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Nedaug kasyklų bandys atsidaryti
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Išardė ją rusų reikalavimas 
pripažinimo. Nutarė patarti 

niekam nedaryti sutarčių 
sy Rusija. 

I---------- -
HAAGA, liepos 20. — Inter

nacionalinė konferencija Rusi
jos reikalais užsidarė šiandie 
5:30 vai. vakare. Konferenciją 
uždarė ne-rusų i komisija, po 
to kaip ji priėmė rezoliuciją, 
kad kiekviena dalyvavusi kon
ferencijoje valstybė panaudos 
savo įtaką ir neleis savo pilie
čiams priimti iš Rusijos kon
cesijas, kurios liečiasi svetim
šalių valdomas nuosavybes. 
Buvo skaitytas Jungt. Valsty- 

kuriame 
užgina

jų valdžios laiškas, 
VVashingtono valdžia 
šį nusistatymą.
Pajro dėl reikalavimo pripa

žinimo.

ir išro- 
atsinau- 
susitari-

HA AG A, liepos 20. — Konfe
rencija Rusijos reikalais urnai 
užsibaigė. Kada nišai pradėjo 
rodytis nuolaidesniais 
dė, kad konferencija 
jins ir gal prieis prie
mo, taip rusai vėl pasidarė ne
pastovus ir griežtesni.

Štai delko užsibaigė konfe
rencija:

Pertraukoje vakarykščių su
sirinkimų galva Rusijos dele
gacijos Maksim Litvinov pra
nešė Anglijos delegatams, kad 
jei Rusijos valdžia paskelbs 
savo pripažinimą Rusijos inter
nacionalinių obligacijų (karo 
skolas ir atlyginimą už konfis
kuotąsias privatines nuosavy
bes), sovietų valdžia pasitiki, 
kad ji tuojaus bus visų valsty 
bių pripažinta de jure. Delei 
pastatymo tokios sąlygos susi
tarimas pasidarė negalimas ir 
konferencija turėjo užsidaryti.

šiandie ne-rusų komisija lai
kys susirinkimą priėmimui 
raporto, bet tai yra tik forma
lumas. Prancūzai pasiūlys su
tartį, kad talkininkai ir neutra- 
linės šalįs nepriimtų jokių kon 
cesijų iš Rusijos, kurios api
ma svetimšalių valdomas nuo
savybes. Francija tuo reikalu 
tarėsi ir su Jungt. Valstijų 
valdžia ir pastaroji yra nusis- 
prendusi uždrausti savo pilie
čiams priimti kitų svetimšalių 
nuosavybes ir pareiškė, kad ji 
pasitiki, kad ir kitų šalių pilie
čiai padarys tą patį (t. y. ne
ims) su amerikiečių nuosavy
bėmis Rusijoje.

Valdžios pranašas 
šioj o pašto bokšte 
gai ir apielinkei 
šiaip:

šiandie —galbūt 
biskį šilčiau.
• Saulė teka 5:32
8:20 v. Mėnuo teka 2:51 v. n.

vyriau- 
orą Chica- 
pranašauja

nepastovus

leidžiasi

Krizis Lenkijoje febe 
sitęsia.

Pilsudskis nepatvirtino Kor- 
fanty sudalyto kabineto.

VARŠAVA, liepos 20. 
Lenkijos p rezidentas Pilsuds
kis šiandie atsisakė patvirtinti 
premjero Adalbert Kopfain'ty 
sudarytą kabinetą.

Delei to prezidento atsisaky
mo patvirtinti naują kabinetą 
seime kilo didelis triukšmas.

(M misteri n is krizis Lenkijoj 
tęsiasi jau porą mėnesių ir 
visą laiką medžiojama minis- 
terių, bet jų negaunama, bent 
tokių, kurie galėtų įgyti did
žiumos seimo pasitikėjimą. 
Lenkijoje šiuo laiku eina smar
ki kova tarp atgaleivių ir visų 
kiek pažangesnių partijį. Pre
mjerui Ponikotvskiui susibykus 
su Pilsudskiu ir rezignavus, 
daugiau kaip mėnesį laiko j ie
škota naujos ministerijos. Pa
galios rasta Artūrą Slivvinskį, 
kuris sudarė kabinetą, kuris 
kaip sako kairesni lenkų laik
raščiai, buvęs gana pažangus ir 
susidedantįs iš taikos šalinin
kų. Taikos šalininku buvęs 
ir naujasis užsienio reikalų mi- 
nisteris Narutovičius. Tas kabi
netas klerikalams ir visiems 
kitiems atgaleiviams nepatiko 
ir jį seimas, kuriame atgalei- 
viai turi didžiumą, jį nepatvir
tino. Delei to Sliwinskio ka
binetas turėjo rezignuoti liepos 
7 d. Tada seimo “vyriausioji 
komisija” paskirė sudaryti ka
binetą kraštutinį atgaleivį, A- 
dalbertą Korfanty, kuris kiek 
laiko atgal vadovavo lenkų mai 
štu Silezijoje, kada lenkai bu
vo pradėję pulti ir žudyti Si
lezijos vokiečius. Jis ten buvo 
sudaręs ir nepriklausomą nuo 
Lenkijos Silezijos valdžią. Kor
fanty yra didelis Pilsudskio 
priešininkas ir Pilsudskis jį 
atsisakė patvirtinti kaipo pre
mjerą, skaitydamas, kad jį 
sudaryti kabinetą neteisėtai pa
skyrė “vyriausioji komisija”, 
o ne visas seimas. Kada Kor
fanty, nepaisant Pilsudskio rei
kalavimo rezignuoti, vistiek 
sudarė savo kabinetą, Pilsuds
kis atsisakė patvirtinti ir visą 
kabinetą, kaipo neteisėtai su
darytą, nes sudariusis jį Kor
fanty nėra patvirtintas premje
ru ir todėl neturintis teisęs 
kabinetą sudaryti. Bet Korfan
ty remia seimo atgaleiviai. To
kiu būdu kova tarp seimo ir 
Pilsudskio pasidarys dar aš
tresnė. Kas išeis pergalėtoju 
toje kovoje, dar sunku numa
tyti. Krizis gali privesti prie 
iširimo seimo ir paskelbimo 
naujų rinkimų prezidento ir 
seimo — jei Lenkams kada- 
nors pasiseks sudaryti kabinę- 
tą).

BELLAIR.E, Ohio, liepos 20 
— Pittsburgbo gyslos kasyklų 
savininkų asociacijos, kuri kon 
traliuoja daugelį kasyklų Ohio. 
valstijoje, sekretorius Albison 
paskelbė, kad nebus bandoma 
atidaryti nė vienos tai asocia
cijai priklausančios kasyklos, 
nepaisant prezidento Hardingo 
įsakymo.

Tuo pačiu laiku vietos ang
liakasių prezidentas Tedvinka 
paskelbė, kad jei kasyklos ban
dys atsidaryti ir dirbti pagelba 
streiklaužių, tai unija atšauks 
visus paliktus kasyklų prižiū
rėjimui darbininkus, kaip pu m 
puotoj ils ir k.

Pietinės Ohio dalies kasyklų 
savininkai sako, kad greičiau
sia nė vienos kasyklos ten ne
bus atidaryta iki nebus pilnai 
susitaikinta su angliakasiais.

Niekurie kasyklų savininkai 
rytinėj Ohio dalyj gal ir ban
dys atidaryti vieną-kitą kasyk
lą, bet ir tai pačias mažąsias.
Nieku rios Pennsylvanijos ka

byklos paskelbė, kad jos atsi
darysiančios “prezidento Har
dingo noru”, bet angliakasiai 
griežtai pareiškė, kad jie prie 
jokių aplinkybių negrįš į tas 
kasyklas. Streiklaužių kasyklos 
gauti ■ vistiek negalės, todėl jei 
ir “atsidarys”, tai vistiek ne
galės kasti anglių. Dar nė vie
na kasykla neatsidarė, bet vie
na Pennsylvanijos anglių kom
panija paprašė prisiųsti karei
vius saugoti kasyklą, kurią 
bus bandoma atidaryti.

LANSING, Mich., liepos 20. 
—- Michigano gubernatorius 
Grocsbeck pasiuntė prezidentui 
Hardingui telegramą, prašyda
mas federalinės valdžios užgy- 
rimo sumanymo, kad valstija 
paimtų savo kontrolėn ar ope
ruotų visas anglių kasyklas Mi-

Geležinkeliečiai turėsią pasi
duoti už dviejų savaičių, sako 

Jewell.

Italijos kabinetas rezig 
navo. Lietuvos žinios

Raginsią valstijas užgrie 
bti kasyklas.

Jei dabartinis prezidento Har- 
dingo pienas atidaryti kasyklas 

nueis niekais.

WAISUINGTON, liepos 20.— 
Valdžia svarsto apie naują pie
ną sulaužyti angliakasių strei
ką, jei dabartinis prezidento 
Hardingo įsakymas atidaryti 
ir oiM'.ruoti kasyklas nueis nie
kais ir neduos pasekmių, t. y. 
nepavyks juo sulaužyti anglia
kasių streiką. Kadangi federa
linė valdžia neturi konstituci
nės galios užgriebti kasyklas 
ir net jas reguliuoti, tai pie
nuojama atsišaukti į visas val
stijas, kad jos užgriebtų ir pa
imtų - savo kontrolėn, taipjau 
ir operuotų visas anglių kasyk- 
’as, kokios yra jų rybose. Val
stijos esą turinčios didelių ga
lių ir galinčios netik algas nu
statyti, bet nustatyti ir anglių 
kainas. Kelios valstijos jau 
operuojančios kasyklas ir gana 
sėkmingai. Bet kad tai galį 
•suardyti angliakasių uniją, tai 
tas pasiūlymas valstijoms bu
siąs duotas kaipo paskutinė 
priemonė, kada nebeliksią jo
kios išeities ir būdų užbaigti 
angliakasių streiką.

Bet ir valstijoms paėmus 
kasyklas visgi kas-nors turės 
kasti anglis, reikės angliakasių, 
o kaip galima bus jų gauti, jei 
nebus bandoma su jais susitai
kinti? Streiką lengva užbaig
ti, reikia tik susitaikinti su 
angliakasiais. Bet valdžia apie 
susitaikintą nekalba, o tik no
ri priversti angliakasius grįšti 
į darbą be jokių sąlygų, — rei
škia, sulaužyti ajnglialkasių 
streiką ir priversti juos pasi
duoti. To dar negreit galima 
bus sulaukti. O anglių šalyje 
vis labiau pradeda trukti. Jau 
ir traukiniai stabdomi vien de
lei stokos anglių, pradeda už- 
sidarinėti liejiklos ir kitos dir
btuvės ir jau kalbama apie an
glių porcijas.

CHICAGO. — Vilties geruo
ju sutaikinti geležinkelių dar
bininkų streiką nebėra, užves
tosioms neofioialinėms tary- 

chigan valstijoje. Telegra- boms nedavus jokių pasekmių 
ma taipjau klausia ar federali- ir neįvykus jokio sųsitaikimo. 
nė valdžia prisidėtų prie parė-1 Dabar į streiką gali įsimaišyti 

................. - • ........... ’ ’ ---- TT—J:----- ir 
jis manąs tai padaryti. Bet 
kaip jis įsimaišys ir ką jis da
rys, dar nežinia. Valdžia gali 
veikti tik per geležinkelių dar
bo tarybą, bet ta taryba pasi
rodė esanti- bejiegė ir jos 
pirmesnis veikimas niekuo ne
prisidėjo prie pagreitinimo 
streiko užsibaigimo.

Geležinkeliečių 
plečiasi. Vakar 
dar 3,600 klerkų Chįsapeake 
and Ohio geležinkelio ir ren
giasi prie streiko Chicago and 
Northvvestern geležinkelio kle- 

geležin- 
sekmin-

minio kontrolės ir operavimo tik prezidentas Hardingas, 
tų kasyklų.

Turi susitaikinti su anglia 
kasiais.

20.—

vals- 
ang- 
prc-

gi streikas 
sustreikavo

WASHINGTON, liepos 
Pranešus, kad Michigano 
bernatorius pienuoja, kad 
tija paimtų įr operuotų 
lių kasyklas, angliakasių 
zidentas Lewis pastebėjo:

“Jeigu Michigano gubernato
rius nori samdyties angliaka-. 
sius sąryšyj su savo pastango-j ikai, jei vedamos su 
mis operuoti kasyklas Michi-' kelių derybos nebus 
gano valstijoje, jis atras, kad /gos. 
valstija, kaip ir kiekvienas ki
tas samdytojas, pirmiausia tu
ri padaryti patenkinančią su
tartį su angliakasių unija.“

Areštuoja angliakasius.
WĖLLSBU(RG, W. Va., lie

pos 20. — Viso rasta penki la
vonai užmuštų laike susirėmi
mo prie CliftOn kasyklos žmo
nių. Išėmus užmuštą šerifą, vi
si kiti nukautieji yra streikie- 
riai, kurie buvo atėję pakal
binti streiklaužius mesti darbą.

' Mušeikos delei to puolįmų ir 
užmušimo 4 angliakasių netik 
nėra areštuojami, bet dar gan-, 
doma ir areštuojama kiekvie
ną šioj apielinkėj rastą strei
kuojantį angliakasį. Tokiu bu
du areštučtli jau kelios dešim
tas streikierių, kuriuos kaltina
ma dalyvavime tame puolime. 
Vien 
nės.

Delei streiko ir delei anglių 
stokos visoje šalyje tapo sus
tabdyta jau apie 300 pasažieri- 
nių traukinių. Bet pašto virši
ninkas Work -sako, kad delei 
traukinių sustabdymo pašto 
pristatymas nebus sutrukdy
tas, kadangi naudojimui pašto 
reikalams yra prirengti trokai 
ir aeroplanai, kurie 
paštą kur traukiniai

pristatys 
negalės

rupesnioBet ir be valdžios 
ir įsikišimo geležinkeliečių 
streikas greitai užsibaigs, sako 
atreikierių prezidentas Jewell. 
Jis savo pranešime sako, kad 
geležinkelių kompanijos bus 
priverstos pasiduoti ir 
darbininkų reikalavimus bėgy
je ateinančių dviejų savaičių. 
Kada darbininkų reikalavimai 
bus išpildyti, tai streikas užsi
baigs savaimi, be jokios vald
žios pagelbos.

vakar areštuota 21 žmo-

20 žuvo mušyj.
DUBLINAS, liepos 20. — 

Airijos savivaldybininkai puo
la respublikonus visu frontu 
nuo Limerick iki Waterford, 
tuo atkirsdami veik visą Mun- 
ster provinciją.

Limericke siaučia mušis su 
respublikonais, kuriuos bom
barduojama granatomis. Skai
toma, kad mušyj liko užmušta 
20 žmonių ir 40 sužeista, dau
giausia civilinių.

Tvirtina, kad Leninas nunuo
dytas.

STOGKHOLM, liepos 19. — 
Rygos korespondentas nenus
toja tvirtinęs, kad Leninas 
esąs nunuodytas, nors tam 
griežtai užginčija Rusijos am
basada. Korespondentas sako
si gavęs patvirtinančių žinių. 
Nunuodytas Leninas esąs pot- 
tassiumo cyanidu.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 20 ,d.» užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
Lž 25,000 dc’erių, bankų buvo akai 
tomą Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ........  $4.45
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgjos 100 frankų ............... $7.96
Danijos 100 frankų ............. $21.62
Finų 100 markių ...................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $8.44
Italijos 100 lirų .................  $4.70
Lietuvos 100 auksinų ............... 21c
Lenkų 100 markių ..................  1%**
Norvegijos 100 kronų .......  $16.65,
Olandų 100 guldėnų ........... $^8.9d
Švedų 100 guldenų............... $26.05
šveicarų 100 markių ........... $19.22
Vokietijos 100 markių 21c

PARYŽIUS, liepos 20. — Ita 
lijos kabinetas, vadovaujamas 
premiero Facta rezignavo va
kar, negavęs atstovų bute pa
sitikėjimo balso. Gautomis ži
niomis, krizį pagimdė katali
kų partija, kuri nors turėjo 8 
narius ministerijoje, vienok 
perėjo opozicijoj! ir balsavo 
prieš ministeriją. Prieš kabi
netą taipjau balsavo socialistai, 
komunistai, fascisti ir libera
lai. Karalius dar nieko nevei
kė dėl kabineto rezignacijos.

Fascisti grūmoja . pradėti 
naują prievartos kampaniją.

Iš Vilniaus
Amerikiečių valgykloje. 

Švenčionių apskr. Špekncu kai
me Amerikos komiteto valgyk
los prie mokyklos vedėja 
bina Slizkaitė per 6 mėn. 
davo produktų dėl šimto 
kiasdešimts vaikų,
jų tebuvo 15. “Nereikalingus” 
produktus su komiteto vedėjo 
Eduardo Lindės žinia ji par
davinėjo. Pas ją rasta kelios-

Sa
ga u-

nors

Dys-
87,

Darbininky vadovai nuteis 
ti kalėjiman.

7 So. Chicagos uniją viršinin
kai nuteisti nuo 1 iki 5 metą 

kalėjiman.

CHICAGO. — Vakar krimi
naliniame teisme teisėjas Ka-

žinių 
vietų 
skai- 

ir

Chicagos unijų viršininkus, jų 
tarpe ir vieną moterį, kalėji-i 
man nuo 1 iki 5 metų ir užsi-l 
mokėti po $2,000 pabaudos. 
Tarp nuteistųjų yra ir So-. 
Chicagos darbininkų unijų ta
rybos prezidentas Theodore 
Vind. Jie buvo nuteisti sąryšyj 
su buvusiais sumišimais laike 
buvusio valgyklų tarnautojų 
streiko So. Chicagoje. Nuteis-

snį teisiną.

Ratifikavo sutartis.
LONDONAS, liepoj 20.

• išpildyti‘Anglija šiandie formaliniai ra
tifikavo visas Wa.shingtono nu
siginklavimo konferencijoje 
padarytas sutartis.

tą. Ji suimta, Lindę pabėgo.
Kolonizacija. 1921 m. apgy

vendinta lenkų kareivių: 
uos aps. 65, Dunilavičių
Voložy/io 40 Ašmenos 23. Šiais 
metais 317 ir ligi rugsėjo 1 d. 
žadama dar atkelti 450.

Draudžiama skaityti lietuviš
kai. Dar pirm uždarius lietuvių 
laikraščius juose tilpo 
apie tai, jog daugelyje 
draudžiama kaimiečiams 
tyti lietuvių laikraščius
knygas. Pavyz. Voložyno aps. 
Lazdunų pa r. 8 ūkininkai par
sisiųsdino lietuvių laikraščius, 
bet jų negavo, nes policija iš 

| pašto juos ėmė. į skriaudžia
mųjų prenumeratorių klausi
mus ji atsakė: “gazet litevvs- 
kich czytac nie wolno.”

Vilniaus naujienėlės. šofe
riui nepastebėjus automobilis 
užšoko ant namų muro. Vienas 
karininkas užsimušė, kitas ir 
šoferis sūkiai sužeisti.

Mirties bausme. Nuteisti mi- 
riop plėšikai Nemirtai.

Pabpingo papirosai. Darbi
ninkams ąO huoš. pakėlus savo 
iržmokesnį, tabako išdirbinių 
fabrikai pakėlė papirosų kainą.

Likviduojama “Vidurinė Lie
tuva”. Lenkų delegatas įsako 
išbraukti storasto išduodamuo
se liudymuose žodžius: “Vidu
rinės Lietuvos piliečiai.”

Mahon vyksta Ghicagon.
Bandys dar sykį tartis su gat- 

vekarių kompanija.

CHICAGO. — Centralinis 
gatvekarių darbininkų unijų 
prezidentas Mahon tapo suras
tas Bostone ir dabar jau yra 
kelyje į Chicago. Atvyks jis 
į Chicago šiandie. Pirmiausia 
jis pasitars su unijos viršinin-' 
kais, kad patyrus visą esančią: 
padėtį. Paskui jis bandys dar j 
kartą pasitarti su gatvckarių 
kompanija, kad prikalbinus ją 
nusileisti darbininkams, 
gelis tiki, kad jam gal ir 
seks sutaikinti gatvekarių 
poniją su darbininkais, 
patįs darbininkai tani netiki. k 

TeČiaus ar tikrai bus gatve
karių ir elevatorių darbininkų 
streikas paaiškės tiktai subar
to]', 
bus 
bus 
bus 
prasidės už 24 valandų nuo jo 
paskelbimo. Jei bus streikas, 
jis tuo budu veikiausia prasi
dės nedėlios ar panedėlio ryte.

Dau-j 
pasi- 
kom
nors

Tada jau visos tarybos 
užsibaigusios ir jeigu ne
susitaikinta su kompanija, 
paskelbtas streikas, kuris

Vengrai puola austrus.
VIENNA, liepos 20. — Pe

reitą naktį Vengrijos kareiviai, 
apsiginklavę kulkasvaidžiais ir 
rankinėmis granatomis užpuo
lė Hagersdorf miestelį, Burgen- 
lande. Austrų garnizonas at
mušė juos po 2 valandų mūšio. 
Austrijos valdžia pranešė apie 
tai talkininkams.

Kodėl per 
“Naujienas”

♦
Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai

čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

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

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

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

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban-

x ke ar jo skyriuose;
5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo

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

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, d taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 
►.. . '

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

TOWN OF £AKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

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

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 1659
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ką (lavinu jam dožą

Namų Tel.: Hyde Park 3395

NU

P R A DĖKIT
RENGTIES Telefonai Boulevard

1G19 W. 47th Street

Kamparo rinkimais [HM

M14-16 RoomvcU Rd. 
Arti 8t. Lomiu Artų 

CMICAMO.ILL,

i, biologijos 
Universitete, 

glų kalbos profe-

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

Amerikos profesorių po 
' ticija jau įteikta

ART INA SI 
DIDELE

yra sudedama į retortą viršum 
verdančio vandens ir kamparas 
garuodamas eina dūdomis į į- 

merktus kubilus, kurie taip pa
dėti, kad šaltas kalnų upes van
duo teka per juos ir tuomi pa
lengvina kamparui kristaluotis. 
Kada kamparas susikristaluoja, 
kubilai atidaroma ir gaminys su 
dedama į medinius lovius, kad 
nubėgtų pasilikusia liuosas alie
jus. Šitas aliejus grynijimo bu- 
du išduoda 90 nuoš. nedaryto 
kamparo. Nedarytasis kampa
ras dabar sudedama į skardines 
ir žmonės ant pečių pakriauši- 
niais takais nugabena į geĮžkelib 
stotį, iš kur jis gabenama į val
džios grynyklą Taihoku’je”.

Ant iimokesčių, jei pagal 
daujama.

“Tam kas metai tenka iŠ kirs
ti apie 10,000 medžių. Kada 
medžiai yra nukirsti, jie sukapo- 
jama į skiedras ir šitos skiedros 
primityviu budu yra garinamos 
daug maža ant vietos. Skiedros

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARŠKAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertes, dabar $13,50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 789 W? Idth 

Atdara vakarais iki 9 vai. \ <

.<^Si-'W.’JBANES’ 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:80. Ned. 10:30-12:00 dieną

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

Pasirašo: 
Harvardo Uni 

ersiteto išsitarnavęs prezidentas,

Kamparas yra reikalaujamas 
visame pasauly. Jis yra panau*- 
dojamas dirbant celiuloidinius 
daigtus, gi fotografinėj ir kine- 
matografinėj pramonėse visai 
negalima butų be jo apsieiti. Be 
to jis yra panaudojamas dirbant 
nekurtuos sprogalus.

KAROLI) Ii. BENDER.
Garbingam Charles E. Hughes

Va Is t ybės Sek reto vi u i, 
Washington, D. C.

Apie kamparo rinkimų ir pla
tų vartojimų J. Stepstone laik
rašty “London Graphic” sako 
taip: “Apie kamparo vertę gali
ma numanyti iš to, kad medis 
turįs ties apačia 12 pėdų apsu
kui, duoda apie 50 pikulų (apie 
6600 svarų, arba apie 3 tonus, 
kas dabartine kaina neša apie 
$5,000), kamparo. Dabar kas 
metas išvežama apie 3,000,000 
svarų kamparo ir apie 2,000,000 
svarų kamparines alyvos.

ALTIJOSAMERIKO 
»UNIJA 9Broadvay. NevYorkNY 

S&iLIETUW:

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Šiuomi aš pareiškiu savo gi
lios pagarbos ir įsitikinimo, 
kad Jūsų galutinoji decizija, 
ar ji bus šiokia ar tokia, išeis 
tikron naudon ir musų kraš
to ir visos žmonijos.

Jūsų,

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

greitai augančiu 
gerbūviu ir su 
Rusijos, Lenkijos 
;aulio — kad jos kada, 
nitų verčiamos vėl grįi 
Rusijos jungo, vistiek kokia 
nis ateityje Rusijos padėtis, 
ir josio? norai.

Aš kreipiu taip-pat Jūsų do- 
nės į nesenai suorganizuota 
Baltijos-Amerikos draugiją, 
•eurios aš esu direktorius ir 
sgzekutyvio komiteto narys ir 
kurios troškimus aš šioje peti
cijoje išreiškiu. Savo direkto
rių tarpe draugija turi tokius 
amerikonus, kaip: p. Hamilton 
Holt, “The Independent” žur
nalo redaktorių, p. Edward A. 
Pilėne, Bostono pirklį; Dr. 
John H. Finley, buvusis edu
kacijos komisionieris ir Ne\v 
Yonko valstijos Universiteto 
prezidentas; Kongresmona's 
Wa*lter M. Chandler; Stephen 
P. Duggan, profesorius ir di
rektorius Tarptautinio Peda
gogijos Instituto: Senatorius 
W. II. King, ir kiti.

per Hamburgą .pTuavą. 
/- ARBA. LIEPOJU

y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
.-4V VISA TREČIA KLASSA PADALIN

AI/ TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
ggl| 6-šių ir 8-nių LOVŲ
ffįJLITUANIA .................................... Liepos 26

POLONI A................................. ........  Rugp. 9
" TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
Jjį HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
L —UEPOJŲ IR MEMELI $1,07.00.
I Delei latv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su
fixturos V**

Darbą g va rantuojame.
Elektriškam darbui

7101
1892

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavijt St.
Tclephone Canal 2552 

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

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

šiuo žvilgsniu 
i kaip ir tLen- 

. Ir yra visai nesupranta- 
kad šitos valstybės su jų 

tautiniu susipratimu, su 
ekonominiu 
pripažinimu 

.• iš viso pa- 
nors

Kartu su peticijos lapais 
prof. Benderis nusiuntė val
stybės sekretoriui laiškų šito
kio turinio:

Princenton, Ne\v Jersey, 
1922, liepos 1 d.

Mano brangus pone Hughes:
Skaitau sau už garbę įteik

ti jums čia pridedamą petici
jų, pasirašytą 29-ių*) žymių 
Amerikos pedagogų, prašančių 
musų vyriausybės pripažinti 
naujas Pabalti jos respublikas: 
Lietuvą, Latvija ir Es ton i ją.

Tokia peticija, adresuota

nepaprastai gerai informuotam 
valstybes sekretoriui, reikalin- 

Įga paaiškinimo ir pasiaiškini- 
■ mo žodžio, kad išvengus ne
tikslumo, arba net nemanda
gumo šešėlio.

Aš esu Princetono Universi
teto profesorius; mano ainiai 
buvo tvirti Amerikonai dar 
prieš revoliucijos laikus, ir aš 
iš to savo žygio neturiu jokios 
asmeninės naudos (no ax to 
grind in this matter). Tais 
kraštais aš susi interesavau vi
sų pirma, kaipo palyginamų 
kalbų tyrėjas, studijuodamas 
jų kalbas, ypač lietuvių, kurių 
kalbos reikalais man teko ne
mažai išspausdinti savo tyri
mo rezultatų. Bet pasidarba
vęs metus, kai Kongresas ėmė 
tyrinėti Lietuvos klausinių, aš 
dar labiau susiinteresavau Pa-, 
baltijos valstijų tautine ir tarp-! 
tautine padėtimi. Prie to pri
sidėjo dar mano darbds karo 
laiku prie Pašto Departamen
to ir Creel’o Biuro.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

s ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Valstybės Seki’., Wasb., D.C.
Žemiau pasirašę Amerikos 

pedagogai su pagarba prašo, 
vardan tautos teisingumo, 
tarptautinės taikos ir ramybes 
ir klestėjimo pasaulyje de
mokratijos idealų — kad Su
vienytų Valstijų vyriausybė su
teiktų formalio 
Lietuvos, Latvijos 
respublikoms.

Birželis, 1922.
Charles W. Eliot,

VtJohn Grier Hibben, Princetono Uni
versiteto prezidentas,

M. Care y Thom-as, Bryn Mawr Ko
legijos prezidentas,

Eilėn F. Pendleton, Wellsley Kole
gijos prezid., ą

John H. Mac Cracken, Lafayette 
Kolegijos prezid.,

Dr. Cyrus Adler, Dropsie Kolegijos 
prezid.,

Mary E. Woolley, Mount Holyoke 
kolegijos prezid.,

Henry Van Dyke, Anglų literatūros 
profesorius Princetono Universitete, 
buvusis Suv. Valst. Ambasadorius 
Olanduose,

Baslį JL<. Goldersleeve, Graikų kalbos 
išsitarnavęs profesorius, John Hop- 
kins Univeritete, ;

Henry Fairfield Osbom, Zoologijos 
profesorius Kolumbijos Universitete, 
Amerikos muzėjaus Gamtos Istorijos 
prezidentas.

Conielius Cole, šimtametis senelis, 
L. L. D. iš Wesleyan, buvusis Suv. 
Valstijų senatorius ir 2-as iš pirmiau-1 
šiai baigusių Amerikos Universitetą.

Fred. S. Jonės, Yale Kolegijos de
kanas,

William B. Scott, Geologijos ir pa- 
laeontologijos profesorius Princetono 
Universitete,

Edvvin R. A. Seligman, politinės 
ekonomijos profesorius Kolumbijos 
Universitete,

Edward Capps, klasinių kalbų pro' 
fesorius Princetono Universitete, bu
vusis Suv. Valst. Ambasadorius Grai- 
kioje,

W. T. Councilman, išsitarnavęs pa-1 
tologijos profesorius Harvardo Uni-1 
versi tete,

Lane Cooper, anglų kalbos ir lite- Į 
raturos profesorius Cornell Universi-| 
tete,

Edwin Grant Conklin 
profesorius Princetono

G. L. Kittredge, an 
sorius Harvardo Universitete,

Carl D. Buck, lyginamosios filologi
jos profesorius Čikagos Universitete,

Dana Carleton Munro, vidurinių am
žių istorijos prof. Princetono Univer
sitete,

Franklin Edgerton, sanskrito profe
sorius, Pennsylvanijos Universitete,

C. H. Grandgent, profesorius ro
manų kalbų, Princetono Universi

tete,
Christian Gauss, naujųjų kalbų 

pro. Princetono Universitete,
Roland G. Kent, lyginamosios filo

logijos prof. Pennsylvanijos Universi
tete,

Emest H. Wilkins, romanų kalbų 
profesorius, Chicago Universitete,

John A. Ryan, moralės teologijos 
profesorius. Katalikų Universitete,

Charles R. Lanman, sanskrito prof. 
Harvardo Universitete,

E. Washburn Hopkins, lyginamosios 
filologijos profesorius, Yale Universi
tete,

Harold, H. .Bender, Indo-Germanų 
filologijos profesorius, Princetono 
Universitete.

Kiekvienas iš profesorių ra
šėsi ant atskiro, dailiai pri
rengto lapo; valstybės sekre
toriui buvo nusiųstas tų lapų 
rinkinys ir draugo visų pasira
šiusiųjų sąrašus ant vieno la
po. Peticijų įteikė valstybės 
sekretoriui jojo pagelbininkas, 
M r. William Phillips, valsty
bės vice-sekretorius, kursai pa
sižadėjo profesoriui Benderių!, 
jog peticiją įteikdamas jisai

Liepos 1 d. šių 1922 metų 
lietuvių prietelis, prof. H. 
H. Bender’is išsiuntė valsty
bės sekretoriui, Charles Evans 
Hughes, peticiją dėl Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos pripažini
mo. Po peticija seka parašai 
30-ties žymiausių Amerikos 
mokslavyrių ir pedagogų.

(Peticija skamba šitaip:

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

Aš esu giliausiai įsitikinęs, 
kad musų tiesioginė pareiga 
yra pripažinti tas valstybes. To
kiai išvadai svarbiausios prie
žastys yra paminėtos laiške, 
kurį aš esu siuntęs pasirašiu
siems peticiją, ir kurio kopiją 
čia pridedu. Tenai yra paminė
ta apie kitų kraštų suteiktą 
toms valstybėms pripažinimą; 
bet vakar, kaip jau jums yra 
žinoma, iš Paryžiaus buvo 
pnwkelljtii, iku<l Angliju, F’runci- 
ja, Italija ir Japonija pripažįs
ta Lietuvą de jure. Tai reiškia, 
kad visas pasaulis yra pripaži
nęs de jure visas tris Pabalti- 
jos valstybes — išskyrus tik 
Suvienytas Valstijas.

Aš suprantu, ' kad Rusijos 
sąlygos šiek tiek komplikuoja 
dalykus, kurie, žiūrint pavir
šium', atrodo labai paprastais, 
l'ačiau Pabaltijos valstijų tei- 
ič prie nepriklausomybės yra 
lygiai pamatuota, kaip ir, pa
vyzdžiui, Lenkijos teisė, gi | 
Lietuvos padėtis 
yra lygiai ta pat 
cijos 
na,

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

BAMB1NO
Vaisbožonklis Rog. 8. V. Pat. Biuro tL L., /

ir matomai tas palengvino jo skaus* 6
mus tuojaus.” <

Taip, motinos 1 Bambino parode pui- 
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietejomo. Jis !
yra geriausiu kūdikių draugu ! Kudi- X *
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau ! ‘
35c. aptiekose. Už 40e. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorij

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- A 
šiai. Mažu s Jgį 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- M 
ščiau, dide- fl 
liems nuo $25 HU 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
mo gerus au- w 
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės 
3307 Aubum

Tel. Boulevard 4139

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
XnI.Kedzt.Rm At

• f;
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Kaip su audėju streiku?
Audėjų streikas, kuris prasi

dėjo New Hampshire’j ir Rhode 
Islande vasario 13, o po to pa
plito po kitus audėjystės cent
rus, dar vis tebeina ir susitai
kymo nesimato.

Manchestery, N. H., kur yra 
Amoskeago kompanijos gamyk
los—didžiausios pasauly med
vilnės gamyklos — streikas bu
vo ramus ir tvarkus iki pirmos 
birželio savaitės. Valstijos go- 
vernoro pastangos sutaikyti sa
vininkus su darbininkais buvo 
bergždžios, savinnkams atsisa
kius dalyvauti kokiame nors su
sirinkime. Gegužės 31 d. savi
ninkai šešių gamyklų (Amoske- 
ago kompanijos Cooligde gamyk
la, Na-shuos Dirbėjų kompani
jos Nashua ir Jackson gamyk
los, Pači f i ko gamyklų Dovero ga
mykla, ir Suncooko bei Newmar- 
ket gamyklos) pareiškė gover- 
norui Brownui, kad jos atida
lysią savo gamyklas pirmadienį 
birželio 5 d. nepaisydamos strei
ko ir kad jos įvesią algas ir dar
bo valandas paskelbtas vasario 
2 d., vadinas, algas numuštas 
20 nuoš. ir 52 darbo valandas 
vietoje 48.

New Hampshirėj streiką veda 
Susivienijusieji Amerikos Au
dyklų Darbininkai. Unijos vir
šininkai bandė panaudoti viešos 
nuomonės spaudimą, pagarsin
dami tuos faktus, kurie jiems 
buvo prieinami, apie finansinę 
pramonės padėtį, pelnus ir pie
tinės konkurencijos veikmę. Jie 
reikalavo, kad kompanija pasi
duotų ištyrimui ir siūlėsi patys 
pasiduoti tolygiam ištyrimui, 
žadėdami suteikti visus faktus, 
kokie pas juos randas. Gamyk
lų savininkai atsisakė duoti vie
šus pareiškimus ir rodyti savo 
knygas.

New* Hampshirės valstijinč 
taikymo ir arbitražo taryba pa
sisiūlė patarnauti ir Manchestc 
rio streiko komitetas priėmė 
patarimą, kad algų klausimą iš 
spręstų arbitražas. Gamyklų 

• savininkai atsisakė pavesti šitą 
klausimą spręsti, o Unija atsisa 
kė pavesti valandų klausimą 
spręsti.-

Birželio 5 d. gamyklos atatin 
kairiai pareiškimui tapo atidary
tas, išskiriant dvi Suncooko ii 
Newmarketo gamyklas. Tos dv 
atsidarė diena vėliau. Palygin 

mažas darbininkų skaičius a t 
ėjo dirbti. Laikraščiai pranešė 
kad Coolidge gamykloje iš 13,- 
(M)0 darbininkų atėjo dirbti tik 
110 ir keli iš to skaičiaus metę 
diarbą išėjo. Doverio gamyklon 
sugrįžo tik keli ir tie išėjo vėl. 
Birželio 6 d. Manchesterio gat 
vėse apie Coolidge gamyklą su
sirinko streikininkų minia. Kaž 
kas pradėjo svaidyti akmenis 
Kaip tas prasidėjo, niekas neži
no, bet policija tuoj suareštave 
penkis streikininkus. Tą pačią 
dieną 14 kitų tapo suareštuota 
nes policijai liepiant nestovėti, 
jie neklausė. Birželio 6 d. vaka
rą tapo suareštuoti Mancheste
rio streiko strateginio komitete 
nariai. Jokie formaliai kaltini
mai nebuvo padaryti prieš juos 
ir ant rytojaus jie tapo paliuo- 
suoti po laidu.

Streiko metu Susivienijusieji 
Audyklų Darbininkai Manches
tery kas savaitė laikė susirinki
mus atvirame ore. Kilus suiru
tei birželio 6 d. buvo bandyta 
neduoti leidimo šituos susirin
kimus laikyti. Dėlto dalyko pas 
Parkų ir žaislaukių komisiją 
buvo laikomas posėdis šeštadie
nį birželio 10 d. Policijos virši
ninkas atėjo protestuoti prieš 
davimą leidimo; Susi v. Audyklų 
Darbininkų atstovai atėjo reika
lauti, kad jis butų išduotas. Ha- 
novero gatvės kongregacinės 
bažnyčios kunigas Herbert A. 
Jump atėjo kaipo susidomėjusis 
pilietis. P-nas Jump labai do
mėjosi streiku nuo pat jo pra
džios ir stengėsi jį sulaikyti. Ko- 
misininkams paprašius p. Jump 
išreiškė savo 
daug maža yra 

“Aš šiandien

nuomonę, kuri 
tokia: 
prieš atėjimą į

Miesto salę perskaičiau straips
nį iš Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos, paliečiantį šitą dalyką, 
kurio pirmas pataisymas šitaip 
skamba:

“ ‘Kongresas neprivalo leisti 
jokio įstatymo siaurinančio (žo
džio, ar spaudos laisvę; ar žmo
nių teisę ramiai susirinkti?

“Ir man rodos, kad atėmimas 
penkiolikai tūkstančių streikuo
jančių darbininkų teisės ateity 

' laikyti eilę susirinkimų įstaty
mų ir tvarkos ribose su tikslu 
nušvisti žmonėms streiko klau- i
simus, butų didžiausia nelaimė. 
Mažne kiekvienas streikininkas 
čia yra įstatymus gerbiąs ir į- 
statymų klausantis pilietis. Ka
dangi nebuvo nei mažiausio pa
sipriešinimo policijai aną dieną, 
kada areštavimai įvyko; kadan
gi unijos viršininkai paties vir
šininko žodžiais širdingai pade
da žiūrėti įstatymo ir tvarkos; 
tai šitie faktai suteikia garbės 
streikininkų vadams, ir jie sto
ja už įstatymą dėlto, kad jie ti
ki, kad jo žiūrima bešališkai.

“Bet jei dabar butų padaryta, 
kas nors tokio, kas nebe reika
lo verstų šituos streikininkus ti
kėti, kad musų miesto oficia- 
linoji valdžia žiuri įstatymo ne 
bešališkai, o partingai eidama 
prieš juos ir bandydama atimti 
jiems teises, kurios jiems kaipo 
laisviems Amerikos piliečiams 
yra neatimamos, tąsyk mes įves- 
tume į savo klausimą naują ir 
visiškai pavojingą elementą. O 
kadangi visuose šešiolikoje susi
rinkimų, kurie čia 'laikyta, buvo 
žiūrima įstatymo ir tvarkos, tai 
ar nebūtų labai sunku išaiškinti 
toksai nusprendimas, jei dabar 
staiga butų atimta žmonėms tei
sė susirinkti ir kalbėti?’’

Leidimas buvo duotas tąja iš
lyga, kad tik vietos kalbėtojai 
gali kalbėti susirinkime.

Rhode Islande streikas eina 
nuo vasario. Streiko vedimas 
padalintas — Pawtuxeto klony 
veda jį Jungtiniai Audyklų dar 
bininkai, o Blackstone’o klony 
Susiv. Audyklų Darbninkai, bet 
abeji veikia išvieno./ Streiko 
klausimai čia yra lygiai tie pa
tys ką ir New Hampshirėj —20 
nuoš. nu mušimas algų ir darbo 
valandų pailginimas nuo 48 iki 
54 į savaitę. Valstijos tarpinin
kavimo ir taikymo taryba tris 
kartus bandė pabaigti streiką 
tarpininkavimu, ar arbitražu. 
Du kartus abi pusės atmetė pa- 
sisiulinimą. Trečią kartą darbi
ninkai sutiko pavesti arbitražui 
algų klausimą, bet gamyklų sa
vininkai nepriėmė.
Pa\vtuxeto klony paskelbimas 

numušimo algų padarė daug ge
ro unijinei organizacijai. Ra
šydamas apie šitą dalyką New 
Yorko Times už kovo 9 d., 1922 
m. pasakė: “Algų numosimas 
buvo antruoju lazdos galu darb
daviams. Savaimus jų neorgani
zuotų darbininkų sukilimas įvy
ko visame klony mažne visose 
gamyklose. Darbininkai susi
spietė į uniją ir šiandien šitas 
apskritys yra organizuotų darbi
ninkų tvirtuma Rhode Islando 
audėjybės pramonėj.’’ Black
stone’o klony streikas nėra toks 
pilnas, kadangi nekurios dides- 
nėsės gamyklos nebandė nuka
poti algų. Prisi bijant galimos 
netvarkos Pawtuxeto klony tapo 
pastatyti nacionaliniai sargai, su 

^ulkasvaidžio kuopa ir šimtai 
šerifo padėjėjų. Rhode Islande 
buvo kelios suirutės, bet New 
Hampshirėj buvo visur ramu. 
Dvi gamyklos buvo bombarduo
jamos, bet atsakomybė >■ nebuvo 
kaip reikiant įrodyta.

Balandžio 29 d. šerifo padėjė
jai Pawtuxeto klony pradėjo mė
tyti šeimas iš kompanijų butų. 
Gegužės 2 d. įvyko pirmas iš
metimas. Vienos streikininkų 
šeimos daiktai tapo išmesti iš 
Hope kompanijos buto Hope kai
me jai nesant name ir Nevv 
Yorko Times pranešimu geg. 3 
d. jie tapo palikti ant vieškelio 
už 1000 pėdų. Scituate policijos 
viršininkas Riley, po kuriuo yra 
Hope kaimas, pasakė, kad jei i 
daiktai nebus prašalinti per 24 
valandas, tai jis parduosiąs juos

varžytinėmis. Nuo to išgelbėjo 
unija, gavusi laikinai vietą daik
tams sudėti ir pagelbėdama šei 
mai sudėti daiktus. Planuoja
ma įkurti ‘palapinių kaimą. Bir
želio 5 d. augštesniojo teismo 
teisėjas Tanner išdavė drausmę 
draudžiančią B. B. V. R. Knight, 
Ine. kompanijai mėtyti gyvento
jus iš bustų Pontiace ar Naticke 
už nemokėjimą nuomo ar dėl ki
tos priežasties. Uždraustis iš
leista, kada išmetimai buvo da
romi Pontiace; įsakymo kopija 
tapo nunešta ten ir mėtymas 
tapo sustabdytas.

kad už kelių menesių po pa
liaubų velionis grovas Brycc 
užėmė amnestijos klausimą vi
siems politiniams kaliniams

išduotieji nus- 
be galo žiaurus 
ir galėjo būti 
karo ūpo ir slč-

Kukluksai perdaug 
apžiojo.

BORAH’O LAIŠKAS AMNES
TIJAI PRAŠYTI, KURI 

HARDINGAS IGNO
RAVO.

Washington. — Ištisas sena
toriaus Borah laiškas, kuriame 
jis prai'šo prezidento paliuo- 
suoti politinius kalinius, skam
ba šitaip:
“(kerbiamasis Prezidente:

“Šiame laiške išreikštos pa
žiūros priklauso man pačiam; 
išreiškiau jas taip, kaip jos 
pas mane yra; bet aš nenorė
čiau gaišinti jūsų užimtų va
landų, ar atitraukti jus nuo 
vykdoviškų pareigų, jei ne di
deli ir dažnai pakartojami 
prašymai tų, kurie yra gyvai 
paliesti, būtent, tų šeimų, ku
rių tėvai dabar yra kalėjime.

“Aš praleidau nekurį laiką 
prisižiūrėdamas faktams, lie
piantiems musų politinius ka
linius. Aš esu tikras, 
jus rastumėte laiko 
rėti šitiems faktams, 
tumet prie to paties 
prie kurio aš atėjau, 
šitie politiniai kaliniai 
paliuosuoti.
kiną jūsų jau padarytasis žing
snis 'Dėbso paliuosavime. Man 
rodos, nėra pamato, kuriuo 
paremtas dovanojimas dar la
biau nepritiktų kiekvienam vi
sų politinių kalinių. Aš nega
liu paduoti jums kiekvienos 
bylos smulkmenas, o jei ir ga
lėčiau, tai jus gal neturėtumė
te laiko jas peržiūrėti. Bet aš 
turiu vilties, kad jus turėsite 
laiko susipažinti su apskritais 
dalykais, paliečiančiais šitas 
bylas tiek, kad galėsite dova
nojimo nusistatymą suformu
luoti. <

kad jei 
prisiž iu- 
ta i atei- 

išvado, 
—■ kad 

reikia 
Tame mane įti-

Visos šalys dovanojo.
“Mano ištyrimas veda mane 

prie to suopročio, kad visos 
šalys, kurios dalyvavo pasta
rajame kare, paleido savo po
litinius kalinius. Man menas,

KRAUTUVĖS 
8:30 ryto iki

VALANDOS’ 
6 vai. vak

■•T fin'asi pa-
K/kTk.Ik dėjimui pi- 

i b«n- <ę. už nuo- 
H imt j. Tai

lyra išmėgi- 
pratint 

prie taupymo. Už pil
ną knygelę duodame 
$3.00 vertes tavoro, 
arba $2.50 pinigais.

StTmP

lių pasielgimo, aš manau, kad 
mano atkreipimas jūsų domės 
į tą dalyką yra tuomi labiau 
pateisinamas.

“Kaikurie 
prendimai yra 
ir nepaprasti 

išduoti tik dėl
gimo. Kaikurie faktai, kuriais 
nuosprendžiai tapo paremti, 
yra toki migloti ir nepakanka
mi, kad jokia teisyba, ar teis
mas negalėtų skaityti juos pa
kankamais nubaudimui taikos 
metu. Atsižvelgdamas į ilgą 
jau atbūtą pabaudą — turint 
mintyje ypatingai nubaudimo 
būdą ir faktus — aš esu tik
ras, kad rekordai neleidžia to
linus bausti. Aš taipgi manau, 
kad labai pridera atsižvelgti į 
kalinių šeimas. Teisingumo rei
kalui bus patarnauta ir teisės 
pojūtis sustiprintas davus ši
tiems žmonėms laisvę.

Nekalba apie teises.
“Aš šitame laiške neinu 

plačiau ir giliau klausimo apie 
nubaudimą už tokius darbus, 
ar nuomonės išreiškimus, už 
kuriuos daugelis šitų žmonių 
nubausta. Aš tik, paličČiu jį 
dėlto, kad nenoriu net numo- 
jiniu atrodyti pritariančiu to
kioms principams. Aš manau, 
kad daugelyje atsitikimų vi
sai nebuvo žiūrėta į konstitu
cijos pirmos ' pataisos 
dvasią ir raidę. Bet tai 
sai kitas dalykas.

Aš tikrai tikiu, kad
tekšite laiko šitam dalykui per
žiūrėti. Aš neabejoju sėkmė, 
jei jus galėsite tai padaryti.

Su tikra pagarba, 
VVilliam E. Borah.

Laukė veltui.
Data nėra padėta ant šito 

prašymo. Bet kad Borah il
gai ir bergždžią! laukė atsaky
mo, tai matyt iš to, kad jis 
leido šitą laišką paskelbti be 
paaiškinimo.

Miesteliuose paskutinio ka
ro metu bankininkų sūnūs, 
pirkliai, jauni vaikinai dariu
sieji sau gerą gyvenimą iš šal- 
tumynų, > pardavėjai, nejudina
mų turtų agentai ir visi ge
riausieji žmonės susikuopė į 
sargos komitetus. Jų šventu 
uždaviniu buvo išeiti ant vieš
kelių ir šunkelių ir pastoti ke
lią ūkininkams, ar kam nors 
kitam, kuris nekeikė vokiečių 
atatinkamu smark u m u.

Kukluksai atsirado iš šitų 
musų “geriausių žmonių” gau
jų. Mes manom, kad šitiems 
geruoliams paliko vaikytis 
vargšus ūkininkus aplinkui šie
no kūgius, tepti namus gelto
nai, tepti žmones degutu ir 
kišti juos į kalėjimą, kur dau
gumas jų lyg šiol kankinasi.

Ir šitas laikraščių sukurtas 
aršus ūpas dabar pavirto į 
neapykantos maniją, su kuria

sunku 5*ra sugyventi; laikraš
čiai dabar šilę mato ir todėl 
parodo jų tikrąjį veidą.

Kukluksai padare viena di
delę klaidą. Jie peraugsiu i sie
ke. Jų programas išmušti, ar 
išvaryti iš šalies visus katali
kus, žydus, radikalus, negrus 
ir kitataučius, buvo dideliu 
sugalvosimu. šitoj kategorijoj 
randas tuksiančiai redaktorių 
ir tūkstančiai turtingų ir įta
kingų žmonių — su jiega val
džioje.

Jei jie butų pradėję kukliai 
ir butų pajiegę sumobilizuoti 
kapitalistinę spaudą vienai 
pusamerikiečių rūšiai pulti, 
arba jei jie butų pasakę savo 
klorane, kad jų šventa parei
ga yra padaryti galą lik to
kiems žmonelianis, kurie yra 
biedni ir neturi orumo, tai 
jiems gal ir butų pavykę.

Dabar gi “šmėklos, kurios 
mus žada pagauti, jei mes nc- 
sidabosim,” turi reformuotis.

—Good Morning.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Baigusi 
Akušeri- 

os kolep* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu* 
silvanijos 
hospitalė- 
ie. Pasek
mingai pa- \ 
tarnauja 

irie gim- 
lymo. Duo 
la rodą vi- 
okiose li
rose ir ki
ekiuose rei 
aluose m o
erims ir
•Merginoms.

visą 
v ra vi-

jus iš-

ADVOKATAS
/ f I "

DUODA TEISIU PATARIMUS;

Cirarai ir 
Cigaretai 

Bachelor Dreatn 
garų dėžė iš 50 
garų už 
Btayl’t 
Grande 
dėžė ....
Camel 
švieV, <J ♦ O 1/ JI Q •
200 cigaretę už $1.25

ci- 
ci- 

........ $2.95
Londres 

cigarai, 50 
........ $1.25

C’garetai, 
dirbtuvės 

kartonas iA

Pusmetinis

MANHATTAN
Marškinių ir Pajamų 

Išpardavimas
Iš atžvilgio nepaprastai didelio nupiginimo, 
kuris kiekvienam žmogui suteikia progą 
naudotis nepaprastai gerumu tavoro.
ši yra vienintele krautuve Chicagoj, kuri 
pardavėja Manhattan marškinius ir paja
mas, kurie yra prie Manhattan marškinių 
išpardavimo.

$2.50 Manhattan marškiniai $1.65 
Manhattan marškiniai 
Manhattan marškiniai 
Manhattan marškiniai 
Manhattan 
Manhattan 
Manhattan 
Manhattan

7.00 Manhattan
L. Klein, pirmos lubos

3.25
4.00
5.00
7.50

10.00
3.50
5.00

marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai

2.25
2.85
3.45
4.95
6.95
2.65
3.45
5.25
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IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

e—' ■ L-..- _ . ■ - ■ ■■ -

Telefonai:

Paakstink sa
vo odą!

Nelaikyk prastą odą.
Nelaikyk pusiau gerą 

odą.
Lifebuoy užtvenks odą svei

kumu ir šviežumu, kiekvieną 
kartą, kuomet tik juomi prau- 
sitės.

Gali JAUSTI savo odos pa
gerėjimą, kada vartoji Life
buoy.

Didelis RAUDONAS šmotas

LIFEBUOYSVEIKAS MUILAS
LKLEIN

- .... - --i—. -- ■ - ■ --J .

MOTERIMS ŠILKINĖS PANČIAKOS
"Wayne Knit” pilnai madingos 

, su plačiais elastiki- 
viršais, dubeltavais padais, 

ir aukštais kulnais. Cor- 
baltos i* 
....... $1.35 
“Pyramid”

1 pančiakos,
I niais v*-’ 

pirštais 
dovan, 
juodos.
Silkinės 
kulnais
dubeltavais pirštais, pa-dais 

aukštais kulnais. Elestiko s 
žinias viršuj;
UMbaHoS 
iki 10.

pilkos, nude,
Specialiai 
pančiakos su
ir3 siūlėmis užpakalyj;

i ir
suver

; Cordovan, nųde tams 
ir-juodos, ni.era 8L >

itiHĮi:

ii

.- r' y"1", r/aggi

•iiiii-Ejivi

NĖRA APRUBEŽIAVIMŲ 
Tuxedo ir apsiautalų 

Musų geriausia vertė. Par- 
davojame tik sezone po 

$35.00 iki $50.00

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880V—— ... iii..................... ................

J Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEŽEUS :
Lietuvis Dentistag

4712 South Ashland Are., 
fl arti 47-tos gaivia
’« ■ ■ ■

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halstedrt.
Tel. Blvd. 8138

Per 15 metų pa- 
Į sėkmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. L«odu 
patarimu* mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometriat
Tel. BOU levard «487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat 

2-roa lubos.
' —

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42ad St

Tel. Lafayette 
Vai. 1-4 ir 7—9 Ne/
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Į rntfsų visuomenędienos. Iš šalies žiūrint, gali
ma sakyti, kad visi kalti, nes 
jie nieko nedaro visos žmo
nijos labui; kaip vieni, taip ir 
kiti galvoja apie savo interesų 
apgynimą ir valdymą. Ar gi 
ne laikas butų darbininkams 
suprasti, kad dabartinė streikų 
sistema veda prie pražūties (O 
ką darbininkai gali daryti, jei
gu samdytojai neužmoka jiems 
Už darbą nė tiek, kad jie ga
lėtų žmoniškai pragyventi?

Unijų vadai dažniau- 
neži- 

vadai 
agen- 
daly-

į socialistus, bet kapitalistų va
dai apie socializmų žino tik tiek, 
kad jis jiems nepatinka.

Eidamas iš šiaurinės Europos 
į pietinę nerasi nei vienos šalies, 
kuri galėtų veistis savo kapita
listiniu verslu be socialistų pa
galbos. '

Švedų karalius valdo socialis
tų ministerija ir socialistų par
lamentu. Norvegijos karalius 
dirba komunistine koalicija. Da
nijos karalius stovi ant socia’lis-' 
tinių pečių. Olandijos karalė 
mato besitveriant socialistų ir 
katalikų koalicijų. Belgijos ka
ralius turi k'laustis socialistinių 
ministerių.

Vokiečių socialistai didžiumie- 
čiai laiko trupus Vokiečių res
publikoj. . Suomių parlamentas 
negali darbuotis be socialistų 
sutikimo. Sovietinė Rusija dik
tuoja išlygas pasaulio kapita
listams. Lenkija, Čecho-Slovaiki- 
ja, Jugo-Slavija, Rumunija, Bul
garija, Ispanija ir Italija kiek
viena turi savo socialistinį klau
simų. Šveicarija turi k'laustis 
socialistų noro. Graikiją ir Tur
kiją laukia sovietiniai ir nuosek
lieji socialistai vadovai.

Tai yra liūdnas pasaulis kapi
talistiniam atsteigimui. Kiek
vienas kapitalistinių žinovų su
važiavimas pasibaigia ta pačia 
pakasynų giesme. Jie sėdi ir 
galvoja, o kartais tik sėdi. Tik 
jie negali sėdėti taip tvirtai, kaip 
jie kadaise sėdėdavo.

vo net mažiaus vaisinga, ne* 
gu Genuos konferencija, ka
dangi pastaroji davė bent 
sutartį, kurioje dalyvavu
sios konferencijoje valstybės 
pasižadėjo nepulti viena ki
tos per keletą mėnesių.

Paskutiniame visų Haa- 
gos konferencijos komisijų 
'posėdyje bolševikų delega
tai pasiūlė kreiptis j Mask
vą su prašymu, kad ji pripa
žintų pirm-karines skolas ir 
pasižadėtų atlyginti tiems 
užsienių piliečiams, kurių 
nuosavybė Rusijoje tapo 
konfiskuota arba sunaikin
ta. Tai buvo patys svar
biausieji Europos valstybių 
reikalavimai ir bolševikų de
legacijos noras išpildyti 
juos, rodos, turėjo patenkin
ti konferenciją. Ji galėjo 
palaukti bent tol, kol Mask
va duos atsakymą į savo de
legacijos prašymą.

Vietoje to, konferencija 
I straigu pertraukė diskusi
jas su rusais. Sovietų vald
žios atstovų užsispyrimas, 
matyt, perilgai tęsėsi ir išve
dė kitus delegatus iš kantry
bės . O bolševikai ilgai spy
rėsi dėlto, kad jie nesitikėjo 
daug laimėti nusileidimu. 
Jiems paaiškėjo, kad valsty
binių kreditų ir Rusijos pri
pažinimo jie tuo tarpu vis- 
tiek negaus.

Dabar bolševikams pasi
lieka tartis su atskiroms 
valdžioms ir su atskirais už
sienių kapitalistais.
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Vietinis lietuvių bolševi
kų laikraštis jau kelintu kar
tu plusta “Naujienas”, kad 
jos remiančios kokią' tai 
“open shop” organizaciją. O 
to laikraščio šalininkai su 
tokiais pat plūdimais mėgi
na lįsti į darbininkų draugi
jas. ' “ ; - i ;

Delei to turime ve ką pa
sakyti. “Naujienų” spaus
tuvė yra pilnai unijinė ir ji 
su jokioms “open shop” or
ganizacijoms neturi reikalo. 
Spaustuvių susivienijimas, 
kurio nariu yra “Naujienų” 
spaustuvė, nėra jokia “ša- 
pa”. Tam susivienijimui pri
klauso šimtai visokių spaus
tuvių, kurių didžiuma, taip 
kaip ir “Naujienų” spaustu
vė, yra grynai unijinės.

Tai viena. Antra gi, ko
kios teisės turi mūsiškiai 
bolševikai daryti kam-nors 
priekaištų dėl “open shop”? 
Juk ir Chičagos bolševikų 
laikraštis, ir Brooklyno, ir 
visi kiti lietuvių bolševikų 
laikraščiai yra spausdinami 
skebų spaustuvėse!

“Open shop” yra tokia 
dirbtuvė, kur dirba ir uniji
niai ir neunijiniai darbinin
kai. Tokios dirbtuvės padė
tyje buvo “Naujienų” spau
stuvė pusantrų metų laiko 
atgal. Bet bolševikiški lai
kraščiai da ir tokios padė
ties nėra pasiekę, kadangi jų 
spaustuvėse dirba vien tik 
neunijiniai darbininkai. Ir 
jie drįsta šokti “Naujie
noms” į akis!

Tie mulkiai, kurie pritaria 
bolševikiškiems pliauški
mams apie “Naujienas”, tu
rėtų pirma pasirūpinti, kad 
bolševikų laikraščiai įvestų 
uniją savo spaustuvėse.

Apfoalga į
■BMHMKs-asasaa«BasaaJl

FALSIFIKUOJA ISTORIJĄ.

Bolševikų ”Krasnaja Gazieta” 
išspausdino, o mūsiškiai bolše- 
vikėliai perspausdino, straipsnį 
apie Rusijos menševikus. Pir
mutinėje to straipsnio dalyje 
aiškinama, kaip atsirado “men
ševikų partija.” Tenai skaito

me:

Haagos konferen
cija pasibaigė.

Po keleto savaičių ginčų 
Haagos konferencija, su
šaukta apsvarstyti Rusijos 
rekonstrukcijos klausimus, 
nutarė išsiskirstyti be jokių 
praktikos rezultatų. Ji bū

“Menševikų partija gimė 
tą pat dieną, kaip ir bolševi
kų partija. Tas buvo 18 metų 
atgal — ant Antro Rusų So- 
cial-demokratų Darbininkų 
Partijos Suvažiavimo.

“Organizaciniais klausimais 
suvažiavimas pasidalino į dvi 
dalis.

“Lenino šalininkai laike rin
kimų partijos centra'linių or
ganų gavo vieną balsą dau
giau, negu šalininkai Martovo- 
Akselrodo....”
Tai yra ne visai teisinga. 

Viena, autorius turėjo pažymė
ti tą faktą, kad partijos konsti
tuciją priimt, Martovo ir.Aksel- 
rodo šalininkai turėjo daugiaus 
balsų, negu Lenino šalininkai. 
Tiktai tada, kai dėl įvairių prie
žasčių keletas delegatų apleido 
suvažiavimą (jisai, reikia žinot, 
tęsėsi daugiau, kaip pusę mėne
sio!), tai Leninas Įgijo didžiu
mą ir, pasinaudodamas tuo, pra
vedė į partijos centro komitetą 
savo sėbrus.

Organizacijos klausimą suva
žiavimas išrišo menševikų dva
sioje, bet partijos centrą pasi
gavo į savo rankas bolševikai.

Bet ir viena ir antra frakci
ja buvo ir pasiliko tos pačios 
partijos dalimis. Todėl yra ne
tiesa sakyt, kad jau tame suva
žiavime (1903 m.) gimė bolše
vikų ir menševikų “partijos.”

Bolševikų partija gimė tiktai 
1917 m.

Antroje straipsnio dalyje pa
sakojama apie menševikų vei
kimą per 18 metų. Tarp kitko 
tenai randame tokių žodžių:

“Laike pakilimo augščiau- 
sio laipsnio 1905 m. revoliu
cijos, spaudžiant revoliuci-

nėms bangoms, ant trumpo keikė bolševikus “vagimis,” 
laiko menševikai sutiko su j “žulikais” ir panašiais epitetais; 
bolševikais. Bet kaip tik už
ėjo reakcija, tai menševikai ir 
vėl metėsi į buržuazijos glėbį. 
1908-1914 metais eina mirti
na kova tarp nelegalių revo
liucionierių ir meBŠevikų. Se
na partija atgyveno savo am
žių ; ją reikia 'likviduoti. Lai 
gyvuoja vieša darbininkų 
partija, kuri jokiomis revoliu
cijomis neužsiimtų. Lai gy
vuoja viešas veikimas, pripa
žintas caro ministerių! Taip 
bliovė menševikai.

“Bolševikai vadino tų laikų 
menševikus likvidatorius sto 
lypiniška darbininkų partija.

“Iškilo pasaulinis karas. Čia 
menševikų partija eina ‘ginti 
tėvynę’ kartu su carizmu, 
kartu su buržuazija. Gvozde- 
vai, Maslovai, Skobelevai, 
Potresovai — stengiasi pa
kinkyti darbninkų klasę į im
perializmo vežimą....

“Iškyla spalio revoliucija — 
menševikai anoj pusėj barika
dų; menševikai kartu su če- 
kos'lovakais, kazokų genero
lais, su Kolčaku, Denikinu...”
Čia pasakyta keli lygiai me- 

ai. Pirmiausia apie 1905 m. re
voliuciją. Vadovaujanti rolė to
je revoliucijoje priklausė men
ševikams. Jie stojo už Darbi
ninkų Atstovų Tarybų organi
zavimą, o bolševikai buvo prie
šingi tam. Bet Tarybos tapo su
organizuotos, ir bolševikai, pa
galios, patys ėmė dėtis prie jų. 
Menševikai stojo už dalyvavimą 
Dūmos rinkimuose, o bolševikai 
siūlė boikotuot Durnos rinkimus. 
Socialdemokratų partijos suva
žiavimas tečiaus (1906 m.) di
dele didžiuma balsų pritarė 
menševikų pozicijai, ir, renkant 
antrą Durną, jau ir patys bolše
vikai dalyvavo rinkimuose.

Faktai tuo budu rodo, kad ne 
menševikai priėmė bolševikų po
ziciją 1905 m. revoliucijoje, o 
priešingai — bolševikai buvo 
priversti priimti menševikų po
ziciją.

1908-1914 metais taip pat dė
josi visai ne taip, kaip rašo 
“Krasnaja Gazieta.” Tokio da
lyko visai nebuvo, kaip “kova 
tarp nelegalių revoliucionierių ir 
menševikų,” ir tai dėl tos pap
rastos priežasties, kad tuo laiku 
menševikai buvo tokie pat ne
legaliai revoliucionieriai, kaip ir 
bolševikai. Be to, menševikai vi
sai nesiūlė likviduot nelegalę 
partiją. Jie siūlė du dalyku: vie
na, dalyvaut legalese darbinin
kų organizacijose (profesinėse 
sąjungose, darbininkų kliubose, 
darbininkų susišelpimo draugi
jose, apdraudos organizacijose 
ir t. t.); antra, kovot už tai, kad 
socialdemokratų partijai ir spau
dai butų duota tegalės teisės.

Bolševikai gi priešinosi tam, 
sakydami, kad carizmo tvarko
je negalį būt vietos “tikrai dar
bininkiškoms” legalėms organi
zacijoms arba “tikrai revoliuci
nei” partijai ir spaudai; pirma, 
girdi, turįs būt nuverstas cariz
mas. Menševikai sakė jiems: 
bet kaip jus nuversite carizmą, 
jeigu darbininkai neturės nė 
savo masinių organizacijų, nė 
savo spaudos? Į šitą klausimą 
bolševikai niekuomet neįstengė 
duoti atsakymo. Praėjus gi ku
riam laikui, jie patys ėmė ir 'te
galės darbininkų organizacijas 
steigti ir legalius laikraščius 
leisti. Tuo budu pasirodė, kad 
bolševikų pozicija ir vėl suban- 
krutijo.

Prie progos čia priminsime, 
kad pirmutinis ’legalis bolševikų 
laikraštis Rusijoje (tarp 1908 ir 
1914 m.) buvo “Pravda.” šitą 
vardą jie davė savo laikraščiui, 
nuskriausdami Trockį. Mat, pa
starasis jau dvejetas metų prieš 
tai buvo įsteigęs “Pravdą” už
sieniuose ir slaptu budu gaben
davo ją Rusijon. $u dideliu var
gu jam pasisekė išlaikyt *savo 
laikraštį ir išplatint tarpe Uk
rainos ir Rusijos darbininkų — 
ir staigu pasirodo Petrapilyje 
legalis dienraštis tokiu pat var
du! šių žodžių rašytojas gerai 
atsimena, kaip Trockis už tai
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iš piktumo jisai tada ėmė net 
menševikus remti.

Dabar apie pasaulio karą ir 
bolševikų viešpatavimo laiką. 
“Krasnaja Gazieta” pasakoja, 
kad “menševikų partija” ėjusi 
ginti tėvynę kartu su carizmu 
ir su buažuazija, o tuo tarpu 
yra faktas, kad menševikų va
dai (pav. Martovas) dalyvavo 
ZimmervValdo konferencijose, 
kurios buvo šaukiamos tikslu 
kovoti prieš karą. Tiesa, kad 
tarp menševikų buvo tokių, ku
rie užėmė poziciją, panašią į 
Vokietijos šeidemaniečių; bet 
reikia neužmiršti, kad garsusis 
bolševikų vadas, Aleksinskis, 
savo šovinizmu pralenkė juos vi
sus.

Besąžiniškas melas, pagalios, 
yra “Raudonosios Gazietos” pa
saka, buk menševikai veikę iš
vien su kontr-revoliuciniais ge
nerolais. Jie ne tiktai neveikė su 
jais išvien, bet leido atsišauki
mus, ragindami darbininkus im
ti ginklą ir kariauti prieš Kol- 
čaką, Denikiną ir Vrangelį. Men
ševikų agitatoriai važinėjo po 
kaimus ir miestus ir kvietė 
žmones stoti į sovietų armiją, 
kad atsigynus nuo tų kontrre
voliucionierių.

Taigi ta visa “Laisvėje” per
spausdintoji “istorija” apie men
ševikus yra bjauri falsifikacija. 
Skleisdami per savo apmoka
mus agentus tokius šmeižtus 
apie Rusijos socialdemokratus, ' 
bolševikai demoralizuoja darbi
ninkus.

Skaitytoju Baisa!
Į- .į,

RAŠYTOJO ŠERNO REIKALU

Liūdna Giesmė
[Už iiretkitas itame skpriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)
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Ernest Untermann.
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Red.).
šia esti tamsus ir nieko 
no apie politiką. Tokie 
labai lengva kompanijų 
tams suklaidinti. Taip
kams esant, jie patys to ne

darbininkus 
Gi darbinin-

Atstatymas yra liūdna gies
mė Europoje. Svarbiausios įmo
nės siūlomos kapitalizmo vadų 
reiškia sunaikinimą, trukdymą, 
ar tiesiog tuščią darbą.

Londone ir Ryme kaltos sąži
nės balsas kužda sielonę dėl 
versalinės sutarties. “Jei ji gali
ma butų atmesti. Jei ji nebūtų 
buvusi priimta visai. Mes kovo
jo mne toj pusėj. Poincare yra 
aršesnis už kaizerį.”

Deja, per vėlu! Berline ir 
Viennoj nejaukus ūpas malšina 
savo skausmus kvatodamas iš 
nelemtos santarvininkų padė
ties. “Jus padarėte mus tokiais, 
kokiais mes dabar esame, tur 
būt jus patenkinti,” gieda cen
tra'linių valstybių kancleriai, at
lyginimo žinovams besistengiant 
išimti daugiau pinigų iš tuščių 
iždų.

Europos atstatymas reikalau
ja tarptautinio prisidėjimo. Ver- 
salinė sutartis padarė atstaty
mą beveik negalimu, suskaldy- 
dama vieną ekonominį vienetą į 
daugybę mažų tautinių vienetų.

Jei kiekviena Jungtinių Val
stijų valstija priimtų kas savo 
apsiginamąjį muitą, įvestų savo 
pinigus, savo užsienio politiką, 
tai mes šiaurinėj Amerikoj tu
rėtume tą, ką versalinė sutartis 
įkūrė Europoj ir ką Poincarės 
politika bando dar daugiau pa
bloginti, bemėtydama daugiau 
sukamųjų raktų į pramoninę ir 
politinę atstatymo mašiną.

Europos vadai dejuoja, kad 
Europai reikalinga Amerika. 
Bet Amerikai trūksta tveriamo
sios politikos, o suirutes kėlėjų 
ji turi daugiau negu Europa. 
Konkuruotos kirminas ėda Wall- 
gatvio širdį taip kaip ir konku
ruojančių Europos bankinių 
centrų.

Poincare trukdo ir planuoja 
didesnį išnaikinimą, Morganas 
kovoja prieš visus kitų Wall- 
gatvio bankininkų bandymus 
suteikti pagalbą Europai, o 
kiekvienas politinis vadas san
tarvininkų šalyse turi asmeninių 
troškimų, kurie galima' pasiekti 
'tilt taikanttes tautinių’ tikslų be 
atsižiūrėjimo į viso europinio 
organizmo gerovę. t

Negana to; socializmas karo 
metu pakilo iki laipsnio nesvajo
to net marksinėj filosofijoj. 
Apie Europos atstatymą nei kal
bos negali būti be atsižiurę jomo

Vienusiškumas yra prievolė 
visų žmonių. Absoliutinės 
monarkijos gadynėj carai, mo- 
narkai ir kitokie valdonai 
spaudė žmones, kiek galėjo. 
Jeigu kas priešinosi valdonų 
valiai, tai jis tuoj būdavo įme
tamas į kalėjimą. Su žmonių 
norais ir reikalais nebuvo skai
tomasi. Dabar žmonės tiek 
•pribrendo, jog pasakė carams, 
kad jų valdymo dienos praėjo, 
šiandien mes nebeturime carų.

Carų nebėra, bet ar nuo to 
dalykų padėtis persimainė? 
Prie Rusijos valdžios vairo at
sistojo tamsiausi partija su 
savo vadais. Pas tą 'partiją 
nėra jokio žmoniškumo. Pirm 
revoliucijos caras buvo vadi
namas kraugeriu ir budeliu. 
Bet kuo geresni dabartiniai Ru
sijos valdonai? Ar Komunistų

jau žiauri ir fanatinga, kaip 
viduramžių žmonės?

Kyla klausimas, kodėl taip 
y|ra? Mąstantis žmogus tuoj 

atsakys, kad dauguma bolše
vikų neprotavo ir nenori pro
tautai. Jie gyvena svetimu 
protu, pasiskolintu iš įvairių 
agitatyvio turinio knygelių. 
Taigi kada jiems patiems pri
siėjo valstybę tvarkyli, lai iš 
to nieko neišėjo: tokiam dar
bui jie neturėjo reikiamo pa
tyrimo, nežinojo pasaulio po
litikos ir neturėjo nuovokos 
apie ekonominį gyvenimą. Jie 
pasidėjo knygutę ir diktuoja 
iš' jos, kaip viskas turi būti, 
visai nepaisydami to, — ar tai 
bus gerai, ar ne. Na, ir kam 
čia paisyti —- juk rankose gink
las: kas priešinsis, tam kulka 
kakton.

Nuo amžių vyrų politikoj 
vyravo kumštis ir ginklas, o ne 
protas. Tos rųšies politika da
bar pradedą įsigyventi ir dar

iniu
spausti vieni kitus. Ar tai ge
ras dalykas, ar ne — apie lai 
negalvojama. Dabar yra ma
doj streikai. Kokį lik laik
raštį nepaimtum, tai visur tik 
mirga “streikai”, “buržujai” ir 
etc. Moterims stačiog yra juo
kinga žiūrėti į los rųšies va
dus, kurie yra perdąug nukry
pę į vieną pusę. Perdidelis 
vienpusiškumas veda pasahlį 
prie pražūties. Buržujai kalnus 
verčia ant darbininkų, o dar
bininkai ant kapitalistų — ir 
ta komedija kartojasi diena iš

jie

jausdami veda 
klaidingu keliu, 
kai, aklai įtikėję savo vadams, 
seka paskui juos visai neklaus
dami savęs ar fa i gerai, ar ne. 
Prie ko priveda toks sekimas, 
parodo Rusijos komunistai. Jie 
klausė savo vadų tol, kol pra
žudė šalį ir pavertė visą gyve
nimą į pragarą.’ Ai- gi ir da
bar įvairių partijų vadai da ne
mato, kad toks partijos vieš
patavimas, kai komunistų, nie
ko gera nelemia? Partija yra 
geras daiktas tik tada, kada j.i 
vadovaujasi sveiku protu ir 
politikos supratimu.

Dabar pažiūrėsime į Lietuvą. 
Ten klerikalai turi valdžią sa
vo rankose. Jie valdo taip pat, 
kai komunistai: su niekuo dau
giau nesiskaito, o tik su savo 
partijos gerove. Kas gi dabar 
daryti, kad Lietuva atsidūrė 
Romos fanatikų rankose. Ge
rai, duokim jiems progos. Te
gul jie valdo, tegul statosi sau 
klioštorių, tegul šaudo tuos, 
kas nepučia į jų dūdą, bet tuo 
pačiu laiku tegul neužmiršta ir 
to, kad laikui bėgant su jais 
gali būti pasielgta taip, pat, 
kaip jie dabar elgiasi su ki
tais.

Bet žmonės tokios valdžios 
norėjo Lietuvai. Jie juk rinko 
tą valdžią. Dabar jiems ir 
tenka ragauti priespaudą. Bet 
mes, pažangieji žmonės, pri
valome mokytis valstybinio 
gyveninio ir sykiu šviesti liau
dį. Kada mums teks atsisto
ti prie valdžios vairo, tai mcs« 
neeisime komunistų ir kleri
kalų priespaudos keliais. Bu
kime liberalais ne vien tik iš 
vardo, o ir savo darbais ir iš
rūdykime, kad mokslas yra 
priešingas fanatizmui ir prie
spaudai. Jeigu kokios politinės 
partijos nariai yra tamsus, jie 
nedaug tegali nusverti gyveni
me.

Iš laikraščių, ypač Naujie
nų, pranešimų musų visuome
nė jau žino, kokioj padėty yra 
daug užsitarnavęs musų rašy
tojas “Dėdė” Šernas.

Per keletą pastarųjų metų 
jis, sveikatos ir jėgų--netekęs, 
patsai nieko sau užsidirbti ne
begalėjo. Gyveno vien auko
jamomis pašalpomis, jo šelpi
mo reikalu rūpinau ties žmonių 
saujalei pasivadinusiai Šerno 
Draugų Būreliu.

Išlaikyti žmogų pašalpomis 
tokiose gyvenimo brangumo 
sąlygose, kokios jos paskuti- 

inetais kad 
vo uždavi-

niaisiais keliais 
buvo, nelengvas 
nys. Vienok nuolatihlais atsi
šaukimais į žmones irX(Įraugi- 

 

jas laiškais ir išdalies spaudoj 
iki šiol 
pinigų 
pos po 

šiais

labai pablogėjo.
susirgo taip, kad teko gabenti 
ligoninėn. Išlaidos tuo budu 
padidėjo. Keletą savaičių pa
gulėjęs ir kiek pasveikęs jis 
buvo iš ligoninės išleistas, bet 
veikiai po to susirgo dar sun
kesne liga - plaučių uždegimu.

vis tik pavyko surinkti 
ir duoti šernui pašal- 
20 dolerių kas savaitė.
motais dalykai .betgi 

Dėdė šernavS

dėl ligos ypatingumo guldyti 
dagi atskirame * kambary ir 
pristatyti nuolatinė slaugytąja. 
Kambarys ir slaugytoja savai
tėj pareina $66.50, neskaitant 
vaistų ir daktaro priežiūros — 
ligonį kasdien po porų kartų 
su atsidėjimu lanko ir prižiūri 
D-ras S. Naikelis, už ką mes 
neįmanome nė kaip jam atidė
koti.

didelės žalos padarė 
Sąjungai 

elementai, 
sąjungą.

bolševi-
Jic su-

Ir dabar

Kokios 
Socialistų 
kuojantys 
draskė tą 
sąjunga nebegreit sutvirtės. Ne
gerai socialistų vadai darė, nie
kindami lietuvystę. Tai di
delė klaida tų žmonių, kurie 
vadovavo partijai. Bet klai
das visi daro. Svarbiausia yra 
tai, kad tos klaidos butų ati
taisomos. Aš matarčįau, kad 
pažangieji laikraščiai stotų 
prieš tamsias komunistų ir kle
rikalų partijas. Reikia labiau 
nurodyti tų partijų netikusius 
darbus.

Valstybė turi būti ne parti
jos, bet protingų žmonių ran
kose. Laiminga bus ta parti
ja, kuri turės mokytų žmonių. 
Ji galės pastatyti prie valdžios 
vairo įlok i ų žmonių, kurie su
pranta valstybės reikalus. To
ki partija užsitarnaus žmonių 
pigarbos ir ją yisi girs. Bet 
gink, Dieve, nuo tokių vadų, 
kokių turi komunistų ir kleri
kalų partijos. Jeigu jie įsiga
lėtų, lai sudiev butų pasau
liui!—K. š.

UŽMUŠTA MIRTINAI.
Stanley Wirkus, 1501 Mc- 

savo 
žmona Mrs. Veronika Wirkus 
65 metų amžiaus šėrė jai kė
de galvon pereitą birželio 24 
dieną. Užvakar ji nuo to 
$imirė pavieto ligonbutyj.

Kai Stanley Wirkiis buvo
areštuotas ir .paklaustas kodėl 
jis mušęs savo žmoną, tai tik 
nusišypsojęs. •

Tąjgi išlaidos milžiniškos ir 
dėlto esame labai susirūpinę, iš 
kur tiek pinigų ėmus ir tas 
išlaidas padengus. O jau trys 
savaites kaip šernas ligoninėj 
guli ir jo sveikatos padėtis be
veik neatsimainius, nė kiek nei
na geryn. 'Liga gali pasitęsti 
dar ilgoką laiką.. .

Tuoj, kai ligonis buvo pa
dėtas ligoninėj, buvo sušauk
tas nepaprastas susirinkimėlis 
dėl reikalo pasitarti. Buvo 
tuojau išrinktos aukų rinkėjos, 
pasitikint, kad žmonės, dalyką 
supratę, paramos duoti neat
sisakys. Bet, kaip kiekvienas 
musų, taip ir aukų rinkėjos 
yra savais darbais Užimtos: ne
daug laiko tegali pašvęsti aukų 
rinkimui, dėlto iki šiol tuo bu
du tesurinkta apie pusantro 
šimto dolerių, ko nepakanka 
nei trims praeitoms savai
tėms ligoninei užmokėti.

Kas gi bus toliau?
Šaukiamės dėl to viešai į vi

suomenę, į atskirus žmones ir 
i visas lietuvių organizacijas— 
į draugijas, kuopas, kliubus ir 
ratelius — ir prašome urnai 
ateiti pagalbon savo aukomis. 
Reikalas didelis. Atsimindami 
Dėdės Šerno nuopelnus kaipo 
rašytojo ir žmonių švietėjo, ir 
turėdami omenėj dabartinę jo 
liūdną ir sunkią padėtį, auko
kite, kiek tik .kas galėdami, 
idant reikiama pagalba jis bu
tų aprūpintas ir idant sun
kiausiomis savo gyveninio die
nomis jis nesi jaustų apleistas ir 
užmirštas visuomenės, kuriai 
jis visą savo gyvenimą, kol jė
gų turėjo, dirbo.

Aukas prašome siųsti sekre
toriaus A. Lalio adresu, 1739 
S. Halsted -st., Chicago, čekius 
ar money orderius^ išrašius ka- 
sieriaus Justino Kulio vardu.

Visa aukų apyskaita bus ne
trukus paskelbta spaudoj.

Šerno Draugų .Būrelio valdy
ba:

Pinn. K. Gugis
Kąsier. Just. Kulis

su-

raseių
1 dinti.

Meldžiame ir kitų laik- 
šį atsišaukimų išspau-



I

PėtnyČia, Liepąs 21 d., 1922 NAUJIENOS, Chicago, Ui
________________ » _ _____ _ ■■ _________

Vidaus {plaukų rin
kėjo paaiškinimas

Pirmo Illinojaus apskričio vi
daus įplaukų rinkėjas, John C. 
Cannon’a's išleido sekamų pa
reiškimų :

Vidaus įplaukų biuras aptu
rėjo daugybę paklausimų lie
čiančių 1921 m. įplaukų akto 
skyrių 202 (c) (1), kur sakoma, 
kad įplaukų mokesčio tikslais 
nei pelnas, nei nuostolis nepriva
lo būti pripažintas, jei nuosavy
bė taikoma įdėliui, ar gamingai 
vartotei prekyboj, ar versle (ne- 
priskaitant besi verčiamoj o san
dėlio ar kitokios nuosavybės lai
komos visų pirma pardavimui/ 
yra apmainoma ant tokios pat, 
ar tokiai pat vartonei nuosavy
bės. ‘ •.

[TRUMPA APYSKAITA LIE
TUVOS UNIVERSITETO DAR
BUOTĖS LAIKOTARPYJE 
NUO UNIVERSITETO ĮSTEI
GIMO VASARIO 16 D. 
PIRMOJO SEMESTRO 

BAIGOS BIRŽELIO. 30

IKI
PA- 

D.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

NEŠVARUS EŽERE VANDUO Neleisk, kad jūsų darbas 
MAUDYTIS. I gadintų jūsų odų.

Sveikatos i 
pranešė, kad pastaruoju laiku 
visu Chicagos ežero pakraščiu 
pasidaręs nešvarus vanduo ir 
todėl nesveikas maudytis.

PATARIMAI

Daugelis mokesčių mokėtojų 
ir vertybės popierių pardavinė
tojų sako tų reiškiant, kad viso
kie vertybės popierių pardavi
mai ir umus tolygių popierių 
nupirkimai esą mainai neduo
dantieji pelno, ar nuostolio. Te
kis įstatymo ir patvarkymų aiš-^ 
kinimas yra klaidingas.

Biuras mato, kad daugelyje 
atsitikimų yira sunku pasakyti, 
ar veikslas yra tikras mainas, ai 
pardavimas ir apturėtų pinigų 
įdėjimas į kitus vertybės popie
rius. Kad veikslas butų mainas 
202 skyriaus (c) (1) prasme, tai 
reikia, kad jis butų kainu ati
davimu nuosavybės už nuosavy
bę, kuris skiriasi nuo atidavimo 
nuosavybės už pinigus.. Tokia
me maine nei viena pusė nemo
ka komišino kitai, nors veikslas 
nebus išskirtas iš maino rūšies, 
jei mekleris kaipo mekleris ves 
mainų kūnai nors pusei ir už sa
vo patarnavimų paims komišinų.

v

Jei asmuo turįs šimtų kapita
lo dalių “A” korporacijoje įsa
kytų mekleriui apmainyti jas 
ant dalių “B” korppracijos, tai 
tas esminiai atatiktų veikslui 
įplaukų akto maino sųlygų reikš
mės ribose, kur asmuo turįs “B” 
korporacijos kapitalo dalis tui 
gauti šimtų “A” korporacijos 
kapitalo dalių ir kur asmuo tu- 
.rįs šimtų “A” korporacijos kapi
talo dalių, turi gauti “B” korpo
racijos kapitalo dalis. Į kapita
lų apturėta mainu kiekviena pu
sė turi žiūrėti kaipo į kapitalų 
užėmusį apmainytojo vietų. Ant
ra vertus, jei įsakymas mekle
riui yra parduoti šimtų “A” kor
poracijos kapitalo dalių ir už 
tuos pinigus nupirkt “B” korpo
racijos kapitalo dalis, tai veiks
lo neteks pavadinti mainu; tai 
bus “A” korporacijos kapitalo 
dalių pardavimas ir “B” kapita
lo dalių nupirkimas. Šitame at
sitikime maino elemento nėra 
nes nėra kaino vertybės popierių 
perdavimo tarp dviejų pusių, o 
jei yra tai tik netikėtai.

Jei mekleris, nežiūrint to, ko
kie įsakymai jam butų, parduo
tų “A” korporacijos kapitalo da
lis ir paskui nupirktų “B*' korpo
racijos kapitalo dalis, arba nu
pirktų “B”’ kapitalo dalis ir pa
skui parduotų jas “A” korpora
cijai, tai pasidaro pertrauka, kad 
ir trumpiausia, kur vienas, ai 
abudu kostumeriai neturi jokių 
raštų tiems popieriams. Tikra
me maine atidavimas “A” kor
poracijos kapitalo raštų ir priė
mimas “B” korporacijos kapita
lo raštų abiem maino pusėm 
įvyktų tuo patim laiku.

Visuose atsilikimuos, kur ne
žinia tikrai, ar veikslas yra par
davimu, ar mainu, visi faktai 
susirišantieji su tuo veikslu rei
kia paduoti Vidaus Įplaukų Biu
rui nuspręsti.

Svarbu lietuvaitėms mokintis į Slauges

^£.

• ■
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Merginoms, kurios nori tu
rėti naudingų profesijų, išmok
ti daug dalykų apie auklėjimų 
vaikučių, užlaikymą švariai 
namų ir pagaminimų skanių 
valgių, patartina mokintis į 
slauges.

Lietuvių šeimynose dažnai 
tenka pastebėti vaikučių, kurie 
nėra pilnai sveiki ar tai fizi
niai, ar tai protiniai. Jų moti
nos visai nežino, kad tai jų 
kaltė, nes per jų nemokėjimų 
tinkamai auklėti savo vaiku
čius, jų sūnus ir dukterys lie
ka paliegėliais.

Aš patarčiau visom mergi
nom, nuo 18 iki 35 metų am
žiaus, kurios yra lankę High 
Sehool bent vienus metus mo
kintis į slauges.

Daug lietuvaičių nežinoda
mos kur yra geriausia mokin
tis, įstoja į prastas mokyklas 
arba ligonbučius. Ligonini tis 
turi būti registruotas, kursas 
trijų metų. Reikia vengti tų li-

ATYDAI MELROSPARKIEČIAMS’ 
IR APIELINKEI '

!■’. Itayunas paHliioda laivakortes ant 
geriau laivų, siunčia pinigus sau
giausiu budu i visas dalis svieto, taip
gi parūpina afidavitus atvažiuojan
tiems, pasportą išvažiuojantiems.

Su pagarba
F. RAYUNAS, 
2800 Lake St., 

Melrose Park, III.

ko- 
bi- 
sQ-

Teismas
Teismo

Universiteto
Universiteto
Universiteto regulia-

Pirmame semestre normaliai 
veikė šie fakultetai: Teologijos- 
filosofijos (pirmas semestras) 
iš trijų sekcijų: filozofijos, 
teologijos bei kanonų ir isto
rijos; Humanitarinių įmoksiu 
(dėstoma mokslai einant daly
kų sistema);' Matematikos- 
Gamtos (antras ir ketvirtas se
mestrai) su skyriais: niatema- 
tikos-fizikos, fiziko-chemijos ir 
biologijos; Medicinos (antras 
ir ketvirtas semestrai su sky
riais medicinos, farmacijos ir 
odontologijos; Technikos (ant- 
tras ir- ketvirtas semestras —- 
bendri visiems skyriams) su 
skyriais statybos, mechanikos- 
elektrotechnikos ir chemijos.

Teisių fakultetas einant Lie
tuvos Valstybės Prezidento 
Įsakymo N—75 pradėjo orga- 
nizuoties tik nuo Birželio 24 
d. ir mokslas pirmame semes
tre neišeitas.

Apart einamųjų darbų fakul
tetų Tarybose išdirbti ir pri
imti šių metų pavasariniam 
semestrui mokslo valandų 
tvarkraščiai. Paskelbus Lie
tuvos Universiteto statutų vei
kiančiųjų Fakultetų Tarybose 
apsvarstyti ir priimti dėstomų
jų mokslų planai, mokslų iš
ėjimo ir egzaminų taisyklei 
mokslo personalo ir technikos 
personalo etatai ir lentelė at
lyginimo, sąmata 1922 me
tams (įnešta į Švietimo Minis
teriją), svarstomi mokslo va
landų tvarkraščiai rudeniniam 
semestrui ir pavasariniam 
1923-jų m. semestrui, pakvies
tas dėstymas nustatytų dalykų 
mokslo personalas.

Universiteto bibliotekos 
misija apsvarstė ir priėmė 
bliotekos statutą, etatus, ir
matą (įneštą į švietimo Minis
teriją), 
svarsto 
statutą.
mino komisija rengia projektą
plataus reguliamino Universi
teto vidaus gyvenimo tvarkai 
Statuto- ribose. Ūkio globos 
Taryba priėmė Universiteto ži
nion rumus, tvarkė juos, už- 
pirkįnėjo ūkio dalykus, išdir
bo projektus aprūpinimui Uni
versiteto reikalingais rūmais, 
šiuo reikalu įvykdytas visapu
sis technikinis tyrinėjimas, ku- 
riuomi konstatuota, kad nei 
trečiojo aukščio pastatyti ant 
esamųjų rūmų, nei rusių iš
kasti po likusios rūmų dalies 
negalima. Nors vietos ekono- 
mizavimo tikslais nuo rudens 
semestro bent trims fakulte
tams (medicinos, technikos, 
gamtos) ryto valandos paskai
toms numatyta, o likusiems 
trims—vakaro valandos ir to
kiu budu Universitetas veiks 
nuo 8-os vai. ryto iki l()-is vai. 
vakaro, —z vistiek apseiti esa
mais rūmais jokiu budu nebe
galima ir jeigu Universitetas 
neišgaus reikalingų rūmų savo 
išsiplėtimui, tai nebus kur pa
talpinti kabinetus ir laborato
rijas 5-jo ir 6-jo semestro, be 
to stoka butų mokslo perso
nalui užkerta kelią kvietimui 
profesorių iš kitų kraštų. Sto
ka butų, stoka lėšų, sunkiai 
atsiliepia į Universiteto vysty
mąsi.

Universiteto Senatas turėjo 
20 posėdžių pavestų Universi
teto tvarkymu. Užtvirtinti
Universiteto studentų organi
zacijų statutai, nustatytos 
smulkios taisyklės priėmimui 
studentų į Universitetą.

Universiteto Taryba turėjo 
3-ius posėdžius. Einant Vilniaus 
Universiteto statutu, pradžioje 
svarstė , kandidatūras eilės asr 
menų į vii i rionis. Icivtcclvoins 

siulytų iš atskirų fakultetų 
Tarybų ir nutarė kvietimą mo- 
<slo personalo. Paskelbus Lie- 
uvos Universiteto Statulą iš

rinko Rektorių, Prorektorių ir 
Sekretorių, Universiteto Regu-

liamino komisijų, Universiteto 
Teismų, nustatė mokslo ir ato
stogų laikų ir riša kitus eina
mus klausimus prigulinčius 
Universiteto Tarybai.

Rektorius:
Prof. Jonas Šimkus.

Sekretorius:
Prof. Blaž. Česnys.

PIAREIŠKIMAS KALĖJIMŲ 
REFORMOS KLAUSIMU.

Kokiu laimingu likimo nuo- 
tikiu Illinojaus Cooko Kauntes 
užveizdų taryba paskyrė peno- 
logų d r. George W. Kirchvvey 
tyrimo direktorium kalėjimo 
sąlygoms ištirti ir patarimus 
duoti. Cooko Kauntes kalėji
mas yra per pilnas ir kas nors 
tenka daryti tuoj aus.

Komitetas davė pareiškimų. 
Tarp kitų dalykų jis pataria 
nužerti dabartinę .sistemų lai
kymo kalinių vienoj didelėj 
troboj ir pakeisti jų sulaikymo 
nameliais dviejų trijų augštų 
augščio— atskyrimo vyrų nuo 
motorų kalinius — atskyrimo 
nemečių nuo suaugusių —• į- 
steigimo moterims teismo są
ryšyje su sulaikymo namu mo
terims —< panaikinimo žodžio 
kalėjimas iš bendruomenes žo-

Vienu komisijos tikslu yra 
pašalinimas puldymo jausmo. 
Ji nori duoti kaliniams pro
gų atsigriebti ir progų dirbti.

Įdomu ką pasakys apie tai 
kapitalistų spauda. Abejonės 
nėra, kad ji apšauks komisi- 
n inkus minkštaširdžiais, ne
praktiškais, užsidegė!iais. Ji pa
teisins žiaurumų kaipo geriausį' 
būdų su kaliniais apsieiti.

Kircs\vey kadaise buvo Sing 
Sing kalėjimo perdėtiniu. Jis 
yra labai praktingas ir gerai 
supranta kalėjimo klausimus. 
Jis žino, kad moters ir vyrai 

piitalsyti, davus ji-ciris 
tinkamų progų, gi dabartinės 
mones panaudojamos su kali

niais yra visai nepraktingos, 
nes jos padaro nepataisomus 
<riminalistus iš didžiumos ka
lnių. ,

<i!į‘palMazgokis ir maudykis su Li- 
febuoy ir j us galėsit užlaikyti 
jūsų odų tikrai geroj padėty, ne
žiūrint koks yra jūsų darbas.

Ar tai jus dirbat namų darbų, 
ar šapos darbų, fabriko, ofiso, 
•ar šiurkštų 'laukų darbų, Life- 
buoy apsaugos jūsų rankas ir 
visa odų nuo šiurkštumo, sausu
mo ir įsėdančio purvo.

Jis užlaikys odų šviežia švel
nia ir malonia. Jis atgaivins 
odų. Jis yra geriausias iš visų 
muilų, dėl vyrų ir moterų, kurie 
dirba.

Tūkstančiai darbininkų ir dar
bininkių žino tai.

Mėgink Lifebuoy — jus nie
kados ne begalėsit būt be jo.

ant

išlai-
ji gab

Kry-
pagei-

gonbučių, kurie žacuP išmokin
ti į trumpų laikų, nes iš tokio 
ligonbučio slaugė gavus diplo
mų gali praktikuotis tiktai kai
po “practical nurse”. Ji kito
kios vietos užimti negali, kaip 
lik prižiūrėti ligonius namuo
se pas daugiau’ pasiturinčius 
žmones. Slaugė pabaigus regi
struotam ligonbutyje ir 
kius valdžios kvotimus, 
pristoti prie Raudonojo 
žiaus. Toki slaugė yra
dalijama ligonbučiuose, sveika
tos departamentuose; taipjau 
ji turi progos keliauti po visas 
Jungtines Valstijas, važiuoti į 
Philipinų salas, Indiją ir Ei- 
ropų. Tūkstančiai vietų lau
kia geros slaugės.

Kas nori daugiau informaci
jų, gali kreiptis laišku arba as
meniškai prie manęs arba 
slaugių perdėtinės šiuo adre
su: Mary Thompson Hospital, 
1712 W. Adams st., Chicago, 
III. •>— M. Montviliutė.

DAVIS SQUARE KNYGYNAS.

Davis Sųuarc knygynas jau 
atidarytas. Jis ypatingai lietu
viams yra labai svarbus, lies 
jame randasi daug lietuviškų 
knygų. Be to, vyriausioji to 
knygyno knygė yra lietuvaitė, 
p-lė Petruliutė. Tat atsilankiu
sieji lietuviai knygynai! gali 
netik įvairių lietuviškų knygų 
pasiskaityti, .bet taipgi ir lietu
viškai jų paprašyti. Be abejo, 
gera lietuviams proga) tik rei
kia nepatingėti atsilankyti ir 
skaityti. O skaitant geras kny
gas galima save tobulinti, švie
stis.

Knygas galima ne tik knygy
ne skaityti, bet taipgi ir na
mon parsinešti, išpildant tam 
tikrų blankų. O kaip tų blan
kų arba kortelę gauti ir jų 
išpildyti, tai mielu noru paaiš
kins knygyno1 vedėja p-lė Pet
ruliutė.

Nesenai tapo patraukta 
daug lietuviškų knygų iš 
Lietuvos. Neužilgo jos bus pri
siųstos į Davis Sąuarė knygy-
na.V

Jeigu
viai noriai ir skaitlingai kny
gynų lanko ir knygas skaito, 
tai bus galima gauti lietuviš
kų knygų, kokios tik yra ats- 
paudintos, nes, jei bus reika
las, miestas tam pinigų nesi
gailės. Tik reikia, prirodyti,

pasirodys, kad lietu-

gas ir šviestis.
Knygynas randasi Davis 

Sųuare (45 gat. ir Marshfield 
avė. —• 2 blokai nuo Ashland 
avė.) Jis yra atdaras nuo pir
mos po pietų iki 9 vai. vak.

— Reporteris.

!3 GAL MIRTINAI SUŽEISTI.

Trokui susidūrus su automo
biliu kampe N. Cicero avė. ir 
Berry gat. trys žmonės tapo 
gal mirtinai sužeisti.

Telephone Boulevard. 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTJSTAS

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

Įstok į musų 
“Įsigyk Nuosavų Namų 

Kliubą” 
šiandien

Naryste Veltui 
“Paskolos”

Ant atsišaukimų paskolos
savo namų, ūmai atidą atkrei
piame.

Iowa State Savings
Bank •

Sioux City, Iowa , 
Namų Paskolos Bankas ,

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA 
flgenuirfl 
VIENYBE

/

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus Į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

”VIENYBĖlS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

^VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoką skyrią 
”TARKA”

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

Pirkite „Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokią knygą.
vi-

ReikriGjkite platesnių 
formaciją apie visksj, 
Šykito mums laiškus, 
kalaukito musą piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

iu- 
ra- 

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIflN 
VIENYBE PUBL. Go. 
193 Granu st. ® 

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

m !8foToTo;<
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Kadu siųsi pinigus į Lietuvą, 
ir kada prieis reikalas greitai 
priduoti pinigų Lietuvon, tada 
siųsk per T'ederal Bond & Land 
Company, nes šioji kompanija 
geriausia ir greičiausiai priduo
da pinigus adresantams Lietu
voje auksinais ar doleriais ir 
kursas yra žemiausis ir visi pi
nigai yra užgvarantuoti Ameri
kos doleriais.

Jeigu kada norėsi atsikviesti 
savo gimines ar pažįstamus iš 
Lietuvos į Ameriką, tai pirk lai
vakortę ir daryk visus atkvieti- 
mui reikalingus dokumentus per 
Federal Bond & Land Company, 
nes šioji kompanija turi geriau
sius sutvarkymus kaslink išga
vimo pasportų ir kelionėje nie
kur netrukdoma.

Kada pats važiuosi į Lietuvą, 
važiuok per Federal Bond & 
Land Company, dėlto kad šios 
kompanijos linijų laivai yra pa
rink tinai geriausi ir nekur ne
reikia persėsti arba mainytis ant 
traukinių ar laivų.

Jeigu nori investuoti saugiai 
ant didesnių nuošimčių pinigus 
tai pirk Federal Bond & Land 
Company reaf estate bondsus.

Jeigu nori pirkti žemes ūkei 
arba gatavą ūkę ar namą mieste, 
tai pirk nuo Federal Bond & 
Land Company, nes šioji kom
panija turi daugiausiai žemės, 
farmų ir namų ir parduoda pi
giai ir ant lengviausių išlygų.

Jeigu turi žemės, farmą, na
mą ar kokį gerą biznį, dėl grei
to pardavimo kreipkis prie Fede- 
ra'l Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija greičiausiai nu
perka ar kitam greitai parduoda.

Kada bus reikalas gauti vi
suose reikaluose teisingų infor
macijų ar legališkų patarimų 
kreipkis į bilę katrą šios kom
panijos ofisą.
Federal Bond & Land Company, 
666 W. 18th Street, Chicago. 
143.9 So. 49th Court, Cicero, 111.

602-604 Association Bldg. 
Chicago.

(Apgarsinimas)

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt« 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Ate.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakąre 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

| ŠIANDIE PINIGU |
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus: 
25c. už 100 auks. 

arba
400 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Maitufacturing 
District Bank

State Bank—
Clearing Ilouse Bank 

1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000'.00

Phone Monroe 4680
North American 

Accbrdion Mfg. Co.
Išdirbėjai 
riaušių ir leng 
vi ausiu armo
nikų, pianų ir 
kitų instru- 
mentų. Mu- 

sųx armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas i* 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St..
Chicago, III.
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CATARRH
OF THE STOMACH

a

ZZZZZZZ ,,iEHJ
FF]C)U CAN’T ENJOY LIFE 

vvith a «ore, sour, bloated stom- 
ach. Food does not nourish.

Instcad it is a source of misery, causing 
pains, belching, dizziness and head- 
aches.
<]] The person with a bad elorjnach 
should be latisfied with nolhing less 
than permanent, lasting relief.
•J The right temedy vvili act upon thc 
linings of the%omach, enrich the blood, 
aid in casting out thc catarrhal poisons 
and strengthen every bodily funetion.

The large number of pcople vvho 
have aucceufully uscd Dr. Hartman’g 
farnous medicine, recomfnended for all 
catarrhal conditions, offcr the strongest 
possible endorsemenl for

Pe-ru-^A
IN SERVICE FIFTV YEARS

and IIHIDIHrimJMtHN'H

iMi<i.iuuui/hci

ge-

B=3nBB
TABLETS OR LIQUID 
SOLO EVERYWHEnE 

E3 E231'""""—•*"" ZZnMUMUv'lIUVlRP*

DETROIT, MICHIGAN
’ West 1394 Heml. 6678'

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

(arba asistentas)
GRABORIUS

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

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austįn 737

DR. MARY A 
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.

\i..m

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. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Clūcago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. G3rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kabo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4G31 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., 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 

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

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

Telephone Yards 1532

. DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

3259 So. Halsted St., Chicago. 
-I ----- ! —Z
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Lietuviu Rateliuose
NAUJIENOS, Chicago, UI. Pėtnyeia, Liepos 21 d., 1922

ROSELAND.

kuris įvyks liepos 29 d. S'tru- 
milo svetainėje.
rūpintis ratelis išrinko 
asmenis: p-lę

Tuo reikalu 
šiuos 

M asla u skaitę ir

LSMR. Pusmetinis susirin
kimas.

18 d., 
Lietuvių

Antradienį, liepos 
S t ru milo svetainėje 
Scenos Mylėtojų Ratelis laike 
savo pusmetinį susirinkimą. 
Susirinkimą atidarė Batelio p\r 
minimkas d. Pučkorius. Buvo 
skaityta ir priimta pereito su
sirinkimo protokolas. Po to, 
nutarimų sekretorius d. Nar
butas padavė savo rezignaciją 
pareikšdamas tam priežastį, 
kad jis greitu laiku apleisiąs 
šią šalį. Jo vieton likosi išrin
ktas d. Preikšą.

Ratelio turto peržiūrėjimo 
komisija išdavė raštišką ra
portą, iš kurio paaiškėjo, kad 
ratelis turi lošimams daug vi
sokių nlbų, įvairių sceneri- 
joins papuošimų ir pačių sce
nerijų įvairiems kambariams 
padaryti bei papuošti, 
ratelio nuosavybėje 
yra nemaža veikalų. 
Narbutas rodos dar 
rateliui virš 10 egz.
knygelių, už ką susirinkimas 
atsistojimu išreiškė jam savo 
padėką.

Komisija rengimo draugiš
ko išvažiavimo į farmą prane
šė, kad dėl šalto tą dieną oro, 
išvažiavimas nedavė pageidau
jamų pasekmių, bet už auto-

Be to, 
taipjau 

Beje, d.

lošimams

draugijose
Tas laiškas 

pereitame

kėjo.
Ratelio įgaliotinis d. Grabelis 

pranešė, kad Roselando Lietu
vių Nuosavos Svetaines Staty
mo Bendrovė gerai darbuojasi. 
Jau nupirkti lotai prie 104 
gatvės ir Michigan avė., ir ne
trukus bendrovė bus įkorpo- 
ruota Illinois valstijoje.

Antru kartu skaitytas laiš
kas prisiųstas rateliui nuo Bo
se lando Draugijų Sąryšio dele
gatų, palaikančių viešąjį Auš
ros knygyną. Laiške to drau
gijų sąryšio delegatų Sekreto
rius J. Tamašauskas pažymėjo, 
kad gegužio 9 d. Aušros kam
bariuose laikytame mėnesinia
me susirinkime delegatai nuta
rė išnešti rateliečiams papeiki
mą už šmeižimą 
Aušros knygyno, 
jau buvo skaitytas
ratelio mėnesiniame susirinki
me. Ratelio valdybai buvo 
pavesta parašyti Aušros kny
gyno delegatų susirinkimui 

laišką, kad ratelis savo susirin
kime niekad nešmeiže Aušros 
knygyno ir t<xlel nepriima ne 
jokių papeikimų nuo Aušros 
knygyno delegatų. Be to, parei
kalauti, kad tą tarimą Aušros 
knygyno delegatai atšauktų, 
nes ratelis už rateliečių veiki
mą įvairiose pašalpinėse drau
gijose ar kliubuose neatsako, 
nes jų nekontroliuoja. Bę to, 
ratelis negali atsakyti dar ir 
dėlto, nes laiške visai nebuvo 
nurodyta, kurie rateliečiai yra 
knygyną bent kur šmeižę. Sek
retorius pranešė, kad jis pa
siuntęs laišką Aušros -knygypo 
delegatų susirinkimui. Ir rate
lio delegatai, lankantys Auš
ros knygyno delegatų susirin
kimus, patvirtino, kad laiškas 
delegatų susirinkime buvo skai 
tytas, tik bolševikuojantys de
legatai pakėlė lermą ir ratelio 
reikalavimus pagalios privertė 
atmesti, ir tarymą palikti kaip 
buvo.

Po to, ratelis savo susirinki
me nutarė išnešti Aušros de
legatams papeikimą il
giau jų susirinkimuose 
dalyvauti.

Naujuose reikaluose 
duotas įnešimas surengti 
A. Narbutui jo išleistuvių į 
Lietuvą draugišką vakarėlį, už 
jo pasidarbavimą ratelio labui. 
Bet kadangi d. Narbutas pri
gulėjo ir prie LSS. 137 kp., 
kuri jau senai yra nutarusi 'su
rengti jain atsisveikinimo va
karėlį ir jau turi atspausdinu
si tam tikslui tikietus, tai rate
lis vienbalsiai nutarė tik prisi
dėti prie LSS. 137 kp. rengia
mojo išleistuvėms vakarėlio,

dau- 
nebe-

buvo 
d.

Ateinančiam 
likosi išrinkti

lošimo sezonui 
šie teatro vedė

jai: d. Dundulienė—režisieriu, 
d. IJutkcvičia—pagelb.; d. St. 
Šimkus prie scenerijų, nes 
mat jis tame specialistas, ir d. 
Grabelis —: pagelb. Taipjau iš
rinkta komisija iš penkių narių 
surengimui ir pastatymui di
delio veikalo, bendrai susidė
jus su Dramatišku Rateliu.

Pasibaigus svarstyti ratelio 
reikalus, drg. Dundulienė per
davė ratelicčiains labas dienas 
nuo išvažiavusio Lietuvon V. 
Paškausko. Paškauskas savo 
laiške gyrė Lietuvos gamtą ir 
rašė, kad jam viskas labai pa
tinka, tik peikė Lietuvos vald
žią, kad ji esanti labai nerangi, 
Betvarki ir apsileidus. Jis apie 
rudenį manąs vėl grįžti į Jung-’ 
tinęs Valstijas.

Susirinkimas buvo labai gy
vas, draugiškas ir daug žadan
tis ateičiai.

— šapos Darbininkas.

BRIDGEPORT.

Pastaruoju laiku ant Bridge- 
porto smuklės pradėjo griūti, 
nelyginant kaip lepšės saulei 
pateikėjus.

Vietos žmonės sako, kad (ai 
geras ženklas.

Smuklės užsidarinėja, kaip

— Bridgeportietis.

NORTH SIDE.

Draugijų Sąryšio delegatų 
susirinkimas.

Pereitą panedėlio vakarą 
Liuosybės salėj įvyko Draugijų 
Sąryšio delegatų susirinkimas.
Susirinkimas buvo šauktas pasi 

tarimui delei surengimo protes
to prieš Washingtono valstijos 
atstovo sumanytąję’bilių, kuriuo 
norima varžyti ir persekioti ne- 
piliečius ateivius. Į susirinkimą 
buvo kviesti ir šiaip draugijų 
bei organizacijų valdybų nariai, 
bet tokių pribuvo, rodos, tik vie
nas.

Susirinkimą atidarė ir jam 
pirmininkavo Rugis. Susirinki
mą nutarta laikyt be dienotvar- 
kio, kadangi jis buvo sušauk
tas* tiktai vienam tikslui — iš- 
dirbimui plano sušaukimui pro
testo mitingo. Tuo tarpu viena 
moteris, ar mergina paprašė 
duot jai balsą ir pranešė, kad 
ji ir dar kitas vyras yra delega
tais nuo kokios tai nesenai lai
kytos Meldažio salėj konferen
cijos, kurioj dalyvavę dvidešimt 
viena draugija. Ta konferencija 
jiedu išrinkusi lankyti įvairių 
organizacijų susirinkimus, kvie
čiant išrinkti atstovus sekamai 
organizacijų atstovų konferen
cijai, kuri įvyksianti ateinantį 
mėnesį ir išdirbsianti tokiam 
protesto mitingui planą. Tiedu 
delegatu todėl prašė išrinkti nuo 
sąryšio atstovus, 
pranešimas davė
darbo visam vakarui 
kimas niekaip negalėjo išspręs
ti ar protesto mitingą rengti 
Sąryšio inciatyva ir tik North 
Sides apielinkėj, ar prisidėti 
prie kitų organizacijų jau pra
dėtojo darbo. Kalbėta apie pa
vojus iš komunistę pusės ir nu
rodyta, kad panašus protesto 
mitingas tapo suardytas New 
Yorke. Galų gale tačiau nutaria 
protestą rengti Sąryšio vardu ir 
tik North Sidės apielinkėj.

Darinkus dar porą narių prie 
jau esamos komisijos, patarta 

tai komisijai artimiausiu 'laiku 
protesto mitingą surengti.

—Reporteris.

Tų delegatų 
susirinkimui 

susirin-

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
lobe j nuo Adams gatvės, pasa-

kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturiolika 
dienų nuo paskelbimo.

4630 Bronstis G.
4659 Mazar^kis S.
4668 Ruseckis Chas.
901 Acronis Joseph
906 Banikaitis B.
919 Bemblis Peter
920 Brazas Jahn
954 Juscius Jonasy y
956 Jurgutavices Aleh
958 Kai ris Wm.
962 Karaliūnas Jurgis
963 Kaztauckas Janis
984
990
991
998
1002
1004
1012
1016
1023 Panavas Onufras
1025 Paulavičius Jozep
1031
1032
1037
1039
1040
1055
1061

' 1065
1067 Vitkus J. M.
1072 yVasilius Antenas
1076 Witkus J. M.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ | PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Lazauskas G.
Liauski Jozepas 
Liebonas Nela 
Mališausku Jozia
Martinaitis Jini 
Markus L. 
Misiūnas John 
Noreika Jonas

PI upas Jan 
Šeriu Jozapu 
Ragauskis Stefan 
Rackauskis Tonis 
Radzius Mrs. M. 
Stepaytis Jos. 
Swirskis Jozef 
Urbas Kazimiaras

Pranešima?
Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 

Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedėldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellovvship svet., 831 W. 33 
PI., — M. M. Juodis.

Dramatiško Ratelio extra susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, liepos 21 d., 8 
v. v., Meldažio svet. Visi nariui pra
šomi atsilankyti. — S'ekretorius.

North Sides Draugijų Sąryšio ren
gia išvažiavimą nedėlioj, liepos 23 d., 

Jefferson miškus, toj pačioj vietoj. 
Kurie norit praleisti dieną ant tyro 
oro, kviečiami atvykti.

— Koncertas.

Cicero. — Lietuvių Tvirtybės Drau
gija laikys savo susirinkimą pas S. 
Žvibą subatos vakare, lygiai 7:30. Vi-, 
si nariai malonėkite laiku susirinkti.

— K. P. Deveikis.

ASMENŲ JIESKOJIMA1
Jieškau Juozapo Stonio, Pa

eina iš Užpelkių kaimo, Papilės pa
rapijos. Jis pats ar kas žinote, mel
džiu pranešti, nes turiu svarbų reika
lą iš Lietuvos.

BENY GRICIUS,
1609 N. Wood St., Chicago, III.

JIEŠKAU JONO MALINAUSKO, 
Panevėžio apskr., Pakrojaus vai., Poš- 
keči ų 
turiu

R. 1,

kaimo. Malonėkite atsišiukti 
laišką iš Lietuvos.

JONAS JONAITIS,
Hart, Mich.

JIEŠKĄU Jono Sakučio. Ma
lonės pats atsišaukti, arba jį ži
nanti pranešti. '

A. R., 3805 Williams Avė., 
Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos ,ar našlės, arba kad ir moteris 
kuri su vyru parsiskyrusi. Atsiliep
kit tik be vaikų ir nemylinti munšai- 
no. Ne jaunesnė 25 iki 38 metų am
žiaus ir geistina, kad turėtų kiek tur
to. Kuri sutiktu su manim gyventi, 
kreipkitės į Naujienas platesnių žinių 
laišku. Meldžiu prisiųsti su pirmu 
laišku savo kad ir seną paveikslėlį. 
Mano amžius 38-jų metų, augščio 5 
ir 5>usės pėdų; turiu prapertę cash. 
Amatininkas. Meldžiu davatkas neat
siliepti ir vyrų nerašinėti. Klauskite 
Naujienos pažynvčdamos No. 66.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA PARTNERIO Į GERAI 

apmokamą Skalbyklos biznį. Gera 
proga vyrui turinčiam1 $5,000 padary
ti didelius pinigus ir turėt įeigas per 
visą amžį.

Kreipkitės;
1746 N. Western Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ELEKTRO ŠVIESA

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

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

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

2123 W. 23 St.

STOGU DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

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

VYRŲ PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučemė geroj lenkais ir lietuviais ap- 

!!! REIKIA !!! gyventoj vietoj, pigi renda, lysas ant
EGG CANDLERS keturių metų. Priežastis — važiuo-

patyrusi; gera alga, gera užmokestis, jame Europon. 
nuolatinis darbas, puikios darbo ap- f 
linkybės. Tik tos, kurios turi tinkrą 
patyrimą lai atsišaukia.

G RE AT ATLANTIC & PACIFIC 
TE A CO., 

445 W. 39th St.

LEO KARWOWSKI, 
5159 So. Ručine Avė.

REIKIA DARBININKy
y YRU 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 DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA apsukrių merginų, 
tarpe 18 iki 25 metų, dirbti 
prie dešrinių žarnų. Nuolatinis 
darbas, gera alga.

Kreipkitės į superintendento 
ofisą.
OPPENHEIMER CASSING CO. 

1016 W. 36th St.

REIKALINGA moteris ar 
mergina namų darbui. Maža šei
myna; valgis, kambaris ir gera 
mokestis. Kreipkitės tuoj į 
Naujienų ofisą 70, 1739 South 
Halsted St.

U! REIKIA !!!!

MERGINŲ

engvom dirbtuvės darbui South Side. 
Ateikite pasirengę; dirbti. Nuolatinis 
da1 bas.

Kreipkitės:
AMERICAN CAN COMPANY, 

39th & Canal Sts., 
blokai į vakarus nuo Wentworth Av.4

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
dirbtuvės darbui: pakuot, labeliuot, 
taipgi į kenų išdirbystę ir spaustuvės 
skyrių. Patyrimas nereikalingas, 
nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
CORN PRODUCTS REFINING CO., 

63rd St. & Argo Avė., 
Argo, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

REIKIA mūrininkų 4900 Wa- 
shington Blvd., 1730 Juneway 
Terrace, Waller & Bacine St. Au- 
stin $1.50 į valandą.

Thogersen & Ericksen

REIKIA grinderių ir papras
tų į faundrę darbininkų, 
latinis darbas.

AERMGTOR CO., 
2555 Fillmore St.

Nuo-

REIKALINGAS barzdaskutis 
ant visados arba dirbti vakarais 
ir subatomis visą dieną. Turi pa
žinti gerai savo darbą.

4500 So. Marshfield Avė.

PATY- 
šildytojo. 

vartoti 5 kambarių su rakan- 
flatą už tarnystę.

U. H. BORSHEVSKY 
1107 Independence Blvd., 

Nevada 2157
Atsišauk po 6 vakare

REIKIA JANITORIAUS 
rūsio prie karšto vandens 
Gali 
dais

—................................................  1 ■ 1 1 1 " ■' W '— ■

REIKIA patyrusio kepėjo ir 
virėjo. '

Kreipkitės:
3241 So. Halšted St.’

REIKALINGA čiperių faund- 
rės darbui. Nuolatinis darbas, 
gera alga.

AERMGTOR CO., 
2555 Filmore St.

REIKALINGAS patyręs bar
bens pavienis, kuris galėtų ve
sti visą barbernės biznį. Adam 
G'los, 100 — 23rd Avė. Main St. 
Melrose Park.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 

rakandai; galima ir tą patį 4 kam
barių flatą paimti. Parduosiu atski
rai po vieną šmotą, ar visus ant 
syk. Nepraleiskit šitos progos, nes 
turi būt parduota šią savaitę.

2908 W. 38th Place

PARDAVIMUI 6-ių KAMBARIŲ 
rakandai, grojiklis pianas ir 2 auto
mobiliai Jeffry ir Stutz. Visi daik
tai randasi gerame stovyj. Turiu 
parduoti greitai, nes reikia apleisti 
miestą su savo darbu.

3300 So. Union Avė. 
Antros lubos iš fronto

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 

kių tauti} apgyventoj vietoj, prie dau
gelio dirbtuvių; biznis 30 metų senas. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

Kreipkitės:
2621 Ogden Avė.

PARDAVIMUI groseris lietu
vių apgyventoj vietoje. Priežas
tis pardavimo, liga, nes vienai 
moteriai vesti biznis persunkti.

4431 So. Wood St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, labai geroj vietoj. Biznis j 
išdirbtas per daug metų. Parduosiu 
už pirmą pasiulyrpą. Kas pirmesnis, 
tas laimės. Nepraleiskite progą.

Atsišaukite: ’
1334 W. 61 st St.

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- 

i lą be jokio komišion ant lengvaus iš- 
: mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
j Stanley Martinkus, 3331 S. Halsted
Str., Phone Yards 6894.

PARDAVIMUI saliuno barai, 
registeris ir visi fixtures dėl 
liūno.

8840 Houston Avė., 
So. Chicago, III.

sa-

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj 
nis išdirbtas per daugelį metų, 
davimo priežastis išvažiuoju iš 
cagos.

4125 So. Ashland Avė.

biz-
par- 
Chi-

PARDAVIMUI KENDŽIŲ IR Vi
sokių smulkmenų krautuvė, vieta ap
gyventa visokių tautų; biznis geras. 
Priežastis pardavimo patirsite ant vie
tos.

919 W. 35th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, puikioj vietoj ir nepapras
tai pigiai. Geras biznis ir cash. Turi 
būt parduota j kelias dienas, nes sa
vininkas turi du bizniu.

Kreipkitės:
7132 So. Halsted St., 
Tel. Vincennes 6849

NAMAI-ZEME
TIKRAS BARGENAS

3-jų aukštų muro namas ir j^toras 
su 4 flatais, netoli 46-tos gatv&i ir

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota į _
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai, Wentworth Avė., tinkąs visokiam bhę 
naudinga proga jaunam lietuviui ar-jniui; vertas $15,000.00, tik už $8,500 
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti.1 lengvomis išlygomis. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

PARDAVIMUI saliunas 
pirmą teisingą pasiūlymą.

3200 S. Halsted St.

uz

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne; vieta apgyventa visokių 
tautų, biznis gerai išdirbtas.1 
Priežastis pardavimo savininkas 
turi 2 biznius, 2958 Lowe Avė.

2 mediniai namai, netoli 46-os ir 
Princeton su dviems flatais kiekvie
nas. Tik $4,000 abudu.

2 — 2 mediniai namai, po 2 flatu 
kiekvienas su 6 kamb., elektra, mau
dynės ir skiepas; abudu tik už $8,500 
Pusę cash, pusę 5 metams. Kreipki
tės ar rašykite, L. Kovie, 4464 Prin
ceton Avė., arba telefonuokite Yards 
5101.

BEVEIK DYKAI
Pardavimui grosemė labai geroj 

biznio vieto1': biznis cash. jokiu kredi
tų nėra, 
svarbi, 
nvės.

Pardavimo priežastis labai 
Kas pirmas atsišauks, tas lai-

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI ICE CREAM, 
kendžių, notions ir visokių daiktų 
krautuvė. Pardavimo priežastis 
tis. Kaina labai prieinama.

Kreipkitės:
W. WILMAN, 

4323 So. Honore St.

mir-

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA- 
pertė šiaur-rytinis kamnas Halsted ir 
31-os gatvių, 75x128, kaina 35,000. 
Tinkantis automobilių patarnavimui ir 
sales room. Dubeltava gatvekariu li
nija .transferinis kampas, dabartiniai 
įrengimai, vieno aukšto mūras, už 
krautuvę rendos gaunama $350 į mė
nesį. Lysas, išmokėjimai. $10,000. 
Savininkas 2603 S. Halsted St.

I>owe Awe., arti 82-os, 4 kambarių 
mūrinė cottage $1.600. Išmokėiimai, 
$800 cash. Kreipkitės 2603 S. Hals
ted St., pirm 8 vai. vak.

Union Avė., arti 36-os, 8 kambarių 
cottage, 2 rendos, 2 lotai. Kaina 
$3,300. Priimsiu $1,000 cash, likusius 
mėnesiniais mokesčiais.

Kreipkitės: 2603 S. Halsted St., 
pirm 6:30 val.'vak.

May gatvė, tarpe 76 ir 77-os, dide
lis 30 pėdų lotas, su įtaisymais, ir iš
taisyta gatvė; cemento šalygatviai, 
suros, vanduo, vertas $1,500. Kaina

PARDAVIMUI barberio šapa: $1.250. Kreipkitės Man, savininkas, 
7546 Peoria St., pirm 8 vai. vak.cigarai, saldainiai, daikteliai mo

kykloms ir kitoki smulkus tavo- 
rai. Taipgi kampinis muro na
mas 2 augštų. Lafayette 6584. 
2734 W. 43rd St.

PARDAVIMUI saliunas, vie
ta gera apgyventa visokių tautų 
biznis geras. Savininką galima 
matyt nuo 12 lig 2 po pietų ir 
po 6 vak. 5959 S. State St. kam
pas 60 St.

PARDAVIMUI ŠVIEŽIOS MĖSOS 
pėdliorystės biznis. Biznis didelis, 
naujas trekas — 3-jų mėnesiu senas. 
Turiu parduoti trumpame laike, nes 
apleidžiu miestą. Viskas bus parduo
ta už pirmą pasiulijimą. Savininką 
yra galima matyti po 5-kių vakare ir 
nedaliomis visą dieną.

4515 So. Califomia Avė.
PARDUODU PIGIAI BUČERNĘ 

’grosernę; gera vieta, ilgas lysas, pi
gi renda; geros skėlos ir kiti geri 
įtaisymai. Geras biznis, turi būt par
duota į 3 dienas. Atiduosiu už tei
singą pasiūlymą. Kas jieškote biznio 
tai yra proga gauti gerą vietą ir pi
giai. Ateik prisirengęs daryti biznį. 
Biznis geras, tik bizniavo žmogaus 
reikia.

2136 So. Halsted St., 
Phone Canal 3605 

Savininkas
PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- 

dainių, mokyklos reikmenų, cigarų, 
tabako, ice cream, notions, laikytos 
mėsos ir visokių mažmožių krautuvė ; 
gera vieta. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos; turi būt parduotas 
greitai.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne labai dailioj vietoj, dailus 
kampas jbiznis gerai išdirbtas— 
visas cash. Parduosiu pigiai ir 
greitai — važiuoju į Lietuvą. 
Kreipkitės: 2900 Lowe Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
hai pigioj; priežasti patirsite ant vie
tos. Viena iš geriausių vietų ant 
Bridgenorto, Atsišaukite greitai, nes 
turi būt parduota tuojaus.

JOE SKTNDERIS
8428 S. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS

5 kambariu namas, elektros šviesos 
geras, vanduo ir maudynės, didelė 
bamė ir vištininkas. lotas 52 pėdų plo
čio ir 125 pėdu ilgio, 1 karvė ir apie 
40 vištų, vra labai treroi vietoj, netoli 
nuo gatvekariu liniių, 2 blokai nuo 103 
gatves ir 2*4 nuo Vincennes Avė. 
Del didesnių informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:

F M. JOGMTNAS, 
11247 Miohiean Avė., 

Rosel^^d. m.
f Telefonas Pullman 0439

PARDAVIMUI farma, arba 
mainysiu ant namo ar mašinos. 
63 akeriai žemės be gyvulių.* 
Rašykit. P. Sasnauskis, R. 1, 
Brono, Mich.

PARDAVIMUI mūrinis 3-ių
pagyvenimų su štoni namas.

3300 Union Avė.

BIZNIERIAI TĖMYKIT
Štai jums auksinė proga, pardavi- 

vui naujas muro namas 3jų aukštų 2 
pagyvenimai po 6 kambarius ir Storas 
su 3ims kambariais užpakalyj. Namas 
įtaisytas pagal šios mados; lyso nėra, 
randasi geroj biznio vietoj, South Si- 
dėj. Kaina $14,500. Reikia įmokėti 
$4,000. F. J. Szemet, 4217 Archer Av.

PARDUODU ARBA MAINAU 
Illinojaus 62 akru farmą: geri budin- 
kai ir mašinos, gražus gyvuliai, gera 
ganykla, upelis bėga per ganyklą, že
mė lygi juodžemis su moliu maišytas, 
2 mylios nuo gražaus miesto ir ge’ž- 
kelio, bažnyčios ir mokslainės; par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant mie
sto namo, medinio ar mūrinio. Atsi- 
šaukit į ofisą

3342 S. Halsted St.
Nuo 7:30 iki 10:00 vai. vakare 

Klauskit Antano Bružo.

Iš PRIEŽASTIES ligos par
duoda namą su bizniu. Kreipki
tės: 6530 So. Robey St., 
Prospect 5666.

W. Rukujzo.

Tel.

TUŠČIAS 30 'lotas, blokas 5, 
Beed’o subdivizija, prie W. Har- 
rison, netoli Sacramento Avė. 
Kreipkitės: William Seens, 4848 
Avery Avė., Detroit, Mich.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis 3 jų flatų namas po 5 kambarius: 
maudynės, elektra, gasas, cimentuo- 
tas skiepas su skalbynėmis, antaukš- 
tis drabužių džiovinimui; taipgi par
siduoda kukninis naujas pečius. Par- 
davmo priežastis — važiuoju*} Lietu
va. Atsišaukite pas savininką, 1-mcs 
lubos, 3347 So. Ėmerald Avė.

LOTAI randantis prie Fair- 
field Avė., tarpe 69 ir 70 gat. po 
$350 ir aukščiau, 1 blokas nuo 
Marųuette Parko. Frank A. Mul- 
hol'land Co., 6243 S. Western A v. 
Atdara vakarais iki 9 vai.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
CHICAGOJ

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

Kriaučių šapa ir vyriškų aprėdalu 
eents funishings. Išviso vertės už 
$3,000, parduosiu tik už $1,500, arba 
mainysiu ant automobilio, loto, piano 
ar mažo namuko. Pardavimo prie- 
žastis^gbai svambi. Kas nori geros 
nrogo^p nasiskubinkit. J. Namon, 
808 W. 33rd Place, arti Halsted St. 
Tel. Boulevard 1550. Galima matyt 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ KRAU- 
tuve iš priekio ir muro namas su sa- 
liunu ant pirmų lubų. 3 kambariai už
pakalyj. Daro gera biznį, visai sker
sai gatve gatvekariu stotis. 6 kam
bariai viršų1', garo šiluma, viskas mo
demiška. Parduosiu pranerte ar biz
ni šį mėnesį. Kampas Marshfield ir 
69th Street.

PARDAV’MUI 2 AUKŠTU ANT 
pilto namato* 4 ir 2 kambariai ant 
nirm” lobu. 6 kambariai ant antrų lu
bų. V> bkko iki Goge Parko, netoli 
bažnvčiu ir mokyklų. Parduosiu vi- 
^ai pigiai, iš nriežasties biznio.

5340 S. Camnbell Avė.
Ant viršaus.

DI DELIS fiARGENAS ANT DVIE
JŲ TUŠČIŲ LOTŲ

30x150 pėdij prie 7929-39 Calumet 
Avė. Vertė po $1.200 kiekvienas, par
duosiu po $800 už cash. Pinigų rei
kia .

THOMAS CORCORN, 
3404 Ix>we Avė., 
Tel. Yards 6016

KAS TOKIO NEPAPRASTO
Pardavimui, namas su bizniu, vie

nintelis tos rūšies biznis Chicagoj 
tarp lietuvių. Apyvartos daro per me
tus nuo $20,000 iki $25,000, kaina 
$48,000. Įmokėti reikia apie $25,000.

Atsišaukite:
1614 W. 46th St.

3 GEROS FARMOS!
Išsimaino ant namo arba pigiai 

parsiduoda. Farmos randasi 24 my
lios nuo Chicagos ir tinkamos vasari
niams piknikams. Platesnių žinių 
kreipkitės pas

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

DIDELIS BARGENAS

Pardavimui 3 flatų namas, mūri
nis. no 4 kambarius. Labai .geroj 
apielinkėj. Su visais modrčęiiŠKais 
įtaisymais. Taipgi nastogė su an- 
aukščiu. Kaina $7,500.00. Namas 
randasi ant Irving Avė., parduosiu 
greitai. Atsišaukite prie savininko.

2210 West 22nd Street, 
Netoli Leavitt St.

STOCKAI-SERŪS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos 
L. KAUFMAN & 

State Bank 
114 No. La Šalie 

Chicago, III.

kaina 
CO.,

St.,

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinis klesos blz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininki.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Divieion St.




