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Lietuvos žinios

Šaukiama Vokietijos valstijų 
konferencija

Debsas protestuoja.
Pasiuntė knblegramą Leninui, 
protestuodamas prieš teisimą 
sodiat-revoliucionierių mirčiai.

CHICAGO, liepos 27. — Eu
gene Debsas, kuris dabar ran
dasi Chicagos sanitoriume, pa
siuntė Leninui kablegramą. 
Kablegrama jis protestuoja 
prieš teisimą 23 social-revoliu- 
cionierių mirčiai. Socialistų 
Partija paskelbė, kad Debsas 
pasiuntė savo protestą tuoj po 
to, kaip tik buvo gauta atsi
šaukimas iš Rusijos socialistų.

Prezidentas Pilsudskis 
grąsina paleisti seimą.

Pilsudskio šalininkai sako, kad 
prezidentas esąs vyriausias 

šalies autoritetas.

VARšAVA, liepos 23.
Dziennik Narodowy” rašo, kad 
Lenkijoj padėtis esanti ytin 
rimta. Pilsudskio šalininkai 
tvirtiną, kad prezidentas esąs 
vyriausias šalies autoritetas ir, 
reikalui esant, galįs paleisti 
seimą ir paskelbti naujus rin
kimus. Einą gandų, kad pre
zidentas ir padalysiąs tai. Iš 
kitos pusės, Korfanty stojąs už 
tai, kad jo autoritetas esąs di
desnis nei prezidento. Girdi, 
seimas esąs visų žmonių valios 
reiškėjas. Ir kadangi seimas 
išrinkęs jį premjeru, tai jis jau 
tuo pačiu esąs ir gi žmonių va
lios reiškėjas ir priveikiąs pre
zidentą nusilenkti.

Nepaprastas Vokietijos 
kabineto susirinkimas.

kieti jos federalinių valstijų. 
Konferencija įvyks artimiausia 
me laike. Priegtam šiandie 
šaukiama nepaprastas kabine
to susirinkimas.

Jeigu Bavarija atsisakytų 
pildyti reichstago išleistus įsta
tymus, tai prezidentas Išber
tas paves visą dalyką išspręsti 
šaukiamai valstijų konferenci
jai. Taipgi manoma, kad rei
chstagas bus sušauktas, kad 
apsvarsčius, kokių priemonių 
griebtis link B vari jos.

Be to, gauta iš patikėtinų 
šaltinių žinių, kad Bavarijos 
socialistai paskelbs generalinį 
steriką, jeigu tik monarchistai 
spėkos pagalba priešinsis Vo
kietijos valstijų konferencijos 
nutarimui.

Bolševikai išleido propa
gandai $15,000,000.

MASKVA, liepos 1. — Tary
bų valdžia išleido propagan
dos tikslams $15,000,000 su 
viršum. Tuos skaičius paskel
bė komisaras Zinovjevas. Vie
nas trečdalis tos sumos buvo 
išleistas Pabaltos valstybėse, 
Vokietijoj ir Italijoj; $3,500,- 
000 Indijoj, ir $2,000,000 Ge
nuos konferencijai.

Airijos sukilėliai išspro
gdino kalėjimą.

Paliuosavo 105, politinius ka
linius.

PHILADELPHIA, Pa., lie
pos 27. — Angliakasių unijų 
prezidentas, John L. Lcvvis, iš
leido pareiškimą, kad anglia
kasių streikas neužilgo pasibai
gsiąs. Esą turės būti sušauk
ta tarpvalstijinč konferencija 
ginčo išsprendimui. Tačiau, jis 
sako, kad apie kapojimą ang
liakasiams algų negalį būti ir 
kalbos. Taipgi nebusią daro
ma susitaikinimų su atskiro
mis valstijomis.
Illinois angliakasiai atmetė 

gubernatoriaus pasiūlymą.
SFRINGFIELD, UI. liepos 

27. — Illinois valstijos anglia
kasių prezidentas Farrington, 
atsakė šiandie gubernatoriui, 
jog negali būti jokios kalbos 
apie tai, kad angliakasiai grį
žtų į darbą.

Gubernatorius buvo pasiūlęs 
angliakasiams grįsti j darbą ir 
daryti atskirą taiką su kasyk
lų savininkais.

700,000 toną anglies iš 
Anglijos

NEW YORK, liepos 26. — 
Apie rugsėjo vidurį busią atve
žta iš Anglijos 700,060 tonų 
anglies. Tokį paskelbimą pada
rė Cary-Maun-Gcorge korpora
cijos prezidentas.

CHICAGO, liepos 27. — Po 
visų tarybų ir derybų, kaip 
matyti, Chicago visgi susilauks 
gatvekarių streiko. Gatvekarių 
kompanija atsisakė visti dery
bas unijos viršininkų pasiūly
tomis sąlygomis. Tos kompani
jos prezidentas, Blair, parašė 
darbininkų atstovams laišką, 
kuriame jis tvirtina, jog kom
panija nieku biuju negalinti 
mokėti darbininkams dabarti
nes algas. Esą kompanijos pa
dėtis csaiUi toki, kad ji turinti 
daryti vieną iš dviejų: pakelti 
mokesnį už važiavimą gatve- 
kariais, arba numušti darbi
ninkams algas. Taip daly
kams susidėjus, streiko vargu 
bus galima išvengti. Ir sulig 
einančių gandų, streikas bu
siąs paskelbtas panedėly.

Elevatorių viršininkai pasi
rodė sukalbamesni. Jie su suti
ko palikti darbininkams 8 va
landų darbo dieną ir iki rug
sėjo pirmos dienos nenumušti 
algas. Po to algų klausimas 
bus bandoma išspręsti taikiu 
būdu. Tačiau, jeigu įvyktų gat
vekarių streikas, spėjama, kad 
elevatorių darbininkai irgi pri
sidės prie streiko,, kad tuo bil
du parėmus savo sandraugas.

Bolševikai planuoją karą.
Pulsią lenkus ir rumunus.

Gal bus sušauktas reichstagas 
išsprendimui Bavarijos klau

simo.

BERLINAS, liepos 26.
Bavarijos atsisakymas pildyti 
respublikos apsaugojimo įsta
tymų, kuriuos priėmė reichs
tagas tuoj po to, kai monarki- 
stai nužudė Rathenau, pagim
dė ytin kritingą padėtį Vokie
tijoj. štai ateina žinių, kad 
Bavarijos premieras davęs in
strukcijų savo atstovui Berli- 
ne pranešti VVirthui, Vokietijos 
premjerui, kad iš kitos Vokie
tijos dalies atvykęs valdinin
kas busiąs tuoj areštuojamas, 
jeigu jis tik bandys kištis į 
Bavarijos reikalus ir tes šei
mininkauti.

Premieras Wirth šiandie pa 
skelbė konferenciją visų Vo-

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

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:37 leidžiasi 
8:15. Mėnuo leidžiasi 10:12 
vakare.

LONDONAS, liepos 27.
107 politiniai kaliniai pabėgo 
iš Dunalko kalėjimo, kai vie
na kalėjimo siena liko minios 
pagalba išsprogdinta.

De Valeru vesiąs suki
lėlius.

DUBLINAS, liepos 27. — 
Fernoy apylinkėj spiečiama 
didelės sukilėlių jėgos. Spėja
ma, kad sukilėliai bandysią 
čia sulaikyti nacionalistines 
kariuomenės besiveržiiną. Ei
na gandų, kad Eainon de Va
lerą, buvusis Airijos preziden
tas, vadovausiąs sukilėliams. 
Visur gelžkeliai liko išardyti, 
kad nedavus nacionalei ka
riuomenei progos atsigabenti 
sustiprinimo.

-. .....L.______

Harringtonas vėl pasišali
no.

CHICAGO. liepos 27. —Va
kar Harringtonas atlankė kri
minalinį teismą ir liko paliuo- 
suotas, kuomet p-ni Quirk 
užstatė už jį $15,000 kaucijos. 
Ant rytojaus Harringtonas tu
rėjo stoti teisman ir paaiškin
ti apie savo “stebuklingą biz
nį”. Tačiau jis į teismą neat
vyko. Policija pualėsi ieškoti 
jo. Teisme jis pasisakė, kad 
sustojęs Morrison viešbutyj. 
Bet policija tame viešbutyj jo
kio Harringtono nesurado.

Anglijos angliakasiai 
bruzda.

Gal pareikalaus, kad nebūtų 
anglis siunčiamos į Ameriką.

LONDONAS, liepos 26. — 
Tarp angliakasių prasideda 
judėjimas. Jų vadai reikalau
ja, kad butų sustabdyta anglių 
siuntimas į Ameriką. Neužilgo 
gal bus sušaukta konferencija, 
kuri turės išspręsti klausimą: 
“ar Anglijos angliakasiai su- 
iks kovoti prieš savo Ameri
kos brolius, siųsdami Jungti
nėms Valstijoms anglis, kuo
met jų kasyklose eina strei
kas.”

Indianoj atidėta kasyklų už
griebimas.

INDIAN1APOLIS, liepos 27.
Gubernatorius Warren T. 

McCray paskelbė, kad jis lau
ksiąs da penkias dienas. Jeigu, 
tačiau, į tą laiką nebusiąs iš
spręstas nacionalis angliakasių 
streikas, tai jis išleisiąs pa
tvarkymą, kad anglis butų ka
sama muminėse kasyklose. “Aš 
paimsiu vieną-kitą kasyklą sa
vo žinion ir pasirūpinsiu, kad 
Indianos žmonėms netruktų 
kuro,” pasakė gubernatorius.

Nepriėmė Pilsudskio rezigna
cijos.

VARŠAVA, liepos 24. — Chi
cagos lenkų dienraštis “Dzie
nnik Ludowy” paduoda žinią, 
kad perzidentas Pilsudskis bu
vęs įteikęs rezignaciją. Tačiau 
rezignacija nebuvusi priimta, 
kadangi visų kairiųjų partijų 
atstovai balsavę prieš rezigna
cijos priėmimą. Tuo būdu en- 
dekai, kurie labai norėję, kad 
rezignacija butų priimta, pra
kišo balsavimuose.

Tuoj po seimo balsavimo 
Varšavos gatvėse prasidėjusios 
dideles demonstracijos.

BERLINAS, liepos 26. — 
Pasak Frank Vanderlipo, esą 
dideles galimybės, kad šį ru
denį bolševikai paskelbsią 
Lenkijai ir Rumunijai karą. 
Tokį įspūdį Vanderlipas įgavęs 
iš pasikalbėjimo su bolševikų 
atstovais Berline.

Pilsudskis laimėjo.
VARSA VA, liepos 27. Sei

mas atmetė dešiniųjų atstovų 
reikalavimą išreikšti preziden
tui Pilsudskiui nepasitikėjimą. 
Įnešimas liko atmestas 205 
balsais prieš 187.

Reikalauja, kad lenkų seimas 
įteiktų ultimatumą prezi

dentui.

Varšavoj ir kituose dides
niuose miestuose ruošiamas 
didelės demonstracijos prieš 
ir už Pilsudskio nusistatymą. 
Kai kuriose demontsariejose li
ko priimta rezoliucijų, kad sei
mas įteiktų prezidentui Pilsu
dskiui ultimatumą baigti kabi
neto krizį į 21 valandas.

Kilsiąs civilinis karas.
VARŠAVA, liepos 24. — 

The Chicagos Journal of Com- 
mercc gavęs iš Lenkijos žinią, 
kuria reiškiama, jog Lenkija 
esanti civilinio karo išvaka- 
riuose. Vidujinis karas, girdi, 
galįs prasidėti bile dieną.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 27 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dc.’erių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.44% 
Austrijos 100 kronų .............. %c

Belgijos 100 frankų ............... $7.89
Danijos 100 frankų ........... $21.45
Finų 100 markių .......... j.......  $2.10
Franci jos 100 frankų ........... $8.29
Italijos 100 lirų ...............   $4.59^
Lietuvos 100 auksinų ........... 20c
Lenkų 100 markių ............... l%c
Norvegijos 100 kronų ....... $15.87
Olandų 100 guldSnų ........... $38.70

. Švedų 100 guldčnų ........... $25.95
šveicarų 100 markių ....... $18.98
Vokietijos 100 markių ........... 20c

(Liet. Inf. Biuras).

Tos rūšies parodų kaip var
das rodo,, Lietuvoje jau būdavo 
ir seniau. Bet jos būdavo lig- 
šiol daromos tik apskričiais. 
Paroda, apimanti visos Lietu
vos Ūkį ir Pramonę, bus dar 
Lietuvoje pirmutinė. Paroda 
bus Kaune ir tęsis nuo 10 d. 
iki 20 d. rugsėjo mėn. Daly
vauti parodoje galės kaip Lie
tuvos taip ir kitų valstybių 
gyventojai. Eksponatų pasiuli- 
jimai priimami ligi rugpiučio 
mėn. 21 d. Užsisakant ekspo
natams vietą reikia pusę mo
kesnio įmokėti išanksto. Ima
ma už kvadratinį metrų po sto 
gu 750 auksinų, lauke — 75 
auks.

Paroda bus įvairi ir turės 
šiuos skyrius:

1) Žemės ūkio mašinos ir 
padargai.

2) gyvuliai (galvijai, kiau
lės, avys, arkliai.

3) šieno ūkis.
4) laukų pievų, sodų, daržų 

ūkis.
5) paukščių bičių ir žuvų.
6, miškų durpynų ūkis.
7) statyba ir statomoji me

džiaga.
8, keramika ir stiklo dirbi

niai.
9) teknologija ir mašinų 

statymas.
10) odos dirbiniai.
11) šūdiniai, manufaktūra, 

galanterija.
12) chemijos dirbiniai.
13) liaudies dailės dirbiniai.
14) spaudos ir statistikos 

daviniai.
15) prekių pavyzdžiai.
Parodos '.valdyba rūpinasi 

visa parodos apsauga. Atveži
mui eksponatų parodon bus tei 
kiamas palengvintas gelžkelių 
tarifas.

Už visus įvežamus iš užsie
nio eksponatus muitas gali bū
ti grąžintas jeigu prekes ne
bus parduotos ir bus gražiu-, 
tos į užsienį.

Dalyvaujančios parodoje fir
mos ir vykstantiems parodon 
iš užsienio asmenims bus tei-: 
kiama palengvinimų. Tuo tiks
lu iš anksto reikia kreiptis į; 
esamas užsienyje Lietuvos ( 
Atstovybes ir konsulatus.

Kaip firmoms taip ir atski-j 
riems asmenims leidžiama sta
tyti nuosavus paviljonai, susi
tarus su parodos valdyba, apie 
ką turi būti pranešta valdybai 
ne vėliau rugpiučio 1-mos die
nos.
Parodos reikalais reikia krei

ptis šiuo adresu: Kaunas, Keis
tučio gatve, Nr. 15. Lietuvos 
Žemės Ūkio Draugijai. Tele- 
gramo adr. Kaunas, Paroda.

NAUJI LENKŲ MĖGINIMAI.

WASHI'NGTON, liepos 24. 
(Lietuvių Informacijų Biuras). 
(Elta). — Naujas Lenkų Už
sienių Reikalų Ministeris Na
rutavičius kreipėsi į Lietuvos 
vyriausybę, pasiūlydamas de

rybas pilietybes optacijos klau
simu. Gavo atsakymą, iš Lie
tuvos Užsienių Reikalų Minis- 
terio, jog optacijos klausimu 
galima busią ka^bėties tik prie 
bendrų derybų, ir tai išpild
žius Suvalkų sutartį. 

——— ■■ I „■ I. |
Iš Serbijos irgi ateina žinių 

apie bolševikų ruošimąsi 
kariauti.

BELGRADE, liepos 26. — 
Rusijos pabėgėliai, kurie šian
die atvyko į Siberiją, tvirtina, 
kad bolševikai šį rudenį pla
nuoją pulti Balkanus, o taipgi 
veržtis per Austriją į vakarinę 
Europą.

KAUNAS. •
Lietuvos nota dėl spaudos 

uždarymo.

Lietuvos užsienių ministerija 
pasiuntusi Tautų Lygai notą 
dėl lietuvių spaudos sustabdy
mo Vilniuje. Jos turinys toks 
esąs:

“Jo Ekscelencijai Kvinones- 
dcleonui Tautų Lygos Tarybos 
Ženevoje Pirmininkui.

Pone Pirmininke.
Lietuvos valdžia turi garbės 

pranešti, jog naktį, iš birželio 
mėn. 1 į 2 Lenkų okupacinė 
valdžia Vilniuje įsibriovė į 
spaustuves, kur buvo spausdi
nami lietuvių dienraščiai ir
savaitraščiai, išbarstė raides ir 
sukonfiskavo dienraščius ir
savaitraščius. Visi lietuvių 
dienraščiai ir savaitraščiai 
(“Vilnietis”, “Vilniaus Gar
sas”, ‘’Litwa’‘ ir “Nasza Zie- 
mia” uždaryta. Visų tų laik
raščių redaktoriai ir spaustuv- 
ninkai priversta pasirašyti do
kumentas, kutino pasižadama 
nebeleisti lietuvių laikraščių 
(O dabar 4 redaktoriai be tei
smo kalėjimai! pasodinta “R. 
Liet.” Redakc.). Tų represijų 
motivų nepranešta. Lietuvos 
respublikos valdžia griežtai 
protestuoja tokį Lenkų vald
žios elgęsį, kuris kaip tik ir 
redo, jog tebevaroma toji poli
tika, kurią Lenkų okupacijos 

• valdžia taiko lietuviams ir 
i kuria norima kuogreičiąusia 
'juos nutautinti. (W. A. P.).

Iš Vilniaus.
Dvarininkai ir darbininkai
E. VARŠUVA. — “Robot- 

nik” apie Vilniaus srities ūkio

darbininkų padėtį rašo: “Vil
niaus dvarininkai pripratę 
prie sauvalės, Ir visokių “vy
riausybių“ palaikymo, begėdi
škai išnaudoja valstiečius, ku
rie gyvena stačiai kaip baud
žiavos laiku.

Darbo sąlygos ten skanda
lingos. Atlyginimas palyginus 
su tup, kokį kongresuvkos dar
bininkai gauna, yra toks ma
žas, kad net ramiausias žmo
gus spaudžia kumštį iš piktu
mo.

Pažiūrėkime, ką gauna dar
bininkai Vilniaus srity: « 6 
meti*, centr. 12 tukstant. meti
nės algos ir vieną karvę gali 
išmaitinti (kongresnvkdj 2 
karves). Reiškia skirtumas 
markėmis (skaitant už rugių 
centnerį 15 tūkstančių mk.)- 
61 tuksi, ordinarijoj ir 33 tūk
stančiai pinigais neskaitant 
jau išlaikymo karvės. Vienu 
žodžiu, Vilniaus srities dvari
ninkas per visus metus prisisa
vina -sau 123 tuksi, mk. iš ūkio 
darbininko prakaito darbo.

Jei dvaro 10 darbininkų, tai 
jis prisisavina 1,230,000 mk. o 
jei paimsim tos srities visus 
dvarininkus, lai pamatysim, 
kad dvarininkai Vilniaus srity 
begėdiškai išnaudoja ūkio dar
bininkus. Be to jokios gydy
tojo pagalbos negauna. Kai du 
darbininkai Tribančų dvare 
Vilniaus sr. nešė 10 pūdų skri- 
nią, ir vienas jų parkrito, o 
skrinia sulaužė jam koją, kuri 
dėl užsinuodijimo kraujo turė
jo būti amputuota, dvarininkas 
tupjau nustojo mokėti jam al
gą, nežiūrint į tai, kad žmo
gus dirbo tame dvare 27 me
tus. Tokia padėtis būtinai rei
kalinga pagerinti ūkio darbi
ninkų būvį Vilniaus srity”.

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

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

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

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
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.

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 
f-................

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

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eait 115-th StM Tel. Pullman 9659

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Kas Dedas Lietuvoj
ŠIRVINTAI (Nėitralė. zona).

š. m. birželio YA'ėn. 15 d. Vie
tos gyventojai laidojo lenkų 
nukauta milicininkų Molį. 

Žmones sako, kad patsai plė
šikių šaikos vadas Virbalis — 
Sartonas jį nužudęs savo ran
ka. Belaidojant lenkų parti
zanai vėl pradėjo berti iš kul
kosvaidžių, bet neitralės zonos 
milicininkai j įlos atrėmė.

Nėra tos dienos nei nakties, 
kad širvintiečiai butų ramus.

Paskutinėmis dienomis len- 
kų spauda apie Širvintų kovas 
(š. m. birželio m. 13 d.) sklei
džia melagingų žinių, buk lie
tuvių bandos užpuolę Širvintų 
miestelio gyVentojUs, su ku
riais susirėmus nukauta 4 lie
tuvių partizanai. Tai yra ne
teisybė ir provokacija. Užpuo
limą padarė lenkų partizanai 
ir 4 buvo iš jų nukauti. J. Z-is.

(“Liet. Žin.”)

LAZDIJA, Seinų apskr.

Čia vietos ir apylinkės gy
ventojai sąmoningai nusistatę 

prieš įvairių rūšių krikščionių 
demokratų opoziciją. Vietos 
klebonas viena sekmadienį šau
kė per pamokslą: “Neklausy
kit tų, kurie platina bedieviš
kus laikraščius,” o žmones iš
ėję iš bažnyčios kaip tik juos 
perka. į klerikalų nerimasta- 
viinus domės visai nekreipia, 
o eina savo sąžinės ir sveiko 
proto vedami, kaip jiems patin
ka. ' (“'Liet. Žin.”)

BIRŽAI,

Paskutiniu laiku ėmė smar
kus lietus lyti. Kartais, kaip 
birželio 20 d. su perkūnija ir 
ledais. Geresni rugiai Biržų 
apilinkėje suguldyti, o kadan
gi, dar neperžydūję, tai tose 
vietose nebus rugių. Tokiu bil
du geresni rugiai virto blo
gesniais. šiaip • lietus vasaro
jui, dobilams ir daržovėms 
laiku ir labai naudingas. Smar
kus lietus ūkininkams labai/ 
sutrukdė mėšlavežį, .nes negali
ma į dirvą įvažiuoti.

Biržų — Pasvalio apskrities 
valdyba yra išleidusi privalo
mą įsakymą, kad šunes nuo 
aušros lig vakaro butų pririš
ti. Šunes, kurie dienos metu 
bėgioja laukais, yra milicijos, 
kareivių ir šaulių šaudomi. 
Todėl vieškelio grioviuose 
dažnai galima pastebėti tokių 
nukautų šunų, kurie neužkas
ti ir pūva. Nuo to bjauriausias 
kvapas ir sveikatos atžvilgiu 
peiktinas dalykas, o šitose die
nose tai tiesiog pro juos Kiau
ru ir eiti. Tarp Biržų ir Le- 
siškio vienkiemio cieškelio 
grioviuose yra net 2 beriogsan
čiu šuniu. O Biržų nuovados 
viršininkas dažnai čia vieške
liu važinėja, bet negali to pa
stebėti. (“Liet. žin.”);

Žemės Reformos Įstatymų §48, 
į Jonavos miesto zoną. Jeigu 
tat grapui Kosakauskiui pasi
sektų, tai Jonavos miestui bu
tų užkirstas kelias plėtotis.

(“Liet, žin.”)

JONAVA.

Jonavos vidurinės mokyklos 
pedagogų taryba 13—VI nuta
rė kreiptis į Švietimo Ministe
riją, kad atidarytų prie tos mo
kyklos dviejų metų prekybos 
ir pramonės kursus, motyvuo
dama: 1) kad tą mokyklą lan
ko daugiausia mažažemių, 
amatininkų ir darbininkų vai
kai, 2), kad Jonavos miestas 
randasi tarp didžiųjų Lietu
vos Respublikos miestų ir turi 
patogiausią susisiekimą: gelž- 
keliai: Kaunas — Šiauliai, Uk- 

. mergė -— Jonava, upe — Neris 
Kaunas — Ukmergė, plentas 
ir tt. 3), kad Jonavos miestas, 
pramone ir rpekyba stovi žy
miai aukščiau už kitus pana
šius į jį Lietuvos Respublikos 
miestus, 4), kad pašalinus 
kliūtis miesto plėtimuisi, bū
tent dėl žemės stokos.

(“L. ž.”)

UKMERGĖ.

Birželio 4 d. Gelvonių dv. N. 
pulkas surengė didelį koncertą. 
Buvo pakviesta iš Kauno ope
ros solistai, p-tė Veriovkinaitė, 
p-tis Biliūnas ir žymus musų 
smuikininkas p-tis Leškevi- 
čius. Dieną gerb. artistai malo
niai sutiko veltui , kareiviams 
padainuoti ir pagriežti, iš ko 
labai džiaugėsi susirinkę kele
tas šimtų kareivių, o vakare 
šiaip publika apsilankė su bi
lietais. Dvaro klojimas, ap
šviestas , elektros šviesa išpuoš
tas žaliumynais, vėliavėlėmis 
ir žiedais, buvo pilnutėlis. Vi
si bilietai išpirkti. Po koncer
to buvo šokiai iki pat ryto. 
Gelvonims faš koncertas buvo 
neišpasakytai smagi ir netikė
ta pramogėlė.

Dabar tame klojime rengia 
mas kinematografas, z* •

SUDERGAS, šakių apskr.
Musų miestelis nedidelis, 

stovi pačiame Vokietijos pasie
ny. Rytmety galima girdėti 
Suvalkijos, Kaunijos, Mažo
sios Lietuvos ir Vokietijos gai
džius giedant. Vienas iš Ame
rikos grįžęs lietuvis J. P. pas
tatė miestelyje 2 aukštais na
mus ir salę, kurios Sudergai 
jau senai lauke. (“Liet. Žin.”)

Gelžkelių pajamų grynais 
pinigais kovo mėn. buvo su
rinkta 16,879,796 auks. (pla
čiųjų gelžkelių — 15,447,208 
auks. ir siaurųjų — 1,432,588 
auks.), balandžio men. — 
21,232,272 auks. (plačiųjų 
19,707,195 auks. ir siaurųjų 
1,525,077 auks.) ir gegužės 
mėn. — 28,234,955 auks. 
(plač. - -i 25,862,123 auks. ir 
siaur. 2,372,832 auks.
Paštų, Telegrafų ir Telefonų 

srity.
Kruopiuos, Stakliškėse, Sur- 

dergio gclžk. si., Nedzingėj, 
Kietavišky, Pakuony, Antalie- 
pty, Vendžiogoloj, Kriukuose, 
Pagramanty, Aleksote ir Vi- 
liampolėj - — Slabadoj - su
organizuota pašto agentūros, 

o Aukštadvary, Garliavoj ir 
Batakiuose — atidaryta paš
to įstaigos.

Atidarytas susisiekimas tele
fonu tarp Naumiesčio (Taura
gės aps.) Kolečiškių (Klaip. 
Kr.) Lauksargių ir Tauragės, 
Švėkšnos ir Saugų (Klaip. kr.) 
ir 'Palangos — Klaipėdos.

Užbaigta statyti nauja lini
ja Vyžuonys — Svėdasai ir 
kabinti telegrafo laida Telšiai 
— Palanga.

Atidarytas susisiekimas te- ( 
legrafu Subačius ir Žagarė 
Joniškis — Šiauliai .

Pradėta spausdinti oro paš
to ženklai, pritaikinti naujam 
oro pašto tarifui: po* 2, 4, 10 
auks. Užbaigti visi paruošia
mieji darbai, įvedant apsimai- 
nymą -su visomis pasaulio val
stybėmis, įvertintais ir pini
giniais laiškais.
Plentų ir Vandens Kelių srity.

Kovo, balandžio ir gegužės 
mčn. atremontuota 19 tiltų ir 
naujai pastatyta 7 tiltai.

Balandžio mčn. plentų re
montui suskaldyta 80 šešt. 
sieks, akmens, o gegužės men. 
510 šešt. sieksnių.

(“Liet, žin.”)

Iškilmingas Piknikas
Rengia

L. E. L. DRAUGYSTĖ

Nedėlioję, Liepos-July 30 d., 1922 m.
WHITE EAGLE DARŽE, 

Lyons, III.
Pradžia lOtą vai. iš ryto.

Kuoširdingiausiai kviečiame visus atsilankyti į čia 
paminėtą daržą, kuris lietuviams dar nepriprastas, bet 
yra labai puikus.

Bus valgių ir visokių gėrimų.
Pasarga važiuojantiems: Imkit 22 Kenton gatvė« 

karus iki 48os Avė. Čia Lyons Berwyn karus iki daržo. 
Viena stotis arčiau Černauskė. Komitetas.

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
nų vakarų, išskyrus utarninkų ir 
ketvergų. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
York o ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai Įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba į

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CQ.,

117 W. Washington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minncapolis.

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
0:30; 8:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną 

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO. 1LL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

Žvakes Apšvietimui? 0 ne! Dabar Elektriką
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovų patogiam laike, kad jums duotų 
aprokavimų įvedimo elektros į jūsų namų. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th Street

""jOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
--------------------—.....— ■ ........................................-------------

TAURAGĖ.
Miesto atstatymo reikalai la

bai sparčiai eina. Gatvių aikš
tės cementuojama, turgavietė, 
ir svarbesniosios gatvės akme
nimis grendžiama. Halis dar
bų atliekama visų miesto pi
liečių privalomais darbais.

Pastebėta, kad pastaruoju 
laiku čia į turgus suvežama 
daugybė pieno produktų ir 
kiaušinių. Pirkliai tvirtina, 
kad šiais met. kiaušinių 5—6 
kartus daugiau suVežama, ne
gu pereitais metais.- Esą vidu
tinių ūkių, kur laiko po 100 
virš tų. Sviestui vidutinė 1 sv. 
kaina 45 auks. Už kiaušinių 
10 štuk. mokama 35 auks.; už 
Viščiuką mokama 25 —30 auk.

(“Liet. Žinios”).
...... ........

JONAVA.
.Jonavos miesto gyventojai 

jrastai’ūoju laiku labai susirū
pinę savo miesto likimu: gra- 
pas Kosakauskis- deda pastan
gų parduoti savo Lipniakų 
dvaro žcUlę, kuri įeina, sulig

BARBARIŠKAS NUŽUDYMAS.
Kaunas. — Trečiadieny, 28 

birželio Nemune netoli Alek
soto tilto rasta nežinomo žmo
gaus lavonas įkištas užsiūtam 
maiše.

Tai esama gi ir žmonių pa
sauly su geroms širdims, kad 
panašius dalykus gali daryli! 
Čia tai jau aiškiai apsireiškia 
beribė iiiekšystė ir žvėrišku
mas —Proletaras. .

Susisiekimo ministeri
jos darbai.
Gelžkelių srity.

Kovo, balandžio ir gegužes 
mčn. siaurųjų gelžkelių srity 
tęsiama: 1) Joniškio-Žeimelio 
ruožo statymas nuo Kriukų st. 
Žeimelio link i f 2) statymas 
naujos šakos Kazlų-Rudos ruo
že, kad sujungus šį ruožą su 
Pavilkijos ruožu.

Plačiųjų gelžkelių dirbtuvė
se: pataisyta kovo mčn. 366 
vagonai, balandžio mėn. 650 
vag. ir gegužes mėn. 1338 vag.; 
siaurųjų gelžkelių centralinese 
dirbtuvėse remontuojami gar
vežiai ir atliekami įvairus už
sakymai.

Visuose gelžjkolių ruožuose 
daromas trobų, kelių telegra
fo, telefonų ir jų linijų smul
kus remontai ir dažoma gele
žinis tiltas per Nemuną Kau
ne.

PRADEKIT
RENGTIES

ARTINASI 
DIDELĖ 

IŠKILMĖ

PIKNIKAS
RUGPIUCIO-AUG. 6 DIENĄ 

GARDNERS DARŽE
123-ia IR MICHIGAN GATVES, ROSELAND, ILLINOIS

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676 
"■■.ir'ii.i— - " _

V. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

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

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

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas

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

” 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

(< • Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 liecter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Fhone Central 2560

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

KRIAUČYSTA 1
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS S.CHOOL 
1707 W. Division St.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados J 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. 111.^

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Phonc Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.

Mes mainome

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

sų armonikos yra 
gvarantuotos. 

senas armonikas ir
darome naujas.

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

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.
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“Indžionkšininko” Tafto Istorija

NAUJIENOS, Chicago, HL 8

Ęugene V. Debs.

Trisdešimts metų atgal, 1892 
m., VVilliam Hrtward Taft, pa 
prastas advokatas, kuris tik 
ką buvo paskirtas fedcarliu tei
sėju Ohio’je, išleido uždraust} 
(indžionkŠiną), kuri išgarsino 
jį visoj šaly ir vėliau ačiū tani 
jis tapo išrinktas Jungtinių 
Valstijų prezidentu? Dar vė
liaus ta pati uždraustis suteikė 
jam didžiausią garbę, padary
dama jį Garkasių unijos gar
bės nariu.

šitoji uždraustis nustiebė 
Garvežių Mašinistų Broliją ir 
sulaužė jų streiką ant Toledos, 
Ann Arbor ir šiaurinio Michi- 
gano gelžkelio. Aš gyvai atsi
menu tuos dalykus, nes aš bu
vau nacionaliniu pastarosios 
unijos viršininku.

William Howard Taft ir 
Augustus Rieks buvo federali- 
niais apskričio teisėjais Gilio
je, kuomet streikas tapo pas
kelbtas. Rieks tuojaus įsivėlė 
į kaltinimus, ačiū kuriems jis 
buvo priverstas nuo teisėjystės 
atsisakyti.

Gelžkelio oficialai Toledoje, 
matydami, kad jie streiką pra
loš, kreipėsi į apskričio teisėją 
Cincinati’je,» Taftą. Tapo įsa
kyta kelią paliuosuoti teisėjui 
Taftui ir specialis garvežis su 
specialiu vagonu nuvežė jį į 
Toledą. Po trumpo pasikalbė
jimo su gelžkelio oficialais ir 
be atsiklausimo liečiamųjų 
brolijų, tapo išleista stiebianti 
uždraustis, streikas tapo su
laužytas ir Tafto garsumas 
nuaidėjio kapitalistų spaudoje 
ir pasklido po visą šalį sker
sai išilgai. Nežinomas ap
skričio teisėjas su viena nak
čia tapo tautiniu charakteriu. 
Jo paveikslas šlaikštum pagy
rimu buvo įdėtas visuose laik
raščiuose. Jis buvo žmogus 
patinkamas korporacijos šir
džiai ir nuo to laiko jo galybė 
ir garbė tapo Užtikrinta.

Jei nacionaliai mašinistų ir 
uguiakui|ą veršininkai ve<l il
sieji streiką nebūtų pasidavę 
Taftui vergiškai, tai dalykai bu
tų virtę kitaip. Bet Taftui lie
pus juos suareštuoti ir atvesti 
pas jį ir pagrūmojus jiems 
kalėjimu, jie ėmė prašyti pasi
gailėjimo; jis juos paleido su 
išlyga, kad jie kiaušis jo des- 
potingo ir neįstatingo įsaky
mo, laužančio streiką; ir jie 
su ta išlyga sutiko.

•Plytininkų unija buvo antra, 
kurią uždraustis sugniuždė; 
po jos sekė kitos, tarp jų Ame
rikos Gelžkelių unija, kurios 
viršininkai, vedusieji Pullma- 
no streiką Ohioje, 1894 m. ne
norėjo būti Tafto klausiais šu
nyčiais ir jis juos tuojaus pa
siuntė į kalėjimą.

Ačiū šitam savo kaipo uni
jų triuškintojo pasižymėjimui 
su uždrausčių pagalba, Wil- 
liam Howard Taft, kartą bu
vęs prezidentu, vėliaus Garka
sių Unijos garbės nariu ir da
bar vyriausiu augščiausio teis- 
tųo teisėju, tapo pramintas “In- 
džiokšininku Bilu.”

Teisėjo Tafto politinėj karje
roj — o jis buvo visuomenėj 
nuo pat to laiko, kada jis 
mokslą užbaigė — buvo vie
nas trumpas laikotarpis, kuo
met jis iškilo kaipo organizuo
tų darbininkų draugas. Tai bu
vo pasaulinio karo metu, kuo
met VVall-gatvis privertė jį bū
ti karo darbo tarybos pirmsč- 
džiu. Tąsyk jis šypsojos dar
bininkų judėjimui savo pla
čiausia šypsą ir sergėjosi pa
sakyti, ar padaryti ką tokio, į 
kas parodytų jo tikrąjį atsine- 
šimą į vergus, kurie buvo to
kie reikalingi kasimuose.

Prieš karą pravardžiotė 
“Indžionkšininkas Bilas” iš
reiškė jo nuopelnus darbininkų 
klasei. Karo metu jis tarnavo 
kapitalistinei valdžiai kaip ren
kamasis agentas darbininkų ju
dėjimui. Po karo jis atmokėjo 
darbininkų unijoms . gausia 
ranka už jų patriotingumą ir

jos tikrai neturi pamato saky
ti, kad jis jas užmiršo.

“Indžiokšininkas Bilas,” ką 
apie jį nesakytum, negalima 
jam nenuosakumo primesti. 
Jis perdėm buvo tas pats ir 
nebuvo jokios atmainos jo iš
tikimume ponų klasei, kuriai 
tarnaudamas jis leido “in- 
džiokšinus,” už kuriuos ji sa
vo vergų balsais padarė jį 
Jungtinių Valstijų prežidentu.

1912 m. jam išbuvus ketve- 
ris metus baltnamy, balsuoto
jai, kurių jis prašė vėl jį iš
rinkti, savo atsakymu kai}) 
šluota jį iššlavė laukan. Jis ir 
dar kitas šitos rūšies patriotas 
gali pasigirti tokiu visuotinu 
žmonių atemtimu jų kaipo 
vieninteliai žmonės visoj ša
lies istorijoj.

Ir tas padarė “Indžionkši- 
ninką Bilą” tinkamu iki gyvos 
galvos užimti Jungtinių Vals
tijų augščiausiojo teisėjo vie
tą.

Jis atliko jam pavestą dar
bą ištikimai ir dabar jis yra 
vertas atlyginimo.

Ir, norint parodyti, kad jis 
yra dėkingas už apturėtas hia- 
lones, užtenka tik peržiūrėti 
nusprendimus, kuriuos jis iš
davė darbininkų klasei apskri
tai ir organizuotiems darbinin
kams ypatingai.

Vaikų darbo įstatymas tapo 
vėl panaikintas ir biednųjų 
vaikai vėl bus malami į pelnui 
ponų malūnuose aiškiu aug 
ščiausiojo teismo nustatymu.

Nustatymas Coronados ka
syklos byloj yra smūgis tie
siog žandan Sus. Kasyklų Dar
bininkams Ir kiekvienai kitai 
šalies darbininkų organizaci
jai. šituo nusprendimu jos ga
lima atvilkti teisman by kada, 
surišti, burną užkimšti, jų iž
dus konfiskuoti ir jų narių 
namus, jei juos turi, atimti iš 
jų ir atiduoti ponams,

Tai yra didelis nusprendi
mas išduotas didelio žmogaus 
(reikėtų šieninio sverklo jis 
pasverti) ir jis labai tinka 
tai jo išduotai uždraučiai, kuri 
30 nietų atgal užvedė jį ant 

■ okio garsus ir lobių kelio.
Prisižiūrėjus viešai “Indžiok- 

;ininko Bilo” karjerai, ji yra 
tiški kiekvienam be jokio aiš- • 

’rinimo; jam vienam priklau
so visas nuopelnas už suteiki
mą dovanojimo, paliuosavusio 
pasižymėjusį daugiam ilionį 
nuo ilgo kalėjimo. Del savo 
naties dalykų jis neprisiima 
atsakomybės už šitą dalyką, 
leisdamas verčia u s savo drau
gams nukęsti, bet faktas pasi
seka faktu, kad tik “Indžionk- 
rininkas Bilas” turėjo galią iš
kloti įsakymą ir todėl tik jis 
vienas atsako už tą žingsnį, 
kuris pilnai atatinka visai jo 
oficialiai karierai.

Pamoka yra aiški. Per visus 
tuos metus darbininkai buvo 
aukomis, o tie, kurie vertėsi 
jų nežinybe tarnaudami jų iš
naudotojams, turėjo naudos.

Darbininkai lig šiol yra pa
sidalinę į daugybę pasenusių 
amatinių unijų, priešingais vie
na kitai patvarkymais, kurie 
kenkia vienybei ir solidaru
mui ir kiekvienuose rinkimuo
se jie remia savo ponų kandi
datus ir atiduoda savo tbalsus 
už kapitalizmą ir alginę ver
guvę.

Kol tamsus, mulkinami dar
bininkai laikysis šito nusista
tymo, tol jie bus silpni, pas 
juos nebus pajiegų ir į juos 
bus žiūrima su panieka.

Jie gali kalbėti sau apie 
“nubalsavimą streikuoti,” bet 
tai bus tik juokai jų ponams, 
nes jie žino gerai, kad nubal- 
savimas streikuoti nieko ne
reiškia, kol už jo nėra vieny
bės ir galybės, kurią suteikia 
pramoninis unijizmas ir kurią' 
amatinis unijizmas atmeta ir 
padaro narius bejiegiais.

Darbininkų pramoninė vie
nybė su politine vienybe yra

jų išganymu ir turėtų būti jų 
nepaliaujamu troškimu. Vie
toje amątinės unijos atstovau
jančios amatui, ar amato da
liai turėtų būti pramoninė li
nija apimanti kiekvieną jos at
stovaujamos pramonės darbi
ninką. Vietoje balsavus už ka
pitalistų partijas, darbininkai 
turėtų remti savo partiją, rink
ti savo kandidatus savo prog
ramų ir tokiu bildu plėsti eko
nominę ir politinę galybę, ku
ria viena kapitalistų sistema 
gali būti nuversta ir dirbančio
sios minios gali pasiliuosuoti 
iš atginęs vergijos.

Lenino liga
Vanderveldės įspūdžiai.

Bruxelle. — Emile Vandervel- 
de laikrašty Le Peuple rašo, kad 
Leninas sirgo gastritu; nuo to 
jis tapo pagydytas ir dabar ser
gąs stuburio liga, kuri gali jį su- 
paraližiuoti.

Paklaustas apie jo įspūdžius 
išneštus iš sovietinės Rusijos, 
Vandervelde pasakė, kad Maskva 
yra panaši į belgų ar franeuzų 
kaimą karo zonoje, kurį draugas 
ir priešas apšaudė ir kurį okupa
vo dideli kareivių būriai.

Maskvoje per aštuonelis me
tus nebuvo taisytas nei vienas 
namas. Pusė namų stovi tušti, 
nes jie netinka gyventi. Vandens 
gyslos yra sutrukę. Mediniai 
apdarai nunešiota kuralui.

Puikiausi senojo režimo na
mai dabar panaudojama konto
roms. čeką yra apėmusi dide
lės apdraudos kampanijos na 
mus. Didieji viešbučiai, tokie 
kaip Narodnaja ir Metropole, pa
naudojama kaipo sovietiniai biu
rai.

Buvusieji gražus būstiniai 
kvartalai tapo paversti į darbi
ninkų miestus. Namų erčia yra 
dalinama žmonėms po tiek ir tiek 
kubinių mastų oro vienam ir 
vidutiniai užima vietą didumu 
nilig kalėjimo kameros.

Nežiūrint to esama didelio 
stygio butų. Petrogrado gy
ventojų skaičius sumažėjo ir sie
na apie 400,000, bet Maskvoj 
yra su virš 1,600,000.

Bet gyvenimas eina, gana 
sklandžiai. Gatviniai tramvajai 
baikščioj a, teatrai visuomet pil
ni, vieši parkai bruzda žmonė
mis. Krautuvės atdaros, jų 
prekes gražiai išdėtos.

Viešų skaityklų esama dau
giau negu Bruk seilėj. Vieši mu- 
zėjai nepaprastai geri. Girdi, 
norint pamatyti geriausius Ce- 
zanne’o, Renoir’o, Piscasso’, ar 
Matisse’o kurinius, tenka eiti

Maskvon.
Vieša tvarka yra gera. Pri

verstine blaivybė neleidžia pasi
gerti. Kas atsieina marumo, tat 
bolševikų sostinė matomai ne 
prastesnė už didžiuosius kapita
listinius miestus.

žmonės nėra gražiai apsitaisę. 
Jei kuris ir gali turėt geresnius 
drabužius, tai vis viena apsitaiso 
darbininkiškai, kad neatkreipus 
domės į save. Pas daugelį jau
nų moterų matyt tik šilkinė oda 
vietoj šilko kojinių.

Kareivių yra daugiau negu ga
lėdavai matyti jų Berline, elge
tų daugiau negu Ryme. Jie atei
na iš bado apygardų. Tai yra 
didelė badaujančių srovė, kuri 
pasiekia net Kremlių.

Sovietinė valdžia yra tikra 
valdžia, labai stipri. Ji kontro
liuoja spaudą, rinkimus, neduo
da slapto balsavimo ir valdo kai
po užkariautojas svetimoj šaly, 
nors remias tik 200,000 komu
nistų.

Sovietinė valdžia yra stipri 
dėlto, kad ji turi armiją, kuri, 
nors nėra prirengta karui, yra 
didelė skaičiumi. Regis tai yra 
vienintelė jiega, kuri pajiegia 
sulaikyti reakcijos, ar anarchi
jos išsiveržimą.

Jos svarbiausi priešininkai 
yra kalėjime, ar ištrėmime. Se
nųjų partijų Rusijos žmonės ne
kenčia. Kaimiečiai gavo žemę 
ir bijo ją pražudyti sovietų ne- 
remdami.

Visų yra manoma, kad bolše
vikai pasiliks galėję, bet jie tu
rės mainyti savo metodus ir nu
sistatymą. Teroro laikas pra
ėjo.

Bet Europoje negali būti su
vienyto fronto prieš kapitaliz
mą, kol bolševikai atima piliety
bės teises socialistams Rusijoje. 
Vienok užsienio valstybės turėtų

pripažinti Rusiją ir visos socia
listų partijos pritaria pripažini
mui.

Žemiau myrio linijos

Kelių laikymo darbininkų 
algos buvo žemiau pragyveni
mo lygio prieš Jungtinių Vals
tijų gelžkelio darbo tarybos 
nukapojimą jų.

Jos ėjo nuo 28 iki 40 centų 
valandai. Atatinkamai patvar
kymui jos eina nuo 23 iki 35 
centų valandai nuo liepos 1 d. 
Nei viena šitų sumų nėra di
desnė už pusę tos, kuri yra 
reikalinga paprasto didumo 
šeimai prideramai pragyventi.

Paimkime augščiausią pami
nėtųjų sifilių — 40 centų į va
lančią — kuri tapo nukirsta 
lieiMis 1 d. Dirbdamas 10 va
landų į dieną po 40 centų į 
valandą žmogus gali uždirbti 
$4.00 į dieną. Jei jis išdirba 
300 dienų per metus, tai jis 
uždirbs $1,200. Jei jis dirbs 
dar dalį septintadienių, ar vi
sus septintadienius, tai jis už- 
difrbs kiek daugiau. Jei jis 
bus atleistas nekuriam laikui,
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lai jis gaus mažiaus. Kiekvie-. MRS. A. MICHNIEWICH 
name atsitikime^ jis gaus tik' AKUŠERKA 
apie pusę to, kiek jam reikia'3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
su vidutine šeima žmoniškai j

Ir tai yra tas dalykas, už ku
rį prostitutinė spaudu kriokia 
kaipo dalyką palinkusį paskud- 
rinti pramonę ir sugrąžinti ša
lį į geruosius laikus! Jie sa
ko, kad to dar negana — kad 
kitiems gelžkelių darbininkams 
dar bus kapojamos algos.

Kokia gi pas mus tvarka, jei 
žmonėms, kuriems jau dabar 
mokama tik pusė to, kas jiems 
reikia pragyvenimui, tos pa
čios menkutes algos kapoja
ma?

Mihvaukee Lcader.

Telefonas Yards 1119
Baigusi 
Akušeri- 

ios kole£* 
ą; ilga 
praktika
is! Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 

;e. Pasek- 
ringai pa
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irie gim- 
lymo. Duo 
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Kl. Jurgelanis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

RALTIJ08AMERIKOC|
SSeILIETUVA I

1 . PER HzXM15UPGA.pTL5AXĄ_ |

/A /• ARBA. L1EPOJIĮ.
y'Važiuokit visi parankiu n tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja į Piliavą ”
/ 1 nnlenlria I .nnkn 11 įimtu ikarillortul

A
1—^5, y aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

d dVT TREČIA KLASSA PADALIN-
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
bO&Į >OLONIA .......................................... Rugp. 9

g ESTO^’IA ...................................... Rugp. 23
-TREČIOS KLASOS KAINOS Į:

fL’it dAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
.A" —LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.

Uėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

ŽIURfiK SAVO SVEIKATOS: SKAITYK DAKTARIŠKAS KNYGAS!

Skaityk knygą “Lyties Mokslą*”, kurioj viskas, kas tik reikia 
vyrui ir moterei apie savo lytj žinot, aiškiai aprašyta ir paveiks
lais išrodyta. Pusi. 418, pav. 109, formatas 6x9 colius, apdaryta, 
kainavo $7, dabar parduodame už |5. Skaityk knygą “Sveikata”, ku
rioj visas žmogaus kūnas, tartum kai ant delno, aiškiai aprašyta 
ir paveikslais išrodyta. Pusi. 345, pav. 225, formatas 6x9 coL, ap
daryta, kainuoja $2. Šiedvi knygi kainuoja $7, bet kad abidvi yr kiekvie
nam žmogui būtinai reikalingi, todėl abidvi sykiu leidžiam už $6.

ŽIŪRĖK, KAD TAVO GYVENIMAS BUTŲ SMAGUS: SKAITYK 
KNYGAS, KURIOS PATIEKIA SMAGUMO; O TAI REIŠKIA 

GERA SVEIKATĄ.

“Meilė ir Dailė”—knyga, kurią juo daugiau skaitai, juo labiau 
skaityt nori. Pusi. 207, pav. 19, formatas 5x8 col., apdaryta, kainavo 
$2, dabar leidžiam už $1.50. “Meilės Laiškai”—knyga, kurioj telpa pui- 
kiausi luidkai. Pusi. 169, pav. 3, formatas 5x7 col., apdaryta, kainavo 
$1.50, dabar leidžiam už $1* “Meilė ir Šeimyna” -knyjęa, kurią tik «kai- 
tyk, juokis ir gyvenk 100 metų. Pusi. 260, pav. 90, formatas 9x12 
cot, apdaryta, kainavo $6, dabar leidžiam už $2. Šios 3 knygos kai
nuoja $4.50, bet imant visas sykiu, leidžiam už $4.

Šitos 5 knygos kainavo $11.50, dabar, jos kainuoja $11.50, b«t kas 
ims visas sykiu — gaus už $10! $7.50 dovanų! Taip baisiai pigiai 
parduodam knygas todėl, kad $24.000.00 vertės knygų turim umu 
laiku išparduoti. Mes parduodam visokias knygas. Reikalauk 
kataliogo. Pirk ir siųsk knygas ; Lietuvą. Musų knygų Lietuvos 
žmonės nesvietiškai trokšta, — jie miršta be jų. Prisiųsk mums 
mylinčių knygas adresus; gausi gerą atlyginimą.

Pinigus siųsk: popierinius dolerius registruotam laiške, money 
orderj arba čekj. Siunčiam ir per C. O. D., vadinas, kai gauni kny
gas, tai pašte ir užsimoki.

AL. MARGERIS, Chicago, III.
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Knygos Naudingiausios, o Kainos Žemiausios

Jonas Lukas
Generalis pardavėjas No. 5 
Busiu dėkingas už atsilan
kymą, o suteiksiu geriausi 
patarnavimą.

Motery šilkinės Pančiakos
VVayne mezgimo, pusiau madingos, pui
kaus šilko; dubeltavi pirštai, padai ir j 
užkulniai. Juodos, cordovan, nude, pi1- 
kos ir baltos. i
Pora ‘-
Moterų šilkinės Pančiakos. Pusiau ma
dingos, su plačia užpakalyj siūle. Dubel
tavi pirštai, pada ir užkulniai. Juo-’ 
dos ir baltos.
Pora

, IIMUV, M* .

S 1.3 5

$1.65
—

IPusmetinis MaršKmhą
T

IŠPARDAVIMAS
Iš atžvilgio nepaprastos vertes, tūkstančiai marškinių musų regulario stako, kuris pasidaugino perkant_aukštos rū
šies nuo visai Amerikai žinomų išdirbėjų, todėl parduodame už žemesnę kainą, negu kad manai mokėt už tokios 
vertės marškinius.

Selecto ir kitokio išdirbinio — stebėti
nos vertės, šioje eilėje puikiausios ver
tės marškiniai, minkštais rankogaliais. 
Dydis 14 iki 1714, 
specialiai apkainuoti po
Darbiniai marškiniai, išimtinos vertės 
dabiniai marškiniai, antrieji nuo Moo- 
re brand, padaryti Moore patentuotoms 
rankovėms, mėlyno chambray ir tam
siai mėlyno cheviot. Visi pilnos mie
los. Specialiai apkainuo- 
ti po
Perfecto Marškiniai, su pridedamais 
kalnieriais. Darbininkui arba kitokiam, 
kuriam reikia šios rūšies marškinių; 
pasiųti spausto madras ir kitokio gero 
audeklo didžiausiame pasirinkime ly
giais dryžiais. Miera nuo 14 iki 1714, 
specialiai apkainudti $1.65

r-i ■iriĮiiiiiiB——h

Selecto Brand Marškiniai, gerumas pa
žymi Šį lotą. Pasiūti puikaus perkelio 
ir spausto madras didžiausiame pasi
rinkime lygių dryžių, minkštais ranko
galiais. Miera 14 iki 19, 
specialiai wwv
Perfecto Marškiniai — vyrams ir vai
kinams puikiausi šių dienų marškiniai 
ir kiekvienas bus užnteresuotu šiuo 
rankium. Jie yra geriausių rankų dar
bo visoje Amerikoje. Negligee mados 
du minkštais, atverčiamais rankoga
liais, puikaus šilko, dryžo madras, aus
to madras ir kitokį. Miera 14 iki 1714. 
Šiame išpardavime | QE
tiktai I «vw
Crepe ir Jersey šilko marškiniai. Ge
riausios vertybės, satino, dryžo crepo 
ir jersey šilko, gaunama visokiu patri- 
nų. Miera 14 iri 17. Spe- OE 
daliai apkainuota po

ričif/MAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

/-"Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 95t 
Boulevard 4136

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

Telefonai

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3119 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 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. Nekėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.

B Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistan 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvei

Tel. Pullman 5432

A.SHUSH0 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akušerka
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak

iuri u
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. 2nodu 
patarimu v mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

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

2-ros lubos.
*

DR. Š. BIEŽIŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas & 

Leavitt St. Te!. C«na! 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42«d St. 

Tel. Lafayette HĘL
' Vai. 1—1 Ir 7—9 Ne*
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Amerikos komunistai jau 
vėl gyvena idėjinį krizį. Jie 
nutarė šaukti savo “darbi
ninkų p arti j os”su važia vi
nių ir taisyt savo programą.

Nė pusės metų nepraėjo, 
kaip ta partija įsikūrė ir pri
ėmė naują programą, atme
sdama beveik visus pirmes- 
niuosius komunistų “princi
pus”. Bet dabar jau pasiro
do, kad vieni komunistai at
randa tą programą “per
daug dešiniu”. New Yorke, 
kaip praneša “Laisvė”, įvy
kusi visų “darbininkų parti
jos” kuopų konferencija ir 
ji turėjusi daugiausia ginčų 
dėl programo taisymo. Visi 
sutikę, kad programas esąs 
negeras.

Ir reikia atsiminti, kad to
je partijoje jau yra tiktai 
dalis komunistų. Kita dalis 
yra visai priešinga jai. Tai
gi net ir likusioji komunistų 
dalis nepajiegia taip sude
rinti savo idėjas, kad visi 
butų patenkinti.

Kas pusė metų nauji skili
mai. Kas trys mėnesiai nau
ji programai. Ir tie nepas
tovus gaivalai mėgina 
skverbtis į vadus darbininkų 
klasei!

Jeigu nežino, tai tegul paklausia darbininkai, kurie dirba pramo- 
by kurio savo parapijono; ir, nes įstaigose: jiems yra svarbu, 
kuomet patirs, tai tegul pasako kad atlyginimas už darbų butų 
savo sėbrams iš “Vilnies”.

VISUOMENĖS
IR SOCIALISTAI.

Amerika ėmė traukti ang
lis iš Anglijos, kad sumaži
nus tą “anglių badą’", kuris 
čia kilo dėl angliakasių strei
ko. Todėl anglys eme brang
ti Anglijoje ir jos gyventojai 
ėmė kelti protestus.

Prieš anglių gabenimą 
Amerikon pakėlė balsą ir 
Anglijos darbininkai. Jie ne
nori, kad Anglijos anglys pa 
dėtų Amerikos kapitalis
tams nugalėti streikuojan
čiuosius Amerikos angliaka
sius. Vakar turėjo susirink
ti Anglijos angliakasių fede
racijos viršininkai ir ap
svarstyt padėtį.

Aiškus dalykas, kad Ang
lijos angliakasiai galėtų su
stabdyt anglių gabenimą 
Amerikon, jeigu jie prigrū
motų savo samdytojams 
streiku. Bet jiems ant ke
lio stovi stambi kliūtis: sto
ka solidarumo organizuotų
jų Amerikos darbininkų pu
sėje. . , . ,5

Amerikos Darbo Federa
cija pasitraukė iš Amsterda
mo unijų internacionalo, ka
dangi Gompersas skaito jį 
perdaug “raudonu”. Todėl, 
nors Amerikos Darbo Fede
racija ir remia angliakasių’ 
streiką, bet ji negali pasi
naudot unijų internacionalo 
pagelba, kad atsišaukus į 
Anglijos darbininkus.

Antras dalykas. 1 -Kada .................... ...
pernai Anglijos darbininkai patarnavęs žmonėms, butų ap- 
streikavo, tai Amerikos dar
bininkai nerėmė jų. Ang
lys iš Amerikos buvo gabe
namos Anglijon, ir nė Ame
rikos angliakasiai, nė Darbo 
Federacija neprotestavo 
prieš tai.

Jeigu, nežiūrint to visko, 
Anglijos darbininkai nutar
tų padėt Amerikos streiki
ninkams, tai mes galėtume 
pasigėrėti jų kilta dvasia, 
bet tai butų daugiaus, negu 
amerikiečiai užsipelno.

GIMININGOS SIELOS.

Visi žino, kokia neapykanta 
kalba bolševikiški komunistai 
apie klerikalus ii’ klerikalai apie 
bolševikiškus komunistus. Bet 
vieni ir antri dar labiaus neap
kenčia socialistų, ir todėl prieš 
socialistus jie visuomet laiko 
“bendrą frontą”.

Kada Jamontas pradėjo vari
nėt kerštus prieš “Naujienas”, 
tai jam atėjo talkon ir komunis
tų laikraščiai ir Chicagos kleri
kalų organas. Visus jo begė
diškus šmeižtus talpino jie visi 
kartu arba perspausdindavo vie
ni iš kitų.

Tas praradęs sarmatą gaiva
las-kelios dienos atgal, kaip jau 
buvo “Naujienose” rašyta, vėl 
mėgino lįsti į teismą, kad įkan- 
dus musų dienraščiui ir jo re
daktoriui. Gavo nabagas ilgą 
nosį, ir dabar jisai mėgina išlie
ti savo tulžį vietinio bolševikų 
šlamšto špaltose, pasakoda
mas apie Harringtono, “speęe- 
lus”, apie Grigaičio Šerus ir ki
tus galus.

Ir žiūrėkite:
visas jo zaunas 
“Drauge”, pridėdamas prie jų 
da ir savo dvylekį!

Mes tam jėzuitui pasakysime, 
kad apie Harringtono “spešelus” 
vesti su juo diskusijas nėra rei
kalo. Diskusijoms buvo laikas 
tada., kada “sjSešelų” biznieriai 
skuto lietuvių publiką, išnaudo
dami jos tamsumą: “Spešelų” 
biznio išaiškinimas tada butų

kun. česaitis 
pakartoja

saugojęs juos nuo baisių nuo
stolių.

Bet klerikalų “Draugas” (ir 
komunistų ‘'‘Vilnis”) tada tylėjo 
užsičiaupęs, o artimi jam žmo
nės net rėmė ta apgavingų biznį, 
dėdami į jį savo pinigus. Kovot 
su “spešelais” teko vienoms 
“Naujienoms”.

Šitie faktai yra perdaug gerai 
žinomi visuomenei, kad kun. če
saitis arba kitas kuris Melagių 
Dėdė galėtų jai apdumti akis.

Dar mažiaus mes turime rei
kalo’ diskųsuoti su “Draugu” 
apie vidujinius Naujienų

Mes norime betgi tikėti, 
kad Anglijos darbininkai už
mirš padarytąją jiems

tegųl gerinus sayo purvinos na
šieji nekiša.

Ar kun. česaitis žino, kaip 
skriaudų ir ateis pagelbon1 vadinasi tas sutvėrimas, kuris 
Amerikos darbininkams. knisa svetimos trobos pamatus? suotais jose?

Vienas skaitytojas rašo mums 
sekamo turinio laiškų:

“Gerbiamoji ‘N.’ Redakcija:
“Vakarykštėj laidoj jus re

dakciniam straipsny j, kalbė
dami apie angliakasių strei
kų, sakote: ‘Yra tiktai vienas 
būdas išvengti streikų kasyk
lose, tai — padaryti kasyklas 
visuomenės nuosavybe.* ši
toks jūsų pabrėžimas atrodo 
lyg butų naujas ‘bluffas’. Iki 
šiol mums buvo žinoma, kad 
socialistai pirmiausia nori už
grobti valdžių, o tada jau val
džios rankomis paimti kasyk 
las ir kitas pramones į val
džios rankas ir operuoti jas 
dėl visuomenės naudos. Juk 
ne delko kito socialistai ir pla
kasi valdžioje (skverbiasi val
džion? “N.” Red.).

“Malonėsit artimiausiam 
‘Naujienų” numery j paaiškin
ti, kas yra toji visuomenė ir 
kaip ji ves kasyklas, ‘kad da
vus kuogeriausia patarnavimą 
visuomenei’?

“Draugiškai
“Viktoras Stulputis”.

. 1 »
Šitas laiškas susideda iš dvie

jų labai silpnai sujungtų dalių. 
Pirmoje dalyje autorius vadina 
“nauju bluffu” tą mintį, kad 
kasyklos turi būt paimtos į vi
suomenės rankas: ir čia pat su
kritikuoja save, pripažindamas, 
kad tų mintį socialistai jau se
nai skelbia ir mėgina eiti prie 
jos Įkūnijimo. Antroje gi laiš
ko tiulyje statoma klausimąs, 
kas yra visuomene ir kaip ji ves 
kasyklas.

Mums nelabai yra aišku, ko 
laiško rašytojas nori: ar jisai no
ri, ifad jam išdėstytume, IĄ su
prantama i>o žodžiu “visuome
nė”; ar jisai nori patirti, kodėl 
mes pasakėme “visuomenes 
nuosavybė” vietoje “valdžios 
nuosavybė”. Esame linkę spė
ti, kad jisai turėjo omenyje 
antrąjį dalykų, ir mėginsime 
čionai išaiškinti.

Pradėsime nuo to, kas yra ne
teisingai pasakyta V. Stulpučio 
laišku. Jisai daro, klaidų, kada 
sako, kad socialistai pirmiausia 
nori užgrobti valdžią, o jau ta
da imti kasyklas ir kitas pramo
nes į valdžios rankas. Viena, 
socialistai nelaukia to laiko, ka
da valdžia bus jų rankose, bet 
stoja už tai, kad tenai, kur ga
lima, pramonės (ir komunikaci
jos) įmonės butų imamos į “val
džios rankas” jau dabar. Saky
sime, kai kuriuose Amerikos 
miestuose (pav. Detroite) gatve- 
kariai jau priklauso miestui, o 
ne privatinėms kompanijoms; 
socialistai kovojo už tai ir jie ko 
voja, kad kituose miestuose bu 
tų padaryta, tas pat. Kad gele
žinkeliai butų paimti valstybės 
nuosavybėn, jie taipgi jau sena* 
reikalauja.

Antra Stulpučio klaida yra 
manyt, kad socialistai stengiasi 
dabartinius pramonių bosus pa
keisti valdžia. Jeigu taip bu
tų, tai reikštų, kad socialistai 
nori padaryt valstybės tarnau
tojus pramones vedėjais. So
cialistai yra perdaug dideli prie
šai biurokratijos, kad galėtų to 
norėti. Tas dalykas, kurį laiško 
autorius prikiša socialistams, 
tikrenybėje yra ne socialistų, 
o bolševikiškų komunistų tiks
las. Bolševikai tai ištiesų skel
bia, kad reikia pirma pasigrobti 
valdžia į savo rankas, o jau pas
kui valdžia, vartodama tas prie
vartos priemones, kurias ji turi, 
nusavins privatinius savininkus 
ir pati ims vesti jų biznius. Pa 
gal šitokį planą veikė Rusijos 
bolševikai.

Socialistai gi nori padaryt 
pramonių šeimininkais ne vals
tybės tarnautojus, bet tuos žmo
nes, kurie yra užinteresuoti pra
monėse. Kas gi yra užintere- 

Pirmiausia tie

kiek galint didesnis, kad darbo 
valandos nebūtų perilgos, kad 

NUOSAVYBĖ darbo vieta butų švari. Antra 
užinteresuotųjų žmonių grupe 
yra pramonės dirbinių vartoto
jai: jiems yra svarbu, kad pro
duktai, kuriuos jie perka, butų 
geri ir pigus. Pagalios, yra už
interesuoti ir tie žmones, kurie 
rūpinasi technika: jiems svar
bu, kad pramonėje butų pritai
komi tie mokslo išradimai, ku
riuos jie daro.

Visi šitie trys elementai — 
darbininkai, vartotojai ir mo- 

I kslo bei technikos atstovai — 
turi turėt sprendžiamą balsą 
pramonės vedime, kad, veikda
mi išvien, galėtų atsiekt paten
kinančių juos visus rezultatų. 
Jie gi visi kartu sudaro visuo
menę. Dėlto ir sakoma, kad vi-

suomenS turi paimti pramones Ja incidentas, girdisi nuskriaus-’ 
į savo rankas.

Ir kada visuomenė paims jas 
ir ves, tai suprantama, kad pra 
numes tarnaus visuomenės 
naudai.

Mums reikėtų pertoli eiti, jei
gu mėgintume čionai išdėstinėti, 
kaip turės būt suorganizuota vi
suomenė, kad ji galėtų vesti 
pramones pagal šitą planą, čio
nai pakaks pastebėti tiktai tiek, 
kad ta organizacija visai skiria
si nuo tos organizacijos, kurios 
priešakyje stovi valdžia. Valdžia 
yra valstybės organas, o valsty
bė yra viešpatavimo, bet ne biz
nio vedimo įstaiga.

Socialistai nenori griauti val
stybės, bet jie sako, kad valsty
bė darysis vis labiaus ir labiaus 
bereikalingas daiktas, kuomet 
plėtosis ta bendradarbiavimo or
ganizacija, kurios pagelba visuo
menė ves savo reikalus.

l‘| taisyklės nukrypo tik Lenkijos 
kad už ir Finlandijos atsitikimuose 
žodžius (Pabaltijos Valstybės irgi Jau

Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją Besvarstant.

Kunigas

Kokias pataisas teikia social
demokratų frakcija prie trečio
jo Lietuvos konstitucijos svars
tymo, jums jau yra žinoma. 
Šiandie, liepos 11 dieną užsibai
gė bendri konstituciniai ginčai. 
Įžymesnių kalbų, be minėtų 
praeitame laiške, nepasakyta, — 
prieita prie galutino svarątymo 
ir balsavimo atskirais paragra
fais ir punktais. Jums tai bus 
labai įdomu, todėl pasistengsiu 
didesnes smulkmenas nušviesti 
ir jas paminėti.

Vietoje Lietuvos respublikos, 
konstitucija, pavadinta.: Lietu- 
vos’ Valstybes konstitucija. 
Krupavičius pareiškė, kad pats 
dievas suprantąs valstybę, taip 
kaip jų pridera suprasti, bū
tent, kaip pridera suprasti tą jo 
valią, kuri įsikūnija valstybėje. 
Šis argumentas baisiai paveikė 
ant dievotų krikščionių ir jie 
dauguma balsų tą žodelį dievo 
garbei ir savo naudai iš konsti
tucijos antgalvio išmetė ir da
bar turime — Lietuvos Valsty
bės konstituciją. 1

Seka tolimesnės, menkesnės 
vertės pataisos. Prieinama prie 
7 §—apie įgijimą Lietuvos pilie^ 
čių teisių. Projektas siūlo įgi
jimui Lietuvos piliečio teisių tai reikia priimti, nes tik tuo- 
tiems, kurie išgyvena vieloje 3 met pasibaigs valdininkų sauva- 
metus. Liaudininkai siūlo 5 me- lė, ir tasai argumentas matomai 
tus, bet krikščionys-demokratai labai paveikė ir vieno balso 
ūkininkai—10 metų. Siūloma dauguma paragrafas priimamas, 
išbraukti visus metus, palikti tą Iš krikš? dem. suolų girdisi rei- 
klausimą atviru. Įrodoma tuom^ kalavimų perbalsuoti, bet' jau 
kad Lietuvos piliečiais norės vėlu, antra vertus ir opozicija 
tapti. Amerikos lietuviai, Mažo- protestuoja prieš tokį reikaiavi- 
sios Lietuvos ir kitų kraštų lie- mą. 
tuviai, kad jiems reikia duoti
palengvinimų pilietybę įsigyti, pilietis turi peticijų teisę į Sei- 
kad 10 metų per ilgas laikas, kad | mą, bet pasidaro geda ir maža 
Amerikos lietuviams neįgijus’ dauguma toji teisė paliekama. 
Lietuvos pilietybės negalima bus Už tai išmetamas 20 §, kur kai- 
įgyti Lietuvoje turto ir žemės, bama apie susisiekimo ir gyve-

mais, išanksto įstatymų nema
tytais ir išanksto numatyta 
tvarka. Konstitucijos komisija 
siūlo visai tų paragrafų apleisti, 
Socialdemokratai siūlo jį reda
guoti trumpai: “mirties bausme 
panaikinama”. Vienas zoologiš
kas valstietis, nepartinis, siūlo 
aiškiai pasakyti, kad mirties 
bausme yra ir bus taikoma. At
stovai iš social.-dem. frakcijos 
Čepinskis, Vens'lauskis ir Bieli
nis įrodinėja, kad reikia priim
ti socialdemokratų pasiūlymus. 
Krikščionys nori apleisti para- 
grrafsį. iv tyli, ----  tyli mokyti teo
logai, krikščioniški profesoriai ir 

juristai, sąmoningai tyli, nors 
žino, kad “neužmušk” sąmonin
gu budu yra Dievo įsakymas ir 
prisakymas.

Balsuojant, paragrafas aplei
džiama, reiškia klausimas atvi
ras, mirties bausmė gali taikin
ti, kaip nori.

Socialdemokratams užsispy
rus priimamas paragrafas 1G, 
kur pasakyta, kad nuskriaustas 
pilietis gali traukti valdininkų 
atsakomybėn ir net j ieškoti iš 
nuskriaudusio jį nuostolių. So
cialdemokratai nurodo Seimo 
peizanoms (ūkininkams), kad

tojo atstovo protestų, 
paprastus polemikos 
vartojama tokios priemonės, ko'kia panašaus “nukrypimo” L. 
nėra nei viename parlamente.
Statant balsavimui paragrafas 
išmetamas. Neteks krikščio
nėms moterims įstatymų pasi
gavus saugoti savo doros, prisi
eis gintis savomis priemonėmis, 
—taip nori krikščioniškieji Vy- 
r ai.

Tai ir viskas, šios dienos po
sėdis ant greitųjų baigiamas, 
nes incidentas su žodžio atėmi
mu net pačiam prezidiumui ma
tomai nemalonus kaipo išimti
nai neparlamentinis.

Liko priimta 20 konstitucijos 
paragrafų—tempas labai grei
tas. Krikščionys gailisi, kad 
opozicija spardosi, — jie yra pa
siryžę apsidirbti su konstitucija 
vienos valandos laiku. Rytoj 
eis Seimas toliau konstitucijos 
keliais, taip bent girdėjau kulua
ruose. Taigi jei turėsiu laiko 
parašysiu.

Baigiant dar porų žodžių. Kon
stitucijos referantas advokatas 
katalikas Tumėnas — atsakyda
mas po bendrų diskusijų visiems 
konstitucijos kritikams iš kai
rės tokias kalbėjo nesąmones, 
operavo ne principais, bet bend
romis frazėmis, kurios kvepėjo 
degutu (tai jo žodžiai) tų ratų, 
ant kurių mitinginiai krikščio
nių oratoriai mulkina Lietuvos 
dievobaimingus piliečius. Na, 
bet šiais laikais—vokiečiu mar
kės atpigimo laikais — ir degu
tas brangus daiktas: kai kam 
Tumėno kalba todėl turėjo išro
dyt! labai rimta ir išmintinga.

Kaunas
II-V1I-22 m.

daugelio žymių rusų, 
kaip velionis baronas 
gi ateityje atstatytoji 
galės už tai atlyginti 

nuoširdžiai dėkingai.” 
kad tai balsas ne

I. B.), kurių teisių prie atski
rų valstybių ar šiokia ar tokia 
busimoji Rusija negalėtų, ro
dos, užginčyti. Tasai Amerikos 
atsinešimas, nors ir labai 
skaudus Lietuvai, susilaukė pri
tarimo 
tokių 
Rosen, 
Rusija 
tikrai

Atrodo,
Amerikos tautos, bet šaltas pa
reiškimas oportunisto diploma
to, kuriam mirusių ir <lar mir
siančių ir visai išmirsiančių 
aristolkratų dėkingumas atn> 
do svarbesnis, negu biznio san- 
tikiai su gyva demokratinga 
tauta.

gyveni-' 
esąs ir 
kurios 

mirusio-

Balsai ir nuomonės.
Ncvvark’o laikraštis “Star 

Eagle” įdėjo straipsnį “Back 
tovvard Babol” (Atgal prie Ba
belio). Anot straipsnio auto
riaus, pasaulinis karas daug 
ką pakeitęs žmonijos 
me; tarpe tų atmainų 
atgimimas tų kalbų, 
buvę jau skaitomos 
mis. Pavyzdžiai esą
ir airių kalbos. Iš to esą daug 
ir gerą ir blogą. Gera — tai 
nauji literatūros durtai ateity
je, tautinių kultūrų išsivysty
mas. Bloga gi tai apsunkini
mas biznio pasauliui, pirkliams 
ir pramonininkams. Autorius 
džiaugiasi, kad Amerikoj to 
įvąirumo* nebusią, nes čia bu
sianti viena kalba ir viena kul
tūra.

Amerikos spauda apie
Lietuva

Lietuvos pripažinimo reikalu.

* * *

O čia kiek ir lenkų — fran- 
euzų propagandos. Laikraštis 
Ne\vs” is Macon, Ga. jdejo 

straipsnį, užvadinttį “Apgaulin- 

ga Vokietija.” Skleidžiama me
lų, kad Vokietija gabenanti

Norima apleisti punktas, kad

Bet krikščionys užsispiria ir 
priima pataisą, kad įgijimui Lie
tuvos pilietybės reikia išgyventi 
joje 10 metų. Dalis krikščionių 
vadų buvo prieš tokį ilgą termi
ną (raką), bet įsikarščiavusios 
“avys” nesuprato ir nubalsavo 
nesąmonę. Man slankiojant per
traukos inetu St. Seimo korido
riais, teko girdėti, kad patys 
krikščionys suprato kvailybę pa
darę, bet buvo jau vėlu.

Liaudininkų siūloma, kad luo
mų ir titulų Lietuvoje nebūtų, 
kad Lietuvos piliečiai negalėtų 
priimti iš svetimų valstybių gar
bės ženklų ir Lt., nes tai bu
siąs kyšis, bet šitie pasiūlymai 
atmetami.

Išbraukiamas 11 § “pilietis 
gali būti už savo darbus bau
džiamas tik atsitikimais numa
tytais įstatymuose, išleistuose 
prieš nusikaltimą”, mat krikš
čionių manymu tai esą bereika
linga žymėti konstitucijoje.

Prieinama prie 15 §. Pro
jekto redakcija, tokia, kad mir
ties bausmės nėra, kad ji gali
ma taikyti ypatingais atsitiki-

(Iš Liet. Inf. Biuro)
i

Visi Amerikos dienraščiai 
įdėjo žinią iš Paryžiaus apie 
talkininkų teikiamą Lietuvai 
pripažinimą de jure. “Bridge- 
port Star” ir New Yorko 
“Nčws” prie tos progos pridė
jo Lietuvos žemlapį. Tačiau 
visi įdėjo “Associated Press” 
kdrespondento prierašą, kad 
Suv. Valstijos tame nutarime 
nedalyvavo. Panašiai susilaiko 
Suv. Valstijų valdžia ir tuo
met, kai alijantai pripažino 
Latviją ir Estoniją. Tuo tarpu 
vis dėlto ir Amerikos visuo
menėje bręsta nuomonė, kad 
Amerikai reikėtų pripažinti 
Pabaltijos valstybes, štai, pav. 
New Yorko, Bostono ir Phila- 
delphijos kaikurie dienraščiai 
įdėjo straipsnių (gautų iš Bal- 
tic-American Society), apra
šančių 30-ties Amerikos moks
lą vyrių peticiją, įteiktą Valst. 
Sekr. p. Ilughes’ui minėto pri
pažinimo reikalu. Aprašyme 
minimi profesorių vardai ir 
tie motyvai, kuriais peticija

vių. Visa tai kraunama esą ne
toli Kauno. Vokiečiai statą 
Lietuvoje gelžkelius ir ginklų 
sandėlius. Mat pavyzdingi ūkiai 
esą vokiečių Lietuvoje kuria
mi; tie ūkiai, girdi, busią mi- 
litariai centrai, nes esą veda
mi kaizerio ex-oficierių. Ir 
dar, sako, randasi tokių, kurie 
vaidiną Franciją triukšminin-

remiama.
Tuo tarpu dar keliomis die

nomis prieš pasklidimą žinios 
apie profesorių peticiją vienas 
didžiųjų Amerikos laikraščių 
“Philadelphia Bulletin” įdėjo 
straipsnį vardu “Lithuanian 
Hopes” (Lietuvių viltys). 
Straipsnis rašytas ar diktuotas 
žmogaus labai gerai painfor
muoto ir, matyt, lietuviams 
gana prielankaus. ■Pradedama 
nuo fakto Ali jautų pripažinimo, 
Pažymima, kad Amerikos lie
tuviai darė stiprių pastangų 
gauti ir Amerikos pripažinimo 
ir pripažįstama, kad lietuvių 
norai yra gerai pamatuoti ir jų 
garbinga praeitimi, ir gražiu 
valstybės atgimimu pastarai
siais laikais. Tačiau nežiūrint 
to, “Suvienytos Valstijos — sa
ko laikraštis — atsisako Lietu
vą pripažinti, nes jos nemano, 
kad buvusioji Rusijos leritori 
ja butų tvarkoma be sutikimo 
busimosios Rusijos, kada lasai 
kraštas, aprėdytas ir grįžęs į 
savo tikrąjį protą, bus pTiim-

* * *
Indomų atvirą laišką parakė 

tūlas M. A. Howard į “Ne\v 
York Times.” Rašo, kad pernai 
Tautų Sąjunga pripažino Vil
nių Lietuvai ir įsakė lenkams 
iš Vilniaus kraustyties. šie
met Lenkija formaliai paskel
busi, kad ji Vilnių sau prijun
gianti. Ką su tuo darysianti 
Tautų Sąjunga? Gal ji priei
sianti prie išvados, kad jos 
nutarimų laužymas — tai esąs 
mažmožis. Bet jeigu taip, lai 
dėl Europos ekonomijos ar ne
geriau, sako, butų parsiųsti 
Jautų Sąjungos narius namo. 
Vis dėlto liktų šiek tiek pini
gų (“Every little bit helps”). 
Juk, sako, ir fonografas gali 
daryti pareiškimų, kurių nie-narnos vietos laisvę.

Prie 21 .§, kur kalba apie tai, 
kad prostitucijos reglamentaci
jos nėra, kad dora saugojama į- 
statymais — susidaro ginčų.

i Liaudininkai ir krikščionys už 
išmetimą to paragrafo, nes tuo
met kol bus išleistas įstatymas, 
apie kovą su Veneros ligomis 
bus neįmanoma, jos labai prasi
platins, soc.-dem. už palikimą, 
t. y. kad prostitucijos reglamen
tacijos nėra. Krikščioniškos 
moterėlės nori šiztame punkte pa
daryti sau biznį ir reikalauja 
palikti paragrafo tekstą. Ats. 
Bielinis (s.-d.) kalbėdamas už 
palikimą paragrafo visai kitais 
motyvais nei moterų motyvai-, 
nes kapitalistų tvarkoje dora 
abejotinas dalykas, prostituci
ja, gi buržuazijai labai įprasta, 
primena moterims, kad didžiau
sia butų buvusi dora, jei mote
rys butų balsavusios prieš mir
ties bausmę, šlykščiausią anti- 
dorinę, antimoraliuę tos tvarkos 
kovos priemonę, — ištarus kal
bėtojui tuos žodžius St. Seimo (
pirmininkas jam atima žodį. Kį- vienytos Valstijos nuo savo

kas neklauso.
katalikų žurnalo 

redakcija įdėjo pa- 
pastabą apie Lietuvą. 

Rašo apie sėkmingų ekonominį 
atsistatymų, vadina lietuvius 
moralingiausia tauta pasaulyje. 
Su pasigerėjimu pastebi, 
Lietuvoje nesu šeimynų 
škicų,

“America 
lankių

kad 
per- 

niekados moteris neiš
bėga su kitos moters vyru, ar
ba priešingai. “Lietuva kaip ir 
neturėjusi savo bolševizmo.”

* * *

Dienraštis “Journal” iš Au
gusta, Me. įdėjo ilgą straipsnį, 
pavadintą “Lietuviai mėgsta 
Suv. Valstijas.” Rašoma pla
čiai apie įtaką, kurią darą Lie
tuvoje sugrįžę iš Amerikos lie
tuviai. Tokių esą apie 100,000. 
Jie priduotą pačiam Kaunui 
Amerikųs miesto išvaizdą, .fie 
uždedą didžiuosius biznius ir 
bankus, jie užimą valdžiavie- 
tes.

* * *
Brooklyn Eagle” įdėjo la- 

prielankų informacinį
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Socialistu Partijoje sekretoriaus

NACIONALIO VYKINAMOJO 
KOMITETO SUSIRINKIMO 

TARIMAI.

Yorko valstijos 
Merrillo kas dėl 
deracijų mokamų 
ir kuopinių duoklių paskaidy
ti o.

kalbinių fe-
valstijinių

Buffalo, N. Y., liep. 15-16 d., 
1922 m.

(Tęsinis)

Įnešimas: Kad butų įsakyta 
Vykinamajam sekretoriui duo
ti vietos kiekvienoj “Socialist 
World” laidoj raštui parūpin
tam Jaunuolių skyriui. Priim
ta.

Įnešimas: Kad įnešimas, kad 
draugai esantieji partijos ir ly
gos nariais mokėtų tik vieną 
duoklę, paduotas komitetui 
Nacionalės konvencijos Cleve- 
lande, butų įteiktas Vykina
mam sekretoriui su nurody
mu, kad tokių draugų duok
lės butų numažintos, tokių 
dvilypių duoklių apštis ir su
rinkimo būdas batų paliktas 
susitaikymui tarp Vykinamojo 
sekretoriaus ir Nacionalio Jau
nų Socialistų Lygos direkto
riaus. Priimta.

Kalbinės

Duota žodis dr-gui Sokolow- 
skiui, kurte 
kaipo brolinis delegatas 
lenkų susivienijimo.

. Vykinamam sekretoriui bu
vo įsakyta atsakyti patariant 
permainų valstijinių ir vietinių 
organizacijų dalinime, kuriam 
galė yra aiškiai suteikta pri
imtame įnešime.

Kadangi vietos komitetas 
buvo kvietęs komiteto narius 
kalbėti minios susirinkime, tai 
posėdis tapo pertrauktas iki 
septintadienio ryto 10 valan
dos.

Septintadienio rytmetinis 
posėdis.

Roewer išrinkta pirmsėdžiu.
Perskaityta laiškas nuo drg. 

Josima Liebennano apie New 
Yorko kuopos priimtą rezoliu
ciją sąryšy su Wisconsino par
tijos neištesejiimi nominuoti

senatorius.

federacijos.

turėjo mandatą 
nuo 

Dr-gas

Kad butų priini- 
pareiškimas:

Kad Vykinamasis Komitetas 
pastebi Wisconsino Socialistų 
Partijos aiškinimą apie savo 
negalėjimą nominuoti kandi
datą opozicijon Robertui M. 
La Follette’ui.

Įnešimas: 
tas sekamas

Susivienijimas dabar esančios 
galėj savo konstitucijos išly
gomis pripažįsta Jungtinių

butų įsakyta duoti 
mus įsakymus 
jos 
tos<

stovaujančia darbininkų kla
sei ir šitos šalies tarptautinio 
socializmo idealams ir pra
dams ir savo Vykinamojo Ko
miteto vardu siūlo 'Lenkų Su
sivienijimo paramą ir prisidė
jimą ateinančiame vajuj.

Įnešimas: Kad pasiulinimas 
butų priimtas su padėka ir 
kad vykinamam sekretoriui 

atatinka-
partijos valsti- 

ir vietų organizacijoms 
vietose, kur randas^, len- 
susivienijimo skyriai kas 

>ekiningo veikimo metodų. 
Priimta.

Įnešimas: Kad Vykinamasis 
sekretorius butų pats vienas 
komitete sueigai su Susivieniji
mo viršininkais tolesniam bro- 
linių santykių palaikymui ir 
sustiprinimui ir pasirupininiui, 
kad Susivienijimas galutinai 
prisidėtų kaipo tiksli Partijos 
federacija. Priimta.

Italų federacijos 
sekretoriui, dr-gui 
Valenti buvo leista
jis pareiškė apie savo federa
cijos padėtį, prašydamas nu- 
mušimo ir atskaitymo duoklių,

ir sek

ir Vla- 
ir drau-

Girolamo 
kalbėti ir

toms

sok-
sn-

buotis ir leisti savo oficialioj 
organą.

Vykinamasis sekretorius pa
reiškė apie sąlygas kitose fe
deracijose ir sutinkamas kliū
tis gavimui greitų pareiškimų 
ir duoklių nuo atskirų federa
cijų Nacionalei ir valstijinei 
raštinėms.

Įnešimas: Kad vykinamam 
sekretoriui yra įsakoma pra- 

atatinkamoms fcdepaci- 
kad komitetas neturi 
atmesti konstitucines iš- 
liečiančias duoklių mo

koj imą ir nurodyti joms į tai, 
kad visos partijos organizaci
jos, uacionalė, valstijinė ir vie
tinė, taip kaip ir atatinkamos 
federacijos turi tą pačią kovą 
savo organizacijos užlaikymui 
ir būtinų lėšų surinkimui, kad 
prie dabartinio patvarkymo fe
deracijos moka tik ketvirtą 

lacionalių ir pusę vakstiji- 
ei vietinių duoklių moka- 
mglų skyrių ir atkreipti 
mę į tai, kad pinigai su

rinkti iš pardavinėjimo duok- 
linių ženklelių ne visi priklau
so federacijoms, bet kad dalis 
mokama kaipo “ nacionalinėsį 
valstijines ir kuopinės duoklės 
yra tų organizacijų nuosavy
be ir federacijos turi jas to
kiomis skaityti ir laikyti jas 
nepaliečiamomis. Priimta.

Laiškas nuo dr-go Gerbei*©, 
New loi

joms

niu 
niii

Komitetas mato, kad padė
tis VVisconsine buvo labai iš
imtinė ir sako, kad Wisconsi- 
no draugų elgesys prie jokių 
apystovų negali skaitytis pa
vyzdžiu ir kad Socialistų Par
tija yra griežtai nusistačiusi 
prieš visokį rėmimą, tiesiogi
nį, ar aplinkinį, kokio nors 
kandidato viešai tarnybai ku
rios nors partijų sųrtiše. Pri
imta.

Pertrauka iki 2 vai. po pietų.
Septintadienio popietinis 

posėdis.
Vykinamasis sekretorius pa

reiškė apie organizaciją.
Pareiškimas priimta 

retorini tapo įsakyta 
draugams Čabanui 
deckui, prie Forwardo
gams Erwinui bei Onealui prie 
Galio, paraginant juos prie dar
bo ir veiklaus garsinimo sąry
šy su vajumi nariams gauti.

Draugas Ben Blumenberg iš 
Michigano ir Connecticuto val
stijų -sekretorius Plunkett laiš
kuose prašė pagalbos 
valstijoms.

Įnešimas: Vykinamasis 
retorius yra įgaliojamas
teikti tokių pagalbą šitoms ir 
kitoms valstijoms, kokią gali 
ei-sti fondų stovis. Priimtu.

Laiškas nuo dr-go Shiplako- 
vo kas dėl rusų amerikiečių 
pramoninės korporacijos.

Įnešimas: Kad nebūtų daro
ma jokių žingsnių iki nebus 
gauta daugiau žinių. Priimta.

Laiškai: ,

Nuo Frank Sayers 1 kuopos 
sekretoriaus pasiuntinio, įtei
kiančio rezoliuciją. Sekretoriui 
pavesta atsakyti, kad pereitos 
konvencijos rezoliucija pasako 
Socialistų Partijos nusistaty
mą, kad komitetas ' neturi ga- 
ės rezoliucijos išlygas išplės

ti.
Nuo Dziennik Ludowy re

daktoriaus su kopija projekto 
atostogų darbininkams, kurį 
priėmė lenkų seimas. Apture- 
a.

Nuo ukrainiečių Soc.-Dem. 
Darbininkų Partijos Centraji- 
nio Komiteto sekretoriaus, kur 
prašoma pagalbos 
iems. Apturėta ir

Nuo 21 A. D., 
Sekretoriui įsakyta 
apštį brošiūrų, “ 
Emancipation” 
inui musų vielų
oms, jei patinkama kaina 

galima gauti iš leidėjų.
Įnešimas: Kad sekamas 

miteto susirinkimas butų 
komas Philadelphijoj rugsėjo

9 ar 16 d., Vykinamojo sekre- 
oriaus įsakymu.

Posėdis tapo užbaigtas.
Otto Branstetter, Sekr.

baduojan- 
atidėta. 
New York.

nupil’kti
The Next 
pardavinėj’i- 

organizaci- 
bus

Ko
lai-

ir uuo Nesv

Dėbso atvykimas Ūhicagon'
buvo tik ką išėjęs po pasikalbė
jimui visą valandą laiko. Dak
taras minė ir nusiminė. Septy- 

Didelius žmones parseina ap-lneli metai suėjo kaip jis matėsi 
saugoti. su Debsu! Ir dabai' jis vėl pra-

Jei koks generolas, ar gover- leido progą!
noras’ ar “. ■ Kauntės sekretorius pasigailė-
įsvažiuoja užsienin, tai su juo w priml.
eina drauge įstatymo suverenu-1 kad jig žį reikalli
mo atstovai, kurių prievole yra L už savo neIaimes. Jis 
saugoti ir gmti juos nuo smur- korektas nu0 spau.
to, neapykantos ar keršto Sinur-ltuvninkOj spaustuvninkas 

°* laukė rankraščio nuo jo. Dak-
Tam yra viena išimtis. taras galgjo nubCgti ir vieįjQ nu' 
Pereitą savaitę aplankė Chica- nejti, o ki,ti| atnešti.

gą vienas didelis žmogus. Jį Sekretoriui labai greitai rei- 
taipgi reikėjo saugoti. Ne nuo kgjo jis .lauk6. Daktaras ne
teršto. Ne nuo neapykantos. pargjo Jis pyko ir karščiavos. 
Jį teko gelbėti nuo ištiestų ran- Daktaro vis nėra. Ant galo jis 
kų tų, kurie jį myli. Amerikoj įelefonuoja spaustuvninkui, — 
yra tik vienas tokis žmogus. Gal taip> daktaras ten buvo ir ve ką 
būt tik vienas visam pasauly. L-pasak§:
Bugenius Viktoras Debs. <(J _ alio _ že! aš užmir.

Debsas atvyko j Chicagą per- L korekti}. Aš atnešiu. Pala,
eito penktadienio rytą. Apie jo įau rankraštį. Negaliu
atvykimą buvo pasklidę žinių, 
bet jis, vengdamas laukiamo su
plaukime minių stotyje, paėmė 
kitą traukinį. Pirmiausia jis 
apsilankė Partijos būklėje, o 
paskui nuėjo į Lindlahro gydy
mo įstaigą susiderėti <lel gydy- 
mos.

Įstaiga randas už trijų blokų 
einant pietų linkui nuo Partijos 
Nacionalinės raštinės. Debsas I 
įstaigoje buvo keturias dienas iri 
per visą tą laiką žingeidi minia 
ėjo tuos tris blokus į ten ir at
gal. Raštinėn jie atėję klausė. I 
“Kaip yra su juo?” o paskui I 
ėjo pro įstaigą, kad gavus pa
matyti bent tą namą, kuriame 
jis randas. Kaikurie veltui ban
dė įeiti vidun, nes įstaiga neįsi- 
eido, — bet dažniausia jie tik 
pasižiurėjo, pastovėjo ir gal ne
sąmoningai pasimeldė už jį.

Anksti pirmadienio rytą Deb
sas paspruko iš įstaigos ir nepa- 
tėmytas atėjo į Partijos raštinę 
atsisveikinti. Tą rytą jis važia
vo į Lindlahro sanatoriją Ehn- 
hurste, kur jis bus kelias savai
tes vienas atsiskyręs, kad pasi- 
liuosavus nuo nesveikatos, ku
rią jis gavo kalėjime. Jo pareiš
kimas buvo pilnas vilties ir mes 
dabar galime peržvelgti tas ke
turias dienas. Musų susirūpini
mo dalis pranyko. Debsas gal 
vėl pasveikti.

Ar buvo kada kitas žmogus 
taip mylimas, kaip jis?

Buvo kadaise žmogus, darbi
ninkas, daitydė—bet pala! Kal
bėsime. apie Debsą ii* Dėbso 
draugus. i

Vienas jų dirba prie Chicago 
Socialist laikraščio. Jis oficialiai 
yra skelbimų vedėjas, bet jis 
nesididžiuoja savo tarnyba. Jis 
siunčiamas nueina su reikalais, 
arba atlieka visokius nepatinka^ 
mus dąrbus ir jis neturi supra
timo kiek valandų turi turėti 
darbo diena. Kartais ateina ry
tas, kol jis darbą pabaigia. Ir 
retkarčiais jis pramiega ir»atei
na vėlai. Jie vadina jį “Dakta
ru”.

Pereito penktadienio rytą 
Daktaras pavėlavo ir kada jam 
atėjus pasakė jam, kad Debsas 
buvo, jis negalėjo sau dovanoti 
to, kad jis negavo jį pamatyti. 
Jis manė, kad tai yra atmokė- 
jimas jam už jo pasivėlavimą ir 
jis prisiekė, kad niekad daugiau 
to nebus.

Daktaras turi labai gerą drau
gą Herry. Bet Harry nėra Taš- 
tinės darbininku. Naktimis jis 
dirba valgykloj, o dienomis dir
ba socializmo labui. Kuomet jis 
miega, nieks nežino. Tai yra pa
slaptis.

Harry atėjo kaip tik į laiką, 
kuomet Daktaras sielojos ir sie
kuos paskutinį kartų. Harry 
pradėjo sielotis dar labiau negu 
Daktaras. Staiga abudu atsi
peikėjo atsiminę savo pareigas. 
Harry išlėkė šiaurinei! pusėn. 
Daktarui reikėjo nueiti į mies
tą. Jiedu persiskyrė ir už pen
kiolikos miliutų susitiko akys į 
akis ties Lindlahro įstaiga.

Daktaras pasitaisė. šešta
dienį atėjo anksti. Jis dirbo vi
są septintadienį. Bet pirmadie-

Bertha Hale White.

draugai, llarry davė jam gerą 
patariama, kad jis eitų namo ir 
išsimiegotų. Bet aldermahas 
būtinai reikalavo, kad jam duo
tų valgyti. Harry, kaip geras 
samaritonas, padavė jam kavos, 
bet tas pastūmė ją šalin ir rei
kalavo maisto. Kada Harry at
nešė jam maistą, aldermanaS 
juokadėja pakreikė jį asloje. Tą
syk Harry švelniai, bet griežtai 
priėjo prie jo, nuvedė pas duris 
ir parodė jam, kur išeiti. Al- 
dermanas išėjęs laukan atsisuko 
,ir pirštu grūmodamas pasakė: 
“Debsas m-a-nęs nebūtų metęs 
laukan!” Ir Harry susimąstė, ar 
jis ištikro nebūtų jo metęs.

rasti. Aš užmiršau apie jį. Aš 
užmiršau paimti transferį. Klau
syk — man teko eiti pro įstaigą 
(įstaiga visai kitoj pusėj nuo 
spaustuvės) ir matyti, kaip jis 
išėjęs atsisveikino su mokslei
viais — visi buvo ties durimis. 
Ir map užėjo noras su juo pa
kalbėti — ir aš kalbėjaus! Jis 
mane pavadino daktaru. Koks 

*1 tai žmogus. Kokia atmintis. Sa
kyk —jis mane pabučiavo. Deb
sas pabučiavo manę du kaltus. 
Koks tai žmogus! Septyneli 

| metai—” Bet sekretorius paka
bino klausiklį. Priežiūrai esant 
Daktaras pasveiks.

Bet vargšas Harry. Kažkas 
jį matė sėdint ant išmatų gurbo 
antroj gatvės pusėj prieš įstai
gą devintą valandą nakties. Kas 
atsitiko su valgykla, nežinia. 
Vienok ji tebėra, nes antrą va
karą musų miesto tarybos na
rys, kuris buvo tyrinėjęs Vols- 
teado aktą, užėjo į Harry’o val
gyklą. Nors jie ir nesutinka kas 
dėl politikos, bet šiaip yra geri

Ir nėra galo pasakoms, —pav. 
apie pabaigusiųjų klasę Įstaigo
je penktadienio vakarą. Fakul- 
tas pakvietė Debsą kalbėti mo
ksleiviams, o jis atsiprašė nuo 
kalbėjimo. Paskui moksleiviai 
kvietė jį. Kažkas buvo pataręs, 
kad jis tik pasirodytų estrado
je, bet Debsas nesutiko. Gabaus, 
jie pasakė jam, kad moksleiviai 
atsisako apleisti svetainę nepa
matę Dėbso. Tai buvo per daug 
Debsui ir todėl jis išėjęs kalbė
jo jiems apie jų pragumus pasi
tarnauti visuomenei.

Kauntės skeretorius įsigeidė 
gauti Dėbso paveikslą, kuris bu
vo įdėtas viename miesto di
džiųjų laikraščių. Kada jis nu
ėjo paprašyti jo, tai vyras prižiu-

rintis klišes, išsivedė jį laukan ir 
paklausė, “Pasakyk man teisin
gai, kaip jo sxseikata?”

Bet tie vargšai, kurie lanks
čiai vaikščiojo po Ashlando bul
varą gali sulaukti savo noro iš
sipildymo. Debsas mano galė
siąs Partijos savo subrendimo 
apvaikščiojime White City j e, 
liepos 30 d. Tai bus gal vienin
telis jo viešas pasirodymas, kol 
jis bus Elmhurste.

Nepaprastas dalykas. Pirma- 
dieno rytą mums besikalbant 
apie Dėbso atsilankymą mus at
sisveikinti, telefonas suskambi
no. Tai buvo judamų paveikslų 
firma, kuri nori filmuoti Socia
listų Partijos metinį apvaikščio- 
jimą su Eugenijų Debsu, kaipo 
potraukio žvaigžde. Kaip tokie 
dalykai atsitinka? Nei vienas 
nesvajojo, kad jis galėtų atsilan
kyti, bet tie žmonės tur būt 
jauste nujaučia.

Chicagos socialistai yra ant 
galų pirštų. Jie jaučia savo di
džiojo vado artumą. White Ci
ty j e liepos 30 d. bus gaunama 
tik stovima vieta.

1 DR. A. MONTVID 
'Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephono Central 3362
1824 Wabansia Avė.

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

“Matui kaip greitai Jisai nustojo 
verkti. A& tik ką daviau Jam dožą

BAMBINO
Valsbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino Jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietčjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu ! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
35c. aptiekosę. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

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

Visų Žiniai
Skaitome reikalingu pranešti visuomenei, kad ke

liame savo ištaigą iš 3331 So. Halsted St. * 
• X

l

3335 South Halsted St.

Kaip jau visiems yra žinoma, kad užsiimam namų pirkimu, 
pardavimu, pinigų į visas pasaulio dalis siuntimu, laivakorčių 
pardavojimu, visokių legališkų raštų pagaminimu ir prieg to įstei- 
gem senai pageidaujamas Apsaugos Dėžutes (Safety Box). 

— <i ’ * ’ *•* v i*

Įsitėmykit musų naujų antrašų, o mes iš savo pusės pasi
stengsime teisingai patarnaut, kaip kad iki šiolei.

Su aukšta pagarba,

M. J. KIRAS CO.
REAL ESTAI E

3335 South Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1311
J. HERTMANAVICZIUS 

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III.

20*ti Metai Biznyje 
ATLIEKA: 

Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

Įstok į musų 
“Įsigyk Nuosavų Namų 

Kliubą” 
šiandien

Narystė Veltui 
“Paskolos”

Ant atsišaukimą paskolos ant 
savo namų, urnai atidą atkrei
piame.

Iowa State Savings 
Bank

Sioux City, Iowa 
Namų Paskolos Bankas

Puikiausis visokių rūbų siuvėjas, 
ant užsakymo pasiuva pagal mierą 
ir vėliausią madą, kaip vyrams, 

taip ir moterims.
Valau ir prosinu

Simon Juškevičius
9243 RtiKsell ir Westminster Str.
X ' DETROIT, MICH.

OIOIOIOIO; .oro

Kur seniausia, 
Ton geriausia.

SENIAUSIA

AūBnturA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu 4tursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

“VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spaus’dina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir 

juokij skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
Lietuvoje ...........  4.50

turi

Pirkite ”Vienyb5s’, Ben
drovės serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

ReikcMiukite platesnių 
formacijų apio viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Tu- 
ra- 

rci-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN
VIENYBE PUBL 60
193 Grand St.

Brooklun, N. Y.
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Darbo valandos geležies 
ir plieno pramonėj

Vėliausia Jung. Valst. Darbo 
Skyriaus pareiškimas per savo 
Darbo Statistikos biurą apie są
lygas geležies ir plieno pramonėj, 
paduotas dabar spaudon, parodo, 
kad žymi permaina tapo padaly
ta darbininkų darbo valandose 
tarp 1910 m. ir spalio ničn. 1920 
m., paskutinių skaitmenų pa
reiškimo dienos.

1910 m. 12 valandų dieną pa 
prastai dirbo darbininkai svar
biausiuose gaminamuose visų 
skyrių užsiėmimuose, išskiriant 
lakštines ir skardines gamyk
las, žiedyklas, ir keli augštai iš
lavinti bessemerinio katilo dar
bininkai. ! J H [f liR

Vienok reikia gerai žinoti, kad 
12 valandų i dieną nevisuomet 
reiškia 12 valandų darbo.

Prie pučiamųjų' didkrosnių 
darbo būdas reikalauja beper- 
stoginio operavimo. Šitame pra
monės skyriuj be 12 valandų į 
dieną 1910 m. apskritai buvo dar 
7 dienų savaitė, padaranti 84 
darbo valandas. Daugelyje ga
myklų buvo ir tebėra įprasta 
dalinti 24 valandas į pakaitas is 
10 ir 14 valandų, 11 ir 13 valan
dų, ar kaip kitaip, bet kadangi 
darbininkai kas savaitė mainosi 
pakaitomis, tai vidutiniai pasi
daro 12 valandų diena.

1910 m., biuro skaitmenimis, 
75 nuoš. darbininkų prie pučia
mųjų didkrosnių vidutiniai dir
bo 84 valandos per savaitę, bet 
tais metais pradėta įvedinėti į- 
vairios pagelbinės sistemos, ku
rios daugeliui darbininkų pada
re vieną dieną savaitėje liuosą, 
taip kad 1915 m. tik 41 nuoš. 
visų darbininkų prie pučiamųjų 
didkrosnių nuoiatai dirbo 7 die
nas po 12 valandų, o 1920 m. ši
tas nuošimtis sumažėjo iki 29. 
Dvyliką valandų po 6 dienas sa
vaitėje dirbo didelis skaičius 
pasilikusių darbininkų, taip 1910 
m., taip 1915 m. ir nei vienas 
nedirbo mažiau kaip 9 valandas 
į dieną. 1920 m. 11 nuoš. visų 
darbininkų prie pučiamųjų did
krosnių dirbo 12 valandų į die
ną pakaičiui po 6 ir 7 dienas sa
vaitėje be 29 nuoš. pažymėtų 
augščiau lig- šiol tebedirbančių 
po 12 valandų į dieną, 7 dienas 
savaitėje, taigi 63 nuoš. tebedir
bo po 12 vai. į dieną po 7 ar 6 
dienas savaitėje.

Vienok žymi permaina įvyko, 
įvedus tam tikram darbininkų 
skaičiui 8 valandų dieną, kurią 
1920 in. dirbo 17 nuoš. darbinin
kų po 7 dienas savaitėje ir 1 
nuoš. po 6 dienas savaitėje. To
dėl įvedimas 56 valandų savai
tėje yra sumažinimu 84 valandų 
savaitės.

1920 m. 30 nuoš. darbininkų 
prie atviro žaizdro dirbo 8 va
landų pamatu, palyginti su 1 
nuoš. dirbusių 1910 m. Tas su
mažino 12 valandų dirbančių 
darbininkų skaičių prie atvirųjų 
žaizdoj apie nuo 80 nuoš. 1910 
m. iki apie 50 nuoš. 1920 m. 
Trečdalis visų darbininkų dir
bančių prie atvirųjų žaizdoj pa
prastai dirba 7 dienas savaitėje.

Darbas žiedyklose eina tik 6 
dienas arba 6 dienas ir 5 naktis 
savaitėje ir žiedikai, taisytojai, 
žemių maišytojai dirba truputį 
daugiau kaip 9 valandas į dieną. 
1920 m. sako 65 nuoš. žiedyklų 
darbininkų dirbę mažiau negu 
60 valandų savaitėje, 20 nuoš. 
dirbę 8 valandas į dieną ir apie 
tiek juodadarbių ir neišlavintų 
darbininkų dirbę 12 valandų į 
dieną.

7 dienų savaitė įvairiose ko- 
čyklų mšyse, išskiriant kočyklą 
Blooming Mills’e, per 11 metų 
laikotarpį buvo retas dalykas, o 
12 valandų diena visose kočyk- 
lose buvo retesnė negu geležį 
liejančiuose ir plieną gaminan
čiuose skyriuose. Tarp lakšti
nės ir skardines gamyklos dar
bininkų 1920 m. mažiau negu 10 
nuoš. dirbo 12 valandų į dieną ir 
nuo 60 iki 70 nuoš. dirbo aštuo- 
niavalandinėmis pakaitomis* ši

tuose dviejuose skyriuose darbi
ninkai prie karščio kas savaitė 
vidutiniai išdirba 42 2/3 vai., 
arba 45 1/3 valandos, vadinas, 
trys pakaitos per savaitę išdir
ba 6, 5 ir 5, arba 6, 6 ir 5 eiles.

Detroito gintos.
Anthony Rubakovski ir 

Louis Czorney užsimokėjo pa
baudos po $200 už nešiojimąsi 
ginklų su savim. Jiedu teisino
si teisėjui P. W. Marsh, kad 
jie esą streiklaužiai ir savo 
apsigynimui nuo streikierių ne
šioju ginklus, bet teisėjas ne
kreipė į tai domės ir nubau
dė. Jiedu atvykę iš Chicagos į 
Detroitą kad pasipinigavus 
laike gelžkeliečių streiko.

Iš Chicagos atvyko į streiko 
vietą daugel streiklaužių. Jų 
tarpe randasi ir lietuvių. Štai 
vienas žmogus sėdėdamas prie 
gelžkelio pamatė einant gelž- 
keliu porą vyrukų. Staiga jie
du apsistojo, apsidairė ir pra
dėjo kalbėtis tarp savęs lietu
viškai. Vienas jų patvirtina, 
esą “lietuviškai niekas nesup
ras.” Kalboje jiedu išsireiškė, 
kad jiems į pagalbą pribusią 
iš Chicagos dar keli vyrai, ku
rių jie ir vardus suminėjo. 
Girdi, jie esą labai smarkus ir 
vikrus peštynėse, tuomet ne
reikėsią bijotis jokių streikie- 
rių.

Lietuviai streikieriai tegul 
apsisaugoja tokių gaivalų.

Ties kampu Woodward ir 
Alexandrine gatvių tapo su
gautas didelis vežimas su Ka
nados alum. Išviso konfiskuo
ta 6,288 buteliui alaus. Veži
kas Lois Montry, jaunas vai
kinas, suimtas teisinosi, kad 
jis nežinąs ką vežęs. Policijan- 
tai juokdamiesi liepė jam va
žiuoti policijos nuovadom Iš 
to matyt, kad Detroite nela
bai trošku vasaros metu, nes 
kanadinio randasi pakanka
mai.

Nežinomi piktadariai palei
do keletą šūvių į Dr. Buchanan 
gyveninio vietą ir pro langų 
įšauta keletas kulipkų. Polici
ja visą naktį budėjo dėl pik
tadarių, bet nieko nesugavo.

Ant Dr. Buchanano gyvybės 
jau antru kartu padaryta pasi
kėsinimas, dėlto daktaras ma
no visiškai apleisti Detroitą.

Inžinierius G. Zahnizer išma
tavo, kaip toli nueitų laikro
dis, jei su kiekvienu pasisuki
mu ratelio ant tiek jis pasis
tumtų priekyn. Jo apskaity
mu, laikrodis nueitų vieną pė
dą per keturias minutes, arba 
vieną anglišką mylią per 16 
dienų.

Bellevidere, III. šešiosdešimts 
keturi žmonės paskolino dalį 
savo odos, arba davė nulupt 
savo odos gabalėlių, kad pa
dengtų 343 keturkampius co
lius apdegusio kimo 15 metų 
merginos Helen Hoage. Merge
lė baisiai apdegė įvykus eks- 
pliozijai. Daktarai turi vilties, 
kad toji operacija pavyksianti 
ir mergelė pasveiksianti.

—Vėlė.

PLĖŠIKAMS TEKO -1,500.

Plėšikai įsilaužę - į A. L. 
Kempei namus, 6503 Lake- 
view avė., išnešė drabužių ir 
brangakmenų daugiau 1,500 
dolerių vertės.

Specialiniai laiškai nebus išr 
nešiojami naktį.

WASHINGTONAS, liepos 25. 
— Sulig naujo pašto patvarky
mo, specialiniai laiškai, kurie 
ateis į paštą po 11 vai. vakaro, 
nebus išnešiojami adresantams 
iki 7 vai. ryto.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
Universal Chemical Co.
šėrininkams pranešimas.
šiuo pranešama Universal 

Cluunical Kompanijos šeri n in
kams, jog visuotinas šios kom
panijos šėrininkų susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 2 d., La Šalie 
Hotelyje, Chicagoje, ir prasi
dės 12 vai. Susirinkimas tu
rės išrinkti naujus direktorius, 
turės priimti rezoliuciją apie 
paėmimą savo glohon Bingol 
Chemical kompanijos, ir nu
tarti apie užrubežio Koncesi
jas. Negalintįs atvykti turi 
prisiųsti “proxy” kompanijos 
sekretoriaus vardu.

Universal Chemical Co. 
Dr. A. IL. Davidonis, Sckr.

VISI RENGIASI SOCIALISTŲ 
PIKNIKAN.

Pastaruoju laiku, kaip ten
ka pastebėti, Chicagos lietuvių 
darbininkų tarpe, ypač labiau 
susipratusių, eina didelis bruz
dėjimas. Beveik visur, kaip 
dirbtuvėse, namie, gatvėse, 
taip ir pasilinksminimo vieto
se, galima pastebėti darbinin
kus su dideliu žingeidumu ir 
nekantrumu kalbant apie Cook 
kauntės Socialistų “iBirthday 
Party” pikniką, kuris įvyks ne
dėlioję, liepos 30 dieną, White 
City, ir apie Naujienų pikniką, 
kuris įvyks rugpiučio 6 dieną 
Gardners darže. Bodos, kad 
visi darbininkai lyg ką tokio 
nepaprasto nujaučia.

Ir reikia pasakyti, kad dar
bininkai ne be reikalo taip ne
kantriai laukia tų piknikų. 
Nes juose, kaip girdėt, darbi
ninkai turės ne tik daug pasi
gerėjimo, bet taipgi iš progra- 
mo jie galės daug naudingų 
darbininkams dalykų pasimo
kinti bei sužinoti. Nes šiuose 
piknikuose žymiausieji kalbė
tojai aiškins darbininkams 
svarbiausius šių dienų klausi
mus, būtent, ką darbininkai 
turi daryti, kad pagerinus sa
vo būvį, pasiliuosavus iš po ka- 
p i ta lizino vergijos; ka<l iško
vojus -tokias sau teises, kurios 
leis darbininkam^ žmoniškose 
sąlygose gyventi. Šie klausimai 
ir aibės kitų, liečiančių darbi
ninkų reikalus kaip tik ir yra 
svarbiausi darbo žmonėms 
klausimai, kaip šioj šalyj taip 
ir visame pasaulyj.

Tikimąsi, kad darbininkai 
mokės tinkamai nepaprasta 
proga pasinaudoti, nes tokių 
progų labai retai pasitaiko.

—M. K.

IR LIGA NUO TEISMO 
NEIŠGELBĖJO.

Kiek laiko atgal Artons 
Smith tapo sugautas vagiant 
svetimus daiktus. Jis buvo are 
štuotas ir patupdytas džėlon. 
Cypė j jis bebūdamas susirgo 
ir atėjus laikui stoti teisman 
jis negalėjęs. Tcčiaus jis nuo 
to neišsigelbėjo. Teisėjas atė
jęs kalėjiman atliko tardymus 
prieš jį cypėj. Jis vis viena ga
vo 40 dienų kalėjimo.

Dabar jis bus laikomas kalė
jime ir tuo pačiu kartu gydo
mas.

MERGAITĖ BEŽAISDAMA 
SUSIDEGINO.

Keturių metų amžiaus Mary 
Romostmos, 922 Polk gat., 
mirtinai susidegino kai jai 
žaidžiant ugnimi jos drabu
žėliai užsidegė.

TAI BENT NEDRĄSAUS 
BUTĄ.

Martin J. Yeldham, 72 m. 
amžiaus, 3505 jW. Congress 
gat., suvirš 40 metų išdrauga
vęs su “mergina” Mrs. August 
B. Bacon, 62 m. amžiaus, ir 
per visą tą laiką jis mylėjęs ją, 
bet neturėjęs “drąsos” tatai 
prisipažinti jai. Jis vis laukęs 
“progos” pareikšti jai savo

NAUJIENOS, Chicago, 111.

meilę. Jis gerai žinojęs, kad 
laimė lik sykį ateina ir jei 
duris uždarytos esti — jos ne
matysi..., Jis tatai žinodamas 
visą laiką buvo prisirengęs ir 
tik laukė kada ta laimė į jo 
duris paklebens.

Ir jis neapsiriko. Jis sulaukė. 
Dabar jiedu jau gavo “laisnę” 

i rengiasi 
į Pietinę Ameriką 

“saldaus mėnesio.”

apsivedimui, ir jau 
važiuoti 
praleisti

SUVAŽINĖJO POLICISTĄ.
Kampe Lake Shorc drive ir 

Fullerton avė. motorcyklinis 
policistas Robert P. Gibbons, 
32 m. amžiaus, 6235 Glenwood 
avė., tapo mirtinai suvažinėtas, 
kai jo motorcyklas susidūrė su 
“taksi kab”.

IŠBADĖJĘ! VAIKAI IŠGELBĖ
JO TĖVĄ NUO KALĖJIMO 
Kiek laiko atgal Eugene Sal- 

tzman, 1755 Clybourn avė., ta
po sugautas vagiant keturis 
maišelius bulvių. Užvakar bu
vo jo bylos tardymas. Jis gavo 
25 dol. pabaudos. Kadangi jis 
tiek pinigų neturėjo, tai jam 
bausmė buvo pakeista kalėji
mu. Bet jo žmona ir penkio
lika vaikų, vyresnysis 19 metų 
amžiaus, atėję teisman ėmė 
teisėjo maldauti, kad jis nesių
stų jų tėvo kalėjimai), nes ki
taip jiems gręsias badas. Be 
to, jie teisėjui priparodė, kad 
jų tėvas jau nuo senai negalįs 
gauti pastovaus darbo ir todėl, 
kad apsiginus nuo bado, bu
vęs priverstas eiti pasivogti 
nors bulvių. Teisėjas vaikams 
patikėjęs ir jų nepasiuntė džė
lon, bet padėjo tik ant proba- 
cijos. •

SUVAŽINĖJUS VAIKĄ;
PAVYKO PABĖGTI.

|Leo Bubi n, 25 m. amžiaus, 
1236 So. Tripp avė., jo žmona 
ir brolėnas, ir G. Kuzniksky, 
22 m. amžiaus, 1519 So. 
Springfield avė., tapo areštuoti 
po to, kai jie suvažinėję 11 m. 
amžiaus vaiką Ethvin • Fell, 
1251 So. Kominsky, avė., nu
vežė jį į Douglas Parką ir ant 
žolės palikę jį bandė pabėgti.

Jie jau prisipažino vaiką su
važinėję ir, dėl bijojimo poli
cijos, palikę jį Douglas Parke. 
Bet jie yra kaltinami dar kito 
žmogaus suvažinėjime, prie ko 
jie dar neprisipažino.

Jie bandė paberti į Daven- 
port, Iową, bet Dekalb, 111., ta
po areštuoti. Mat policijos bu
vo įsakyta artimesnių mieste
lių policijai areštuoti 
žmones, kurie važiuos 
mobiliais su 
lempomis.

Policijos galva 
buvo paskyręs 250 dol. 
kas suareštuos arba 
policijai kas tą vaiką 
nėjo.
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ROSELAND.
Atsakymas Aušros Svečiui.
Roselando Draugijų Sąryšio 

delegatų susirinkime liepos 11 
d., 1922, perskaityta koresp. 
iš Naujienų Nr. 142 su antgal- 
viu, “Aušros knygynui gręsia 
pavojus”. Delegatai vienbal
siai pripašino, kad minėta krr- 
respondencija yra neteisinga ir 
nutarė, kad valdyba parašy
tų atsakymą.

Neteisybės yra sekančios:
1) Rašoma, kad Aušros kny

gyną extra kairieji naudoja 
sau. Tas netiesa. Nė viena 
draugija nė grupė neturi pir
menybės, nė tvarkyme nė nau
dojime Aušros kambarių. Prie 
Draugijų Sąryšio priklauso 15 
draugijų ir visos turi po 3 de
legatus. Dienų, kurias drau
gijos pasiskiria, be. jų sutiki
mo nieks negali išmainyti 
neduoti. Likusias dienas 
mos sezonu išnaudojama 
kykloms. Argi tai bloga
gu nedėldieniais apie 70 vaiku
čių mokinosi lietuvių kalbos ir 
rašybos, o šiokiais vakarais su
augusieji?

2) Pasakyta, kad protokole 
neteisingai užrašyta, kur vieną 
ypata norėjus pasiaukauti, bet 
jos nepriėmę, o kitą pasamdę 
užmokėdami $10.00. Čia sa
kyta ir nedasakyta. Dalykas 
štai koks. K. P-čius rugsėjo 
13 d. 1921 m., delegatas nuo 
L. S. M. Ratelio, savo ypatos 
vardu pasiūlė muziką už pu
sę kainos businčiam Aušros 
vakarui; delegatai priėmė. 
Bet po baliui komisija prane
šė, kad ne tik nebuvo už pusę 
kainos, bet $2.(X) brangiaus pa
ėmė kaip kiti. Tuo delegatai 
pasipiktino ir išnešė papeikimą 
ir nutarė visoms draugijoms 
pranešti. Kuomet antras va
karas buvo rengiamas, tai 
balandžio 2 d., 1922 m., tas 
pats K. P. pasiūlė komitetui 
muziką už numažintą kainą. 
Bet komisija atmetė patėmy- 
dama, kad prijadėto
nesilaiko ir jau sykį suvylė su 
prižadais. Tuomet K, P. įnešė 
papeikimą delegatų sūsirinki- 
me komisijai, kad jo pasiuli- 
jimo nepriėmė. Bet delegatai 
atmetė papeikimą ir dar iškė
lė j aikštę, kas buvo skleidžia
ma draugijų susirinkimuose, 
ir agituojama atsimesti nuo 
Sąryšio. Ir kadangi nekurie jų

TeL Kedrie S*02 i?

M14-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Loala 

DHICASO, ILL.

buvo delegatai į Sąryšį, kurie 
atėję jokio darbo 
ir tik 
kurie 
siųsti 
kuriai

neapsima 
skundus neša ant tų, 
dirba, todėl nutarta pa* 
papeikimą tai draugijai, 
jie atstovauja, pažy

mint, kad ir dar nekurie na
riai išeina prieš tą įstaigą, prie 
kurios jie priklauso.

Čia lai ir yra tas branduolys, 
dėl kurio pradėjo šaukti, ra
šyti apie pavojų, bet ne iš tos 
pusės, iš kurios reikėtų.

3) Primetama, kad vakaras 
mažai pelno davė, lodei, kad 
už programą bereikalingai iš
mokėję. Argi? Buvo mokėta 
lik Bušų šokikų grupei, ir

----------- ,------
( ląsa ant 7-to pusi.)

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. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III. 
__ ___ ________ _______________ 1/

DETROIT, MICHIGAN
/— ' ' 111 IS

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

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.

v

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Markei 4526

HIIIIIII lllll tl'l • lllllll IIIKI.IIIIIIIIIIIIIIIIIII EDUI E3OIIIIIIIHIIIIHIHIIIHII

CATARRH
OF THE STOMACH

mnn
CANT ENJOY LIFE 

with a sore, sour, bloated stom- 
ac}lt Food doea not nourish.

Instcad it is a source of tnisery, causing 
pains, belcliing, dizziness and head- 
achec.

The person vvith a bad stomach 
should be satisfied vvith nothing less 
than permanent, lasting relief.

4J The right remedy will act upon the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poiions 
and strengthen every bodily funetion.
•J The large number of people who 
have successklly used Dr. Hartman's 
famous medicine, recommended for all 
catarrhal conditions, offer the strongest 
possible endorsement for 

Pe-ru-imA
IN SERVICE FIFTY YEARS

TABLETS OR LIQUiD
SOLO EVERYWHERE

nn rHTnr*'’,iTTWi rm EEH2Z

Tamsta 
i 

Paakstink savo odą! 
Paprašyk savo mo

ters, kad Lifebuoy mui
lą padėtų į maudynę.

Didelis RAUDONAS šmotas

Pėtnyčia, Liepos 28 d., 192k

ŠIANDIE PINIGŲ f
KURSAS

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

arba
435 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

State Bank—
Clearing House Bank 

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

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

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

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 nedčldienius.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kalio
’ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPN1GKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, I1L 
Tel. Boulevard 5913 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.
......... .. >■ .lll.Įfc.................  .
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to puslp.)

nieks jų nepaėmė be delegatų 
žinios. Bet štai delko mažai 
pelno davė, kad buvo agitaci
ja varoma prieš Aušros kny
gynų, skleidžiant melus, kaip 
ir minėtoj korespondencijoj, ir 
nekurie tiek toli, nuėjo, kad 
apsiėmę darbininkais prieš pat 
atidarymų svetainės atėjo, pa
sižiurėjo, pasitraukė ir neatėjo 
(langiaus, net ne pranešę kad 
neateis. Aišku, kad tokie dele
gatai laikinai pakenkė Aušrai. 
Bet draugijų nariai sužinoję 
tiesų nuo kitų delegatų apie 
tuos metus nusigrįžo visiškai 
nuo ty demoralizuotojų ir jau 
išvažiavimų karštai rėmė, taip 
kad tas išvažiavimas da.Vė pel
no apie 200 dol.

4) Primetama, kad Aušros 
valdyba šeimininkauja taip, 
kad tuoj pinigų pritruks pa
laikymui Aušros knygyno. Bet 
nenurodoma kus, kaip. Nuro
dykit nors vienų centą kur bu
tų valdybų išmokėjus apart 
rendos ir skiesos? Neprirody- 
sit. Arba nurodykit nors vienu 
atsitikimų, ' kur valdyba atliko

žfstamuS, be skirtumo ar jie 
priklauso prie LSS. 137 kuopos 
arba ILSM. Ratelio ar ne, nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti jo 
išleistuvių vakarėly]. Taipjau 
ir publika yra kviečiama gau
siai dalyvauti.

Reikia pažymėti, kad atsi
lankiusieji turės tikrai daug 
pasigėrėjimo.

—Komitetas.

MĖGINA LĮSTI Į DRAUGIJĄ, 
KURIĄ ŠMEIŽĖ.

Skaitydamas “Vilnies” 58 
mini, randu antgalvį “Atviras 
laiškas Dr. A. Moritvidui,” po 
kurio pasirašo V. Prusis. V. 
Prusis tame laiške įtaria Dr. 
Montvidą neteisingu, o pats 
save stato nekaltu ir teisingu. 
Dalykas tame, kad V. Prusis 
norėdamas įstoti į Chicagos 
Lietuvių Draugijų Savitarpines 
Pašalpos turėjo eiti egzam i min
tis pas draugijos daktarų A. 
Montvidų ir, kaip pats V. P. 
sakosi, daktaras suradęs^ kad 
jo širdis per greit muša, bet 
delko nesakąs.

Čion aš nebandysiu teisinti 
dr. A. Montvidų, nei kaltinti 
V. Prusio, bet perstatysiu da
lykų, kad skaitytojai suprasiu, 
taipgi suprastų ir V. Prusis.

PRANEŠIMAI
Sandaros 25 kp. piknikas su progra

mų įvyks nedėlioj, liepos 30 d., Be- 
verly Hills kalnuose. Piknikas prasi
dės 2 vai. po pietų. Programo turi
nys susidės iš prakalbų ir žaismių. 
Prakalbose dalyvaus sandariečiai vos 
iš Lietuvos sugrįžę. Jie papasakos 
apie dabartinę padėtį Lietuvoj. Už 
pasižymėjimą žaismėse bus duoda
mos dovanos. Važiuokit Ashland Av. 
87 karu iki galui linijos ir eikit į va
karus iki vietai. — Siedinai kviečia, 
visus — Komitetas.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių mėnesinis 
susirinkimas įvyks paskutiniame sėk- 
madienyj, šio menesio, liepos 30 d., 10 
vai. iš ryto, Aušros kambariuose. Vi
si direktoriai malonėkite atsilankyti 
laiku, nes yra daug svarbių dalykų 
apsvarstymui.

— jonas Tamašauskas, seki’.

Liet. Neprigulmingo Kliubo susirin
kimas bus laikomas subatoj, liepos 29 
d., 7:30 vai. vakarą Ūkelio svetainėj* 
po num. 3436 So. Auburn Avė. Drau
gai, malonėkite pribūti, labiausia tie, 
kurie atsilikę su mokesčiais.

— J. Vainauskas, rašt.

Jaunimo Orkestrą, vadovaujama 
Juozo Grušo rengia išvažiavimą į 
Righ lando daržą arti šv. Kazimierė 
kapinių. Išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
liepos 30 d. Nariai, nežinantieji kaip 
nuvažiuoti, susirinkite pas Juozą 
Grušą, 3147 So. Halsted gat. apie 11 
vai. rytą. — Komitetas. 1

įSRENDAVUJiMUI
RENDAI 1973 Canalportį Av., 

2-as aukštas, 6 kambariai, nau
jai ištaisyta, $18.00 j mėnesį. 
Loveli, 203 So. Western Avė. 
Phone West 0588.

JIESKO KAMBARIŲ”
JIEŠKAU kambario vienam 

vaikinui ,Ųiri būt švarus, ant 
Brighton, 18 gatvės dištrikte ar 
North Sidėje. Jonas Maraskas, 
3658 Douglas B'lvd. Tel. Lawn- 
dale 6146.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

REIKIA paprastų darbininkų. 
Nuolatinis darbas, gera užmo
kestis :

AERMOTOR COMPANY, 
2555 Fillmore St.

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA tuoj gero patyrusio 

bučerio.
219 E. 115th St.

REIKIA grinderių (tekinto-, 
jų) į foiindrę. Nuolatinis dal
bas, gera užmokestis.

AERMOTOR COMPANY, 
2555 Fillmore St.

REIKIA DARBININKU

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

COOK & RUBEN, 
2648 W. Rdosevelt Rd.

x '

PARDAVIMUI restaurantas 
arba mainysiu ant automobi- 
liaus. Atsišaukit, Naujienos, 

1739 So. Halsted St., 
No. 75.

PARDAVIMUI GROSER ŠTORIS 
ir nption stock. Geroje vietoje prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios ir dviejų 
mokyklų. Priežastį pardavimo, patir
site ant vietos.

4536 So. Hermitage Avė.

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 Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halstėd St. num. 135.

PARDAVIMUI SALIUNAS. YRA 
ir pragyvenimui kambariai; pikni
kams daržas ir 10 piknikų yra išrenda 
vota. Parduosiu visai pigiai.

658 W. 123rd St., 
West Pullman, III.
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PARDAVIMUI saliunas.
Kreipkitės:

6758 S. Halsted St.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prio savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.'

DIDELIS BARGENAS
Ant West Sides, pardavimui dviejų 

aukštų muro namas. Iš priešakio po 
6 kambarius, o iš užpakalio po 4 kam
barius. Elektriką, gasas, vanos ir 
didelis cimentinis beismantas po visu 
namu. Rendos neša į mėnesį $100.00. 
o parsiduda tik už $9,206.00. Ir da
bar randasi iš fronto ant antrų lubų 
tuščias flatas. Taip, kad nupirkus 
galima tuojaus kraustytis gyventi.

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

TUŠTI 2 PO 25 PĖDAS BIZNIA- 
yi lotai prie 95-os ir Michigan Avė., 
transferinis kampas; viskas įtaisyta 
ir apmokėta. Parduosiu abu arba at
skirai, pigiai, ant išmokėjimo. Savi
ninkas,

NIKOLAS KOZUB, 
1226 Fry St.

kokį žingsnį, kuris butų prie
šingas Aušros knygynui, arba 
su kuriuo butų delegatai nesu
tikę. Taipgi neprirodysit. Todėl 
mes perspėjame visus nuo tų 
visų skleidžiamų melų prieš 
Aušros knygynų. Taipgi kvie
čiame visus lankyti Aušros 
knygynų ir naudotis laikraš
čiais ir knygomis kokie tenai 
randasi. Knygynas atdaras 
nuo 8 ryto iki 10 vai. vakaro. 
Knygos pasiskaityfnui duoda
ma veltui.

Aušros valdyba:
T. A. Dausa, pirmininkas 
J. Tamošauskas, sekret. 
Ant. Motikanis, iždininkas.

T0WN OF LAKE.
Liepos 25 dienų įvyko ne

paprastas White Clover kliu- 
bo narių susirinkimas, sušauk
tas specialiai pasitarti kliubo 
kasieriaus dalyku., Valdyba 
pranešė susirinkimui, kad pas 
kasierių Vaitiekuitį trūkstą 
trijų tūkstančių Kliubo pini
gų. Kasierius taip dalykų ai
škino: jis buvęs pamiršęs, 
kad turįs kišenių je 3 tuksian
čius Kliubo pinigų ir einant 
jam VVestern avė. apie 12 vai. 
naktį užpuolę jį plėšikai ir 
visus pinigus atėmę.

Paaiškėjo, kad kasininkas

V. Prusis su savo motore pri
gulėjo prie Chicagos Lietuvių 
D. S. P. iki 1920 m., ir buvo 
skaitomas kaipo geras draugi
jos narys, tik norintis garbės 
ir toje draugijoje pirmmin- 
kaut. Jis tikėdamas likt pirmi
ninku 1920 metams gyrėsi, 
kad jis padarysiąs Trockio 
kuopų iš Chicagos L. D. S. P., 
bet nelaimei pirmininku tapo 
išrinktas S. Danilevičė. Tokiu 
budu Trockio kuopa pairo. Su
prantama, V. Prūsini, kuris 
skaitosi save garbinga ašaka, 
tas labai nepatiko ir jis pasi 
juto labai įžeistas ir pasitrau
kė iš draugystes su savo mo- 
teria, taipgi išvedė su savim 
apie desčtkų narių, sakydami, 
kad prie išdavikų ir juodašim
čių nenorį netik prigulėti, bet 
taipgi nei su jais matytis. Bet 
nesvarbu, kad pasitraukė iš; 
draugijos, tik kam dar reikia 
draugijų koliot ir šmeižt, kuri 
jokia politika neužsiima, o, 
vien šelpimu narių ir apšvie
tus reikalais rūpinasi.

Dabar ponas Prusis net na-' 
chališku ‘budu nori įsiskverbti 
į draugijų ir kolioti Dr. tylont- 
vidų, kam jis pripažinęs, kad 
jo širdis greit muša. Bet su 
kokiu tikslu p. Prusis tatai da
ro? Ar gailėdamos už savo

L. D. K. Vytauto No. 2 draugija 
rengia puikų išvažiavimą į Washing- 
ton Heights giraitę, netoli 108 ir Ra- 
cine gat., nbdėlioj, liepos 30 d. Pu
bliką kviečiame gausiai atsilankyti. 
Bus programas. — Komitetas.

A; C. W. of A. Lokalus 269 rengia 
draugišką išvažiavimą į Jefferson 
miškus nedėlioj, liepos 30 d. Progra
mas yra rengiamas tikslu supažindin
ti lietuvius kriaučius tarp savęs ir 
unijos reikalais. Kalbės .Reeve Bloor 
iš San Francisco, Cal. Visi kriaušiai 
ir svečiai yra kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

North Sidės Lietuvių Kriaučių Kliu- 
bas rengia išvažiavimą j Jefferson 
miškus nedėlioj, liepos 30 d. Publiką 
kviečiama gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Maisto gaminimo unijos lokalu 460 
išvažiavimas įvyks nedėlioj, liepos 30 
d., Jefferosono girioj. - — Sekretorius.

apsiWa”
JIEŠKAU APSIVEDIMUI VAI- 

kino ar našlio be vaikų nuo 29 iki 35 
m., nevartojančio tabako ir per daug 
moon-shine. Eesu 29 m. mergina, 5 
pėdų, 6 colių* Ihtkščivf tūriu du taiku. 
Manantis apsivesti, turi su pirmu laiš
ku prisiųsti paveikslą. Negavusi pa
veikslo, neduosiu atsakymo. Paveikslą 
ant pareikalavimo gražinsiu. Plates
nių žinių kreipkitės: Box 74, 1739 S. 
Halsted St., Chicago.

nebuvo užbonsuotas.
— Reporteris.

ROSELAND.
Roselandiečiai netenka gabaus 

darbuotojo.
Visiems gerai žinomas ii 

vienas žymiausių darbuotojų 
Roselando ir Kensingtono apy
linkėje su Naujienų ekskursija 
išvažiuoja Lietuvon.- Tai yra 
Antanas Norbutas.

A. Norbutas Roselande išgy-

“griekus,” ar tai norėdamas 
sutveri “bendrų frontų” su 
tais pačiais “išdavikais,” nuo 
kurių buvo pasitraukęs ir kū
rins pirmiau visaip iškoliojo ir 
šmeižė? Rodos visgi reikia 
turėti geras akis. O gal jau jo 
širdis vėl pradėjo greit plakti 
arba tiesiog šokinėt?...

Nors aš ne daktaras, bet 
man rodos, kad tas ponas ne
tik fiziškai paįręs, bet ir do
riškai sugedęs.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGU DENGĖJAI

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

ELEKTRŲ ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

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

MOTERŲ

MERGINŲ
reikia virš 16 metų ant punch 
press ir assemblinimui; nuo šmo
tų darbas; nepatyrusioms 8% 
vai. į dieną.

ACME STEEL GOODS CO.,
» 2840 Archer Avė.

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

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

807 Kensington Avė.

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FAR- 
ma. Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos. Ūkė randasi Wisconsin valsti
joj, po $35.00 už akerį.

Atsišaukite:
ANT. KAUPAS, 

2006 S. String St., Chicago, III.
Nuo 6 ryto iki 6 vak.

REIKIA 50 mūrininkų į Com 
monwealth Edison instaigą. 3200 
E. lOOth St. Ilgas ir nuolatinis 
darbas.

GEORGE A. FULLER CO.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Išvažiuoju į kitą miestą.

1229 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI 2—2 AUKŠTŲ ME- 
dinis namas su groseme ir garadžius 
užpakalyj, taipgi saldanių krautuvė 
su fixturcs ir staku. Parduodame 
saldainių krautuvę su namais.

Kreipkitės:
1733 So. Union Avė.

REIKALINGA patyrusi val
gyklos patarnautoja (veiterka) 
gerai darbininkei gera alga.

Atsišaukite:
1841 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių merginų 
operuotojų prie spėka varomų 
mašinų. Ateikite pasirengę dirb
ti. Darbas nuo savaičių ar šmo
tų. 4515 Yj S. Halsted St.

'_______ -
REIKIA moterų dėl skudurą 

pjaustimo, Ge^a mokestis, dar
bas nuo šmotų, 2c. nuo svaro.

J. ANDALMAN, 
1312 So. 59th St.

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuves nuo šmotų darbui. Ge
ra alga. American Insulated 
Wire & Cable Co„ 945 W. 21st 
Street.

REIKIA patyrusio vyro gra
bų dirbtuvėn. Atsišaukit:

ROCKFORD CASCKET CO.,
1418 So. Main St., 

Rockford, III.

^RAKANDAI
GREITAM PARDAVIMUI, — Pi

giai, — pilnas įrengimas “Furnituie” 
dėl 5 kambarių. \

Atsišaukit:
833'1 So. Halsted Str., 

3rd floor front, 
Yards 6894J. ujj ■>

. ................... , .... ........ ......-—.
-je •/

PARDAVIMUI KIETOMS ANG- 
lims šildytojas, verdamas pečius, 4 
šmotų seklyčios setas, dvi lovos, mat- 
rasai ir springsai. Parduosiu pigiai 
sykiu ar po viena.

Atsišaukit grosernėn:
5003 W. 22 St. 

Cicero, III.

PARDAVIMUI cigarų, sal
dainių, šiaip smulkmenų, ice 
cream ir mokykloms reikmenų 
krautuvė, kampinis namas.

2734 W. 48rd St.

DIDELIS BARGENAS
Dviejų augštų mūrinis namas su 

bizniu geroj lietuvių apielinkėj, iš 
priežasties važiavimo Lietuvon par
duosiu už pirmutinį teisingą pasiū
lymą. ,

3232 So. Lo\Vė Avė.

REIKALINGA veiterka į šva
rią restauraciją; geros darbo są
lygos ir geras užmokestis.

3107 Cottage Grove Avė.

NEGIRDĖTA PROGA. Parda
vimui l-os Liesos groserio fixtu- 
res. Su nauju staku arba be sta- 
ko. Pardavimo priežastis—patro- 
tinau lysą. F. J. Szeniet, 4217 
Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ, PUIKIŲ 
plytų stuba ir užpakalyj namelis, pir
mos klesos padėjimo; geros įeigos ir 
geroj vietoj, 715 \V. lUth St.: Vz blo
ko nuo lietuvių bažnyčios. Pardavimo 
priežastįs — senatve. Turi būt par
duota už prieinamą kainą. Kreipkitės 
Šią savaitę: Mis. Lilek, 830 W. 18th 
St., 2-os lubos.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė Visą arba pusę biznio. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų, apgy
venta vieta vien lietuviais. Parduo
siu už gana prieinamą kainą. Kreip
kitės: Naujienų Town of Lake Sky
rius, Num*. 20, 1614 W. 46th St. Phone 
Boulevard 0672.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
namelis. 'Kildavę Avė., netoli 48 
St. Kaina $1,900. $500 įmokėt, 
likusius ant lengvų išlygų. Kreip 
kitės 4043 Archer Avė.

NAMAI-ZEME.

veno su virš šešiolikę metų. Jis 
šioje apylinkėje yra daug pasi
darbavęs ir pasižymėjęs kaipo 
progresyvis darbuotojas. Jis 
suorganizavo LSS. 137 kuopų 
ir prie jos per visų laikų pri
klausė. Be to, jis suorganizavo 
LMD. Aido chorų, LDLD. 79 
k uolių ir Aušros Viešąjį Kny
gynų. Jis prigulėjo prie SILA. 
139 kuopos, LDK. Vytauto 
No. 2 draugijos, LSM. Ratelio 
ir LDK. Gedimino draugijos. 
.Jis ne vien priklausė prie šių 
draugijų, bet joms pirminin
kavo, vadovavo ir dirbo.

A. Norbutas savo rimtumu 
ir visada būdamas blaivu pro
tu ir šeimoje vesdamas pavyz
dingų gyvenimų įsigijo daug 
draugų.

Atsisveikinimui su Antanu 
Norbutu ir jo šeima, LSS. 137 
kuopa ir LSM. Ratelis rengia 
jo išleistuvių gražų vakarėlį 
subatoj, liepos 29 d., Chas 
Strumilo svetainėje, 158 E. 
107 gatvė.

Bus gražus programėlis, mu
zika, šokiai, žaismės ir ska
nus užkandžiai.

A. Norbulo draugus bei pa-

Draugijai reikėtų nuo tokių 
narių apsisaugo! —X. S.

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

Lietuviška Draugyste Švento Mate- 
ušo Apaštalo laikys savo pusmetinį 
susirinkimą liejos 29 d., 7:30 v. v., L. 
Mačiaus svet., 330'1 So. Morgan gat. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink- 
i, nes yra daug svarbių reikalų ap

tart?. _ Valdyba.

Roselando L. S. S. 137 kuopa, ir L. 
S. M. Ratelis rengia išleistuvių vaka
rėlį atsisveikinimui su Antanu Nor- 
)utu, kuris išvažiuoja į Lietuvą. Va
karėlis įvyks subatoj, liepos 29 d., 8 
vai. vakaro, Chas. Strumilo svetainėj, 
158 E. 107th St.

Programas susidės iš muzikos, šo
kių, žaismių ir prakalbėlių. Bus taip
gi užkandžių. Įžanga 50 centų ypa- 
tai.

Kviečiama visi drg. Norbuto drau
gai ir pažįstami dalyvauti.

— Komitetas.

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio P. ir P. Kliubo Dramos skyriaus 
susirinkimas bus pėtnyčioj, liepos 28, 
8 v. v., McKihlėy Park svet. Visi ap- 
siėmusieji dalyvauti lošimuose malo
nėsite atsilankyti, taipjau nauji pa
geidaujami. — Valdyba.

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

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

Kreipkitės: .
/ Superintendento Ofisas.
0PPENHĖ1MER CAS1NG CO., 

1016 W. 36th St.

PARDAVIMUI rakandai pi
giai, nes turiu apleisti tą vietą, 
labai greitai. Atsišaukite

3033 W. 41st Place
2-os lubos

AUTOMtMĮŽM j
PUIKUS PAIGE TOURING AU- 

tomobilius, puikiausiame mechaniš
kam padėjime. Išvažiuoju į Califor- 
nia. Turiu paaukaut ir greitai par
duot — $1,175.

3528 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 5499

PARDAVIMUI PUIKUS MURO 
namas 2 pagyvenimų po 4 kambarius 
parsiduos pigiai ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite pas

J. ZEWERT,
4400 So. Kedzie Avė., 

Prie Archer Avė.

BARGENAS, pardavimui na
mas ir 2 lotai, taipgi ir rakan
dai. Važiuoju į Lietuvą. Kreip
kitės prie savininko. J. Maloške- 
vičiaus, 3238 W. 64 th St.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai' 

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

2123 W. 23 St.

Pranešimas
Suomi broliai Stanevičiai, t. y. An

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

Viso labo
STANEVIČIAI, BROLIAI.

REIKIA DAMNKĮI
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.

REmARBININKf
VYRŲ

PARDUODU 3 TROKUS: 1 PE- 
ckard 2 tonų ir du Fordai po to
nų. Steake arba Express body. Par
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
3227 S. Halsted St.

TURIU gerą automobilių tou- 
ring, 7 sėdynių; išmainysiu ant 
5 sėdynių nesesnesnių metų kaip 
1920. Kiek reiks, primokėsiu. 
M. A., 2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI
• PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio.

Atsišaukite:
1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI SAL1ŪNĄS LIE- 
tuvių ir lenku dpielinkeje. Savinin
kas dane gerą biznį per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo, liga. Parduo
siu už teisingą pasiulijimą.

4405 So. Lincoln St.

ISRENDAVOJIMUI
PUIKUS 7 KAMBARIAI KAMPI- 

nianve apartmente, pilnai išfurnišiuo- 
ti — $750 — Renda už kambarius ap
mokės rendą. Puikiausia proga, jei 
Bus paimta tuoj.

Kreipkitės:
1034 Center St., 2-os apt.

SM1TH.

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

•• . ■ ; - •’> , .u, > ' ■ ' • '
Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO.,

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė, ant 
kampo, priežastis, partnerių 
nesutikimas.

2058 W. 21st St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, tirštai apgyvento]. Prie
žastis — vškWiih,kSs ėftik ‘į ‘kitą1 
biznį. 624 So. 37th St., kampas 
Lovve Avė.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ NA- 
mas su elektra ir kitais parankumais. 
$1,000 reikia įmokėti, likusius ant 
lengvų išlygų. Atsilankykite pas sa
vininką

J. YUSHKEWITZ, 
4400 So. Kedzie Avė., 

Prie ^Archer Avė.

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

PARDAVIMUI PUIKUS MURO 
namas 2 pagyvenimų po 5 kambarius, 
beveik naujas su vėliausiais paranku
mais, $300.00 įmokėti, likusius kaip 
renda. Atsilankykite pas

J. ZEWERT,
4400 So. Kedzie Avė., 

Prie Archer Avė.

TURTU 'PARDUOTI SU ĮMOKĖJI- 
mu $2,500, bizniavą prapertę, kuri 
randasi 530—532 W. 26th St. 2 'krau
tuvės, 5 flatai, naujai ištaisyti ir ga
lima tuoj užimti tuščią krautuvę. Pa- 
matykit prapertę, negu darysit kont
raktu su Juožu Hjnsak, 1152 North 
Ashland Avė., arbaT<och & Co., 2603 
S. Halsted St., kur parankiau. Vei
kite greitai.

PARDAVIMUI DU MEDINIAI 
namai po 2 pagyvenimu, po 5 kam
barius Brighton Parke. Elektra, 
maudynės ir cemanto fundamentas. 
Taipgi yra ir mažas groseris. Atsišau
kite prie savininko

2715 W. 38th Place

3 GEROS FARMOS!
Išsimaino ant namo arba pigiai 

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

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

EXTRA

Išmainysiu 7 pasažierių automobi
lių gerame padėjime — Continentinal 
motoras ir 2 Jotai išmokėti. Išmainy
siu ant namo arba biznio. Turiu, kas 
kiek reiks primokėsiu. Atsišaukite 7 
vai. vakare, nedėlioj iki 1 vai. po 
pietų:

2159 W. 22 Place.
2 lubų nuo užpakalio

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
bungalow ant 3 lotų; cimantisis fun
damentas, didele murino, barnė ir viš- 
tininkas. Parduoda labai pigiai, nes 
savininkas važiuoja į Lietuvą.

5553 Kostncr St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MEDI- 
nė stuba po 5 ir 6 kambarius; elektra, 
gasas, puiki transportaci ja, 34th 
Place arti Western Avė. Kaina $3,500. 
Įmokėt $1,500.

4925 A vers Avė., 
arti Archer Avė.

STOCKAI-SEROS
Mes superkaine 

LIETUVOS BONUS 
aukščiausia dienos kaina 

L. KAUFMAN & CO., 
State Bank 

114 No. La Šalie St., 
Chicago, 111.

NORIU pilnai išmokėtų Co- 
operative Society of America se
rų. Moku $11 už serą. L. J. 
Mather, 6807 Union Avė. Phone 
Englewood 0187.

^MOKYKLOS ~
- --------------------------------------------- -

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEOK v 

2407 Madison Street, > s
Kreipkitės ypatiškai arba ražy- 

kit išlygų paklausdamL
l . Sara Patek, pirmininkė.
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Pėtnycia, Liepos 28 d., 19

iEVAPORATED MILK
(Garuodintas Pienas)

Tyras HJKes Pienas su Smetona
— dabar galima gauti kiekviename pirmos klesos lietuviškame groseryj Chicagoj. Neimkit paprasto 
pieno kuomet galit gauti Bordeno Garuodinto Pieno pas savo krautuvninką. Jis kainuoja nedau
giau, kaip kad ir kiti dabartiniai geriausi pienai, bet apart [visko,įturi tyrumo,-parankumo^ir šviežu- 
mo gvaranciją, todėl Bordens ir yra‘savo stovyj nuo 1857 m. Nesakykit pieno—sakykit “Bordens”
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