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Gatvekarių streikas atidėtas
Graikai traukiasi

Ebertas sustabdysiąs monarchistus

Gatvekariy streikas atidė 
tas vienai savaitei.

jus Konstantinopolio puolimą. 
Esą graikai norį atsiteisti už 
savo nepasisekimus Mažojo.
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įvai- 
viršininkais, o 

kompanijos atsto- 
Bet svarbiausi priežas-

kad da streiko nebus,

Gatvekarių ir elevatorių 
streiko bent šiuo tarpu da ne
įvyks. šiandie internacionali
nis unijų prezidentas, Mahon, 
vėl turės pasitarimą su 
riais unijų 
taipgi su 
vais. 
tis to,
yra ta, jog liko nutarta pavesti 
darbininkų iŠsprendimuj, ar 
jie sutinka priimti kompanijos 
pasiūlytas sąlygas kai dėl al
gos, ar ne. Kaip žinia, kom
panija pasiūlė 65 centus valan
dai. Tuo klausimu šią savai
tę gatvekarių darbininkai vėl 
turės balsavimą — streikuoti 
ar ne. O kada gi tai užims ke
lias dienas (da -nepaskirta bal
savimui dienos), tad, jeigu ir 
butų nubalsuota streikuoti, 
streiko visvien neįvyks šią sa
vaitę.

Mahon darąs pastangų, kad 
kaip nors išvengus streiko. Jis 
reiškiąs net noro, kad valstija 
tarpininkautų ginče tarp dar 
bininku ir kompanijos.

Elevatorių darbininkams 
ir-gi norima nukapoti algas. 
Bet tas nukapojimas nebusiąs 
toks žymus kai gatvekarių 
darbininkams.

Graikams nesiseka kau
tis su turkais.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 2”». — Nors vėliausias mi
nios praneša, kad Francija ir 
Anglija sutikusios tuoj sušau
kti konferenciją, idant išspren
dus artimųjų rytų klausimą, 
tečiau padėtis ten yra neaiški 
ir nepastovi.

Ateina žinių, kad graikai 
ruošiasi sutrumpinti savo lini
ją ir pasitraukti link Smyrnos. 
Esą tai bus padaryta tuo tiks
lu, kad palaikius savo rankose 
tik tas teritorijas, I J 
buvo paskirtos Sevreso sutarti-1 
mi. Generalinis

Tačiau antantės 
Konstantinopolyj griežtai užgi
na tą žinią. Jie tvirtina, kai 
kariuomenės 
daroma tik tuo 
pakėlus graikuose 
taipgi atsispirus

Jie tvirtina, 
koncentravimas 

tikslu, kai 
dvasią, o 
prieš galimą 
antpuolį.

Eina taipgi gandų, kad an
tantės atstovai pasiūlę grai
kams ir turkams padaryti kon
ferenciją Beikose, Mažojoj Azi
joj. Konferencijos tikslas, su
prantama, butų biagti karą

Vienok spėjama, kad turkų 
nacionalistai nesutiksią laikyti 
konferenciją Beikose, nes tas 
miestas randasi antantės kon
trolėj. Kitas vėl dalykas, tur
kai nori vesti tiesiogines dery
bas su antantės užsienių mi- 
nisteriais, o ne su komisionie- 
riais. Vedant derybas su ko- 
misionieriais negalima tiesio
giniai klausimai spręsti, ka
dangi komisionieriaį nuolat 
turi laukti instrukcijų iš savo 
atatinkamų ministerijų.

Turkai nori vesti derybas 
Londone arba Paryžiuje, kur, 
jų nuomone, jie galėtų išside
rėti goresnes taikos išlygas.

O tuo tarpu graikų .padėtis 
esanti ytin rimta. Ižde1 pini
gų karo tęsimui kaip ir nebė
ra. Ilgiausia ką graikai gali 
kariauti, tai kokius tris 
sius. Visa tai turkai 
supranta, ir iš Angoros 
pesimistinių žinių, kad 
nalistai nepasitenkins

mėne- 
gerai 

ateina 
nacio- 
graikų

pasitraukimu iš Mažosios Azi
jos, bet bandys įgyvendinti vi
są savo nacionalistinį progra
mą ir užimti savo senąsias te
ritorijas Europoj.

Stversis griežty įmonių 
Bavarijos suvaldymui.

BERLINAS, liepos 25.
kurios jai ' Berlino valdžia yra pilnai pri-

sirengusi spėkos pagalba nu- 
pasitrauki- gniaužti Bavarijos monarchis- 

mas, kaip spėjama, prasidėsiąs: tų judėjimą, jeigu tas judėji-
šio mėnesio pabaigoj. Tačiau 
No 3 M š
jau ir dabar kai kurioms ka
riuomenes dalims įsakyta trau
ktis.

Kartu su tomis žiniomis 
ateina pranešimų, kad Thrace 
graikai spiečia savo kariuome
nę. Jau ir dabar ten esą su
traukta apie 10,000 kareivių.

Tas graikų žingsnis gimdo 
nerimasties turkams. Jie 
mano, kad graikai koncent
ruoja savo kariuomenę Thrace 
tuo tikslu, idant iš ten prade-

ORR
Valdžios pranašas vyriau- dyta, 

siojo pašto bokšte orą Chica- turįs 
gai ir apielinkei 
šiam:

šiandie
permaina 

Saulė
8.16. Mėnuo teki 8-56 vaka-

Chicago, III., Sereda, Liepos-July 26 d., 1922

Entcred as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Aėt of March 3, 1879.

-Veidmainiai jus ir farilėjai! 
JU> ŽR0Nll| PROTU nuodytojai! 
Palejskitč tuos IWULELIU5

tiuli.—> į
i Djemal Pasha nužudytas.

o5

armijos 
ir buvusis turkų 

va ki
liko

Klerikalų mokykla
. ■ . \ ' ‘

TIFiLIS, Georgijos respubli
ka, liepos 25. —Djemal Pasha, 
vyriausias Afghano 
viršininkas 
taip vadinamos lininės 
žios laivyno ministeris, 
nužudytas Tiflise. Areštuota 
du armėnai, kuriuodu kaltina
mu užmušyste.

(Djemal Pasha drauge su 
Enver Pasha ir Taalat Buj 
1919 m. turku karinio teismo 
buvo pasmerkti sušaudymui. 
Tačiau jam pasisekė pabėgti į 
Šveicariją, kur jis vedė labai 
šaunų gyvenimą. Po pasauli
nio karo.' užsibaiginio Djemal 
sugrįžo į artimuosius rytus. 
Arabų valdžia paskelbė, kad 
dėka Djemalo suruoštoms 
skerdynėms buvo išžudyta 
7,000 armėnų, asiriečių ir ara-

No. 174

Numirė gan. Maistre.
PARYŽIUS, liepos 25.

Vakar numirė nuo aklosios 
žarnos uždegimo generolas P. 
A. M. Maistre. Karo metu 
gen. Maistre pasižymėjo mū
šiuose prie Chemindes Daines, 
o taipgi paskubusiame Marne’o 
mūšyje. Karo pabaigoj jis bu
vo paskirtas vienos franeuzų 
armijos vadu.

Bonomi pakviesta sudaryti 
Italijos kabinetą.

RYMAS, liepos 24.. — šian
die Bonomi liko pakviestas su
daryti kabinetą. Jis dabar ban
do patenkinti įvairias Italijos 
politines partijas.

r

vėjyj prezidentas galįs visai 
panaikinti pietines Vokietijos 
savarankumą ir pareikalauti, 
kad ji nusilenktų prieš visos 
vokiečių tautos valią.

Rathenau žudeikos palai 
doti su didelėmis iš

kilmėmis.

Spręs karo skoly panaitei 
nimą.

Hardingas priėmė Dovero 
rezignaciją

Airijos nacionalistai siu 
mia sukilėlius atgal.

Jungtinės Valstijos kviečia
mos dalyvauti susirinkime.

WASHINGTONAS, liepos 
25. — Prezidentas Hardingas 
priėmė Ehner Dovero rezigna
ciją. Dover buvo finan^L sek
retoriaus asistentas. V

Pabrangsią drabužiai.
WASHlNGTONAlS, liepos 25. 

— Senatorius Walsh pareiškė, 
kad vyrų ir moterų drabužiai 
labai pabrangsią, jeigu tik so
natas priims republikonų įneš
tąjį bilių. kuriuo reikalaujama 
uždėti 33 nuoš. muito ant 
įvežamų iš užsienio vilnų.

Cor- 
kad 

savo
Ta- 
ka-

.. Bolševikai parduosią caro 
vyną.

LONDONAS, — Tarybų 
valdžia, sulig čia gautomis ži
niomis, nutarusi parduoti caro 
skiepuose sukrautą vyną. Pir
mas pasiūlymas busiąs pada
rytas anglams.

BERLINAS, liepos 24. 
Leitenantai Keru ir Fischer, 
kurie nužudė Vokietijos užsie 
nių ministerį VValter Ra the- 
nau, šiandie buvo palaidoti su 
didžiausiomis iškilmėmis. To
kių iškilmių retai tesusilaukia 
ir tikri gerojai. Kapitono Er- 
hardto taip vadinama “žudei- 
kų organizacija” i prisiuntė di
delį vainiką su parašu: “Žmo
nėms, kurie mirė dėl idealo.” 
Kelti nionarkinę vėliavų buvo 
uždrausta. Tekninių mokyklų 
studentai ir visėi Kerno ir Fis- 
cherio draugai dalyvavo laido
tuvėse. Monarkistai prisiuntė 
gelių ir vainikų iš visų Vo
kietijos dalių. Tas reiškinys 
kuoaiškiausia parodė, kad Vo- 
kieti joj esama daug monarkis- 
tų, kurie prie pirmos progos 
bandys parblokšti dabartinę 
res p u b 1 ik o s va Idž ią.

PARYŽIUS, liepos 24.
Rugpjūčio 1 <1. Francijos pre
mjeras vyksta į (Londoną pasi
matyti su Lloyd George, 
mąsi, kad Belgija, Italija

Del streikų labai kenčiąs 
Amerikos biznis.

Tiki
• ir

NEW YORK, liepos 
Nacionalinė industrijos taryba

prisius savo išleido pareiškimą, kad dabar-
delegatus. Amerika taipgi tiniu laiku Amerikoj viso «tręi 
kviečiama dalyvauti susirinki- kuoją 2.,<MM>,(MM> darbininkų.i

Tokiai padėčiai esant, girdi, 
laukti

Anglija padėsianti Amerikai 
kovoti prieš svaigalų šmugel- 

ninkus.
LONDONAS, liepos 24. — 

Anglija pranešė Amerikos val
džiai, kad ji dėsianti visas pas
tangas, idant sustabdžius ga
benimų iš savo kolonijų šmu
gelio keliu į Ameriką svaigi
nančių gėrimų.

me.
Kaip spėjama, vyriausias su- ' nieku biulu negalima 

eirinkimo tikslas busiąs svars- ‘ biznyj normalinių laikų., Ypa^ 
tymas reparacijos klausimo. 
Neišvengiamai taipgi busiąs 

•iškeltas skolų panaikinimo 
klausimas. Amerikiečiai, ku
rie dabar randasi Londone, rei 
škia tą nuomonę, kad Amerika 
geriausia padarytų, jeigu visai 
neilalyvautų tame susirinkime.

Reparacijos klausimo svar
stymas gal prives prie to, jog 
Vokietijai bus suteikta inter
nacionaline paskola.

esą žalingi angliakasių ir g<4ž^ 
keliečių streikai, kflwy stačiog 
grąso parblokšti Amerikos in
dustriją. • , I

, Ncreguliariniai kareivių bū
riai, kurie kovėsi apie Lime- 
ricką, dabar traukiasi Buteva- 
nt ir Mallow geležinkeliu 
co link. Jie ardo tiltus, 
tuo budu sustabdžius 
Priešininkų hesiveržimą. 

čiau nacionalinės armijos 
reiviai sparčiai žygiuo
įuolat esti kontakte su sukite 
iais.

Sukilėliai, po Limericko 
Leidimo, bandė atsispirti 
vienoj vietoj. Ir tai buvo 
“blefas,” nes po trumpo 1 
šio jie turėjo pasitraukti.

Apsupti iš dviejų pusių, 
ncreguliariniai kareiviai pas
kubomis apleido Tipperary’s 
miestuką. Sulig vėliausių ži
nių, nacionalinė kariuomenė 
grąsina apsupti sukilėlius.

Tačiau tai nelengvas darbas, 
nes sukilėliai gali pasislėpti 
<nockmealdowno kalnuose, o 
iš ten prie pirmos progos užim
ti Cappoąuino gelžkelį.

Spėjama, kad 
armija neužilgo 
Cloumel. Didelio 
mo iš sukilėlių puses nelaukia
ma. Ir jeigu naiionalistų žy
giavimas ne bus sustabdytas, 
tai sukilėliai neužilgo bus su
varyti į Cork ir Kerry kaun
ąs.

Sukilėliai stveriasi taip vadi
namų “gorilinių metodų” ka
ro vedimui. Jie puola naciona- 
istus iš pasalų. Vakar 

du jie nukovė tris ir 
aštuonius nacionalistų 
vius.1

ap
tik 

> tik 
mu-

nacionalinė 
užimsian t i 

pasipriešini-

Didelis gaisras.
Nuostolių padaryta už $200,- 

000; 500 pacientų atsidūrė 
pavojui.

Pranašaujama karinė sąjunga 
tarp Vokietijos ir Rusijos.

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 didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuęgeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niy^akitas negali;

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

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

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

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

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

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

H, .... ......

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 
i———-—

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
283 Eant 115-th St., Tel. Pullman 0659

BERLINAS, • liepos 24. — 
Čia vis labiau ir labiau kalba
ma apie tai, kad Vokietija pa
darysianti karinę sąjungą su 
Rusija, kad tuo būdu parbloš- 
kus antantes gegemoniją.

Esą vokiečių ir rusų politi
kai kalbą, kad antantė negalin
ti izoliuoti Rusijos, Vokietijos 
ir Austrijos 400,000,000 
tojų. Ir jeigu ji ant 
vesianti dabartinę savo 
ką, tai karine sąjunga 
busianti sukurta.

Vaikšto gandų, kad
Stinncs, Vokietijos industrijos 
magnatas, pritariąs tokiai są
jungai ir turįs net išdirbęs ata
tinkamų planų, kuriais butų 
galima tą sąjungą sukurti.

didelis
Hebard 

Win- 
Į trumpą laiką

įvyko 
Jis prasidėjo 
garaže, 625 S. 

avė.
o taipgi J2 ten buvu-

inas pasireikštų smurtu. Tokią 
nuomonę pareiškė vienas auk
štas Berlino valdžios valdinin
kas.

“Aš neifianau, kad butų 
koks nors pavojus, jog Bava- 

I rijos junkeriai bandys sukelti 
civilinį karą,” pasakė valdinin
kas. “Tečiau, jeigu Bavarija 
bandys sukurti 'smurtą, tai 
Vokietijos žmonės gali būti 
ramus, kad mes panaudosime 
visas priemones, idant kartą 
ant visados sutrinus tą monar- 
kistinį kirminą”.

Tas pareiškimas buvo pada
rytas tuoj po to, kai įvyko Vo
kietijos kabineto susirinkimas, 
kuriame buvo svarstoma pieti
nės Vokietijos padėtis.

Esą susirinkime buvo išro- 
kad prezidentas Ebertas 
konstitucinį ginklą Bava- 

monarchistų suvakly- 
Jeigu bavarai pradėtų 

tai prezidentas galįs iš- 
patvarkymą, kuriuo pas- 

Vokietija

pranašauja rijos 
mui. 
karą, 
leisti 
kelbiama' pietinė 
esanti sukilime ir neklausime 

j reichstago valios. Tokiame at-

— giedra; nedidelė 
temperatūroj.
teka 5.33. leidžiasi

gyven-
toliau

tuo bu- 
sužeidė 
karei-

Už 48 valandų pradėsią veikti 
nepaprasti patvarkymai kai dėl 

anglių kontrolės.

AVASHINGTONAS, liepos 25 
dieną. Valdžios išleisti ne
paprasti patvarkymai kai dėl 
anglių kontrolės įeisią įgalion 
už 48 valandų. Tie patvarky
mai svarbiausia paliečia anglių 
distribuciją ir kaina. Daryda
mas tą pranešimą sekretorius 
loover pasakė, kad valdžia 

stropiai prižiūrėsianti, kad an
glių savininkai nekeltų kainos 
anglims. Esą dabar jau kai ku
riose vietose anglių dėl kainos 
aukštumo nebegalima įpirkti.

CHICAGO, liepos 25. 
kar Chicagoje 
gaisras. 
Storage 
chester 
namas,
šių prekinių automdbilių, su
pleškėjo liepsnose. Nuostolių 
padaryta už $200,000.

Kadangi gaisras iškilo netoli 
Cook kauntės ir Francis Will- 
ard ligoninių, tai ten esantys 
pacientai labai sujudo ir ėmė 
nerimauti. Slaugytojoms ir 
daktarams buvo nemažai var
go, kol jiems pasisekė Nura
minti ligonius.

tikrai

Hugo

PINIGŲ KURSAS
Vakar ,liepos 25 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
25,000 d c.1 erių, bankų buvo akai 

tom* Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 sv. sterling-ų .... $4.44% 
Austrijos 100 kronų .......... 0029% c
Belgijos 100 frankų ....... $7.93y2
Danijos 100 farnkų ........... $21.50
Finų 100 markių ............. $2.14%
Francijos 100 frankų ....... $8.30%
Italijos 100 lirų ..................  $4.60
Lietuvos 100 auksinų ........... 20c
Lenkų 100 markių ............... l%c
Norvegijos 100 kronų .......... $16.79
Olandų 100 guldėnų ........... $38.84
Švedų 100 guldSnų ............... 25.98
Šveicarų 1OO markių .......... $19.01
Vokietijos 100 markių ........... 20c

Puola gelžkelių dirbtuves.
LINCOLN, Neb.,*liepcs 24. 

—Apie du šimtu vyrų, kurie 
pranešimuose figūruoja kaipo 
aidoblistai, užpuolė Burlington 
Ko. gelžkelių dirbtuves 
locke. Pašaukta šerifas 
kos atsteigimui.

Have-
tvar-

Illinois kasyklų baronai 
sitiki atidaryti kasyklas.
Užvakar Illinois valstijos ka

syklų savininkai laikė Chicagoj 
susirinkimą. Susirinkime pa
aiškėjo, kad nėra jokios gali
mybės atidalyti anglių kasyk
las.

nebe-

--- ■ 1 '
—



Gavo antausį

Namų Tek: Hyde Park 3395

Laiškas Redakcijai

■WI

NU
RUGPIUCIO-AUG. 6 DIENĄ

PRADEKIT
Jis linksmas, nes turi RENGTIES

zmo-
savo, 
žuvo

Podraug yra 
francužų ka
su beduinių 

dykumose, iš

nespėjo 
buvusieji

paskelbtas finansų 
kuris parodo ne

teis bilionus, devy- 
milionų frankų, pa-

35c. aptiekose arba už 40c 
prisiundiame tiesiui iš labara 
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.

S. W. BANES
ADVOKATAS /■> ? .■> 

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Franciizy valdžios 
“blufas”.

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 
1305-7 127 N. Dearborn St 

Randolph 8899 
MAURICE J. GOLAN 

Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3676

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudi jimą,
Jei skaitant raidis susilieja,
Jei Ii raidis darosi dvi,
Jei turi uždegimą aki?,
Jei skaitant ar siuvant akis sken

da, tuomet reikalaukit akiai?.

John J. Mana
Akini? specialistu 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvis.

Ant trečio augito viri Platt’o ap* 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedlliomis nuo 9 r. iki 12 piet?.

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

Pakvietimai 
socialistų ir 
partijoms ir 

Ne\v Yor-

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir oVerkotai $50 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar* 
keto kaina.

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

Atdara vakarais iki 9 vai.

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar- 
bą kuopigiau- 
šiai. Mažus 
grabus turime A 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide- Bu 
Jiems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
me gerus au- W 
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530

Tel.: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St. Chicago.

Tel. Yards 4681

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt SL 
Telephone Canal 2552 

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
Liet?via Aki? Specialistu

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai. 
. M. Yuška,

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

Birželio 7 d. savaite Pary
žiuje buvo skiriama kaipo “Pi
niginė savaitė“ ir viešuose su
sirinkimuose finansiniai žino
vai bandė išaiškinti Francijos 
žmonėms, kodėl jų valdžia nė
ra subankrntijusi.

Dar konferencija 
susitvarkyti, o jau 
konferencijoje komunistai pa
reikalavo, idant konferencija 
pasiųstų ypatingus pakvieti
mus vadinamai Darbininkų 
Partijai ir socialistinei Darbo 
Partijai. Komunistų reikalavi- 

padejo ant 
atsisakė svarstyti), 

kon- 
nė 

nua-

Liudymas.
Šiuomi Platelių valsčiaus 

valdyba liudija, kad degant 
Platelių miesteliui 22 į 26 <1. 
gegužės mėn. š.‘ m. tarpe 29 

pašto įstai- 
iš ugnies 
ameriko- 

pinigai, 
Petro 
paštų,

namų
ga, bet liko išgelbėti 
visų žmonių laiškai, 
niški doleriai ir Šiaip 
dėka pašto viršininko

Gerbečio. Gelbėdamas 
žmonių pinigus ir laiškus, vi
sai užmiršo apie save, per ką 
Airi nuostolio apie 2,(MM) auks.

Viršaitis P. šakys, 
Raštvedi-s (neįskaitoma).

žodžiu, Francijai pareina ar
ba pusti žmonėms durnus į 
akis, kad ji gauna iš Vokietijos 
ncišj ieškomas atlyginimo apš- 
tis, arba prisipažinti, kad ji 
yra subankrntijusi.

Ir šituo žvilgsniu tas pats 
yra su visa Europa.

— New Day.

stovai dalyvavo. Ir dar dau
giau: mokytojų organizacijų 
atstovai dalyvavo, buvo taipgi 
atstovas paskutinės kares vete
ranų organizacijos. To negana: 
paties Šamo Gomperso skyrius 
— cigarų dirbėjų unijos sky
rius 144 — ir tas atsiuntė du 
atstovu!

Pirmininkas paskelbė du 
mandatu. Svetainėje pasigirdo 
plojimai. Kas atsitiko Nagi 
sveikinama cigarų dirbėjai, 
Šamo Gomperso auklėtiniai. 
Iki šiol jie aklai klausydavo 
Šamo. Pastarasis liepdavo 
“remti draugus ir bausti prie
šus,“ jie taip ir darydavo. Ne
beklauso tečiaus Šamo jo 
auklėtiniai toliau; nusitaria 
remti nepriklausomą savistovį 
darbininkų politinį veikimą.

Tai štai kaip atsiliepė Ne\v 
Yorko darbininkai į pakvieti
mą socialistų, kurie, anot ko
munistų, visai praradę įtaką 
darbininkų miniose. Tai štai 
kaip pasitiko jie komunistus. 
Vaje, tai buvo skaudus antau
sis komunistams. Tat h’ sup
rantama, kodėl Dėdelė “Lais
vėje,“ kodėl kitų tautų darbi
ninkų spėkų skaldytojai savuo
se popiergaliuose aimanuoja dc 
lei įvykusios konvencijos: or
ganizuoti New Yorko darbinin
kai jiems žandus ištaškė.

Ir gerai — komunistai gavo 
tai, ką užsitarnavo: ką per ke
lis metus sėjo, tą dabar prade
da pjauti. —V. P.

Francijos biudžetas 1923 me
tams tapo 
ministerio, 
pritekliaus 
uis šimtus 
lyginti su vienu bilionu septy 
niais šimtais milionų nepritek 
liaus 1922 m. 
pareiškiama, kad 
reivija kariauja 
gentimis Sy rijos 
ko matyt, kad Francijai teks 
panešti pridėtinės militarinės 
išlaidos ateinančiais metais.

mą susirinkimas 
stalo (t 
kadangi nebuvo 
ferencijos valdyba išrinkta, 
komisijos rezoliucijoms 
kirtos, nė kiti reikalingi pasek
mingai konferencijos eigai , da
lykai sutvarkyti.

Nesuspėjo konferencija susi
tvarkyti, o jau musų komunis
tai — šmakšt, ir vėl savo rei
kalavimą konferencijai pakišo: 
kvieskite, girdi, Darbininkų 
ir Socialistinę Darbo Partijji 
konferencijon!

Energingi buvo komunistai, 
įkyrus. Aiškiai matėsi, kad jų 
įnešimas reikia svarstyti, o ki
taip jie trukdys 
Paimta svarstyti

skaldymą darbi- 
už šmeižtus uni- 

už visą tą ne- 
kurį komunistai 
kelinti metai.
— ar ne?! Kaip 

su lyg nuopelnų!

Pasipylė karščiausios kalbos. 
Jie, komunistai, trokšti} suvie

nyto fronto. Jie stoją už vie
nybę. Be jų, Ik? komunistų — 
kokia gi vienybė galinti būti?

Vienas-kitas socialistas ir 
Farmerių Darbo partijos na
rys. atsake, kad ta komunistų 
piršamoji vienybė yra tik skal
dymas.

Pasibaigė diskusijos. Lei
džiama balsuoti. 25 delegatai 
balsuoja už tai, kad kviesti 
komunistus konferencijon, o 
201 balsuoja, kad nekviesti.

201 prieš 25! — štai ko su
silaukė komunistai po trijų 
metų darbuotės, štai kaip paa- 
čiavo (padėkavojo) organizuo
ti New Yorko darbininkai ko
munistams už 
ninku spėkų, 
jų viršininkų, 
lemtą darbą, 
varo ir tai jau
Puiki padėka 

tik vietoje ir
Tai bent antausis!
Tas antausis komunistams 

yra dar tuo skaudesnis, kad 
jį šveitė konferencija, atstova
vusi 250,000 New Yorko dar
bininkų. Konferencija iš 250,- 
000 atstovų organizuotų darbi
ninkų, 'suprantate —> tai ne 
konefrencija atstovų keleto 
šimtų komunistų partijos na
rių, kurie visi, kaipo partija, 
išsitektų bile kurioj platesnėje 
kamaroje arba keluorėje.

Tas antausis komunistams 
skaudu dar labiaus todėl, kad 
jie jau iškabto pranašavo, jog 
k on f ere ne i j a nepa vyks ia n t i.
Tam tikruose lapeliuose, išleis
tuose sąryšyje su konferenci
ja, jie rašė: girdi, viso] Socia
listų Partijoj belikę tik apie 
7,000 narių; Farmerių Darbo 
Partijos kaip nėra visai; Dar
bininkų unijose socialistai pra
radę įtaką amžinai. #

Bet štai atėjo konferencijos 
diena. New Yorko darbininkai 
atsiuntė jon virš 300 delegatų. 
Atstovus atsiuntė netik 'socia
listų lokalai; netik Farmerių 
Darbo Partijos skyriai, netik 
adatos amato unijos, kurioms 
priklauso, aplamai imant, la
biau klasiniai susipratusioj i 
darbininkai, — bet taipgi ir to
kios unijos, kurios yra palygi
namai konservatyvūs. Atstovus 
atsiuntė, pavyzdžiui, popieruo- 
tojų (upholsters) unija, gele
žinkelių klerkų unija. Da i ly
džių unijos net 11 lokalu ai-

Žvakes Apšvietimui? 0 ne! Dabar Elektriką
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums duotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musij kaina yra prieinama.

Bridffeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street

, Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure 

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

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

New York. — Subatojč ii 
nedėlioję, liepos 15 ir 16 dd. 
organizuoti New Yorko darbi 
trinkai užkirto Amerikos ko
munistams labai ir labai skau 
dų antausį.

štai kaip tai atsitiko. Sočia 
listų ir Farmerių Darbo Par 
tijos sušaukė paminėtose auk 
ščiau dienose konferenciją ne
priklausomam nuo kapitalis 
tinių partijų politiniam darbi 
ninku veikimui, 
buvo išsiuntinėti 
Farmerių Darbo 
darbininkų unijoms

l'aiengvins akių įtempimą, turis 
esti, onežastiini galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptentaimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
šo trumparegystę ir toliregyatę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos? egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

ARTINASI DIDELE

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. Nedčliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

Gerbiamoji Redakcija!
Nuolankiai prašau paskelbti 

Tamstų gerbiamame laikrašty
je šį mano atsišaukimą:

25 gegužis š. m. sudegė 
Platelių miest. 29 namai ir 

pašto įstaiga, bet liko išgelbėta 
visa žmonių korespandencija 
ir pinigai, kurie įteikti 
prigulmybes. Gelbėdamas 
nių turtą, neišgalėjau 
nes nebuvo laiko, viskas 
ugnyje. Todėl prašau amerikie
čių lietuvių nors mažą pagal
bą mano nelaimėje, nqs iš gau
namos algos nieko negalima 
nusipirkti — kaip dabar vis
kas brangu.

Tikrumo delei pridedu -prie 
šio lindynių Platelių Valsčiaus 
Valdybos No. 1181.

Su aukšta pagarba,
P.* Gerbiatis.

M. Plateliai Kretingos apskr.
Pašto viršininkui P. Gerbia- 

čiui.

LIETUVON
(PER ANGLIJA)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana- 

' šiai Į arba iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo,
• Cherbourgo ir Liverpulio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.
_ Be sugaišimo ar kokio nesmagumo.

I Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
jL /// v dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet

// \ laivas išplaukia iš Ųuebec, keliauninkai
>\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai- 

vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI 
VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle-

I \\ sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
Į Į \a. kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 
vak°rčių agento arba prie

R* S. Elworthy, G. A.,
10 N. Dearborn St., Chicago, Ui.

I
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PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Birža. — Šerų ir bonų kainos 
New Yorko biržoje pereitą sa
vaitę buvo gan pastovios, nežiū
rint į tai, kad geležinkeliečių h 
angliakasių streikams nesimatė 
galo. Geležinkeliečių streikas 
ypač rodėsi pavojingas, nes be 
taisymo vagonų ir kitų įrengi
mų traukinių važinėjimas daro
si su kiekviena diena sunkesnis.

Anglijos bankas sumažino pi
nigams procentą iki 3%, ir tai 
liudija, jog pinigų paskolų rei
kalams yra daugybė. Amerikoj 
skolinamų pinigų bus dar dau
giau. Farmeriai javų suėmimui 
ir išvežimui galės pasiskolinti 
šią vasarą ir rudenį pinigų labai 
lengvomis sąlygomis. Tas vėl 
reiškia, jog kaip tik streikai pa
sibaigs dalykai Amerikoje žy
miai pasitaisys. Gaunant 'leng
vai pasiskolinti pinigų, speku
liantai ir investoriai puls pirk- 
ties pelningų šėrų už paskolintus 
pinigus, o tas dar labiau iškels 
šėrų ir bonų kainas.

Namų statymas Amerikoje iki 
šiol nesimažina ir rods greit ne
ketina sumažėti, todėl statomo
jo plieno pareikalavimas yra di
delis. Tą pareikalavimą dar 
padidina naujų vargonų ir loko- 
motivų statymas. Dalykai pra
dėjo gerinties vario pramonėje. 
Vario išdirbystė ir išvežimas už- 
rubežin paskutiniais mėnesiais 
žymiai paaugo, taip-jau pasidau
gino vartojimas namie.

♦ * *

Kas pigu? — Iš įvairių tavo- 
rų šiandien išrodo pigiais ir pirk- 
tinais sekami:

alkoholis;
oda;
konservai;
pienas kenuose;
karbolis;
antracito anglis;
varis;
lentos ir medis;
nikelis;
popiėra;
gyvasai sidabras;
cukrus; 
sulfuras; 
eina.
Priemiesčių žemė. — Keletą 

savaičių atgal mes pažymėjom, 
khd Chicagos ir kitų didelių 
miestų priemiesčiuose žemės ne
užilgo pradės kilti augštyn. Mes 
paskelbėme, kad tą mintį yra 
pagavę Chicagoj didieji subdivl- 
zijų operatoriai. Jų pavyzdį se
ka ir mažesni. Nėra abejonės į 
keletą metų jie padarys milži
niškus pelnus. Tas, vienok, ne
reiškia, kad tokiu pat planu ga
lima bus susilaukti perkant da
bai’ iš tų subdivizijų žemę 'lo
tais. Mažesniųjų pirkėjų pelnas 
bus nepalyginamai mažesnis, 
nors geresnėsėse vietose prie
miesčiuose ir lotai su laiku bus 
daug brangesni. Geresnio pel
no turės tie kurie pirks žemę ne 
lotais bet akrais dabar, lengvai 
privažiuojamose vietose už mie
sto.

lietuvio išradėjo. Viena iš dau
gelio tų priežasčių, gal būt, yra 
tame, kad beveik visiems jiems 
trūksta abelno mokslo, nors gal 
ne vienas iš jų ir yra gerai su
sipažinęs su kokia-nors techni
kos šakele. Gaila, kad taip yra.

Tarp daugelio lietuviškų išra
dimų, visgi, gal būt nors vienas 
kur-nors yra geftas ir naudingas. 
Butų smagu, kad nors vienam 
lietuviui išradėjui pasisektų sa
vo išradimą kapitalizuoti.

Kl. Jurgelionis.

LIETUVIAI VAISTININKAI.

Lietuvių vaistininkų Chica
goj, kaipo tokioj didelėj lietuvių 
kolonijoj neperdaugiausiai. Su 
priemiesčiais ęriskaitoma nepil
nai 20. Bet jų biznis nepalygi
namai švaresnis, prakilnesnis 
negu kitas kokis, kurį galima 
atrasi beveik kiekviename blo
ke, lietuviais apgyventoj apie- 
iinkėj. Tame ir yra supranta
ma, kad vaistinės įsisteigimas 
netaip yra lengvas kaip kitas ko
kis biznis: čia reikia turėti tam 
tikro sugabumo, mokinimosi ir 
praktikos, o suaugę lietuviai, 
nors kitas ir įstengtų iš> finansi
nio atžvilgio pasimokint, vienok 
į mokslą nerangus, tingus, todėl 
ir eina į tokį biznį, kuriame ne
reikia nei mokintis, nei specia
lizuotis. Vienok, be pasilavini- 
mo sunkiau kad prastesniame 
biznyj gyvent.

Bridgeporto kolonija, turi 5 
lietuviškus vaistininkus, kuomet 
tokioj didelėj kolonijoj — di
džiausioj lietuvių kolonijoj per 
pilnai vietos yra 15. Už tai at
randame daugybę svetimtaučių 
įsimaišiusių. Ilgainiui, gal lie
tuviams ir pasiseks užkariauti 
nuo svetimtaučių vietas.

Town of Lake atrandame tik 
du vaistininku, o vietos per pil
nai yra 5 ar daugiau. Ponas G. 
Benošius, 1616 W. 47th gatvė 
turi puikią vaistynę, bet neper
geriausioj biznio vietoj. Ant pat 
didžiojo kampo stovi svetimtau- 
tiška vaistynė, o p. Benošiaus 
lyg ir užpakalyj, vienok lietu
viai gerai jį žino. Mirusiojo 
Juozapaičio vietoj nepasisekė 
patirti kas dabar biznį veda.

Brighton Parkas pralenkia 
Bridgeportą — čia yra 6 vaisty- 
nės, bet vienas rengiasi krausty
tis ant Bridgeporto. Apart ki
tų, p. S. W. Norvilas, 4616 So. 
Western Avė., ir Maplewooc 
Pharmacy, 4358 S. Maplewood 
Avė., labai giriasi geru biznio 
ėjimu.

18-os gatvės kolonijoj randa
si 4 vaistynės, bet kaip visi nuo 
senai biznyj, tai nusiskundimų 
jokių negalima girdėti, ypatingai 
Salutaras, 1707 S. Ilalsted St 
gerai gyvuoja, kadangi patįs iš
dirba nuo vidurių vaistus ir pa
štu didelį biznį daro.

Roselande, West Pullmane, 
Kensingtone bei Ciceroj rodosi 
po vieną yra, bet vietos per pil
nai po 3 ar daugiau ir galėtų 
kito neskriaudžiant puikų gyve
nimą daryt.

P. Dubickas.

Lietuvių išradėjai. — Kaip ir 
kitos tautos, taip ir 'lietuviai sa
vo tarpe turi tūlą skaičių išra
dėjų, kurių galvos užimtos min
timis apie įvairius naujus išra
dimus. Paskutiniuoju laiku pas 
mus išradėjų rodosi atsiranda 
vis daugiau.

Visi jie ant nelaimės iki šiol 
yra paskendę bėdose, kurias jie' 
dar daugina savo išradimais. 
Kiekvienas išradėjas bando už
patentuoti savo išradimą, leidžia 
pinigus, o paskui bando ką nors 
gauti už savo patentą. Prie to 
vėl 'leidžia pinigus ir galų gale 
nieko negauna.

Mums dar neteko sužinoti ka
rti e-nors bent

LIETUVOS GARLAIVIŲ BEN
DROVĖS PRANEŠIMAS.

Musų visuomenė, ypatingai 
Amerikos lietuviai, be abejo iš
siilgę yra žinių apie gyvavimą 
ir veikimą Lietuvos Garlaivių 
Bendrovės. Turime pasakyti, 
kad iki šiblei pergyvenę esame 
nelengvų organizavimosi ir plėto
jimosi laikotarpį; tačiaus apga
lėję daug visokeriopiausių kliū
čių ir painių, įstojame naujon 
vagon, su kassyk didesne vilčia 
į savo ateitį.

Bendrovė dabar susideda iŠ 
trijų skyrių. Viena šaka api
ma vežiojimą kaleivių ir važtos 
ant Nemuno upes. Pereitais

zieno pasekmingo' metais čion rods nuostolių netu-

rėjome, bet ir pelno buvo maža. 
Nusekimas upės vandens darė 
daug kliūčių, taipogi lenktynia-' 
vimas su atskirais laivų savinin
kais. šits metas visais žvilgs
niais duoda geresnį prospektą.

Ant jūrių Bendrovė taipogi 
turėjo pereitais metais nemaža 
sunkenybių ypačiai kovodama 
su gamtos galybe: audros daug 
pakenkė musų laivams. Iš tų 
sunkenybių išėjome pergalėto
jais, nors netekdami vieno lai
vo, kurį audros sutriuškino su 
visa važta. Be to, prisidėjo dar 
nesusipratimai su Kruppo firma, 
rods dar neužbaigti nei dabar, 
bet tikimasi geros užbaigos ir 
paliuosavimo dviejų su pusė mi- 
lionų auksinų. Darbo nei čion 
netrūksta dabar ir laukiama šį
met neblogų pasekmių.

Atidaryta tapo trečioji veiki
mo šaka, tai paėmimas agentū
ros White Star Lines ir White 
Star Dominion Lines, kuria Lie
tuvos^ Garlaivių Bendrovė atsto
vauja Lietuvoje taip, kad kelei
viai iš Lietuvos Amerikon ar is 
Amerikos Lietuvon esti gražiai 
musų Bendrovės aprūpinami. 
Musų keleiviai keliauja per Lie
poj ų, Hamburgą, Bremeną, ir 
kitus uostus, o tikimasi juos 
kelti galėsią irgi per Klaipėdą. 
Jau dabar toji šaka gerokai ap
simoka, o jeigu Amerikos lietu
viai parems musų Bendrovę 
pirkdami laivakortes ant White 
Star Lines, tai musų darbas su- 
stembs ir bus labai pasekmin
gas.

čion reikia pažymėti, kad Lie
tuvos Garlaivių Benrovės turtas 
išneša nemažinus 7 milionų auk
sinų. Prie sunkių aplinkybių, 
kokias prisėjo pergyventi, tai 
mus padėtis labai džiugina ir ra
mina. Jeigu Lietuvos valdžia, 
kaip žada, padirbs uostą šven
tojoje ir jeigu Entantč išpildys 
savo pažadus prijungdama Klai
pėdos kraštą prie Lietuvos, tai 
ateityje musų apsiėmimas išbu
jos taip, kaip mes drįsome pa
tys svajoti.

Teisybė, trūksta dar mums 
daug ko, ypačiai kapitalo. Ir jei
gu Amerikos lietuviai bėgyje 
vienų ar kitų metų dar sudėtų 
25,000 dolerių, kaip tai buvo da
rytos pastangos D-ro J. Šliupo 
reikalingąjį kapitalą sukelti, tai 
Lietuvos Garlaivių Bendrovė bus 
atsistojusi ant tvirtų pamatų ir 
išsipildys musų troškimas: pa
jungti jurę lietuviškąjai pirkly- 
bai ir žvejybai. Mat, reikia pa
žymėti kad Bendrovė statydama 
garlaiviukus žuvies ir gintaro 
bendrovei galės nemaža prisidė
ti prie išplėtojimo irgi žuklystės 
Baltijos jūrėse.

Pranešdami apie dalykų stovį 
visuomenei, drįstame ją raginti 
dėtųsi savo kapitalais prie Lie
tuvos Garlaivių Bendrovės ir to
kiu budu palengvinti jai naują 
darbą, darbą ant jūrės, nuo ku
rios lietuvių tauta buvo be rei
kalo nutolusi. Jure yra didelių 
turtų šaltinis ir pirklyba ant jū
rių kaip ir žvejyba sustiprins 
musų tautos spėkas ir suteiks 
Lietuvos Valstybei drūtą atra
mą.

Tad į darbą lietuviai, su vilčia 
ir pasitikėjimu, o laimingesnė 
ateitis musų tautai prašvis!

Lietuvos Garlaivių
Bendroves Valdyba.

1922 m. gegužyje,
Kaunas.

mutiniai 18c. ir 19y2c., įkaišyti 
lotuose 19c. ir 19V-JC., ekSmi su
dėti balto medžio dėžės 25c; ir 
26c., margiukai 17c., purvinu- 
kai 17c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur- 
kės 25c., vištos 2iy2c., gaidžiai 
13y»ę, antys 22c. pavasariniai an 
tukai 21c., žąsys 12c., pavasari
niai žąsiukai 21c.

NEGYVA PAUKŠTIENA - 
Kurkės 34c. ir 35c., vištos 24 ir 
26c., gaidžiai 16 ir 17c.

BULVĖS — Virginia $4.25 ir 
$4.40 už 100 svarų maišą; sald
žiosios $1.00 ir $1.50 bamperis.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$1.00 ir $1.25 bušelis; rūgščios 
vyšnios $2.00 ir $3.00; grėpsai 
$6.00 ir $7.00 kreitas; orančiai

$9.00 ir $12.00 dėže; lemonai 
$4.00 ir $4.50 dėžė; pyčės $2.50 
ir $3.50; gaišios $2.00 ir $2.50 
bušelis; slyvos $1.00 ir $1.25 
dėžė.

UOGOS — Juodieji serbentai 
$2.25 ir $3.00 už 16 kvortų, mė
lynės $3.00 ir $3.50 už 16 kvor
tų, agrastai $ą.00 ir $2.25 už 16 
kvortų, avietės juodosios $2.25 
ir $2.50 už 16 kvortų, raudono
sios $3.50 ir $3.75 už 24 kvor
tas.

ŽALIOS DARŽOVĖS — 
Batviniai $1.00 už 100 pundelių, 
salieriai 75c. paplaska dėžė; 
morkos $1.00 už 100 pundelių, 
kopūstai $1.25 kreitas. žyduo
liai kopusiai 75c. ir $1.00 už dė
žę; agurkai $1.50 bamperis; sa-

Pienu Pasitikėjimas

Bordeno pienas, tai yra skir- 
gos vertės — sutinka did

žiausius reikalavimus.
Jei negali gauti šio pieno, 

malonėk patelefonuot musų
atstovui, o jis mielai paaiškins 

musų patarnavimą.

BORDENS
Farm Products Cb, Ine.

Telefonas Franklin 3110

Paakstink savo odą!
Prauskitės ir maudykitės Life- 

buoy muilu, kuris patieks, smagų 
V, priimnumą.

Ir Lifebuoy tyri paimu ir cocoa- 
nutų aliejai sušvelnina ir sumink
ština paakstintą odą.

Visai trumpame laike jo veikmė 
pasirodys ir kiekvienas kreip ant 
tave atidą.

,4 .4, ĮįĄ

Lifebuoy sveikas ir priininus 
kvapas.

LIFEBUOY
j SVEIKAS MUILAS

Marketo Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi

cagos marketo kainos buvo se
kamos :

SVIESTAS — Creamery eks
tra 321/£c., cenaralizuotos SlVfec., 
adles 26 ir 27c., pakeliuose 23 ir 

24c., kaina rataileriams statinu- 
kės 37c., spaustas 39c.

KIAUŠINIAI —- Švieži pir
mieji 19 ir 18c., paprasti pir-

TIESI 
KELIONĖ

Važiuokit visi parankiu ii tirniu kelio 
Lietuviai važiuoja i Piliavą

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

Am 6-šių ir 8-nių LOVŲ
’OLONIA..........................................  Rugp. 9

MĮ ESTONIA ...................................... Rugp. 23
TREČIOS KLASOS KAINOS 1:

M HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
p —LIEPOJŲ IR MEMELI $107*.00.
| Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

lotos galvose $2.00 ir $2.50 kren MRS. A. MICHNIEWICH 
tas; grybai $1.00 ir $1.10 už dė- AKUŠERKA
žę; cibuliai $2.50 ir $2.75 už 3101 So. Ilalsted St., kampas 31 gat. 
kreitą; pipihai $4.00 ir $5.00 už Telefonas Yards 1119
dėžę; tamėtos $3.50 kreitas.

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Račiau geras draugas patars 
naudoti

Rnffies 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųe- 
kito 75c. tiesiai j labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
1O4-1I4 So. 4th St. 

Brooklyn, N. V.

Phone Monroe 4680
North American 

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

armonikos yra 
gvarantuotos. 

Mes mainome senas armonikas h 
darome naujas.

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

8U

ge-

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa-1 
koma. •

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str., 

Rockford, III.
« »

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pin 
gus iš Kenoshos savo gr 

< arinėms Lietuvon.z nv 
aey orderiais ar dra* 
tais tegul kreipiasi pa^ 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai y r* F 
siunčiami Lietuvon gr» 
čiausiu budu ir už pin> 
irų siuntimą pilnai ata> 
koma.

Parduodamos . laiva- 
■' kortės Lietuvon ir iš 

Lietuvos.
Kreipkitės pas

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Baigusi 
Akušeri- 

os koleg* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 
te. Pasek- 
ningai pi- 
tarnauja 

>rie gim- 
lymo. Duo 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki
ekiuose rei 
aluose mo 
erims ir 
nerginoms.

, ------- --------------- T?

X^-uR.nEAZMAN^
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 956 
Boulevard 4136

Telefonai

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

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas: •

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

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

2 po piet.
Telepjione 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042
M

Į DR. C. Z. VEZEUS Į
Lietuvis Dentista*

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvė* •

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.Halsted *t
Tel. Blvd. 8138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie ginrdymo 
Kiekvienanre at
itikime teikiu 

apatišką rižiu- 
-•ėjimą. todu 
patarimu v mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometriat
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Are. 
Kampas 47-tos 

2-ros lubos

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampa* *5 

Leavitt St. Tel. Cml 6222 
Rezidencija 3114 W 42»4 St

Tel. Lafayetto
Vai. 1—4 ir 7—9
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Bet kaip tą padaryt? Yra klausimą. Konferencija nutarė 
tiktai vienas būdas išvengti priimti didžiumiečių pakvieti- 
streikų kasyklose, tai pada-h1^ ir leisti saVo i)arti^s. n*- 
rvti kasvklas visuomenės ria,us ^vauti koalicinėje ryti KasyKias visuomenes! akJžioje> jeigu kitos <lalyvau_ 
nuosavybe. Jeigu kasyklos jančios valdžioje partijos ap- 
butų vedamos ne tuo tiks- siims išpildyti tam tikrus rei- 
lu-, kad padarius iš jų kuo- kalavimus.
daugiausia pelno, bet tuo Nepnklausomi|čių centrah- 
tikslu, kad davus kuogenau-leiicijos sekannj atsiSąukinią j 
šią patarnavimą visuomenei,|savo pai.tijos narius: 
tai nebūtų reikalo mušti 
darbininkų algas ir kelti an- 

M^vlVthri9r^at"thrPost Office glių kainas. Ir angliakasiai 
ir visuomenė butų patenkin
ti.

by

———-

Sereda, Liepos 26 d., 1922

Užsimokejimo kaina)
Chicago je — paštu)

Metams ------------------------
Pusei metų..................... ......
Trims mėnesiams ...—-__ —
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui____ __ -

Chicago je per nešiotojus) 
Viena kopija ... ...... ..... ....
Savaitei _______18 c.
Mėnesiui___ ___ _______ ____ 75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoje 
paštu:

Metams..................     $7.04'
Pusei metų .............. ..... 4.0C
Trims mėnesiams __________  2.0C
Dviem mėnesiam _______     1.50
Vienam mėnesiui _________..... .75
Lietuvon ir. kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams...........................  $8.00
Pusei metų ..............  4.50
Trims mėnesiams ______ —— 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
. 4.50
. 2.25
. 1.75

1.00

RĖKSNIAI VĖL GAVO PER 
NOSJ.

Streikai ir 
visuomenė.

Angliakasių streikas jau 
atsiliepė ant anglies kainų. 
Jos kįla. Ir jeigu streikas 
pasitęs ilgesnį laiką, tai an
glis gali taip pabrangti, kad 
žmonėms bus sunku ją įpirk
ti.

Augštos anglies kainos 
apsunkins ir paprastus var
totojus, kurie perka anglį 
kurui, ir visas pramonės ša
kas. Dirbtuvės, geležinke
liai ir garlaiviai turės dides
nių išlaidų, todėl bus bran
gesni jų produktai ir patar
navimai.

. Taigi nėra abejonės, kad 
streikas anglių kasyklose 
paliečia ne tiktai tuos žmo
nes, kurie dalyvauja jame, 
o ir visą visuomenę; ir pa
liečia ją labai nemaloniai. 
Šita aplinkybe stengiasi pa
remti savo propagandą ka
syklų savininkai, kurie sako, 
kad streikininkai darą 
skriaudos visuomenei. Šita 
aplinkybė gundo ir valdžią 
įsikišti į angliakasių kovą 
su kasyklų savininkais.

Vienok ne pats streikas 
kelia anglių kainas, o tiktai 
kasyklų savininkai, kurie 
naudojasi ta proga, kad ga
li parduoti savo prekę bran
giau, kuomet tos prekės yra 
nepakankamai pagamina
ma. Jeigu ne kasyklų kom
panijų noras padidinti savo 
pelnus, tai anglių kainos ne
kiltų.

Jeigu ne kasyklų kompa
nijų noras padidinti savo 
pelnus, tai nė paties streiko 
nebūtų. Kampanijos pri
vertė darbininkus eiti į strei
ką, kuomet jos užsimanė nu
mušti darbininkų algas.

Del streiko ir anglies kai
nų kilimo tuo budu reikia 
ne darbininkus kaltinti, o 
darbininkų samdytojus.
Streikuodami patys darbi- < 
ninkai kenčia, nes jie negau-

Brooklyno ir New Yorko 
draugijos dar vis svarsto apie 
tą protesto demonstraciją, ku
rią suardė Limbiniai su lais
vintais komunistais. Liepos 18 
d. buvo antra draugijų konfe
rencija, pašvęsta tam klausi
mui, ir draugijų delegatai dar 
kartą pasmerkė ardytojus.

šioje konferencijoje dalyva
vo ir Brooklyno LSS. kuopa, 
atsiuntusi keturis delegatus: 
Hermaną, Hermanienę, Pošką 
ir Glavecką. “Vienybė” šitaip 
aprašo tą konferenciją:

“Pirmininkui A. Kundro
tai pareikalavus, kati Darge- 
nis pasiteisintų, kodėl jisai 
mass-mitinge pirmininkau
damas leido ant stale paša
linę rezoliuciją, vieton tin
kamos draugijų rezoliucijos, 
Dargenis teisinosi, kad ‘ne
žinojęs, jogei pašalinės re-

Del šito jį p. Herman (so
cialistas) aštriai išjuokė ir 
prilygino vaikui. Komunis
tai įnešė Dargenio pasiteisi
nimą priimti. Tam užpro
testavo A. Mikalauskas ir jį 
parėmė Herman, kad negali
ma užgirti to, kas nežino
ma: ar buvo tik ‘klaida,’ ar 
tyčia komunistų sumoksiąs 
mass-mitingą išardyti. Bal
suojant išėjo taip, kad išar
dymas mass-mitingo iš nau
jo pasmerktas.” 

i
Konferencija tolinus nutarė 

rengti naują mass-mitingą ir 
pasiūlyti jam tą pačią rezoliu-

stalu. Komunistų sumanymas 
rinkti kitą rezoliucijų komisi
ją ir rašyti naują rezoliuciją 
tapo atmestas. \

Tokių pat žinių paduoda ir 
ko-Brooklyno “Laisvė.” . Jos 

respondentas -sako:

Nutarta surengti dar vie
ną masinį susirinkimą ir ten 
išnešti tokią rezoliuciją, ku
ri pasiektų Washingtono 
valdininkus.”
Reiškia, komunistai dabar 

jau sutinka dalyvauti tokiame 
protesto mitinge, kuris kreip
sis į Washingtoną. 
senai jie griežčiausiai 
vo šitokius protestus 
davo, kad “susipratę 
kai

O ar čia 
smerkda- 
ir saky- 

darbinin-
turį spjaut ant visko 

rengtis prie revoliucijos?
ir

VOKIETUOS SOCIALISTAI 
IR KOALICIJA.

Paskutines telegramos pra
neša, kad Vokietijos nepriklau
somieji socialdtmokratai, po 
ilgų svarstymų ir derybų, at
sisakė eiti į koalicinę valdžią. 
Spėjama, kad jie padarė tokį 
nutarimą po įtaka buvusiųjų 
komunistų (Dr. Levi ir jo pa
sekėjų), kurie nesenai įstojo 
į Nepriklausomųjų Socialde
mokratų partiją.

ninkai kenčia, nes jie negau- kiečiai jau buvo principiąliai 
na uždarbio. Darbininkams sut,k£ dėtus prie koalicijos. Jie 

gavo pakvietimą is Socialde
mokratų partijos (didžiumie-taip pat, kaip ir visuome-

nei, butų daug geriaus, kad tartis' dol" fstojjino į vaj- 
butų galima apsieiti be strei-j džiij ir tuojaus sušaukė visos 
ko. šalies konfcreiiciją išspręsti

“Nepriklausomoji Social
demokratų Partija stovi 
prieš laba didelės reikšmes 
nuosprendį. Socialdemokra
tų Partija kreipėsi į ją, 
klausdama, ar Nepriklauso
moji Socialdemokratų Parti
ja yra pasirengus, akyvaiz- 
doje dabartinės rimtos padė
ties, stoti į Wirth’o kabinę- 
tą.

“Liepos 2 <1. N. S. P. ša- 
lies konfdĮrendija, sušaukta 
sulig §1’2 musų konstiluci*- 
jos, nusistatė kaip politines 
padėties, taip ir Socialde
mokratų Partijos pasiūlymo 
klausimu. Šalies konfedera
cija, atsižvelgdama į dabar
tinę nepaprastą padėtį, iš
reiškė sutikimą, kad musų 
partijos centro įstaigos tar- 
tųsi su Vokietijos S. P., da
lyvaujant irprofesinių są-1 
jungų viršūnėms, dėl musų 
partijos įstojimo į valdžią.

“Tuoj po šalies konferen
cijos musų centro įstaigos 
pasiryžo veikti konferenci
jos nutarimo dvasioje.

“Draugės ir Draugai! į 
litariniai - monarchine 

reakcija tyko pasigrobti po
litinę galią, sunaikinti res
publiką ir pavergti Vokieti
jos darbininkus. Reakcijos 
planai nuo senai buvo ren
giami. Nepriklausomosios 
(Socialdemokratijos persegė- 
jimai buvo bergždi. Tiktai 
užmušimas Rathenau paža
dino plačiąją visuomenę ir 
parodė visiems valandos 
rimtumą. !

“Darbininkai, tarnautojai 
ir valdininkai tuojaus suda
rė vieną frontą prieš reak
cijų- i

“Socialistų partijos ir lais
vosios profesines sąjungos! 
yra pasiryžusio® įvykinti

riato vienybes laipsnį. Net 
k a i r i o s i uose buržuazijos

’ kontrolės teisėmis darbo ir ūkio sippi, demokratas, pasipriešinda- 
srityse. Ūkio ir gamybos sritys mas diskusijų uždarymui pasa- 
labai svarbios, darbininkas ne
turi būti aklu mechanizmu, bet!ryti tam, kad nebūtų skaitytas 
sąmoningai dalyvaujančiu ūkio 
gyvenime.

16) Pašalinimui aklų ekonomi
nių jėgų veikimo, pakeitimui jų

kontrole, 
nustatymui planingo krašto ūkio 
vystymosi įstatymo keliu suda
romus apskričių ir viso krašto 
ūkio tarybos (ūkio parlamen- 

; tas) iš atstovų darbininkų, pra-
5) Išmesti duodama preziden- monės, koperacijos ir kitų ūkio 

tui “veto” teisė. Mat yra siu- sluoksnių. Ūkio parlamentas 
lymų, kad prezidentas priimtą 
Seimo įstatymą laike 14 dienų tymus ir juos jame ginti ir Lt. 
gali grąžinti Seimui naujam 
svarstymui. Kad įstatymas ne- ti ir vystyti krašto ūkis 'labai 
tinka, sprendžia prezidentas, —.'svarbi, — ją kelia tiktai Social- 
reiškia Prezidentas gali keiti demokratų frakcija, 
ginčą Seime delei to paties Sei-

Lietuvos Konstituci 
jos Svarstymas. kė, kad diskusijos norima užda-

Kunigas.

laiš- 
bus 

teks
Pra- 
pra-

karalius kurio lietuviškų poterių 
nereikės mokyti kaip savo lai- bendra (kolektyve) 
ku tie patys krikščionys ir tau
tininkai buvo ’ susirūpinę, kad 
Virtenbergo ercoką Urachą iš
mokinus lietuviškų “tėve mu
sų”—. I .

St. Seimas galop priėjo prie 
trečiojo galutino Lietuvos Res
publikos konstitucijos įstatymo 
sumanymo svarstymo. Tuo 'lai
ku, kada bus gautas šitas 
kas, konstitucija turbut 
priimta galutinai; tuomet 
rašyti apie įvykusį faktą, 
eitos savaitės du posėdžiu
ėjo bendrųjų ginčų imtynėse,— 
bet dar negalas, — bendros kal
bos turbut užims dar kelis po
sėdžius. Krikš. dem. manė, kad 
opozicija geruoju protestuodama 
apleis kovos lauką, kaip tai bu
vo prie galo antrojo skaitymo, 
bet socialdemokratų frakcija ir mo priimto įstatymo.

Ūkio parlamentas 
turi teises patiekti Seimui įsta-

Šitoji teise —sąmoningai kel-

senatoriaus Smooto 'laiškas pas 
maj. gen. E. H. Crowderą, ku
riame prašoma sumažinti muitą 
nuo cukraus, jei Kubos cukraus 
sėja bus nustatyta iki 2,500,000 
tonų.

Senatorius Smoot, kuris nebu
vo tuomi laiku, žadėjo perskai
tyti tą laišką. Smoot atsakė:

‘“Tame nėra nieko slėpto. Aš 
perskaičiau laišką finansų komi
tetui ir aš noriu parodyt, kaip 
•New Yorko bankininkai ir Ku
bos cukraus pramonė laiko pa
smaugę šitos šalies cukraus 
pramonę”.

I
I

17) Darbininkų klasei turi bū
ti prieinamos visų laipsnių mo- 

įmanyti nemano be kovos užsi-* 6) Seimo pirmininką, kaipo kyklos, jiems laiduojamas tech- 
leisti. Krikščionys norėtų ir St. vyriausybės galvą, reikalui esant ninis lavinimosi valstybės lėšo- 
Seimo darbus užtęsti ir atsako- pavaduoja., ministeris pirminio- mis.
mybę suversti opozicijai, bet ir kas. | Be šitų pataisų nešamų kon-
tai jiems nepavyko. Krikščionių 
blokas užsiima dabar ^‘poli^inc ir jos mainomi.
spekuliacija. Prie trečiojo kon- prieš ypatingus teismus kariuo- 
stitucijos skaitymo, blokas dar menėje — reikalaujama, kad 
daugiau išsišėrė. Bloko, kaipo teismai butų vieni visiems pilie- 
bloko pataisų nėra, jis jų kaipo 
toks net ir nekalba savo vardu, 
pataisas teikia bloko grupės, bū
tent ūkininkai, žinoma, krikščio
niškieji, su dakt. Draugeliu prie- mui sauvalės valdininkų, 
šakyje. Iš krikščioniško bloko !
išsilupęs dar vienas paperas, bu- turi teisės: a) laisvai vartoti sa- dabar, bet ir ateityje. Lietuvos 
tent, žemdirbių — smetonininkų vo kalbą susirinkimuose, spau-1 buržuazija neveltui teiks tokių 
grupė ir jis neša atskirai savo 
pataisas prie trečiojo konstituci
jos svarstymo.
mokratai kaipo tokie tyli it že
mę pardavę, Mykolas Juodasai skelbiami įsakymai vietinės val- 
(Krupavičius) bloko šulas vaikš- džios ir savivaldybių. Ministe- 
čioja blogo ūpo pagautas, — tai rių Tarybos posėdžiuose, svars- 
reiškia krikš. demokratai kaip ir tant tautinės mažumos reikalus, 
nyksta nuo arenos, bet tai ir kitą dalyvauja sprendžiamuoju balsu 
ką reiškia, — kad krikšč.-dem. 
nenori prieš rinkimus sutepti 
savo rūbų, tai paveda daryti ūki
ninkų grupei ar kam kitam. Ši
tą ir vadinu spekuliacija.

Bendrųjų ginčų ugnį pirmie
ji atidengė socialdemokratai; po 
jų kiek silpniau eina liaudinin
kai. Krikščioniški ūkininkai ci
niškai kalba apie konstitucijos 
baltinimą, apie praplėtimą teisių 
prezidentui i?'1.1. Draugas Če- 
pinskas primena tiems ponams, 
kad jie pasirodę kaipo “akmens 
amžių žmonės”, kitas soc.-dem. 
Bielinis sako jiems, kad tikrą 
Lietuvos konstituciją bus rašo
ma už St. Seimo sienų, kad san- 
tikis visuomenės pajėgų nusvers 
kokią mes turėsime konstituci-

| Be šitų pataisų nešamų kon-
7) Teisėjai liaudies renkami stitucijon Socialdemokratų 

frakcijos vardu, yra dar ir ki
tų, kurios bus palaikomos ir gi
namos, bet išvardytos pataisos 
vienos svarbesniųjų. Kokios iš 
jų pavyks apginti ir įrašyti Lie
tuvos Respublikos, konstitucijon, 
sunku pasakyti, tik viena mums

Socia'l-dem.

čiams.
8) Neteisingai nuteisti ir ka

linami gauna atlyginimą iš val
stybes lėšų. Siūloma išvengi- , turi būti aišku, kad už tuos pa-

| grindinius dėsnius mes Lietuvo-
9) Tautinių mažumų piliečiai je esame pasiryžę kovoti ne tik

doje, Seime, teisme; b) savo 
kalba duoti prašymus ir pareiš- 

Krikščionys de- kimus vyriausybės įstaigoms; c)
■ tomis kalbomis greta lietuvių

tos tautinės mažumos sąjungos 
vykdomojo organo pirmininkas.; 
Soc.-dem. būdami už visišką 
tautinę autonomiją, jokiu budu 
nesutinka su tautinių ministerių 
palikimu. Svarbu ne ministe- 
riai tautinėms mažumoms, bet 
tų mažumų kultūrinės, tautinės 
teises.

10) Respublikai ginti organi
zuojamos ginkluotos pajėgos mi-

teisių, kurios eina jos nenaudai, 
jas prisieis pasiimti ir įrašyti, 
konstotucijon sąmoningos, orga
nizuotos kovos keliu.

Dabar, draugai amerikiečiai, 
iš tų pataisų galite spręsti, ko 
nori Socialdemokratai. Įsidėmė
kite visas jas ir jums prisieis 
mus remti toje kovoje.

Kaunas
8-VII-22 m.

Jungt. Vaisi, skoly juroj 
sako Borah

Nauji rūšy direktoriai ne 
galėsią ilgai būti

Paryžius.—Le Pojpulaii'e laik
raščio korespondentas nesenai 
turėjo pasikalbėjimą su rusų 
socialistu, kuris asmeniškai yra 
susipažinęs su rusų boiševizmo 
vadais.

Krikščionių dem. “piemenys” 
gerai supranta ką jiems sako 
opozicija, bet tų piemenų gano
mos avys kalba tokių nesąmo
nių, kokių retai kur išgirsi, mat 
nevisai orientuojasi klausimų 
esmėje. Bet ką gi mums apie 
tai taip daug kalbėti. Jums tur-

dama suprasti, kad turi būt 
urnai pravestos rimtos prie
monės kovai su reakcija.

“Įstatymas respublikos ap
saugojimui turės būt pama
tas reakcijos suvaldymui ir 
darbininkų gyvenimo reika
lų patikrinimui, šitos prie
monės gali būt sėkmingai 
pravestos tiktai tuomet, kai 
valstybės valdžia bus griež
tų respublikonų rankose.

“šitokioje padėlyje prole
tariato vienybė reikalauja,
kad ir Nepriklausomoji So-lbut geriau tiks, jei žinosite, ko- 
cialdemokratija butų pasiry- kių pataisų siūlo musų draugai, 
žūsi tani tikromis sąlygomis Iš tų siūlomų pataisų galėsite 
įstoti į šalies valdžią ir turė- spręsti, kokie maždaug yra sin
ti balsą pildomosios valsty- lymai daugumos, nes jie prieš- 
bes įstaigose. tarauja s.-d. siūlymams.

“Jeigu nepriklausomieji Socialdemokratų frakcija siu- 
socialdemokratai įstotų į į0 įr gįns §įas galutinas konsti- 
imperijos valdžią, tai tas tucijos pataisas:
butų nepaprastas žingsnis Mirties bausmė panaikina- 
n epą p ras t o j c padėlyje. ma. Reiškia sąmoningo užmu- 

Bet ir darydama šitą Limo žmogaus negali būti.
rimtą žigsnį, Nepriklauso- 2) Turtas gali butį nusavintas 
moji Socialdemokratija va j viešąjium reikalui esant, einant 
dovausis viso darbininkų įstatymais> Svarbu tokią teisę 
judėjimo reikalais, kadangi § kad visuomenės reika- 
respubhka yra dirva, kurio- L tačius aukščiau, nei pa- 
je yra geriausia vesti kova . . ..., . . , ...... . . t vienio asmens reikalus. <dėl proletariato tikslų ir dėl ~ . .. 6 3) Seimas renkamas dviemsocializmo pergales. / t . . .

“Berlinas, Liepas 3 <|. Me am ~ mat ,<ra slulymlJ n”k- 
į epo ln ti ilgesniam'laikui.

Vokietijos Nepriklauso^ 4) visur> ku> k™«titucijoje 
mosios So’dialdemokraty m,nimas Respublikos Prcziden- 

Centro Valdyba.” tąs» >vesti Seim0 Pirmininkas,— 
reiškia atskiros
nettiri būti, Prezidento pareinąs 
eina Seimo renkamas Pirihinin- 

Pricangyj kriaučių dirbtu-1 kas. Yra siūlymų, kad prezi- 
ves ofiso, 1714 N. Robey gat., dentą rinktų visa liaudis ir net 
apsiginklavę plėšikai apipuolė 5 metams . Daugumai parupo' 
Brinks Express kompanijos prezidento autoritas pakelti ir, 
pasiuntinį ir tos rubsiuvyklos žinoma ji auklėja slaptas minj 
darbininką ir atėmė iš jų kom- tis kad iš tokio prezidento ga- 
pan/jos 575 dol. ‘ii su laiku pasidaryti Lietuvos

PLĖŠIKAMS TEKO $575.

prezidentūros

Washington.— Senatorius Bo
rah iš Idahos, pasipriešindamas 
uždarymui diskusijų muitų pro- 

licijos pagrindais. Nuolatinė ka-, jekto klausimu suvaidino Cas- 
riuomenė kainuoja kraštui 60 Sandros vaidmenį, vaizduodamas 
70% visų pajamų. Turime eiti 
prie pigesnės armijos organiza
cijos ir prie tokios politikos, 
kad Lietuva butų neitralizuota 
ir neįtraukiama į karų sūkurį.

11) Lietuvos Respublikoje 
bažnyčia atskriama nuo valsty
bės, mokykla nuo bažnyčos, mo
kslas privalomas.

Šituo pasiulymu išbraukia
ma bent 10 paragrafų, kur 
krikš.-dem. surašė tikybų kulto 
dalykus, pripasakojo 
klerikalinių nesąmonių apie pri- rįmį pilietinio karo kareiviai, tai 
valomą religijos mokslą mokyk- mums tektų užtraukti $65,000,- 

’lose. Tuo pačiu siūloma, kad 000,000 (6.5 miliardų) skolą, kū
gi mimo, mirties, jungtuvių ak- rį su,dabartine $22,000,000,000 
tus veda vielos savivaldybės.

12) Žemė savininko neišdirbta 
ir neišnaudota nusavinama, taip
gi nusavinama ir toji žemė, ku
ri reikalinga butams % statyti ir 
ukiui pakelti. Lietuvoje daug

Sandros vaidmenį, vaizduodamas 
liūdną šalies likimą, jei republi- 
konų vadams pavyks pervaryti 
savo programą pervarant muitų 
projektą, paskui priimant bonus 
kareiviams, laivų šelpimo pro
jektą ir kitus įstatymus, kurie 
didina mokestinę naštą žmo
nėms.

Skola 250 metų.
Senatorius pasakė, kad jei 

mes žiūrėtume savo suluošintų 
visokių kareivių taip, kaip buvo prižiu-

skola ir kareivių bonų lėšomis, 
pašalpa laivams ir kitais projek
tais padarytų skolą, kuri tektų 
mokėti 250 metų.

Kalbėdamas apier bonus Bo- 
rah nurodė į kryptį radika'lybės

ūkininkų užsiima spekuliacija ir| pusėn apsireiškusią republikonų 
degtindaryste • apleisdami savo' kandidatų rinkimuose šiais me
nkins. Didelė dvarų dalis savo tais.
žemes užleido dirvonais. Soc.- 
demokratų reikalavimas visai politinė revoliucija 
pamatuotas ir būtinai reikalui- toj šaly?” klausė jis.
gas krašto ukiui pakelti.

13) Toks žemės kainos padi
dėjimas kuris neišeina iš darbo 
arba kapitalo į ją įdėjimo, nusa
vinamas visuomenės reikalams. 
Reiškia, žemės renta., kuri su
sidaro miestuose, arba tose vie
tose, kur žemė turėti ypač yra 
naudinga ir pelninga, tasai pel
nas (žemės renta) imama visuo
menės .reikalams.

14) Visiems fizinio ir proto da tokia padėtis yra pas mus J 
darbininkams laiduojama koali- kada kareiviai yra nepatenkinti_ _ - . - _ - . 1 u ~

“Ar yra kokia abejonė, kad 
artinasi ši- 

“Mes čia 
Washingtone galime jos visai
nejausti, bet ji čia jau atėjus. 
Žmonės pyksta, kad žadėjimai 
palengvinti naštą nėra laikomi. 
Skolina mokesčiams užmokėti.

“Verslininkai skolina pinigus 
net savo mokesčiams užmokėti. 
Aš peržiurėjau sąrašus 10 di
džiųjų žemdirbystinių valstijų, 
kur tūkstančiai ūkių yra išstaty
ta pardavimui už mokesčius. Ka-

Sociailstų didžiuma už Rusi
jos ribų nustebo išgirdę, kad ru
sų kbmunistų partija pasiskyrė 
Staliną, Kamenevą ir Rikovą 
šalies direktoriais į Lenino vie
tą. Kodėl ne Trockį, Zinovievą 
ir Radeką?

“Trys pastarieji turi fanatikų 
sekėjų rusų komunistų partijo
je”, sakė rusas .socialistas, “bet 
jie turi taipgi daug smarkių 
priešininkų toj partijoj.

“Trockis įsigijo vardą parti
joj daugiuasia ačiū Lenino įta
kai. Be Lenino paramos Troc
kis negalėtų pasiekti partijos 
pryšakio.

“Leninas išstojo iš žaismės, 
ar tik laikinai, ar ant visados, 
bus tuojaus žinoma. Jis buvo 
grandimi jungiančia bolševikų 
frakcijas į krūvą. Jam išėjus 
Trockis su Zinovievu susidurs 
akys į akis su savo aršiais prie
šais, kurie uždarys jiems kelią 
į valdžios viršūnes.

“Trys nauji direktoriai yra 
žmonės skirtingomis, kokybėmis. 
Stalinas yra gruzinas, žmogus 
laukinės energijos, sugebąs per
galėti visas kliūtis ant savo ta
ko. Jis yra miklaus proto ir be 
jokių skrupulų. Apie 12 metų 
atgal jis tapo išvytas iš rusų so
cialistų partijos už ‘ekspropri
juotos’ darbus.

“Kamenevas yra malonus ir 
apsitašęs žmogus, kuris nemyli 
teroro, bet jis niekuomet netu
rėjo drąsos kilų perdėjimus stab
dyti. Kiek jo įtaka siekia, jis 
atstovauja komunistų nuosakią 
jam sparnui.

“Rikovas, be abejo, yra dau
giausia pasižymėjęs už visus 
tris. Jis yra tikrai marksinis 
socialistas, turįs rimtų ekono
minių planų. Jis visuomet sto
davo už susivienijimą su visais 
kitais rusų socialistais.

“Jis senai matė teoretines ir 
praktines bolševizmo paklaidas, 
net marksiniu žvilgsniu. Kaipo 
augščiausios ekonominės tarybos 
pirmininkas, jis bando atitaisyti 
bolševikų klaidas. Jis nepaliaus 
to daręs jo galei padidėjus, kiek 
jam kiti leis.

“Nauji direktoriai gal išbus 
tik trumpą laiką. Zinovievas, 
Trockis ir Radek darys jiems 
kibeiio. Leninui paliovus būti ir 
negalint partijoje ambicijų ir 
lenktynių sušvelnyti, bolševikų 
valdžia turės gana kibelio.”

4

cijos, organizacijos ir streikų ir ūkininkai neužganėdinti, mes 
laisvė ir teisės.— i be pagalvojimo rengiamės uždė-

15) Užtikrinama galimybė ti ant žmonių dar $4,000,000,- 
darbininkams dalyvauti akty- 000 iki $6,000,000,000 naštą ir 
viai krašto gamybos jėgų vys- leisti 'kam nors kontroliuoti visą 
tyme sudaromos įmonių (dirbtu- Jungtinių Valstijų iždą”, 
vių) darbininkų tarybos ir viso Primena cukrinįnkų suokalbį, 
krašto darbininkų taryba su Senatorius Harrison iš Missis-

Kl. Jurgelonis
- I
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Antras tautinis žydy suva
žiavimas Lenkijoj;

Pereito mėnesio 13 ir 14 d. 
įvyko antras tautinis žydų 
amatinių unijų suvažiavimas 
Lenkijoje. Ištiktųjų tai buvo 
trečias Lenkijos žydų amatinių 
unijų suvažiavimas, bet pir
masis suvažiavimas birželio 
mėnesį, 1919 m. nesutvėrė or
ganizacijos visoms žydų uni
joms, o tik įsteigė organizuo
jamąją komisiją, kuri turėjo 
padėti įvairių miestų pavie
nėms organizacijoms sustiprin
ti savo jiegas ir vėliau sušauk
ti tautinį suvažiavimą.

Toksai suvažiavimas įvyko 
balandžio mėnesį, 1921 m. ir 
įsteigė Lenkijos amatinių or
ganizacijų “Darbininkų Są
jungą,” kuri paėmė daugiau 
negu 90 nuoš. visų organizuo
tų žydų darbininkų šaly. Vė
liaus į pabaigą 1921 m. prisi
dėjo kelios mažesnės draugi
jos, kurios buvo po Poale Zio- 
no politine globa, o 1922 m. 
pradžioj šita sąjunga turėjo sa
vo globoje mažne kiekvieną 
organizuotą žydų darbininką 
Lenkijoje. ‘

Iš pareiškimo įteikto šitam 
suvažiavimui mes matom, 
kad prie šitos sąjungos yra 
prisidėję septynios centrai i nes 
organizacijos ir penkios ama- 
tinės unijos, kurios dabar pra
deda organizuotis tautiniais 
pamatais., Visos šitos vietų uni
jos turi įvairiuose Lenkijos 
miestuose ir miesteliuose 205 
kuopas ir 18,288 narius. Be to 
šita sąjunga suorganizavo 24 
didesniuose Lenkijos miestu'o-t 
se centralinius kimus, kurie 
apima visas vietų žydų amati- 
nes organizacijas ir užžiuri 
darbą. Sąjunga surinko su
virs puspenkto miliono markių 
bado ištiktiems Rusijos gy
ventojams. Ji visuomet sten
gėsi sustiprinti vietų žydų uni
jas ir pagelbėti joms jų darbe 
ir stengėsi išspręsti visus tuos 
klausimus, kurie liečia Lenki
jos organizuotus žydus darbi
ninku®.

Svarbiausia klausimas, kuris 
stovėjo prieš suvažiavimą bu
vo susidėjimas su lenkų sma
linėmis unijomis. Delei įvai
rių priežasčių žydai ir lenkai 
darbininkai susiorganizavo Į 
atskirus amatinius kimus. Per

jų daugelio metų troškimai 
kovoti šalę lenkų darbininkų 
iki didelio laipsnio išsipildo. 
Suvažiavimas patvirtino šitą 
sutartį nežiūrint stipraus pa
sipriešinimo iš “kairiųjų” pu
sės.

Pareiškime taipgi nurodoma, 
kad einant šitąja sutartimi ke
lios amatinės organizacijos 
taipgi įvykdė susivienijimą 
tarp žydų ir lenkų darbinin
kų. šikšnos išdirbėjai susivie
nijo pilnu susivienijimo pra
du, o kituose amatuose užbaig
ti nes derybos yra vedamos to
kiu jau pasisekimu.

Suvažiavimas išrinko tauti
nį komitetą proporcingo atsto
vavimo pamatais iš 10 bundis- 
tų ir 3 “raudonosios” frakci
jos. Suvažiavimas pažymi nau
ją kryptį Lenkijos žydų ama
tinės unijos darbininkų darbe. 
Susidėjimas su lenkų unijo
mis ištikro atima iš žydų dar
bininkų tam tikrą savaranky- 
bės laipsnį ekonominio vei
klumo dirvoj. Jie pa
tapo visuotino organizuo
to Lenkijos darbininkų 
judėjimo dalimi ir priklauso 
nuo jų pagalbos ir paspirties. 
Vienok jie gavo užtikrinimą, 
kad jie laisvai galės vesti savo 
kultūrinį ir švietiminį darbą 
pagal savo norą.

Sunkioj ir aršioj kovoj, ku
rią tarptautinis proletariatas 
yra priverstas vesti visose šaly
se su padidėjusiu kapitalo puo
limu, darbininkų vienybė yra 
būtinai reikalinga. Tai yra 
šventa priedermė visų darbi
ninkų esančių įvairiose tauti
nėse ir tarptautinėse grupėse.

—IChas. Lauc: “Justice.”

VIDAUS ĮPLAUKŲ RINKĖJO 
PAREIŠKIMAS.

Formos specialiams mokes
čiams pareikšti, kurie einant 
1921 m. Įplaukų Aktu, pripuo
la liepos mėnesį, dabar yra 
gaunamos Vidaus Įplaukų rin
kėjo, Federalinėj Troboj, Chi
cago ir sekamose mažose raš
tinėse: 4750 Broadvvay, 1214 
North Ashland avė., A 803 W. 
Madison gat., 535 E. 47 gat., 
712 W. 63 gat., Chicago, ir fe
deralinėj troboj, Auroroj, Jo- 
liete, Peorijoj, Rockforde ir 
Rock Islande.

Pabaudos išvengimui pareiš
kimas ir mokesčių užmokėji
mas turi būti padaryta liepos

paskutinius trejus metus de
rybos ėjo tarp šitų dviejų tau
tinių orgaųizacijų pajiegų su
sivienijimo klausimu, bet po
litinio ir tautinio budo klin
tys nuolat kliudė šitoms dery
boms, ant galo 1921 m. pabaik 
goj sąjunga su žydais darbi
ninkais ir lenkų amatinės uni
jos Cen trale Komisija pasiekė 
susivienijamo sutarties, šitos
sutarties išlygomis žydų vietų 
amatinės unijos susidėjo su 
to paties amato tautine amati-
ne unija priklausančia lenkų 
unijai, bet pasilaikydama savo 
organizacinį aparatą. Žydų 
kuopos turi teisę vartoti žydų 
kalbą savo vietos reikaluose ir 
joms teikiama platus savival
dybės laipsnis. Jos turi vieną 
centralinį iždą visoms kuo

31 d., ar pirmiau, 1922 m.
Pareiškimas apie vidaus 

korporacijų mokesčius už ka
pitalo dalis turi būti padary
tas ant formos 707; užsienio 
korporacijų — 708. Forma 11 
reikia panaudoti įvairių užsi
ėmimų ir tabako išdirbę jų 
specialių mokesčių pareiški
mui. Patvarkymai 54 liečią su
rinkimą mokesčio nuo kapita
lo dalių. Patvarkymai 59 lie
čiu surinkimą mokesčių nuo 
įvairių užsiėmimų ir Patvar
kymai 8 liečią specialius taba
ko išdirbėjų mokesčių surin
kimą, taipgi galima gauti 
kreipianties į vidaus įplaukų 
rinkėjo raštinę ir mažąsias 
raštines.

poms ir skyriams, . išskiriant 
tiek, kad jos gali pasilaikyti 
tam tikrą savo įplaukų nuo
šimtį savo vietos išlaidoms.
Cen tralinė organizacija turi 
vesti ekonominius sąjungos 
reikalus, gali savo spaudinius 
spaudini i žydų kalba ir jie turi 
būti pilnai atstovaujami visuo
se vietos miesto komitetuose.

Bet šita sutartis nepatenki
na žydų darbininkų. Jie sako, 
kad tai nėra tikra vienybė ir 
jie norėtų susijungimo ne at
skirų žydų skyrių, o pilnos žy
dų ir lenkų darbininkų vieny
bės pamatais vienoj organiza
cijoj su pilna teise vesti kul
tūrinį darbą savo kalba. Ųet 
re ikia pasakyti, kad prie dabar
tinių sąlygų šita sutartis yra 
beveik geriausia ir tai yra 
‘Jaugiausia, kas galima išgau
ti iš lenkų darbininkų. Ir žy
dai darbininkai dabar su pasi
tenkinimu gali pasakyti, kad

Įplaukų aktas reikalauja, kad 
“kiekviena vidaus korporaci
ja mokėtų kas metai specialiai 
skiriamus mokesčius už verti
mąsi verslu tolygius $1 už 
kiekvieną $1,000 jų kapitalo 
dalių vidutinės vertės už pra
ėjusius metus, pasibaigusius 
birželio 30 d., jei -kapitalas iš
neša daugiau kaip $5,000. Ap
kaitant kapitalo dalių vertę, 
tenka priskąityti antviršis ir 
nedalinamieji pelnai.

“Kiekviena užsieninė korpo
racija turi niokoti metinius 
specialiai paskiriamus mokes
čius už vertimąsi verslu Jung
tinėse Valstijose po $1 už kiek
vieną $1,000 vidutinės apšties 
kapitalo panaudojamo verslo 
apyvartoj Jungtinėse Valstijo
se per praėjusius metus pasi
baigusius birželio 30 d. ‘

Mokesčių pamatas vidaus 
korporacijos h t veju yra “be
sivertimas verslu” korporaci
jos ar asociacijos turis. Anot 
patvarkymų 61 mini. mokės-

čiams nuo kapitalo dalių “Žo
džiai, besivertimas verslu” turi 
paprastą ir natūralinę reikš
mę. Verslas yra labai plačios 
reikšmės žodis ir reiškia visa, 
kas užima žmonių laiką, atidą ir 
darbą tikslu gyvenimui, ar pel
nui daryli. Kitaip sakant, vers
las būtinai apima pelno sąvo
ką. Kiekviena vidaus korpora
cija turi padaryti pareiškimą 
ant formos 707, net jei įstaty
mas rodytų, kad ji yra liuosa 
nuo mokesčių. Liuosuino klau
simą išspręsti privalo Vidaus 
Įplaukų Komisininkas.

Pamatas mokesčiams užsie
nio korporacijos atvėjy yra 
“besivertimas verslu Jungtinė
se Valstijose. Užsienio korpo
racija verčiasi verslu Jungti
nėse Valstijose, jei ji užlaiko 
agentą, ar raštinę, ar magazi
ną Jungtinėse Valstijose, ar 
kaip kitaip įeina į Jungtines 
Valstijas savo verslo tikslais.

Mokesčiai už įvairius užsiė
mimus yra tokie: mekleriai 
(brokers), $50; užstatiniai 
mekleriai, $100; laivų mekle
riai, $50; muitinių mekleriai, 
$50. Teatrų, muzėjų, koncerti
nių svetainių savininkai, kur 
imama įžanga, turį sėdynių 
nedaugiau kaip 250, turi mo
kėti mokesčių $50; turį sėdy
nių daugiau kaip 250 ir ne
daugiau kaip 500, $100; turį 
sėdynių daugiau kaip 500 ir ne
daugiau kaip 800, $150; turį 
sėdynių daugiau kaip 800, 
$200.

Cirkų savininkai turi mokė
ti mokesčių $100; ridyklų ir 
biliardinių savininkai turi mo
kėti $10 už kiekvieną ridyklą 
ar biliardinį stalą; šaudyklų 
savininkai, $20; jojikų akade
mijų savininkai, $100.

Asmens besiverčią pasažieri- 
nių automobilių operavimo ar 
išnuomavimo verslu turi mo
kėti po $10 už kiekvieną auto
mobilių turintį daugiau kaip 
dvi sėdynes ir nedaugiau kaip 
septynes, ir $20 už kiekvieną 
automobilių turintį daugiau 
kaip septynias sėdynes.

1921 m. Įplaukų akto 1003 
skyrius deda mokesčius už 
naudojimą vėjalaivių, pramo
gos valčių, pajieginių valčių, 
burinių valčių ir motorinių 
valčių su pritaisytomis maši
nomis su daugiau kaip 5 tonų 
talpos, ilgio daugiau kaip 32 
pėdų. Daug paklausimų aptu
rėta dėl šitų mokesčių. Šitos 
valtys yra paskirstomos į tris 
klases atsižiūrint į jų ilgį ir 
atskiri mokesčiai skiriami 
kiekvienai klasei yra tokie: 
suvirs 5 tonų, virš 32 ir ne
daugiau kaip 50 pėdų* ilgio, $1 
už kiekvieną pėdą; virš 5 tonų, 
virš 50 ir nedaugiau kaip 100 
pėdų ilgio, $2 už kiekvieną pė
dą; virą 5 tonų, virš 100 pėdų 
ilgio, $4 už kiekvieną pėdą. 
Vidaus Įplaukų Komisininkas 
yra nustatęs, kad tik už valtis 
turinčias daugiau kaip 5 tonus 
talpos ir daugiau kaip 32 pė
das ilgio turi būti imama spe
cialiai mokesčiai skiriami ši
tuo skyrium. Nėra reikalo 
siuntinėlį išimties paliudymas, 
jei valtys stovi žemiau vieno 
ar abiejų šitų nustatymų.

PLĖŠIKAI BANDĖ ATGAUTI 
BRANGAKMENIUS.

Liepos 5 d. plėšikai pavogė 
Mrs. C. M.'Laurilzen, 5963 
Kenmore avė., brangakmenių 
sumoje 15,000 dol. iš laivo Pu- 
ritan. Bet užvakar policijai pa
sisekė tuos brangakmenius su
rasti. Dabar vėl pranešta poli
cijai, kad plėšikai vėl bandė 
tuos brangakmenius pavogti iš 
jos namų.

Patarnavimas
\

• . f ■ s
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia. 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

KAM TAI BŪTI PLIKU?
' V __ ______ ' __ ___  . .. . -JL.______

Thomas originaliu mokslišku procesu specializavime odos gydymo, pa
sekmingai tapo atsiekta • siekinis naujų plaukų užauginirrie net ant 700 pli
kių galvų, kas buvo netikimą, kad tas galima butų atsiekti. Tūliems užau
go apie du colių dlgio plaukai ant plikos galvos, ir plaukai tvirti, gražus, 
sveiki ir auganti. Tai ką esame kitiems padarę, tą patį ir tamstai pada
rysime, išimtai liudijimų ir priesiekų nuo Chicagos piliečių pas mus randa
si, kurie liuosnoriai kalba apie musų gerai atliktą darbą — auginimą plau
kų ant plikų galvų.

LEGALIS PINIGŲ GRĄŽINIMO GVARANTAVIMAS
Teikiame legalj pinigų grąžinimo gvarancijos liudyjimą, kuris suteikia 

teisę gaut pinigus atgal, jei plaukai nebus užauginti.
PLEISKANOS — ODOS NIEŽĖJIMAS — PLAUKŲ PUOLIMAS*
Yra tikrais ženklais plikimo, ir tas kainuoja mažiau apsisaugojimui, 

negu iš naujo atauginimas. I’ųra gydymų sulaikys ir išgydys visas odos 
ligas. Jei esi užinteresuotu, rašyk reikalaudamas veltui knygelės.

Triumph of Science Over Baldness.
THE THOMAS ORIGINAL D1SCOVERY FOR BALDNESS,

Office 300 Garrick Bldg., 64 W. Raridolph St., 
Vai.: 10 iš1 ryto 9 vai. vak. Tel.: Central 5851

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

DTeL Kedzie 8KU

U14-18 Rooeevelf Rd.
Arti St. LohIb Avtų 

EHIGAOO. ILL.
rnuuMiiBia ■ ■m ■ *■ ■ ■■ ■ ■ m ■ m ■

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

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

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

Istorinis Dokumentas 
apie Lenkus

“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį 
dokumentų apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI
MO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa
rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie
varta ir žulikyste antmetė ant Lietuvos Liublino 
Unijų, kurių ir dabar jie bando atsiremti, užpul- 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku
binai užsirašykite savaitinį laikraštį

“SANDARA”
Prenumeratų metams $2.50; pusei metų $1.25: į 
Lietuvą $3.00.
Laiškus su užsakymais reikia siųsti šiuo adresu:

SANDARA,
327 E Street, So. Boston, Mass.

Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisiųs- 
damas iškirpęs šį paskelbimų, gaus dovanų 
FAUSTO KIRŠOS eilių knygų AIDŲ AIDU- 
ŽĖS, kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

Katalogas
Visų musų geriausių kompoztorių 

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

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

Chicago, III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashirtgton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė* 

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. N e dėl. pagal sutarimą j 
3261 Sa, Halsted St., Chicago, III. 1

DETROIT, MICHICAN
West 1394 Heml. 6678

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

(arba asistentas) 
GRABORIUŠ

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

ŠIANDIE PINIGŲ | 
KURSAS

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

arba
400 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas feiunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
"» Trumpame laike

Central Manufacturing 
■i District Bank

State Bank—
Clearing House Bank 

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

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iŠ Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

vi-

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

Tu- 
ra- 

rei-

> « o

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Pirkite „Vienybės” Ben
droves šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

(ReiktJhukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

„VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
"TARKA” 

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

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

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.

I^golololojg ĮbloloĮo;

Dr. Maurice Kabli
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Dr. YušKa 
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. A. J. BERTAŠIUS ’ 
(GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: G—8<vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042

Telephone Yards 5884

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.

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

v 3259 So. Halsted St., Chicago.

SENIAUSIAflūBnturflVIENYBE
arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pirfigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LIIHUANIAN 
V1BNYBE PUBL 60.
193 Grand St.
Brooklun, N. y.

Kur vienybė, 
Ten* galybė.

J

J

Canal 0257
Naktinis Tel. Cdnal2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHICAGOS „n 
:: ŽINIOS
GAL PRISEIS VAŽINĖTI 

“DŽITNIAIS”.

$200,000 NUOSTOLIŲ.
■s gaisras Herbai*! Sto- 

kompanijos pakaimėje, 
623 25 So. Winchester avė., 
padare nuostolių už apie 200,* 
000 dol. anksti vakar rytą. Ne- 
toliesi trijuose ligonbučiuose 
ligoniams padaryta daug 
smagumo.

ne-

Policijos galva Fitzmorris 
išleido atsišaukimą į Chicagos 
ir į artimesnių miestų gyven
tojus dėl “džintnių”, automo
bilių ir trokų žmonėms vežioti 
Chicagoj, jeigu įvyks gatveka- 
rių streiką* Tiem žmonėm 
bus dykai išduodama leidimai. 
Be to, jiems bus leista tais 
leidimais naudotis ir streikui 
pasibaigus, kol jie tiktai norės.

DAUG CIGARŲ TEKO 
PLĖŠIKAMS.

Aštuoni apsirengę' policistų 
drabužiais plėšikai įsiveržė į 
Tarr Cigarų kompanijos ofisą 
3500 Ogden avė., vakar 
išvežė cigarų ir cigare tų 
tęs už apie 5,000 dolerių.

rytą 
ver-

TURĖS “PASNINKAUTI“

Teisėjas David išleido įsa
kymą draudžiantį John Ha
nsui “eiti svečiuose, matyti, 
kalbėti arba važiuoti su jo-

M. Palato, 256 W.1 kia kita moteriške ar mergina

3 UŽMUŠTI.
F. Kameneas, 3949 So. Cali-| 

fornia avė
25 gat., ir J. J. McKenzie, 3717 pasaulyj kaip tik su savo žmo-
Parnell avė., pereitą sekmadię-‘ na.” Be to, teisėjas taipgi įsa

kė, jo žmonos motinai bent 
kokį reikalų turėti jo namuose. 

Jo žmona norėjo gauti laiki
nai “abimony” nuo savo vyro, 
bet teisėjas tik jos vyrui “pa
sninką” uždavęs,

nį tapo automobilių mirtinai 
suvažinėti. Užvakar jie visi 
įnirę nuo žaisdų.

ir

DAUG MERGINŲ API
PUOLA.

Pastaruoju laiku gatvėse 
parkuose daug ) merginų api
puola. Dažniausia vaikėzai va
žiuodami automobiliais pama
tę merginas prie jų privažiuo
ja ir pasisiūlo joms jas pavė
žėti, bet pasivežę'Saugion vie
ton nepadorią! su jom apsiei
na ir paskui išmetę gatvėn iš 
savo automobilių palieka

DEL CIGARETO NETEKO 
GYVASTIES.

Helen

jaš

Patartina merginom būti 
sargiom.

at-

Kelios dienos atgal 
Sustenci, 9 metų amžiaus, 531 
W. 28 gat., žaidė su savo drau 
gu lauke. Jos draugas degda
mas cigaretą uždegė jos dra
bužius ir mergaitė mirtinai 
apdegė. Dabar Post Graduate 
ligonbuty mergaitė nuo žais
dų mirė.

asmens pareiškia to laikraščio 
skaitytojams, kad ■ “Vilnies” 
spaustuvėje nėra jokių nesusi
pratimų. Pasirašo V. Rudaitis 
linotipos operuotojas, V. V. 
Vasys, džianiitorius, J. 1). De- 
mentis, atstatytasis manadže- 
ris, kuris nemokėjo biznio ves
ti, ir N. Katiliūtė 
Bet ar tai 
spaustuvės 
Ten dirbo 
ceris, kurį 
dėl darbo nebuvimo, 
moj už tai, kad < 
spaustuvės darbininkų 
Ten dirba A. Dargis, linotipos 
operuotojas, J. M. Jasiulevi- 
čius, presmanas. Kodėl jų pa
rašų nėra? Ar tas, kad šitie 
darbininkai neužgina iškelto į 
aikštę fakto, parodo, kad “Vil
nies” trobelėj yra ramu? Ne. 
Jų tylėjimas visai ką kita pa
tvirtina. Jie negali šito bhifo 
daryti jau vien dėlto, kad jis 
jiems jokios naudos neatneš. 
Tas bus naudinga tik jų bo
sams, kurie bešūkaudami apie 
bolševizmo idealą augštumą 
išnaudoja juos kiek galėdami.

Taigi “Vilnies“ spaustuvės 
darbininkai, neišsigąskite savo 
bosų, —• organizuokitės ir pa
reikalaukite savo teisių: geres
nių sąlygų darbe, geresnio at
lyginimo. Kada susiorganizavę 
iškovosite tą visa, tai bus ir 
jums ramu, o ne tik jūsų 'bo
sams, jums tylint, ir nieko ne
sakant, kada jie skuta jus kiek 
galėdami.

Bukite vyrais, organizuoki
tės! — J. K. Zeceris, unijistas.

knygvedė. 
yru visi “Vilnies” 
darbininkai? Ne. 
Pranas Kirka, ze- 
bosai atleido neva 

, o tikru- 
organizavo 

uniją.

BRIGHTON PARK.

ASMENŲ IEŠKOJIMAI, REIKIA DARBININKŲ
JIEŠKAU JURGIO KUOSAIČIO, 

paeina iš Lukšių valščiaus ir Uršulės 
Medeliutės, jo žmonos, meldžiu atsi
liepti ar kas juos žino pranešti.

M. MARKS,
2230 Augusta St., Chicago, III. 

Namie po 9 vai. vakare. 
Telefonas Armitage 6827

MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ZEME
VYRŲ

Aš, ELZBIETA VALIONIUTĖ- 
Siniakienė jieškau savo brolio Juoza
po Valionio, paeinančio iš Eigulių kai
mo, Kauno rėd., Ajnerikon iškeliavu
sio 1912 metais. Kas jį žinotų, arba 
jis pats, meldžiu atsiliepti adresu: 
Mečislavui Siniakui ,Panevėžio paštas, 
Lietuva, perduot Elzbietai Siniakienei

MERGINŲ reikia virš 16 
metų ant punch press ir assem- 
blinimui; nuo šmotų darbas; ne- 
patyrosioms 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

APVEDIMAI.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

REIKIA

MERGINŲ

ir

JAUNŲ MOTERŲ

DIDELIS BARGENAS
Ant West Sides, pardavimui dviejtj 

REIKALINGAS KEPĖJAS LIETU- aukštų muro namas, Iš priešakio po 
viškos juodos duonos; turi būti, gerai ( 6 kambarius, o iš užpakalio po 4 kam- 
žinąs darbą; gera mokestis geram 
darbininkui.

Atsišaukite:
4435 S. Halsted St.

REIKIA shearmano ir yard- 
manų į scrap iron yard.

Kreipkitės:
Peoples Iron & Metai Co., 

5835 South Loomis St.

REIKIA paprastų darbininkų. 
Nuolatinis darbas, gera užmo
kestis :

AERMOTOR COMPANY, 
2555 Ei’llmore St.

REIKIA grinderių (tekinto
jų) į foundrę. Nuolatinis dar
bas, gera, užmokestis.

AERMOTOR COMPANY, 
2555 Fillmore St.

I2LEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

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

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

dirbti prie 
benčių arba lengvai 

prie mašinos

Naktimis ar dienomis

Turi mokėt angliškai.

Western Electric Co. Ine.
48th Avė. & 24th St.

REIKIA patyrusių vyrų pun
dų rišimui elektriniu presu. $28 
į savaitę.

COOK & RUBEN, 
2643 W. Roosevelt Rd.

RAKANDAI
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

. IŠ 500 PRISIEGDINTŲJŲ 
SUDŽIŲ PASKYRĖ TIK 4.
Tardymams darbininkų va

dų buvo pašaukta penki šimtai 
prisiegdintųjų sudžių, bet 
keturi jų tapo priimti.

Lietuviu Rateliuose
Iš

ir

tik

MEILĖS TRAGEDIJA.
Miss. Ella Baker, 22 m. am

žiaus, 3703 W. 62 pi., sužino
jus, kad ji negalėsianti apsive
sti su tuo vaikinu, kurį ji bu
vo įsimylėjusi, nusišovė. Jos 
tėvai neleido jai su tuo vaiki
nu, Arthur Sieman, apsivesti.

Iš ANTRO SYKIO NUSIŽUDĖ.
Sekmadieny po pietų 

knnie Nekoda, 1320 W. 
išgėrė nuodų. Tečiaus 
nugabenus ją ligonbutin, 
tojai dar ją nuo mirties 
bėjo. Užvakar gi ji papiovė sa
vo rankų gislas per riešus. Šį 
sykį sako, ji turės jau mirti.

Miss
20 g.,

NORTH SIDE.
Draugijų Sąryšio draugiškas 

išvažiavimas.
Liepos 23 dieną Jefferson 

miškuose Northsidės Draugijų 
sąryšis turėjo draugišką išva
žiavimą. Toj pačioj vietoj tu
rėjo išvažiavimą Garfield Par
ko Lietuvių Kliubas ir dar vie
na kita draugija. Visos tos 
draugijos turėjo atskirus savo 
t rokus su valgiais ir gėrimais. 
Žmonių buvo susirinkę gana 
daug. Gal būt žmonių tiek 
daug susirinko dėlto, nes tą die 
ną buvo gražus oras ir pusėti
nai šilta. Susirinkusij tarpe

laiku 1 bUvo nepažįstamo jaunimo.

ONA BRUČIENfi
Nubudęs vyras su sunum pra

neša giminėms ir pažįstamiems 
šią liūdną žinią, jog Ona Bručie- 
nė persiskyrė su šiuo pasauliu 
23 liepos dieną, 12:40 vai. po 
vidurnakčio. Nabašnikė po tė
vais vadinos Ona Mickeliunaitė) 
paliko apart savo šeimynos tris 
seseris: vieną Chicagoje, vieną 
Lietuvoje ir vieną Kanadoje.

Laidotuvės bus iš sesers na
mų 2131 W. 23rd Place į Aušros 
Vartų Banžnyčią, kūnas bus iš
lydėtas Ketverge, liepos 27 d., 9 
vai. ryto į bažnyčią į šv. Ka
zimiero kapines.

Gminės ir pažįstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekame nubudime:
Tėvas ir Sūnūs.

CM

Toj pačioj vietoj, kaip jau 
minėjau, turėjo išvažiavimą 
Garfield Parko Lietuvių Kliu
bas, prie kurio matomai pri
guli išimtinai bolševikai. Kliu
bas buvo surengęs programą, 
kuris susidėjo vien iš “spy- 
čių”.

Pirmiausia buvo perstatyta 
koks tai vaikėzas kalbėti. Jis 
kalbėjo apie (Lietuvos politiką.

Po jo kalbėjo bolševikas Ga- 
siunas. Jis buvo perstatytas 
kalbėti Rusijos baduolių šelpi
mo reikalu, bet jis visą laiką 
pašventė garbinimui Rusijos 
komunistų tvarkos. Jo kalba 
buvo taip nuobodi, kad dar 
tik jam pradėjus kalbėti visa 
publika išvaikštinėjo būreliais 
kas sau. Ir “kalbėtojas 
matęs, kad publikos jau 
bolševikiškai nusispiovęs 
baigė savo “spyčių...”

Buvo galima pastebėti

DLKKP ir PK. Dramos 
Skyriaus darbuotės.

D. L. K. Keistučio Paš.
Poli t. KliU'bo Dramos skyrius
jau nuo senai buvo kaip ir ap
miręs. Bet liepos 20 dieną Mc
Kinley Park svetainėj buvo 
pirmas to skyriaus susirinki
mas. Reiškia Keistučio Kliu- 
bo dramos skyrius vėl gyvuo
ja. Narių buvo susirinkęs 
gražus būrelis.

Atidarius susirinkimą p. M. 
Dundulienė paaiškino to susi
rinkimo tikslą, primindama, 
kad nors Keistučio kliubo var
du bus veikiama, tečiaus galės 
veikime dalyvauti ir ne kliu- 
biečiai. Ji taipgi pridūrė, kad 
kliubas yra apsiėmęs D. S. vi
sas išlaidas padengti.

Tapo išrinkta valdyba, pir
mininku Žemaitis, buvęs ge
ras kliubietis, rast, kas., reži
sierium Dundulienė, rėžis., pa
geli). Macokas. Nutarta reng
tis prie 
Taipgi

kliubo metinio baliau 
apkalbėta atgaivin

buvo prisiminta apie 
“'Pavydas”, bet Dun- 
paaiškino, kad tą vei- 

yra nutaręs

Dar 
veikalą 
dulienė 
kalą jau rodos
Dramatiškas Ratelis lošti.

McKinley Parko svetainė 
gauta susirinkimams ir repe
ticijoms laikyti kas mėnesis 
pirmą trečią ir ketvirtą pėlny- 
čias.

Sekantis susirinkimas bus

pa- 
nėra

vuž-

Dar buvo atsilankęs ką tik iš 
Lietuvos sugrįžęs kliubietis J. 
Misiavičius. Jis prisirašė prie 
D. S. — Irgi Ponas.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

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

2123 W. 23 St.

Pranešimas
Suomi broliai Stanevičiai, t. y. Ayj- 

tanas ir Benis muzikantai pranešame 
savo draugams ir draugėms, taipgi 
pažįstamiems, kad norėdami mus ma
tyt, kreipkitės 665 W. 18th St., į sal
dainių krautuvę, arba telefonuokit 
Roosevelt8656, tai musų savastis. 
Taipgi vienas iš mųsų užsimam ex- 
press bizniu ir teikiame kuogerausj 
patarnavimą.

Viso labo ■. ę» ' ' 1
STANEVIČIAI, BROLIAI.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA AGENTŲ VYRŲ IR MO- 
terų; gali dirbti pilną arba dalį lai
ko ir galima uždirbti nuo $60.00 iki 
$100.00 į savaitę.

EMPLOYES MEDICAL BENEFIT 
ASSOCIATION, 

751 Wost 31 st St., 
arti Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS ant rendos, gra- 

t ' ‘ ■ j; i

žioj vietoj ir ..gerai užlaiko
mas.

1410 N. Robey St.

REIKIA vyrų ar moterų su
prantančių taisymą marškonių 
maišelių ant spėka varomos siu
vamos mašinos. Atsišaukite: Je- 
rome Trading Co., 1351 S. State 
Street.

GREITAM PARDAV.IMUI, — Pi
giai, — pilnas įrengimas “Fumiture” 
dėl 5 kambarių.

Atsišauki t:
3331 So. Halsted Str., 

3rd floor front, 
Yards 6894 •

AUTOMOBILIAI

RENDAI ŠVIESUS KAMBARIS 
su visais parankumais dviems vaiki
nams, marginoms arba vedusiai 
rai. su valgiu ar be valgio.

Kreipkitės:
J. M. M., 

1755 W. North Avė., 
3-os lubos.

JIEŠKO DARBO

po- REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

JIEŠKAU darbo už vačmoną 
dienoms ar naktimis; esu atsa
kantis tam

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojinro 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. Ilerris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St.

darbui.
J. CHOMSKI, 

3219 Auburn Avė.

REIKIA patyrusio veiterio ir 
virėjo.

Kreipkitės:
3241 S.o Halsted St.

JIEŠKAU darbo už tarnaitę į 
stubą. Kam tokia darbininkė 
reikalinga, klauskite. P. Gičai- 
tė, 2907 So. Union Avė. Tel. 
Boulevard 8083.

REIKIA DARBININKŲ

JIEŠKAU gero atsakančio 
bartenderio.

Atsišaukite Naujienos 
3210 So. Halsted* St. 

Num. 139.

barius. Elektriką, gasas, vanos ir 
didelis cimentinis beismantas po visu 
namu. Rendos neša į mėnesį $100.00. 
o parsiduda tik už $9,200.00. Ir da
bar randasi iš fronto ant antrų lubų 

I tuščias flatas. Taip, kad nupirkus 
i galima tuojaus kraustytis gyventi.

ANTON VILKAS, 
2242 W. 23 Place, 
Phone Canal 1068

PARDAVIMUI $3,800 naujas, 
tašytų akmenų 5 kambarių na
melis. Savininkas apleidžia mie
stą — ant išmokėjimo, tai yra 
pigiau, negu kainuoja, 3925 W. 
65th St.

1/2 akro bargenas
Parduosiu pusę1 akro žemes 

120x137 — tai yra kaip 6 mies
to lotai, juodžemis, arti reser- 
vuoto miško ir didžiausio pasau
lyje Zoologijos sodo — gatveka- 
riai, gelžkelio stotis, 22 minutos 
į miestą ir netoli didelių bulva
rų. Adresuokit. Naujienos, 

Box 72
1739 S. Halsted St.,

ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS!
Nupirksi trražu. kamnini, mūrinį na

rna. netoli lietuviškos bažnyčios, arba 
mainysiu ant lotu ar bile kokio biznio.

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

Į

; Į

S

PUIKUS PAIGE TOURING AU- 
tomobibus, puikiausiame mechaniš
kam padėjime. Išvažiuoju į Califor- 
nia. Turiu paaukaut ir greitai par
duot — $1,175.

3528 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 5499

PARDAVIMUI Mitchell auto
mobilius labai pigiai, kadangi 
savininkas išvažiuoja į kitą mie
stą. Atsišaukite tuojaus, Brono 
Mostack, Tel. Boulevard 0891. 
Apie 7 lig 8 vakare.

2- " ___ J—S__ ____

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas su 

restoranu labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio.

Atsišaukite:
1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių ir lenkų apielinkėje. Savinin
kas dar? gerą biznį per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo, liga. Parduo
siu už teisingą pasiulijimą.

4405 So. Lincoln^ St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė, geroj lietuvių ir slavokų apie- 
linkėj. Priežastis — važiuoju Euro
pon. Duosiu išmėgint pirkusiam. Pi
gi renda už kratuuvę ir kambarius. 
Fixtures ir šviežas stakas. Paskubė
kit, jei norit gero biznio. Kreipkitės, 
Box 73, 1739 .So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas ir 
ice cream parlor labai pigiai, tik 
už $550. Priežastį patirsit ant 
vietos.

2707 W. 35th St.

STANISLOVAS VALAITIS, 
4% metų persiskyrė su šiuo svietu lie
pos 25, po tansulų operacijos. Laido
tuvės atsibus pėtnyčioj, liepos 28 d., 
į šv. Jurgio bažnyčią ir į šv. Kazimie
ro kanines. Lavonas randasi 943 W. 
34th St. ’

Melžiame visas gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. Liekam 
nuliūdę tėvai.

Stanislovas ir Leokadija Valaičiai 
 Phone Yards 3177.

daug 
pusėtinai girtų žmonių. Tokių 
tarpe buvo nemažai ir jauni
mo.

Publika linksminos iki vėlu
mai.

Pranešimai

Northsidietis.

Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 
Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedeldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellovvship svet., 831 W. 38 
PI., — M. M. Juodis.

MOTERŲ
REIKIA 50 merginų lengvam 

dirbtuvės nuo šmotų darbui, (-tė
ra alga. American Insulated 
Wire & Cable Co., 945 W. 21st 
Street.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota į 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti. 
Atsišaukite į Nąujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

Ar
Vilnies

BRIDGEPORT. 
ištikro viskas ramu?

59 num. keturi

North Sidės A. L. T. Sandaros 23 
kp. susirinkimas įvyks liepos 26 d., 
7:30 v. v., Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Av. Svarbių reikalų delei, 
visi nariai malonėkit atsilankyt.

> — K. J. Semaška, pirm.

PRANEŠIMAS
R.J.Bischoffo kreditorių komiteto susirinkimas bus laikomas McKinley 
Pi^-ko svetainėj, 39-tos ir Westem Avė., pėtnyčioj, liepos 28 d., 7:00 
valandą vakare.

Bus svarbių pranešimų, todėl visi kreditoriai malonėkite atsinešti 
savo kvitas parodimui, nes kitaip nebus įleidžiami į svetainę.

R. J. BISCHOFFO KRED. KOMITETAS.

Cicero. Lietuvių Liuosybės Namo 
B-vės visuotinas susimkimas bus lai
komas seredoj, liepos -26, 7:30 v. v., 
Liuosybės svet., 1401 S. 49th Ct. ir 
14th St. Malonėkite visi atsilankyti, 
yra svarbių reikalų, taipjau bus revi
zijos komisijos reportas.

— Valdyba.
...................... .. n.’- —.........- I

North Sidės Draugijų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 
liepos 27 d., 7:30 v. _y., 1822 Wabansia 
Avė., Liuosybės svet. Visi delegatai 
susirinkit, nes daug svarbių dalykų 
yra svarstyti* *— Sek n J« Pi

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
dirbtuves 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.

DARBININKŲ reikia pagelbi- 
ninkų prie mašinų; nuo šmotų 
darbas; patyrimas nereikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO.,

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI BARBER SHOP; 3 
krėslai ir visi įrankiai. Parduosiu už 
pigią kainą. Priežastis — turiu du 
bizniu. Lystas su virš dviejų metų. 
Yra gyvenimo kambariai; renda pigi. 
Tuoj atsišaukite:

4600 So. Marshfield Avė. 
įėjimas nuo 46th St.

------------------------ -------- ------- REIKALINGAS patyręs savo
REIKALINGA veiterka į šva- darbe bučeris; geros darbo sąly- 

rią restauraciją; geros darbo są- gos ir neblogas užmokestis, 
lygos ir geras užmokestis.

3107 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj; biznis išdirbtas. Atsišau
kite :

JOHN BOVEN, 
2655 Roosevelt Road.

3205 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučemė; nauji fixtures lietuviu ir 
lenkų apgyventa. Parduoda ameriko
niški parteneriai. kadangi nesutinka 
Atsišaukite Į Nau.iienu Roselando 
Skyrių, 233 East 115th St.

REIKIA 16 metų merginos, 
kąipo klerkos į grosemę.

Kreipkitės:
4801 S. Ashland Avė.1

REIKIA patyrusių operuotojų 
prie spėka varomų mašinų. Atei
kite prisirengę dirbti. Darbas 
nuo savaičių ar šmotų.

5415y2 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas 
pe svetimtaučių už pigią 
ną.

5438 So. State St.

tar-
kai-

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis moderniškas namas ir didelė 
mūrinė barnė. Bargenas. Vis
kas kiedmedžio baigimo. Kreip
kitės: 2414 W. 34 th St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
mėdinis namas ir prie šalies du 
Idrai. Modemiškas. Kaina $3,400 

’ SIMANAS GAIDELIS 
7132 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI lotas 3314 So. 
Emerald Avė. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

S. M. SKUDAS, Sav.
1911 Canalport Avė.

STOCKAI-ŠEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augsčiausla dienos kaina 
L. KAUFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicago, III. .

MOKYKLOS
1 Mokinkis dressmaking 
Braižymo ,siuvimo — DienomisDienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdamt
Sara Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesoR.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W Madlson St

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.

’ . . r . .___________________________J




