokti, kad jis per sa
vo kvailybę supeni dolerius 
karvei, ėdriai karvei, bet, die
ve saugok, negalime liesti žmo
nių, kurių pečiais remiasi mu
sų visi doros supratimai. 
Gal apskritai delei šitos prie
žasties pas mane toks blogas 
ūpas, nesinori mat žmonių į- 
žeisti, ypač visai nekaltų, toje 
karvės istorijoje...

Bet dalykas nubalsuotas be 
“minčių reiškinio paveikslais”.

Po viso šito liaudininkams 
ateina galvoti nerimti daly
kai ir jie dar siūlo, kad pri
dėti porą žodžių, kad “cenzū
ros bėra”. Žinoma, rimti kri
kščionys nerimtų pasiūlymų 
neišmano ir tuos du žodžius,’ 
niusų apystovose labai ir kt-l 
bai nerimtus, kad “cenzūros; 
nėra”, nepriima į konstitticiją. 
Ir gerai padaro, kad Lietuvoje 

ties. Vyriausieji 3 Internacio
nalo vadai tvirtina, kad sutartis 
esanti suardyta ir visi 3 Interna
cionalo prižadai netekę vertės. 
Jeigu mes, girdėdami šitokius 
pareiškimus, tuojaus nepakelsi
me prieš juos grieščiausio prote
sto ir nedėsime visų pastangų 
pažadinti tarptautinę socialistų 
sąžinę, tai yra pavojaus, kad 
staigu busime pastatyti prieš 
įvykusį faktą.

To neturi įvykti! Nieku budu 
negali būt išneštas mirties nuo
sprendis! Kaltinamųjų gyvybė 
turi būt apsaugota!

Skilimas, kuris jau iki šiol 
apsunkindavo bendrą darbininkę 
veikimą prieš kapitalizmą it re
akciją, neprivalo būt padidintas! 
Jeigu butų parlietas kaltinamų
jų socialistų revoliucionierių 
kraujas, tai nepereinama bedug
nė ilgam laikui perkirstų darbi
ninkų judėjimo eiles.

Todėl visos darbininkę klasės 
reikalas liepia mums tuojaus su
laikyti ranką tę, kurie trokšta 
kaltinamąją kraujo!

Visų šalių ir visų srovių dar
bininkų partijų obalsis turi būt: 
Jokio mirties nuosprendžio kal
tinamųjų socialistų revoliiicio- 
riierię byloje! »

Emile Vandervelde, 
Teodor Liebknecht, 
Kurt Rosenfeld.

turi būti cenzūra, — kam toks
nerimtas pasiūlymas! Lietu
vos piliečių 99% špiauna ant 
tokių konstitucinių garantijų ir 
kasmet bent kartą — prieš Ve
lykas — liuosu noru nueina 
kunigų cenzuron ir išpasakoja 
viską, kas tik ant širdies guli, 
gauna pąliudšavimą ir “blaga- 
slaventstvą”, o čia siūlo: cen
zūros, girdi, nėra! Vieni nie
kai tokie liaudininkų pasiūly
mai!

Toliau galite būti visai ra
mus: Socialdemokratų pasiū
lymas išbraukti žodžius 
“nuosavybes teisė sau
gojama” atmetamas. Bet vi
suomenės reikalams vistik ga
lima bus nusavinti turtaš. Prie 
šito galėčiau daug moralų 
priraštyi, bet šiais laikais mo
ralų ir kiaules neėda, — kam 
jie? Viena noriu pažymėti, kas 
jums visai yra nežinoma, štai 
kas jums nežinoma. Jums 
nežinoma, kad toji višta, kuri 
pas mus vadinama krikščionių- 
demokratų blokas, šįmet nuo 
“morčiaus” mėnesio atsisėdo 
ant padėtų savo lizde (kelių 
kiaušinių ir pradėjo perėti. 
Višta, reikia pasakyti, buvo ge
rokai apiblukusi, bet beperint 
dar daugiau nubluko, ypač kad 
laike trijų savaičių ji nieko 
negalėjo išperėti. Užtai ke
liems mėnesiams praslinkus, 
pradžioje liepos mėnesio iš 
vieno kiaušinio išsirito didž- 
galvis, geltonsnapis viščiukas 
ir tuojaus pradėjo atkakliai 
kapstyti motinos lizdą. Taigi 
šis geltonsnapis šiandien be
svarstant klausimą apie pilie
čio turto nusavinimą, pareiš
kė savo motinai-vištai (blo
kui), kad nusavinti galimd, 
bet už tai reikia gerai, rinkos 
kaina, užmokėti. Geroje šei
mynoje toks vaiko elgęsis tik 
gėdą padarė, daugiau nieko.

Prasideda kalbos dėl Seimo 
įgaliavimo metų. Atmetama 
Socialdemokratų pasiūlymas 
rinkti nuolatinis Seimas dve
jiem metam, penkių balsų dau
guma almetania ir antras siū
lymas rinkti jį 4 metams pa
silieka tokiu budu 3 metų įga- 
liavimas. Bet blokui neapsi- 
žiurejus priimama, kad tiems 
trejiems metams dar nepasi
baigus turi būti pravesti nau
jo Seimo rinkimai (pasiūlymas 
iš krikš.-dem. tarpo). Išeina 
taip, kad nuolatinis Seimas ra
miai dirbs maždaug 2% me
tų, paskui prasidės nauji rin

kimai ir trejiems metams bai
giantis turės Seime atsisėsti 
naujas šeimininkas.

Blokas baisiai apsigavo. 
Griebtasi priemonių, kad me
tų skaičių perbalsuoti. Opozi
cija kelia protestų, krikščio
nys užsispiria ir balsuojamas 
klausimas, ar perbalsuoti jau 
nutartą 3 metų Seimo darbuo
tės laiką, ar ne. Dauguma 
balsų nutaria, kad perbalsuoti. 
Aišku, kad k.-d. antru kartu 
balsuodami praves vietoje 3 
metų 4 metus.

Opozicija triukšmingai ap
leidžia salę, vienas iš s.-d. frak
cijos pasilieka ir raštu reika
lauja patikrinti kvorumą (ar 
yra pasilikęs teisėtas narių 
skaičius). Krikščionys pyksta, 
girdisi koliojimų, prezidiumas 
daro pastangų statyti balsavi
mui 4 metų klausimą, bet pa- 
silikusis reikalauja tikrinti 
kvorumą. Prisieina nusileisti, 
skelbiama pertrauka V2 vai., 
mat geriau pertrauka, nes kvo
rumo nėra, reikėtų nutraukti 
posėdis, jei jį ištikrųjų patik
rinus.
Praslinkus V2 vai., k.-d. siū
lo Socialdemokratams atsiimti 
reikalavimą tikrinti kvorumą. 
Pastarieji pareiškia, kad tik 
tuomet atsiimsią, jei k.-d. at
sisakys nuo 4 metų pcrbalsa- 
vimo ir buvusį balsavimą, kad 
klausimas reikia perbalsuoti 
nauju balsavimu* panaikins. 
Gcšcftas, matomai, padarytas, 
blokas nubalsuoja, kad perbaL 
savimo nereikia, reiškia Sei
mas renkamas 3 metams. Soc. 
deni, siūlė 2 metus, dabar iš
eina nuolatinio Seimo dak’bo 
truputį daugiau. Suvedus ga
lus su galais, s.-d. šiandien jei 
ir nedaug laimėjo, tai nors blo
ką pašokdino ir privertė juos 
nors vieno dalyko ant savo 
kurpaliaus neužtehipti. Prasi
dėjo ginčų dėl prezidento, bet 
apie tai rytoj.

feaigiant, dar viena smulk
mena: išbraukiama, Ikad teis
mas tvirtina “vidaus” pasko
las ir kad “popierinių pinigų 
leidimas yra lygus vidaus pa
skolai”. šitame dalyke dau
guma pasielgė prieš visas Sei
mo finansines teises, bet nie
ko nepaveiksi, — taip jie nori.

Tai bene bus viskas* apie šios 
dienos darbus. Viso labo per 
dvi dieni galutinai priimta,33 
konstitucijos paragrafai. Dar 
savaitė—ir konstitucija bus 
pagaminta. Ją paskelbus už 
3 mėnesių susirinks naujas 
seimas, bet kada ją paskelbs, 
nežinia, — tai priklausys nuo 
įvairių kombinacijų. Tuo tar
pu—iki rytojaus.

Musų tarpžeminės juros 
pakraštys.

Amerikinis Tarpžeminės Ju
ros laivynas plaukioja po Juo
dąsias Juras. Taip, mieli pi
liečiai, mes turime Tarpžemi- 
nes Juros Laivyną. Gal jus 
nežinojot? Taip, mes turini. 
Žinoma, Jungtinių Valstijų pa
kraštys taip, sakant nepasiekia 
Tarpžeminės Juros, ar Juodų
jų Jurų, bet Amerikos verslas 
pasiekia. Laivynas visuomet 
eina ten, kur verslas veda.

Musų Juodųjų jurų laivynas 
turi oficialinę misiją gelbėti 
graikus ir armėnus nuo ke- 
malininkų. 'Gal paklausite: Ar 
Morganas su Rockefelleriu pra
dėjo verstis gulbėj imu krikš
čionių nuo turkų? Ne, visai 
ne. Pabėgėlių gelbėjinias yra 
tik pripuolamas dalykas ir jis 
gražiai skamba laikraščiuose.

Atsiminkite, atsiminkite 
Maine’ą! žinoma, jus atsime
nate. Pirm negu •Mainc’as ta
po susprogdintas Havanos į- 
plaukoj, Morgano firma, Ame
rikos cukraus ir tabako Irus
iai, ir geroji senoji partija už
tvindė inCis propaganda, prašy
lamai mus pagelbsti nelaimin
giems vargšams kubiečiams ir 
išgeJbeti juos nuo nepaken
čiamų ispanų skerdiklu, kurie 
laisve, mylinčias kubiečių mo
teris ir vaikus laike suvarę re- 
concertrado stovyklose.

Utarninkas, RugpiuČio I, ’22
Taip, ir dabar nelaimingų 

vargšų kubiečių gelbėtojai val
do Kubą ir Kubos patriotai ne
gali išreikšti savo nesitenkini
mo Kubos reikalais nei vienuo
se rinkimuose be Amerikos 
laivyno išgąsdinimo jų karibi- 
he eskadra ir be šikšnaspran- 
džių musų jūreivių pabaidymo 
jų švelniais durtuvais. Vargšai 
kubiečiai!

Dabar musų Juodųjų Jurų 
laivynas gelbsti nelaimingus 
graikus ir armėnus nuo nedo
rųjų turkų, vadinas nuo ne
pakenčiamo kemalininkio tur

ko. Jis suvaro krikščionių mo
teris ir vaikus į dykų kalnų 
stovyklas ir, žinote ką tas reiš
kia. Krikščionių moters bedie
vių turkų rankose!

Jei jums sunku įsivaizduoti 
tas vaizdas, tai tik atsiminki
te, kaip su krikščionėmis mo
terimis iir. vaikais apsiėjo ne
dori amerikiečiai tam tikrose 
Colorados kasyklų apylinkėse, 
o suprasite, kas ten dedas Ana
tolijos pabėgėlių stovyklose.

Žinoma, prezidentas Hardin- 
gas žadėjo išlaikyti mus nuo 
įsivėlimo į užsienio paines. 
Taip pat prezidentas Wilsonas 
žadėjo išlaikyti mus nuo karo. 
Jei koks kemalininkų skraiduo
lis netyčia šautų į Amerikos 
laivą darantį mielaširdybės 
darbą ir jei koks Anglijos 
skraiduolis prisidėtų prie anie- 
rikoninio, kad atmušus kema
lininkų puolimą, ir jei kokia 
keista likimo užmačia francu- 
zų ir italų skraiduoliai padėtų 
kemalininkams—bet kam apie 
tai galvoti?

Standardo žibalo kompanija 
nori Armėnijos žibalo sėmyk- 
lų. Kitos Amerikos korpora
cijos nori aukso, sidabro, cin
ko, magnezijos Anatolijoje. 
Ten yra taipgi anglies ir drus
kos. Trebizonde yra įplauka. 
Yra keliatas gelžkelio linijų, 
kurios tenka vesti toliau ir pa
gerinti. Bet, mielas skaityto
jau, nemanyk, kad šitie daly
kai turi ką bendro su musų 
laivyno buvimu Tarpžemineje 
Juroje, ar Juodose Jurose. Nei
gi tas, kad Batumas, didysis 
Juodųjų Jurų uostas Užkau
kazėj, dabar nelaimėn esantis 
b. Iševikų rankose, yra pasku
tiniu punktu žibalo gįslų lini
jai, kuri prasideda toli Baku’je 
ant Kaspijos juros kranto.

Ne, ne, mieli piliečiai, musų 
kapitalistai ir senosios parti
jos diplo/natai yra susidomėję 
vien nelaimingais graikais ir 
armėnais. Prezidentas Hardin- 
gas pažadėjo išlaikyti mus nuo 
užsieninių painių. Tatai buki
te geri šimtanuošimtiniai ame- 
rašą, jei negalite balsuoti už re 
publikonų sąrašą. Arba bal
suokite bent už demokratų są
rašą, jei negalite balsuoti re- 
publikonus. Wall-gatvis yra 
tikras, kad demokratai taipgi 
domėsis Anatolijos vargšas.

Bet jei jus esate biedni 
amerikiečiai ir daug maža 
prie trukumų, tai atsidėkite ir 
pirma pagalvokite apie savo 
šeimas. Nebūtų biedny ir ne- 
lamingų graikų ir armėnų 
Anatolijoj, jei Europos ir Ame
rikos verslininkai nebandytų 
apiplėšti visą Turkiją. Atsi
minkite, kada kitą kartą eisi
te balsuoti, kad yra socialistų 
sąrašas.

—Mi!waukee Leadcr.

Trumpa šelako istorija.

Šelakas (tam tikri sakai) 
yra bendras valbzdžiy ir aug
menų padaras ir pareina iš 
Indijos. Vabzdžiai lak būva 
apie 11/4 solio ilgio šviesiai 
raudonos spalvos. Jie siur
bia augmenų syvus, suvirškina 
juos ir išleidžia pavidale sa
kų, kurie tuojaus apkausto vi
są vabzdį. Kada jaunieji vab
zdžiai išlekia, sakai sugran- 
doma nuo kakų, žemės, liumaz 
gojama, sumaišoma su kolo- 
ionija ir orpimcnlu, išverdama 
ant pėlengvbs ugnies ir plonai 
išliejama; kada sustingsta, pa
sidaro ploni lakštai. Tokiame 
pavidale šelakas yra gaunamas 
aptiekose.
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1 vo ne svetima konfederacijai 
du Travail, o buvo jos ribose. 
Bet šitas nusileidimas nepada
rė veikmės į dešiniojo sparno 
vadus, kurie nutarė, kad opozi
cija turi būti visai sunaikinta 
arba pašalinta iš konfederaci
jos du Travail. Pastangos Rau
donųjų amatinių unijų interna
cionalo, kuris įsikišo, bandyda
mas neprileisti skilimo, buvo 
taip pat bergždžios ir pasibai
gė tik apsimainymu karščiuo
tomis telegramomis tarp Mas
kvos ir Amsterdamo amatinių 
unijų internacionalo, kuris pa
rėmė francuzų judėjimo deši
nįjį sparną.

Konfederacijos du Travail 
mažuma, tvirtindama, kad ji 
tapo maniebrų auka, pareika
lavo, kad butų sušauktas spe
cialia darbininkų kongresas, 
kur atvirai butų apkalbėtas 
skilimo klausimas. Konfedera
cijos du Travail viršininkai 
atsisakė tą padaryti, sakyda
mi, kad C. S. R. nariai neturi 
teisės konfederasljos du Tra
vail kongresą šaukti. Konf. du 
Travail vykinamasis komitetas 
taipgi išleido manifestą drau
džiantį unijoms priklausan
čioms kofederacijai dalyvauti 
konfederacijoje. Nežiūrint to 
konfederacija buvo laikyta 
gruodį, 1921 m. ir joje daly
vavo mažumos visos unijos, 
kurios pačios “automatiniai 
išmetė save iš konfederacijos. 
Skilimas francuzų darbininkų 
judėjime tapo įvykintas.

Dabar yra dvi federacijos.
Dabar Francijoje yra dvi 

darbininkų federacijos. Buvu- 
sis dešinysis, konf. du Travail 
sparnas vis dar vadina save 
Confedcration Geiierale du 
fravail; kairysis sparnas pasi
vadino Copfcderation Generole 
lu Travail Unitaire. Abidvi 
makosi turinčios didžiumą se
nosios organizacijos narių, bet 
gal būt, kad jų pajiegos yra 
pasidalinę lygiai — apie po 
300,000 narių kiekvienoj pu
sėj. Trečioji grupe,, susidedan
ti iš valstybės valdininkų ir 
pašto bei telegrafo tarnautojų, 
išstojo iš konfederacijos du 
Travail, bet dar neprisidėjo 
prie naujosios. (Pašto, telefo
no ir telegrafo tarnautojai 
skilo; du trečdaliai balsavo už 
pasilikimą konfederacijoje du 
1 ra va ii, o vienas trečdalis už 
prisidėjimą prie konfederacijos 
du Travail Unitaire). Delėi ski
limo kofederacija <lu Travail 
Unitaire dabar yra išskirta iš 
Amsterdamo Amatinių Unijų 
Internacionalo; vienok ji ne
rodo ženklų, kad ji nori dėtis 
prie Maskvos Internacionalo. 
Po darbininkų judėjimo . skili
mo konfederacijoj du Tra
vail Unitaire įvyko svarbios 
permainos. Komunistai, kurie 
buvo tvirčiausiais skilimo prie
šininkais, tuo tarpu nustojo 
vadovaujamo vaimens organi
zacijoj. Pierre Monatte per 
dvidešimtį metų buvusis levo-’ 
bucinių sindikalistų vadas, 
nėra jau Vie Ouvrier redakto
riumi ir pasitraukė nuo veik
laus dalyvavimo judėjime. 
Kon. du Travail Unitaire daba? 
yra anarchistų rankose, kurie 
yra priešingi Raudonajam 
amatinių unijų internaciona
lui, atsisako veikti išvien su 
kokia nors politine partija 
Francijoj, ar kur kitur ir 
skėsčioja senu Amienso čarte- 
rio reikalavimu grįžti atgal 
prie Pelloutiers’o suopročio 
‘‘grynam” sindikalizmui. Ka
dangi jų pažiūros valdo laik
raštį Vie Ouvriere, tai komu
nistai sindikalistai — kurie 
sakosi turį didžiumą konf. du 
T. U. pajiogų — pradėjo leisti 
antrą organą, Lutte Sociale, 
kurio redaktoriumi yra Tom- 
niasi.

Skilimas konfederacijoje du 
Travail, kaip ir tas, kuris įvy
ko francuzų socialistų partijo
je Tourse, buvo tik laukuti
nės vienybės skilimas — skili
mas, kurį prirengė karas, su
keldamas . per daug aršią ir 
per daug didelę opoziciją, kad 
ją galima butų ignoruoti. Kon-

Prancūzų darbininkų 
suskilimas.

(Pabaiga)

Pereitą „ vasarą, kada dvie
jų internacionalų kongresai 
buvo laikomi Maskvoje, Fran- 
cijos darbininkų judėjimo pa
dėtis buvo kritinga. Kairie
siems tarytum esant arti sus
kilimo dėl Maskvos klausimo, 
dešinieji nusprendė, kad atėjo 
laikas pradėti tiesus puolimas 
prieš sindikalistų revoliucionie
rių komitetus (C. S. R.); arba, 
jei tas nepavyktų, skirtis. Il
gus mėnesius skilimo galimy
bė buvo atvirai svarstoma ap
skričių ir centro komitetuose; 
jau ' buvo pasistengimų —• pa
siremiant disciplina — praša
linti C. S. R. narius iš tokių 
didžiumiečių unijų, kaip tar
nautojų žemdirbių unijos, ir 
tolygus pagrūmojimai daryta 
tarp kalnakasių ir audėjų. 
Prieš darbininkų kongresą Id
ilėje visur buvo laukiama, kad 
dešinieji pa varis skaldymo 
taktiką konfederacijoje ir 
stengsis pervaryti rezoliuciją, 
kuri, jei ir neverstų, tai bent 
įgaliotų vietų ir valstybės fe- 
der. prašalinti iš unijų visus 
C. S. R. narius. Paskalai ėjo, 
kad sindikalistų revoliucionie
rių komitetai skilsią Maskvos 
Internacionalo klausimu, nes 
nebuvo jokia paslaptis, kad 
neoficialiniai delegatai, ku
riuos C. S. R. pasiuntė Raudo
nųjų amatinių unijų kongre
sai), buvo laikomi peržengu
siais duotus jiems įsakymus ir 
kad delegatų, pirmininkas To- 
masi, kuris pasirašė rezoliuci
ją drauge su Raudonojo Inter
nacionalo vykinamuoju komi
tetu, buvo privertas atsisakyti 
nuo sekretoriaus vietos svar
bioje Seinus federacijoje.

Bet mažumos skilimas Lillės 
kongrese neįvyko, kaip to bu
vo laukiama. Jos stiprumas 
apskritai buvo toks didelis 
(1,338 balsai prieš 1,556 ir sep
tyniolika federacijų, tarp ku
rių buvo keturios svarbiausios 
unijos. Francijos darbininkų 
judėjime — maitinimo, staty
mo amatai, gelžkeliečiai ir me
talų darbininkai), kad dešinie
ji buvo priversti kol kas laiky
tis susitaikomos taktikos. Pa
šalintos kuopos lapo priimtos 
kongresai! ir kada disciplinines 
įnešimas tapo paduotas balsuo
ti, jo išvaizda atrodė tokia ne
kalta, kad nei mažuiniečiai ne
pastebėjo japre nieko blo
go. Lillės kongresas atrodė 
pergale kairiesiems; abiejuose 
konfederacijos du Travail 
sparnuose skilimo priešai ma
ne, kad pavojus tapo sėkmin
gai pašalintas.
Dešinieji prigavo kairiuosius.
Bet tuojaus paaiškėjo, kad 

Lillės nubalsuota “nekalta” re
zoliucija, turi didesnę svarbą, 
negu buvo manyta. Dešiniųjų 
vadai pareiškė, kad jos pritai
kymas reiškia skilimą. Orga
nizacija žinom:) kaipo Comi- 
les Syndicalistes Revolutionnai- 
res yra visai svetimas ir visiš
kai priešingas konfederacijai 
du Travail kūnas. Buvimas C. 
S. B. nariu yra priešinga dis
ciplinai, lodei visoj? unijos, ar 
pavieniai, kurie pasilieka (do
mitės Syndicalistes Revolutio- 
nna iręs organizicijoj, yra au
tomatiniai, pašalinami iš kon
federacijos du Travail. Nei 
kiek nemanydami išsižadėti 
atsiskyrimo politikos, didžiu
miečių vadai dabar ėmės ašt
rių įmonių. Visoj Francijoj C. 
S. R. nariai buvo metami iš 
unijų ir mažumiečių unijos iš
skubamos iš darbo biržų (bour- 
scs du travail). Atsidūrę skili
mo akyvaizdoj Coniites Syn
dicalistes Revolulionnaires nu
tarė nusileisti. Jie sutiko su 
luo, kad jokia unija kaipo 
unija neprivalo laikytis C. S. 
R., bet stojo už pavienių na
rių teisę priklausyti tai organi
zacijai, kuri, kaip jie sakė, bu- 

federacijos du Travail kairiųjų 
sukilimas prieš karo darbi
ninkų vadus ir jų “union sac- 
ree’ politika buvo tolygus po
litinės organizacijos kairiųjų 
sukilimui prieš “tautinio gyni
mo” kovotojus. Abiejuose atsi
tikimuose sukilimas buvo neiš
vengiamas. Dabar, skilimui įvy 
kus, abiejose pusėse eina kal
bos apie galimybę vėl suvie
nyti organizuotų darbininkų 
jiegas. “Suvienyto fronto” pra
das jau turi daug sekėjų abie
juose buvusios socialistų par
tijos skyriuose; bet darbinin
kų judėjime skilimas dar. per 
daug yra naujas, kad galima 
butų rimtai kalbėti apie susi
vienijimą. Nėra abejonės, kad 
minios nori vienybės, vadai gi 
sako, kad jei valdžia pertoli 
varis puolamą vokiečių poli
tiką, tąsyk viskas gali atsitik
ti. Bet tuo tarpu tik revoliuci
nė padėtis galėtų suvienyti su
siskaldžiusią francuzų konfe
deraciją du Travail. —Ida 
Treat O’Neal, laikrašty Nation.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Naujieną piknikui besi
artinant

Naujienų metiniai piknikai 
kas metai suteikia Chicagos ir 
apylinkes progresyvei lietuvių 
visuomenei daug pasigerėji
mo, naujų pažinčių ir links
mumo. Be to, kas metai Nau
jienų piknikai) susirinkusi jau
nuomenė turi progos smagiai 
pasišokti, todėl kad į Naujienų 
metinius piknikus susirenka 
visa Chicagos ir apylinkės 
progresyvė ir pirmeiviška lie
tuvių visuomenė.

Šįmetinis Naujienų piknikas 
bus papuoštas ne tik papras
tais šokiais, bet ir įvairių įvai
riausiais žaislais.

“Naujienų” redaktorius d. 
Grigaitis, kaip girdėt, jau yra 
pasirengęs pasakyti labai žin
geidžią ir svarbią prakalbą 
apie (Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos darbuotę. Taigi, 
susirinkusi Chicagos ir apylin
kės lietuvių visuomenė turės 
progos ne tik smagiai pasišok
ti ir linksmai pažaisti, bet taip 
pat ir išgirsti pamokinančią ir 
žingeidžią d. Grigaičio pra
kalbą.

Geistina, kad jau dabar visi 
pradėtų rengtis į Naujienų pik 
niką, nes toki proga tik vieną 
sykį į metus pasitaiko.

Reikia tikėtis, kad Chicagos 
ir apylinkės lietuviai mokės 
šią nepaprastą progą tinkamai 
išnaudoti.

— Chicagietis.

Streikuojančią gelžkelie- 
čiy demonstracija ir 

prakalbos
Vakar streikuojantieji gelž- 

kclių dirbyklų darbininkai su
rengė paradą, kuris ėjo nuo 
61-mos ir Halsted iki Palik 
avė. ir AVhite City darže turė
jo masinį susirinkimą. Paro
de ir susirinkime dalyvavo 
apie 3,0(X) žmonių. Šitos de
monstracijos tikslu buvo išai
škinti plačiąjai visuomenei gel- 
žkėlių streiko priežastį ir jo 
stovį. Tą padarė gelžkclių 
mašinistų unijos vicc-preziden- 
tas Wm. Hannon. Jo aiškini
mu gelžkeliecius privertė strei
kuoti gclžkęlių kompanijos, 
padėdamos valdžios. Jos su 
gelžkelių darbo taryba panai
kino nacionalę sutartį, kuri 
buvo užtikrinusi darbininkams 
pakenčiamas sąlygas darbe ir 
leido numušti jiems algas iki 
tokio laipsnio, kad iš jų pra
gyventi jokiu bildu negalima. 
Kada darbininkai išėjo į strei
ką, valdžia tuojaus pasiuntė 
savo kareivius dirbykioms sau

goti, nors streikininkai neda
vė tam jokios priežasties,’ o 
kompanijos apkarstė dirbyklas 
Jungt. Valstijų vėliavomis ir 
laukė, kad streikininkai pabū
gę grįš tuojaus prie darbo. Bet 
streikininkai būdami organi
zuoti, visi laikosi vienybės ir 
nemaną grįžti prie darbo, 
kol. jie negaus patinkamų iš
lygų-

Susirinkusių ūpas buvo pa
kilęs ir visi karštai užjautė 
s t reik uoj autiems gelžkel ie-
čiams.

YLA IŠLINDO IŠ MAIŠO.
Vakar “Naujienose” jau 

buvo rašyta, kad visų srovių 
orpanizacijų atstovų konferen
cija, kuri įvyko pereitą nedėl- 
dienį West-Šide bažnytinėje 
svetainėje, pakriko, kuomet 
kun. česaičio vadovaujamieji 
katalikai užsispyrė įsprausti į 
trijų srovių komitetą Paskolos 
stočių apskritį.

Socialistai ir’ sandariečiai iš
ėjo iš konferencijos ir paliko 
salėje vienus parapijinių drau
gijų atstovus. Ką-gi šia nutarė 
veikti?

Pirmiausia nutarė, kad p. 
Bagdžiunas turi toliaus vesti 
susirinkimą, nežiūrint to, kad 
jisai norėjo pasiliuosuoti nuo 
tos pareigos (mat, jis kitą
syk maišėsi tarp tautininkų). 
Paskui jie nutarė rinkti apvai- 
kščiojimo rengimo komitetą; 
ir kada jie ėmė jį rinkt, tai vi
sai užmiršo tą dalyką, dėl ku
rio jie pirma kėlė < tokių smar
kių ginčų su kitom dviem 
srovėm.

Paskolos stočių apskritį li
kusieji svetainėje katalikai nu
tarė atidėt į šalį ir sudaryt ren 
gimo komitetą iš “apielinkių” 
(t. y. parapijų) atstovų. Ir p. 
Mickeliimas, kuris pirma labai 
graudžiai išmetinėjo socialis
tams ir tautininkams, kam 
“niekiną” jo organizaciją, ne
norėdami priimti ją į srovių 
komitetą, dabar neprotestavo; 
atpenč, jisai užgyrė naują ko
miteto rankinio būdą, pats su
tikdamas įeiti į komitetą, kai
po atstovas tam tikros apie 
linkės.

Tuo budu yla išlindo iš mai
šo. Karštos katalikų kalbėtojų

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

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 PHARMAGY
\ Cut Rate Drug

Quality & Service

3327 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0696

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
13607—M. Monkienė 13812—M. Stupeikis
13609—E. Jonuše vi čiene 18843—Z. Kondratavičiene
13630—J. Melnikui 13850—O. Mikšienė
13636—J. Kenfras 50297—M. Petrauskis .
13660—O. VisniauskaitS 50485—P. Trumpis
13679—V. Janusevičienė 50517—P. Dapkevičiutė
13687—U. Grigienė 50534—M. J. Mažeika
13695—I. Bakučius 50557—A. Sirustis
13720—A. Grigas 50569—A. Bukniene
13725—O. Skupiene 50570—E. šimkevičaitė
13753—D. Posaitė 50583—M. Stasaitienė
13767—-P. Jurevičienė 50590—O. Viičauskienė
13771--J. Krisiukėnas ‘ 75094—A. Tamulionis
13776—A. Lukauskylė 75108—M. Vasiliauskienė
13779—J. Labukas 85108—O. Krizienė
18788—J. Aišparas 85117—M. Zigmantienė
13703—P. Daugėla 90048—P. Vitkauskas
13797—M. Džiunienė 95016—Z. Trakaitė ■•

Kvitai su paėnįėję parašais randasi
“Naujienę” ofise.

deklamacijos, kad reikią “pa
gerbti” Paskolos stočių apskri
tį, buvo gryna veidmainybė. 
Jie norėjo tą organizaciją įs
prausti į tarpą srovių tiktai 
dėlto, kad jiems rūpėjo turėti 
komitete daugiaus tokių žmo
nių, kurie pučia į Čarneckio 
dūdą.

Gerai lodei padarė kitos sro
vės, kad atsisakė pasiduoti 
šitam “skymui”.

Katalikams ilgos “procos”
pavyko išaip-taip sulipdyti ko
mitetą iš keleto parapijonų. 
Bet į jį neįėjo nė vienas gabesnį 
Uis žmogus.

ŠERNO DRAUGŲ SUSIRIN
KIMAS.

Šiandie vakarą (rugp. 1) 
9:30 vai. bus šerno draugų su
sirinkimas Justino Kulio ap- 
tiekoje; Halsted, prie 33-čios 
gal. Visi suinteresuotieji “Dė
dės” Šerno likimu kviečiami 
būtinai atvykti pasitart svar
biu reikalu.

Šerno Draugų Būrelio
Valdyba.

PLĖŠIKŲ AUKA.
Anksti sekmadienio rytą 

kampe Franklin gat. ir Grand 
avė. du plėšikai gal mirtinai 
sumušė Albert Steahnke, 26 m. 
amžiaus, 156 W. Grand avė. 
Įtartieji piktadariai suimti.

SEVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

pa lei^vinimę per varibjinię

I5EVERA5H 
reguLATORB

S

Motorui StIpr’ų-foj a u s

Pa Grsrte, kad jisai yra 
veiksmingas ^su^ražimui spėkp 
sureguliavimui moteriškę 
funkciję ir suteikia sistemai 
sveikę, ąormališkę padėjimu

i KAI HA *1.2.5
Klobskiie pas aptiekoribs.

i

Ui PARDAVIMĄ JAUNUO
LIUI MUNŠAINO GAVO 

METUS KALĖJIMO.
Felix Gablonsky, 3238 Wall 

gat., tapo priteistas vieniems 
melams kalėjimai) už pardavi
mą 14 metų amžiaus jaunuo
liui, John Piosecki, 3841 Cot- 
tage Grove avė., munšaino.

(Sega ant 6 pusl.l.

Keistai jautiesi 
sulaukusi pusamžio

Moterys turi žinoti kaip 
Lydia E. Pinkham Vegeta- 
ble Compound gelbsti šiame 
mėginimo periode.

Sheboygan, Wisconsin. — “Silpno- 
jau, pailsusi buvau ir nervuota, kad 

negalėjau savo 
darbo stuboj atlik
ti, naktimis nega
lėjau užmigti ir 
visoki keistumai 
kankino, kad net 
maniau, kad jau 
kas blogo su ma
nim yra. Galop 
nustojau ir dakta
rus lankyti, bet 
mano draugės pa
tarė imti Lydia E.

Pinkham Vegetable Compound. Iš
naudojus pirmą butelį, galėjau ge
riau miegot ir taisytis. Išnaudojau 
septynis butelius, o dabar esu laimin
ga ir nejaučiu blogo jausmo”. — Mrs. 
B. LANSER, 1639 N. 3rd St., She
boygan, Wisconsin.

Moterys įžengiančios į pusamžį, 
daugiau naudos gali gauti iš Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound. 
Laike šio laiko, daugybės visokių 
įvairumų gyvenime pasitaįko, ir iš 
nekuriu išsivysto sunkios ligos.

Malencholija, nerviškumas, erzu- 
mas, galvos skaudėjimas ir svaigulys 
yra dalis simptomų. Lydia E. Pink
ham Vegetable Compound yra natų- 
rališkas atitaisyt'ojas, ypatingai. yra 
pripažintu prigelbėtoju gamtai sau
giai pergyvent šį laiką. Kodelgi ge
rai ne išmėgint?

------------------------------------------------N
Serganti 'žmonės yra užprašomi 

pasit&A su D r. Ross.
DYKA&PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

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

UR. B. M. ROSS
35 South Dearbąrn St.

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

L-------- ------—__ _ __________ >

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 Ę. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta

Telephone Central 3362
18Ž4 Wabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakara 
Rezidencijos tel. Kedzio 7715 

------------- --------------------------------1/ U—-- ----- --- __ - ■ . ■ ------ ■ A----- 4-.^--
’DAVID RUTTER & CO.,]

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retai! 

kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Katalogas
Visų musų geriausių kompoztorių 

nvuzikališki veikalai-gaidos; kaip tai 
dainos dėl solo, duotų, chorų ir lietu
viški šokiai įvairiems instrumentams, 
lietuviškų rekordų, taipgi lietuviškų 
meliodijų VOLELIAI dėl “Players Pi
ano” ir įvairių lietuviškų knygų. KA
TALOGĄ pasiunčime visiems ant pa
reikalavimo dykai.

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted Sf., 

Chicago, III.

Fine for Lumbag e
Musterole drives pain away and 

brings in it3 place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, vvhite ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in, jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS 

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

arba ■ ’
435 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

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

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

_Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl 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. Nedėliomjs 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
V—. - -.j

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Ganai 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

* ..... 4

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisais yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

84G4 So. Halsted St. Chicago, III.
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR. j. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso va!.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicago, 
. ....  ........... ...../
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NAUJIENOS, Chicago, HL

Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

VĖL “VALO" CHICAGO.
Pereitų šeštadienio vakarų 

policija padarė kratas įtartuo
se nedorybės platinimo na

va ik inų 
areštuota

muose. Merginų ir 
lokiuose namuose 
suviš šimtas.

Policijos nuovadų 
niai tvirtina, kad daugeliui to
kių namų savininkams buvo 
pranešta apie kratas iš anksto, 
nes policija nuvykus rado juos 
uždarytus.

kosi nutarta susidėti su kitom 
vietos draugijom lietuvių drau
gijom ir surengti apvaikščio- 
jimų pažymėjimui ' Lietuvos 
pripažinimo. Tuo darbu rūpin
tis likosi išrinkti delegatai. 
A p va i k šč i o j imas pažy mė j i mui 
Lietuvos pripažinimo, rodos, 
kaip tik ir tinka rengti Cicero 
Lietuvių Organizacijų Sąjun
gai, nes ir patirimai rodo, kai 
organizuotas kūnas visuomet 
kur kas galingesnis ir reikš
mingesnis. Ir reikia tikėtis, 
kad sųjunga pasirodys, kaipo 
veiklus kūnas šiame momente. 
Tad, vyrai, darban, nes laikas 
trumpas. — Teisingas.

GIRTUOKLIUI PATARĖ PRA
DĖTI EŽERE IR BAIGTI 

JUROSE...
“Tegul pradeda ežere, jei jis 

jau taip ištroškęs. Ir kai ten 
nebebus vandens, tai tada ga
lės pradėti jnrėsė, tai buvo 
toks teisėjo patarimas, kai T. 
Adler’io, 2224 W. Homer gat., 
advokatas pareiškė, kad jo 
klientų “privertus girtuok
liauti” jo (kliento) žmona sa
vo pasielgimu.

Adler tapo padėtas ant pro- 
bacijos.

1 UŽMUŠTAS, 7 SUŽEISTI.
Vakar rytų nelaimes su au

tomobiliais gatvėse vienas 
žmogus tapo ant vietos už
muštas, o trys moterys ir ke
turi vyrai pavojingai sužeisti.

NORTH SIDE. 
Delei protesto mitingo.

Northsidiečiai tikrai susido
mėję rengiamuoju Draugijų 
Sųryšio protesto mitingu prieš 
Johnsono bilių suvaržančiu ne- 
piliečius ateivius. Kuomet pas
klido žinia, kad Sų ryšis yra pa
ėmęs Wicker Park svetainę 
rugpjūčio 18 <1., tai visi tik ir 
kalba, kad tų susirinkimų 
reikių padaryti tokiu sėkmin
gu, kokio northsidiečiai nėra 
turčie. Taigi reikėtų netik 

ko- 
Tai 
mi-

northsidiečiams, bet ir kitų 
lonijų lietuviams remti, 
bus bene pirmas protesto

ne gg. Sako, kad ta nelaime 
įvykus dėl per greito važiavi
mo.

Draugijų Sąryšio komisija 
prie protesto mitingo baigia 
rengtis. Kad mitingų padarius 
įvairesniu, bus surengta pro
gramas. Įžangos nė kolektų 
nebus. ,

ŽMONA NUŠOVĖ VYRA.
Mrs. Gladys T. Kirkiaw, 

4906 So. Michigan avė., prane
šė policijai, kad ij vakar nu
šovus asvo vyrų už tai, kam 
jis ja mušdavęs.

Liepos 27 d. Sųryšio dele
gatų susirinkimui buvo pateik
ta rezoliucija, kuri bus pasiū
lyta mitingui rugpjūčio 18 d. 
šių rezoliucijų draugijų 
galai vienbalsiai priėmė.

Kad šį reakcijjnį pasimoji- 
mų atremt, visų ^pareiga pro
testo mitingų rcnįti!

— Jonas.

dele-

Lietuviu Rateliuose
CICERO.

Draugystės Lietuvių, Tvirty
bės pusmetinis susirinkimas

Susirinkimasda? — Red.).
dėl vasaros karščių buvo nes
kaitlingas. Suprantama, prie 
tokių aplinkybių daug kas nu
veikti. Tečiaus visgi šis tas 
yra veikiama. Tat ne be reika
lo kiek laiko atgal j 
šė Naujienose, kad 
veikli ir tvirta. Butų 
jaina, kad p. Narys 
parodytų draugijos 
ir jos tvirtumą. Toje

visuomet

žinutė
je kai]) tik vietoj Zeceris klau
sė, kas draugijos yra veikia
ma, nes mat p. Narys nieko 
apie tai savo žinutėj nepažy
mėjo. šiame susirinkime nu
tarta rudeniop surengti balių 
draugijos naudai. Taipjau li-

VARONIKA JUKNIENĖ
Po tėvais Černauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 31 d., 2 vai. po pietų, su
laukus 36 metų. Paėjo Klovai
nių vai., Bešuonių kaimo, Šiau
lių apskr. Amerikoj išgyveno 
15 m-etų. Paliko nubudime vy
rą Aleksandrą, sūnūs Ignacą, 
Alfonsą ir Joną, dukrelę Stanis
lavą. Lietuvoj senus tėvus, brolį 
ir trys seserys, Amerikoj vieną 
brolį. Velionės lavonas randasi 
3225 Auburn Avė. Laidotuvių 
diena bus pranešeta vėliau. ■

WEST SIDE.
D-ro V. Kudirkos Draugijos 

susirinkimo.
Praeitų šeštadienį, liepos 29 

d., Meldažio salėj Dro V. Ku
dirkos Dr-ja laikė savo pus
metinį susirinkimą. Susirinki
mas buvo šauktas atvirutė
mis; svarbiausia buvo jo už
duotis, tai apsvarstyti ar ver
ta šiai draugijai prisidėti prie 
draugijų susivienijimo, kuris 
buvo proponuojamas kaikurių 
Westsidės draugijų iniciatyva. 
Mat šioj pylinkėj • yra keletas 
mažų draugijėlių, kurios, iš
skiriant Dr. V. Kudirkos Dr-jų, 
kaip girdėti, stovi ant bedug
nės kranto. Kad išsigelbėjus 
nuo tos pražūties, jos ir suma 
nė susidėti kelios į daiktų, kad 
sutverti vienų didelę draugijų. 
Jos pakvietė ir Dr. V. Kudirkos 
D-jų prie to prisidėti. Ir Di\ V. 
Kudirkos D-ja buvo išrinkus 
savo delegatus, kad jie pasi
teirautų kas link to sumanymo. 
Delegatai pranešė, to susivieni
jimo nieko nesiklausę jau pu
sę konstitucijos turį parašę 
busimųjam susivienijimui. Jie 
pasielgė taip, kaip tas prūselis: 
pamatęs voverę medyj, jis jau 
puodų užkaitė. Apsvarsčius 
šį klausimų nuodugniai, pasi
rodė, kad musų draugijai vi
sai nėra reikalo dėtis prie ko
kių nors sąjungų ir išsižadėti 
savo teisių, kadangi ji yra ga
na stipri nariais ir finansais. 
Dr. V. .Kudirkos D-ja nutarė 
atšaukti savo delegatus.

VVestsidės Viešojo Knygyno 
valdyba prisiuntė bilų sumoj 
12 dol. ir pareikalavo, kad ši

IŠ

Žmonės, nežinia dėl kokių prie
žasčių, pradėjo neužjausti šiam 
piakilniam darbui. Paskutiniu 
laiku rengtasis piknikas visai 
nepavyko: netik kad nepada
ryta pelno., bet dargi atlaikyta 
daug nuostolių. Po to, kny
gyno kambarių savininkas pa
tyręs šitokį knygyno smūgį iš
sigando, kad jam bus neužmo
kėta renda ir pareikalavęs kny
gyno delegatų, kad jie kuogrei- 
čiausia iškraustytų knygynų iš 
jo kambarių, o kad ne, tai jis 
išmėtysiąs knygas gatvėn. Dc- 
1 gatam nebuvo kas daugiau 
daryti, kaip pildyki jo įsaky
mus. P-as M. Meldažis sutei
kė vietų knygoms savo salėj, 
kur jos dabar ir stovi sukrau
tos. Sako, kad užinteresuotų 
draugijų delegatai nemaną lik
viduoti knygynų ir prie pirmos 
progos stengsis surasti* tinka
mus jam kambarius ir atgai
vinti jį. I

Raštininkas skaitė laiškų (ne
žinia keno prisiųstų) kuriame 
buvo kviečiama ši draugija pri
sidėti prie protesto prieš p. 
Johnsono bilių, varžantį atei
vius ir prisiųsti savo delega
tus į konferencijų, kuri įvyks, 
rodos ^rugpiučio 20 d. Melda- 
žio salėj. Raštininkui perskai
čius laiškų, vienas narys pa
prašė raštininko paaiškinti kas 
tų laiške prisiuntė. Raštinin
kas pažiūrėjęs į laiškų pasakė, 
tad jis nežinąs. Tada kampe 
atsistoja vienas vyras, kuris 
jasisakė esąs delegatas iš 20 
draugijų konferencijos ir ži
lus visų reikalų. Jis aiškino, 

kad liepos 9 d. 8 distrikto 
“Darb. Partija” turėjusi kon
ferencijų ir nutarusi šaukti 
viešų visų draugijų konferen
cijų, nežiūrint skirtumo drau
gijų nei srovių nei pakraipų. 
Apsvarsčius šį klausimų drau
gija nutarė pasiųsti tris savo 
delegatus į minimų konferen
ciją.

Buvo prisiųstas laiškas iš L. 
I). L. D. 45 kuopos, kviečian
tis prisidėto prie tos draugijos 
išleidimo knygų, šitas laiškas 
sukėlė truputį ginčų, bet pava
rius agitacijų gaivalams iš bol- Į 
ševikų. abazo, visgi pavyko 
gauti iš draugijos iždo 10

C

18-
do-

Delegatai iš Friends of So- 
viet Russia Liet, skyriaus pra
nešė, kad per “Tag Day”, ku
ri buvo nesenai Chicagoj, su
rinkta 31,(XX) dol. aukų. Dele
gatas pranešė, kad rugpiučio 
27 <1. yra rengiama didelės ris- 
tynės Colliseume Rusijos pa- 
volgės distrikto gyventojų nau
dai. Delegatas priminė, 'kad, 
girdi, šįmet jau užaugo javų 
bado zone, todėl maisto jau 
gal nebereikės siųsti, bet, girdi 
darbas nebus sustabdytas; jis 
bus nukreiptas kiton pusėn, bū
tent, rinkti aukas atstatymui 
inventoriaus, gyvulių ir tt. ba
daujančiojo zono, supirkimui.

ši draugija buvo 
š imyniškų 
verly Hill 
vė truputį

išvažiavimą 
miškuose,

surengus
Be

kūnis da-

gyvuoja 
vis atlie-

MARIJONA 
MARCINKEVIČIENE

Mirė liepos 29 d. Laidotu
vės įvyks utaminke, rugp. 1 d., 
iš namų 1922 Wilmot Avė., į 
šv. Mykolo bažnyčią 8:30 vai. 
ryto ir į šv. Kazimiero kapines.

Kaz. Marcinkevičius 
su visa šeimyna.

yra nuostoliai pikniko, kurį 
rengė :Westsidės draugijos to 
knygyno naudai. Bilą nutar
ta išmokėti.

Buvo patirta, kad pastaruo
ju laiku Westsidės Lietuvių 
Viešasis Knygynas sustojo gy
vavęs ir nežinia ar pavyks jį 
atgaivinti. Jau kiek laiko at
gal šis knygynas blogai stovė
jo finansiškai ir draugijos, ku
rios jį palaikė kartas nuo kar
to turėjo iš savo iždo padengti 
jo nuostolius. Būdavo daro
mi baliai bei kitoki parengi
mai, bet vis nepavykdavo,

Šiaip ši draugija 
gerai, tik valdyba ne 
ka prideramai savo užduotį. 
Pav., pirmininkas nežinia kur 
prapuolė ir nesilanko susirin
kimuose. Nutarta pajieškoti 
jo su registruoto laiško pagal
ba. — Ex-komunistas.

Pranešimas važiuojat! 
tiems Lietuvon su Nau

jienų Exkursija
Visi kurie rengėtės va

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

Kurie nėra dar gavę, ma
lonėkite atsilankyti į Nau
jienų ofisą 1-mą dieną rug
piučio, 10 vai. ryto, atsineš
dami su savim pasportą 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 kartu su savo pa
žįstamais, o vedusieji su sa
vo moterims.

Pranešimai
A. L. T. S. 75 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks seredoje, rugpiučio 2 
d., 8 vai. vak., Dom. žemaičio svetai
nėje, So. Union Avė ir 18 gatvės. Vi
si nariai putinai atsilankykit, nes yra 
daug svarbių reikalų. — Vaidyba.

Bridgeport. — Drugystė Saldžiau
sios širdies Viešpaties Jėzaus laikys 
mėnesinį susirinkimą utaminke, rugp. 
1 d., 7:30 v» v., svet. po num. 3301 S. 
Morgan gat. Visi nariai laiku susi
rinkite, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. — A. Mosteiko, rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAl
JIEŠKAU SAVO DĖDŽIŲ GYVE- 

nančių Amerikoj: čapinskų Stanislo
vą ir Ignacą. Paeina Šiaulių apskr., 
Klovainių valsčiaus. Malonėkit atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą arba 
kas juos žinote, malonėkite pranešti.

PETRAS BUTKUS, 
Milicijos, Šiaulių miesto, Šiaulių 

apskr., Lietuva, (Lithuania).

ATSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

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

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos ar našlės, tik negyvanašlės, nesę- 
nesnės 25 metų. Aš 29 metų vaiki
nas. Meldžiu su pirmu laišku ir pa
veikslą prisiųsti.

J. J. J., 
General Delivery, 

Chicago, Iii.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apy
linkėj. Įsteigta 84 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai /ia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawn<lale 0114. — Visi 
Skyriai. ?a<)‘‘ >• n d *i, ,------ ............... ....... ....

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, ferai greitai bus, 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, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

PRANEŠIMAS
Pranešu savo pažįstamiems ir drau

gams, kad atidariau smagią užeigą dėl 
lietuvių su minkštais gėrimais. Atsi- 
lankusius užganėdinsiu su šaltais ir 
kvepiančiais cigarais..

JURGIS GAVĖNE, 
Spring and Water Sts, Waukegan, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARENDAVOJIMUI 

baris vienam ar dviem 
nams.

3342 Union Avė. 
3-ios lubos

kam- 
vaiki-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

Kreipkitės:
Superintendento Ofisas

OPPENHEIMER CASING 
1016 W. 36th St.

CO.,

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 DARBININKU
MOTERŲ

RE1KIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st 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 gali uždirbti gerų alga. 
Taipgi, galime panaudot mergi
nas lengvam prie mašinų darbui.

CONTINENTAL CAN, INC.
2201 S. Halsted St.

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

LUSTIG’S 
Department Store

3410 So. Halsted St.

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

REIKIA patyrusių operuotojų 
marškinių darbui.

KINGLEY SHIBT CO.
337 S. Franklin St.

REIKIA PATYRUSIŲ MERGINŲ 
punch press operuotojų — nuo šmotų 
darbas, galima padaryt gerus pini
gus — vai. nuo 7 iki 5; subatoj iki 
pietų.
CASSADY FAIRBANKS MFG. CO., 

6126 So. La Šalie St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA virėjo vyro ar mo
ters, kuris nors dalinai butų su 
tuom darbu apsipažinę.

1841 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

REIKIA TRIJŲ LIETUVIŠKAI 
kalbančių pardavėjų, kurie galėtų ma
tytis su lietuviais biznieriais. Gali' 
padaryt iki $100 į savaitę. Šis ne 
stakas, bondsai arba real estate. Taip
gi reikia salesireanagerio. Kreipki
tės, kambaris 970 — 508 So. Dear
bom St.

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

301 Security Bldg.
189 W. Madison St.

Klauskit Mr. Samuel P. Weiss

REIKIA tvirto vyro dirbti 
prie raidžių renkamos (typeset- 
ting) mašinos. Nuolatinis dar
bas. Ateikite pasirengę dirbti.

1338 W. 22nd St.

REIKIA 10 beef boners, gera 
alga, nuolatinis darbas; ateikite 
su įrankiais.

942 Fulton St.

REIKALINGAS GERAS STUVĖ- 
ia« mokantis vesti siuvėjo dirbtuve, 
prie senu ir naujų rūbų. Atsišaukite 
greitai laiku.

F. J. OVERLING,
751 W. 32nd St..

Tel* Boulevard 5201

t;;Ut^njnfaįs, Rugtfufid 1, ’22

RAKANDAI
TURIU parduot rakandus j 

tris dienas; galima ir tuos kam
barius nurendavot. Kreipkitės 
nuo 5 iki 8 vai. vakare.

•701 W. 31st St.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU 3 TROKUS: 1 PE- 

ckard 2 tonų ir du Fordai po 1% to
nų. Steake arba Express body. Par
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
3227 S. Halsted St.

PARDAVIMUI barbernė, ^4 
krėslai, ir 4 kambariai gyveni
mui. Renda tik $50. Randasi 
naujoj lietuvių kolonijoj.

5520 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Mexwell 1920, 5-kių sėdynių, nauji 
tairai, self starter ir elktrikos švie
sa. Labai geram padėjime. Parduo
siu už $200.00. Galima matyti va
karais po 6 vai..

2423 W. 46th St.
Tel. Lafayette 1329

PARDAVIMUI MEXWELL AUTO- 
mobilius, 5 pasažierų, 1919 modelio, 
viskas geram stovyj, 2 extra tairai, 
spot lempa, viską aukauju už tris 
šimtus. Kreipkitės adresu: M. Mise- 
vičiutė, 4630 So. Ashland Avė. ant 2 
lubų, Room 1, Phone Yards 6079. 
Kreipkitės tiktai vakarais nuo 6 Zff* 
8 išskyrus pėtn. ir nedėlią.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BARBERNĖ IR 

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

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI generalė krau
tuvė: hardware įvairaus painto 
— malevų. 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 grosernė ir bu 
čeraė, biznis cash, gerai išdirb
tas, apielinkė visokių tautų ap
gyventa. Parduosiu pigiai, nes 
greit išvažiuoju į Lietuvą, 2900 
Lowe Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Biznis cash. Visokių 
tautų kolonijoj. Labai geroj 
vietoj.

5342 S. Fairfield Avė.
.f f‘

PARDAVIMUI 4 kėdžių bar
bernė; geras biznis su pagyve
nimui kambariais — pigiai.

• 1556 Wabash Avė.

PARDAVIMUI shliunas, se
nas ir geras biznis, apielinkė ap
gyventa vokiečiais ir airiais.

2956 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI barbernės fix- 
tures — viskas, kas tik yra rei
kalinga barbernei. Visai biskį 
vartoti, atrodo kaip nauji. Par
duosiu labai pigiai. 3357 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI PIGIAI RESTAU- 
rantas, gera vieta, ilgas lysas. Su
prantančiam biznį žmogui, galima pa
daryti gerus pinigus. Pardavimo 
priežastis — partnerių nesutikimas.

Kreipkitės:
3343 Broadway

PARDUOSIU SAVO GERAI Ap
mokantį soft drink parlor, lietuvių 
kolonijoj, netoli 30-tos ir Halsted St., 
su praperte. Kaina $10,000. Jai no
ri bargeno tai kreipkis tuoj.

FRANK M. KOBEL, 
2536 So. Harding Avė. 

Tel. Lavvndale 8057

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
graži, nedidelė vieta, gera bile ko
kiam bizniui. 2 metų lysas: 1 me
tą $35, antrą $40. Du pagyvenimui 
kambariai; pardavimo priežastis — 
liga.

646 W. 14th St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė už 

gana prieinamą, kainą.
4422 So. Donore St.

NAMAI-2EME
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 komigion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

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

PARDAVIMUI namas su sa- 
liunu; gera vieta lietuviui; biz
nis išdirbtas. Priežastis pardavi- 
md važiuoju iš miesto. Atsišau
kite, 1721 S. String St.

PIGIAI 175 AKERIŲ GEROS ŽE- 
mės fauna pardavimui ir visi budin- 
kai: namas geras, 8 kamabriai, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, 15 vištų 
Ir visi įrankiai. Kaina $4,000; į mo
kėt $2,000 likusius ant ilgo ir lengvo 
išmokesties. Taipgi turiu mažų ir 
didelių farmų ant pardavimo. Rašy
kit Mr. B. Galio, West Leyden, N. Y. 
R. F. D. 1.

PARDAVIMUI 4 PRAGYVENIMŲ 
stuba ir ekstra lotas. Tinka bizniui. 
Kaina $11,500.

Kreipkitės:
2612 So. Harding Avė., 

pirmso lubos užpakalyj, 
po 5 vai. vak.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ NAMAS, 
akmens priekis; saliunas ant pirmų 
lubų, gyvenimui kambariai užpakalyj. 
Daro gerą biznį, skersai gatvekarių 
stoties; 6 kambariai ant viršaus; ga
ro šiluma, viskas up-to-date. Vertas 
$15,000, parduosiu už $13,000. Cash 
$4,000. 1634 W. 69th St., kampas 
Marshfield Avė.

PARDAVIMUI 8 LOTAI, 30x125 
pėdų kiekvienas; vienas blokas nuo 
Marųuette Parko, netoli lietuvių mo
kyklų ir bažnyčios. Cindriniai šaly- 
gatviai, suros, vanduo, medžiai, medi
niai namai daleidžiama statyti. $375 
kiekvjepas, arba $2,900 iž visus. K. 
P. Murphy, 7927 S. Marshfield Avė., 
Tel. Stewart 4013.

PARDAVIMUI MŲRINIS 3-JŲ 
aukštų bizniavęs namas, saliuno už
pakalyj 4 dideli ’ kambariai, ant vir
šaus iš priekio 2 flatai po 5 kamb. iš 
užpakalio du flatai po 4 kamb., cimen- 
t«otas skiepas, gasas elektra, ren- 
dos $150.00 į mėnesį, vertas $16.500 
bet dęl nesutikimo partnerių parduo
siu su visu bizniu. Pianai $1.500, už 
$13.500. AUišaųkit greitai, 3212 So. 
Wal1ace St, TbL' Ęoulevard 8979.

STOCKAl-SĖBOS
Mes spperkame 

LIETUVOS BONUS 
augšČiausia dienos kaina 

L. KAUFMAN & CO., 
State* Bank 

114 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

• \ ♦ -V

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialia vakarinis klesos biz
niavome merginoms, pasisiuvlmui 
sau dresis.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininki.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname i patrini padarymui, 
kirpimo, pritaikymo fr siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama maliną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių iapose. (

Master Sewing School
Prindpalas 

JOS F. KASNICKA 
190 Nortk State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.




