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Iškilmes Lietuvoje
Maksim Gorkio laiškas

Francija užgriebsianti fabrikus

Lietuvos žinios

Lietuvoje iškilmės dėl
Amerikos pripažinimo,
VVASHINGTON, liepos 31 d. 

(Elta). Liepos 28 d. dėl A- 
merikos pripažinimo de jure 
įvyko iškilmingos manifestaci
jos. Didžiosios minios nuvy
ko pas Amerikos Konsulą, ku
riam pasirodžius apipylė jį gė
lėmis ir sukėlė širdingų ovaci
jų.

Visoj šalyj iškilmingas 
vaikščiojimas. (Elta).

ap-

Pabaltijūs Amerikos Drau
gija pamini Amerikos 

pripažinimą.
WASI IINGTON AS, liepos 

31 d. (Elta). — Iš Pabaltijos 
Amerikos Draugijos centralio 
ofiso (15 Park Bovv, New- 
York, N. Y.) paskelbta, kad 
toji draugija paminėjimui 
Amerikos pripažinimo suteikto 
Pabaltijos valstybėms, kelia 
rugpjūčio 3 d. draugijinį poky
lį Metropolitan Kliube, kam
pas 6-tos gatvės ir 5-tos Ave- 
nue. Garbės svečiais laukiami 
Lietuvos atstovas, gerb. Volde
maras Černeckis, Latvijos at
stovas gerb. Charles L. Seya ir 
veikiantysis Estonijos konsu
las p. Hans Luoke. Draugijos 
reikalų vedėja panelė Matilda 
Spence padavė spaudai pareiš- 
kštas dėl pripažinimo nuomo
nes Lietuvos Fin. Min. įgalio
tinio, ir Latvijos ir Estonijos 
Konsulų Ne\v Yorke.

------------------- *

Francija planuoja užgrieb
ti vokiečiy fabrikus.

PARYŽIUS, rugp. 2.—Fra.n- 
cija ruošiasi nubausti vokie
čius. Bausme busianti toki: 
sukatoj franeuzai . užgriebsią 
Alsace-Lorraine , visus vokie
čių fabrikus ir biznio įstaigas.

Taipgi siūloma užgriebti kai 
kuriuos fabrikus ir kitose frau 
euzų užimtose Vokietijos teri
torijose, greičiausia Buhro dis- 
trikte. Bet tas klausimas bu
siąs išspręstas artimiausiame 
franeuzų kabiteto posėdy,).

Išvengti tos bausmes Vokie
tija gali tig ūmi u prisižadu j i- 
mu iki rugp. 15 d. užmokėti 
$8,900,000. Tai yra Vokietijos’ 
pirmkarinės skolos mėnesinis 
mokesnis.

Padėtis yra labai rimta. 
Francijos valdžia tvirtina, kad 
ji, vokiečiams neišpildžius rei-

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

šiandie — gal būt giedra; 
nedidelė permaina temperatū
roj.

Saulė teka 5'46 leidžiasi 
8:06. Mėnuo teka 2:11 ryto.

k alavinių, galinti savarankia 
veikti. Ksą tokiam veiki imi 
ji turinti teises todėl, kad tas 
niekesnių klausimas neapeinąs 
re parac i j ų k o m is i j os.

Belgija priešinasi.
Belgija pranešė Francijos 

valdžiai, kad ji nesutinkanti 
su franeuzų interpretacija kai 
dėl reparacijų komisijos galios 
svarstyti Vokietijos pirm kari
nes skolas. Belgija sako, jog 
tas klausimas turįs rūpėti ko
misijai jau dėlto, kad Vokie
tija, atmokėjusi pirmkarinių 
skolų mėnesinį mokesnį, var
gu beištesės užmokėti 50,000,-
000 markių ($12,000,000) mė
nesinį reparacijų mokesnį. 
Suprantama, tokiame atvėjyj 
Belgija negaus savo pinigų da
lies.

Anglija irgi pranešė francu- 
zams, kad pirmkarinės vokie
čių skolos turi būti svarsto
mos drauge su reparacijų mo
kesniais. Esą tuo klausimu an
tantės valdžios birželio mėne
syj Londone padariusios su
tartį. (ii taip dalykams esant, 
pirmkarinės skolos turi būti 
svarstomos visų antantės ša
lių.

Francuzy siunčiami karei
viai į Rheine'o distriktą.
PARYŽIUS, rugp. 2. Ame

rikos okupacinė padėtis Rhine- 
’o distrikte pasidarė labai ne
maloni,' kuomet franeuzai di
deliais būriais ėmė siųsti savo 
kareivius į Coblenzą. Ameri
kiečių Rheino distrikte esame 
1,100.

Gen. Henry T. Allen yra vy
riausias komendantas ameri
kiečių okupuoloj teritorijoj. 
Toj teritorijoj ir franeuzų ka
reiviai privalo klausyti jo pa
tvarkymų. Jam visuomet turi 
būti pranešta apie prisiuntimą 
naujų franeuzų kareivių.

Kiek žinoma, apie prisiunti
mą naujų kareivių vyriausias 
Rhine’o distrikto komanduo- 
tojas, gen. Degoutte, pranešė, 
labai trumpa nota.

Franeuzų kareivių užplūdi
mas stato į labai nesmagią pa:" 
dėtį amerikiečius. Matoma, 
franeuzų generalinis štabas 
skaito Coblenzą labai sbarbiu 
strateginiu punktu. Todėl jis 
pasiuntė į amerikiečių okupuo 
jamą teritoriją 3,500 kareivių, 
kurie daugiausia priklauso ar
tilerijai. Tas kareivių siunti
mas prasidėjo apie liepos vidu
rį, kada Vokietijoj kilo nera
mumai.

Oklahoma nenori Ku Klux 
.. Klaniečių gubernatoriaus.

OKLAHOMA, CITY, rugp. 
3. — Ūkininkų Darbo Partija 
laimėjo gubernatoriaus rinki
muose. Jos kandidatas, J. C. 
Walton, didele balsų dauguma 
sumušė Ku Klux Klaniečių 
kandidatą, Wilsoną. Nors da 
ne visi balsai suskaityta, bet 
jau ir dabar Walton viršija 
savo priešininką 21,000 balsų 
dauguma.
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Ežery laivą darbininkai Badas Rusijoj nemažėja.Italijos darbininky streikas

m

esąs nesėkmingas.
RYMAS, rugp. 2. — Vėliau

siomis žiniomis pranešama, 
kad Italijos generalinis strei
kas turėsiąs sugniužti. Nors 
darbininkai ir 'metė darbą, ta
čiau gyvenimas Italijoj nesąs 
paraližuotas. O tai dėl to, kad 
fascistai tuoj pavadavę darbi
ninkus. Ryme ir kituose mies
tuose esą ramu ir gyvenimas 
einąs paprastomis vėžėmis. 
Golžkelių ir tramvajų komu
nikacija nesanti Sustabdyta.

Fascistai esą tViumfuoja. 
Jie išsiuntinėjo viešbučiams 
ir kitoms įstaigoms vėliavas, 
<ad pažymėjus iškilmingu ap- 
vaikščiojimu “streiko užbai
gą”. O Masciontonio, buvu
sia pašto viršininkas, pareis- 
<ė laikraštininkams, kad Itali- 

, o j atėjęs galas streikams! 
Girdi, socialistai turėsią įsiti
kinti, kad streikai neturį reik
šmės, nes fascistai galį tuos 
streikus visuomet sulaužyti.

Vienok tiems fascistų pasi
gyrimams vargu galima pri
duoti didelės svarbos. Reikia 
atsiminti, kad juodašimčiai 
daugumoj priklauso turtuolių 
luomui. O tos rųšies žmonės, 
kaip žinia, juodo darbo nemė
gsta. Taigi jie gali nuo pertek 
liaus padūkti vieną-kitą dieną, 
bet visgi labai abejotina, kad 
jiems pilnai pasisektų sutruš- 
kinti generalinis streikas.

Franeuzai atskilsią Rhine- 
landą nuo Vokietijos. >

PARYŽIUS, rugp. 3. —Poin- 
carės kabinetas dabar suka 
sau galvą, kaip skaudžiau nu
kandus vokiečius, kulnie drįso 
pasakyti, jog dabartinėmis 
aplinkybėmis jie nieku bildu 
negalį mokėti pirmkarinės 
skolas privatiniams franeuzų 
piliečiams. Esą dabar franeu
zų valdžia svarstanti štai kokį 
gudrų sumanymą: atskirti nuo 
Vokietijos Rhinelandą (terito
rijas palei Rhine’o upę). Rhi- 
nelande busią sukurta atskira 
valdžia su savo parlamentu. 
Suprantama, visus finansinius 
reikalus naujos “valstybės” 
kontroliuotų antantė, genaus 
pasakius, Francija.

Bet Poincarės išmislumas 
da čia nesibaigia. Jis turi ir 
kitą sumanymą: padaryti kuo- 
didžiausį spaudimą į Vokieti
jos industriją.

Ir visa tai, žinoma, vadina
ma Europos atbudavojimu.

paskelbsią streiką.
CHICAGO, rugp. 3. — Taip 

vadinamų Didžiųjų Ežerų lai
vų darbininkai neužilgo pas
kelbsią streiką. Ant tų laivų 
dirba apie 11,000 įvairios rų
šies darbininkų — pečkuriai, 
aliejuotojai, anglies metėjai, 
virėjai, dokininkai etc.

Laikas streikui da neskelbia 
mas. Vienok balsavimo da
viniai yra streikuoti.

Pasak Conwąy, jūreivių uni
jos viršininko, laivų darbinin
kai nereikalausią didelės algos, 
vienok jie kovosią už tokią 
algą, kuria butų galima žmo
niškai pragyventi. Tik vienų 
metų bėgyj darbininkams tris 
kartus buvusios valgos nukapo
tos.

Susirėmimuose su fascis- 
tais žuvo 13 ir sužeista“ 

3OOžmoniy.
' PARYŽIŲ^, rugp. 2. — Jau 
buvo rašyta, kad Italijos mies
te Vavennnoj fascistai suruo
šė pogromus ant socialistų. 
Tačiau tų pogromų smulkme
nos iki šiol da nebuvo žinomos, 
kadangi cenzūra neišleido ži
nių. Bet šiandie iš diplomati
nių šaltinių sužinota,0 kad 
liepos 27 d. Vavennos fascistų 
surengtuose pogromuose žuvo 
trylika, o sužeista 300 žmonių. 
Del tų būtent skerdynių Itali
jos darbininkai ir paskelbė ge
neralinį streiką.

Pagerbs telefoną išradėja.
NEW YORK, rugį). 4. — 

Šiandie bus laidojamas Dr. 
Alexandėr Bell, telefono išra
dėjas. Jo pagerbimui visi A- 
merikos ir Kanados telefonai 
ir telegrafai sustos veikę vie
nai minutei. Tą patvarkymą 
išleido Amerikos Telefonu ir v 
Telegrafų kompanija.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 3 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.44% 
Austrijos 100 kronų ...............
Belgios 100 frankų ............... $7.71
Danijos 100 frankų ........... $21.54
Finų 100 markių ................... $2.12
Francijos 100 frankų ........... $8.19
Italijos 100 lirų ................... $4.60
Lietuvos 100 auksinų ............... 14c

i Lenkų 10Q markių ..................   IV^c
Norvegų 100 kronų ........... $17.15
Olandų 100 guldėnų ........... $38.60
švedų 100 guldSnų ........... $26.07
šveicarų 100 markių ........... $19.01
Vokietijos 100'markių ........... 14c

Sako Maksim Gorkis savo lai
ške p-lei Jane Addams.

BERILINAS, rugp. 3. — 
Maksim Gorkis, garsus rusų 
rašytojas, kuris dabar gyvena 
Vokietijoj, parašė žinomai 
Chicagos darbuotojai iš liuli 
Housc, Jane Addams, laišką 
Savo laišku Gorkis neigia pla
tinamas po visą pasaulį žinias 
buk Busijos žmonėms jau 
nebereikią pašalpos. Laiškas 
dalinai skamba šiaip:

“Man praneša, kad Jungtinių 
Valstijų žmonės esą tos nuo
monės, kad badas Rusijoj jau 
nebesąs tokio baisaus pobūd
žio kai pradžioj, ir kad ĮIoo- 
ver’o organizacija išgelbėjusi 
milionus Rusijos kaimiečių, 
kurie be pašalpos butų hadu 
numirę. Leiskite man tuo rei
kalu vieną kitą žodį tarti.

“Aš 'manau, kad Hoover’o
organizacijos darbuotė yra 
toks reiškinys, kokio nėra ži
noma praeities istorijoj. Nie-r 
kuomet da viena šalis nešelpė
taip gausiai kitą 
menkos pašalpos 

šalį,'kaip A-
administra-

cijos agentai, kurie yra tikrai 
drąsus žmonės.

“Jungtinės Valstijos gali di
džiuotis savo piliečiais, kurie 
su pasišventimu ir be baimės 
dirba plačiuose mirties laukuo 
se, kur siaučia epidemijos, bar
barizmas ir kanibalizmas
[žmogėdystė]. Tas darbas ne 
tik išgelbėjo milionus žmonių 
nuo bado, bet taipgi išbudino 
Rusijos žmonėse humaningu-* 
mo jausmus, kuriuos sunaiki
no karas. Nuslopintas svajo-' 
nes apie sukūrimą brolybės 
tarp tautų vėl atgijo pas žmo
nes. <

“Badas nemažėja. Sekreto
riaus Hoover’o organizacija 
negali apimti visų Busijos 
bado kankinamų teritorijų. 
Juodųjų jurų pakrantėse, Ode
soj, Kryme milionai žmoniųi 
miršta badu, negaudami pa
šalpos. Vokiečių -kolonistai 
pietuose, žydai ir darbštus to
toriai visi jie miršta badu. 
Badas yra didesnis negu visa 
tai, kas apie jį galima parašy
ti arba pasakyti. Rusijos inte
lektualų ir mokslininkų, padė
tis yra staČiog pasibaisėtina. 
Visi jie kenčia nedavalgymu. 
Be UU gyvenimas yra taip jau 
negalimas, kaip be sielos.”

Gorkis baigia savo laišką 
atsišaukimu į Addams, kad 
jinai panaudotų savo įtaką su
kūrimui Rusijos baduoliams 
šelpti fondų.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Te!. Boulevard 9663

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Te!. Pollman 9659

Neitralė zona.
LIŠKEVA. — Miestelis ma

žas ir apskurdęs, stovi ant pat 
Nemuno kranto, neitralinėj 
zonoj. Kaip čia,, taip ir visoj 
panemunėj spekuliacija eina 
visu kuo. Žmoneliai iš anos 
pusės Nemuno, ypač iš Druski
ninkų eina į šią pusę nusipir
ktų pudelį rugių, nes pas len
kus vienas pūdas kainuoja 160 

180 auks. ir tai sunku gauti. 
Lenkų kareiviai atėmė iš vi

sų gyventojų luotelius ir, ma
tydami kad galima gerai pasi
pelnyti, patys pradėjo kilnoti 
žmones per Nemuną už tam 
tyčia nustatytą taksą. Pereitą 
savaitę į mažą luotelį susėdo 
penkios moters, šeštas — len
kų kareivis irklavo. Luotelio 
butą mažo, ir skylėto ir vidury 
Nemuno jis išvirto. Dvi moters 
ir kareivis išsigelbėjo, o trys 
moters prigėrė. Ir tai jau ne 
pirmas atsitikimas.

Ratnyčios parapijoj gyvena
ma grynų lietuvių ir žmonės 
dažnai ateidavo į musų pusę 
sužinoti naujienų, gauti lietu
viškų laikraščių ir literatūros, 
skirtos lenkų juostos gyvento
jams. Dabar gi lenkų valdžia 
visą panemunę apstatė padidin 
ta kareivių ir žandarmerijos 
sargyba, kurios vietiniai gyven 
tojai baisiausiai nekenčia. Da
bar susisiekimas labai apsun
kintas. Bet viens, kitas vis
gi prasprunka ir kaip pradeda 
poryti savo vargus bėdas, tai 
net baugu darosi. Mat “bro
liai“ glosto lietuvius poniško
mis rankomis. Nežiūrint tų 
visų persekiojimų' ir spaudi
mų, visų ūpas ge^as ir visi 
karštai tiki, kad Lietuva jų ne
užmirš — ir išvaduos.

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus 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 pąskutinio 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 pinigus ir į lenkų 

užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

KAPČIAMIESTIS. — Musų 
valsžiaus neutraliuos juostos 
trys kaimai buvo sudarę, taip 
sakant, atskirą respubliką. Vie
name iš jų — Varviškūje, susi
spietę visokį vagys žmogžu
džiai ir šiaip Lietuvos valsty
bei prasikaltę asmens buvo įs
teigę savo centrą. Mat kaiihas 
stovi tarpe miškų ir prie pat 
Nemuno — lai ir patogiausia 
vieta. Prie jų prisidėjo lenkų 
partizanai ir padedant lenku 
kareiviams tiesiog terorizavo 
aplinkinius gyventojus. Visa 
apylinkė jų bijojo ir niekas 
nedrįso net važiuoti malkų 
miškan. Bet atėjo ir jiems ga
las. Pradžioj šio mėnesio iš 
Seinų apskrities buvo pasiųs
ta į tuos kaimus milicija, kuri 
dalį vagių ir lenkų partizanų 
sugavo ir nugabeno Lazdijų 
kalėjimai), o kitą dalį, tarpe 
kurių yra žmogžudžiai Stabin- 
gis ir Žukauskas, lenkai j>ri- 
glaudc pas save.

Vietiniai ir aplinkiniai gy
ventojai lengviau atsiduso ir 
džiaugiasi, kad pas' juos apsi
gyveno milicija, išvadavusi 
juos iš plėšikų nagų, dirbusių 
išvien su lenkų valdžios karei
viais anoj pusėj Nemuno.

> -----------------

Lenką seimas išreiškė 
pasitikėjimą nauju pre- 
. mietu.
VARSA VA, rugp. 3. — 

Dziennik Chicagoski” prane
šimu, Lenkijos seimas 240 bal
sais prieš 184 išreiškė pasitikė
jimą nauju premieru, Juljan 
Novvak.
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Sveikatos Dalykai
PAJAUNINIMO OPERACIJOS.

Dr. A. Montvid

Pastaraisiais laikais laikras- V. -V- VV. . . 'ciai rase apsčiai apie opera
cijas su tikslu pajauninti nu
senusius vyrus. Dar ir šiandien 
daugelis apie tai kalba. Apie 
pajauniniinų žmonija svajojo 
per amžius ir svajos. Jaunu
me suldžiunsius gyvennnas. 
Niekas nenori pasenti ir mirti. 

Faustas su savo velniu suside
da, kad tik vėl jaunu likus. 
Seni žmones visų savo turtų 
atiduotų, by tik keliais metais 
jaunesniais juos padarytum.

Visi da atsimena, kaip Chi- 
cagos vienas turčius ėjo ant 
operacijos dėl pajauninimo ir 
jo chirurgas pranešė, buk pa
cientas jaučiasi gyvesnis, na
šesnis ir vyriškesnis. Buvo gin
čų, kokia operacija jam dary
ta: vieni pasakojo, kad Stei
nacho, kuri yra niekas kitas, 
kaip užblokavimas vedamųjų 
sėklinių kanalėlių, kiti nurodi
nėjo, jog inkstukai likę perso
dinti. Mat ir viena ir kita ope
racija yra daroma tikslu pa
jauninti. Jei jaunumas ir ly
tinis veiklumas priklausytų 
vien nuo lytinių liaukų, tuo
met butų svarbu diskusuot 
apie tai, kuri operacija geres
nė. Kadangi nė viena jų neat
siekia tikslo, neužsimoka laiko 
eikvol.

Kimo veiklumas ir lytinis 
veiklmtias nepriklauso vien į 
nuo lytinių liaukų, o ir nuo ki
tų. Yra patirta, kad gužinė L 
liauka (kakle), antinlkstinė 
liauka (virš inkstų) ir prieša
kinis hipotizis (smegenyse) tu
ri tiek pat intakus į lytinį veik Ji 
luinų, kaip ir pačios lytinės 
liaukos. Viršminėtų liaukų iš- 
plovimas arba svarbios jų li
gos (sukritimai) sunaikina ly
tini veiklumų kaip ir kastraci
ja. Minėtos ir daugelis kitų 
liaukų leidžia syvus į kraujų, 
kurie harmonijoj vieni su ki
tais veikdami sudaro jaunumo, 
vyriškimo ir lytinio veiklumo 
ženklus. Apart sekios išdirbi
nio, leidžia į kraujų tam tik
rus syvus ir inkstukai, nes pa
tirta, kad iio kastracijos atsi
randa daug trukumų: ūsai ir 
barzda neauga, balsas nesida- I 
ro storu, stoka drąsos ir Lt. 
Inkstukų vidujinė sekrecija 
(syvai) negali viena padaryt 
žmogų jaunesniu. Visų liaukų 
išpiovimas ir naujų įdėjimas 
gal ir atsiektų kurį pajaunini- 
mo lapsnį, bet tai negalima yra 
padaryti.

kurie užsiima 
skelbia, jog ji

da nėra įrodęs, 
liko jaunesniu 

Tūli sa-

Pajaunininiiii vartojami jau
nų vyrų, beždžionių, gaidžių, 
ožių ir kitų gyvulių inkstukai. 
Keli daktarai, 
šita operacija, 
kartais duoda 
vienok niekas 
kuris žmogus
po šitos operacijos, 
kos jaučių geriau, turį daugiau 
stiprumo. Tai gali paetii nuo 
įsitikinimo. Net vienas Stei- 
nacho sekėjų rašo, kad seniau 
pajaunintieji vyrai Steinacho 
metodą nealšiekę, ko norėjo, 
nes neturėjo įsitikinimo. Vadi
nasi, ne pperacija, o įtikėjimas 
veikia. Tiesa, yra pasitaikę, 
kad kastruotiem jauniem vy
ram arba tokiem jaunikaičiam, 
kuriem reikėjo išimti inkstu- 
kus dėl ilgos, įsodinimas naujų 
inkstukų pagelbėjo. Tečiaus 
neretai jie kimo yra priimami 
kaipo pašalinis daiktas ir nai
kinami. Reikia neužmiršti, 
kad jauno vyro visos liaukos j 
yra veiklios ir, jei svetimi in
kstukai prigyja, jie veikia har
monijoj su kitom liaukom. 
Kuomet gūžinu liauka (kakle) 
lieka išpjauta, gali sodinti nau
jus inkstukus — jie neveiks, 
kol neduosi pacientui gūžinės 
liaukos ekstrakto.

Tyrinėtojai, kurie ne rekla
mos, o faktų jiėško, pripažįs- L 
ta, kad didžiumoj atsitikimų į- p 
sodintos liaukos yra sutinka-‘1

mos kaipo svetimas daiktas 
ir naikinamos.

Rašoma, kad franeuzų tyri
nėtojas Ttiffier įsodinęs jau
nų moterų ovarus dvidešim
čiai moterų, kurios jau perlei
do gyvenimo permainų (meno
pauzę). Nė viena jų negavusi 
atgal mėnesinių. Jis darė ir ki
tokių tyrinėjimų, imdamas 
moters ovarijus ir įsodinda
mas į jų pačių kitoj kūno da- 
lyj. Tam tikrose ligose gali 
reikėti išimti ovarijus, het jų 
dnlį galima įsodinti kitur. . Ir 
kokie daviniai? Iš 230 mote

rų didžiuma tų, kurios nebu
vo viršaus 30 metų amžiaus, ir 
vėl susilaukė mėnesinių. 56 
moterys buvo, kurios turėjo 
viršiau 40 metų ir tik viena 
jų susilaukė mėnesinių. Paste
bėtina, kad ir jauniausiom 
ėmė nuo 4 iki 10 menesių, kol 
periodai prasidėjo ir jie buvo 
nereguliariniai ir retai traukėsi 
ilgiau trijų metų. Taigi trans
plantacija (įsodinimas) sveti
mų ovarų nedavė jokių vaisių 
ir autotransplantacija (į tų pa
tį kūnų įsodinimas) irgi davė 
tik laikinus rezultatus ir tai 
ėmė mėnesius, kol ženklai pa
sirodė. O dabar padaroma ant 
vyro operacija ir jau už kelių 
dienų skelbiama, jog jis jau
čiasi jaunesnis.

Šaudymas ir Ugnįs!
Pasveikinimui Pripažinimo.Lietuvos per Suv. Valstijas 

Šaudymas nuo 8 vak. iki 9 valandai

PROGRAMAS
Šokiai nuo 2 iki 9 p. p., visokios žaismės, lošimai ir išlaimėjimai per visą dieną. 

Nuo 3 p. p. iki 4:30 koncertas iš dainų ir muzikos, kuriame dalyvaus Pirmyn choras 
ir Pociaus benas. '
Kalbos: Kl. Jurgelionis apie “Naujienas^” jų darbus ir nuopelnus.
P. Grigaitis apie Lietuvos pripažinimą, Lietuvos valdžios darbus ir lietuvių padėtį.

1. Kanuolės sveikinantis šūvis su baisiomis ex- 
pliozijomis.

. 2. Prizmatiškos šviesos 4-rių skirtingų spalvų.
3. Raudonos šviesos. • ; .
4. Laumės juosta.
5. Džėkis dėžėje, su Įvairiomis pirotechniškomis

pasekmėmis.
6. Auksiniai Turbilijonai.
7. Saulės ratas iš auksinių šviesų.
8. Kasyklų žvaigždės ir žalčiai.
9. Milžiniški fountanai auksinių lašų.

vak. iki 9 valandai
< ten

Milžiniška Iškilmė, Kokios Lietuviai 
Dar Niekad Nebuvo Surengę

10. Raketai.
11. Trikertis rūtas sidabrines ugnies.
12. Akižagingos mainos.
13. Baterijos spalvuotų žvaigždžių.
14. Rymiškos žvakes ir jų žvaigždės.
15. Specialės magnatinės šviesos.
16. Rymiškos žvakės ir elektrikinės bolės.
17. 9 colių kulkos ir žvaigždžių piramides.
18. žvaigždžių šviesos.
19. Porto ugnis ir žaibai.
20. Visokios ugnis.

Tai bus baisus ir gražus programas, kokio dar nėra buvę. Visi Naujienų Piknikan!

GARDNERS DARŽE, Roselande}
Rugpiučio-Augusto 6 d., 1922 m.

Nepaisykit, kad streikuoja gatvekariai, rengkitės iškilmėn. Naujienų Piknike streiko nebus.
( Tėmykit Naujiemppranešimus.

Trys Rusų Re 
voliucijos.

Pasaulinio karo metu buvo 
dvi rusų revoliucijos. Pirmuti
nė buvo Kerenskio revoliucija.. 

Ji nuvertė carų, kada jo armi
jas sumušė vokiečiai. Ji įsteigė 
žmonių parlamentų ir priėmė 
demokratingiausių konstitucijų, 
kokia lig tol buvo žinoma Ru
sijoj.

Kerenskio valdžia nebuvo so
cialistų respublika, bet socialis
tų partijos vadinamos socialre- 

voliucinieriais ir Menševikais su
vaidino žymų vaidmenį šitoj re- 
voliucijoj ir susidėjo su ūkinin
kais ir smulkiais verslininkais, 
kurie rėmė Kerenskį.

Komunistai, vadinami bolše
vikais, nepadėjo socialistams 
šitoj revoliucijoj prieš carų ir 
nerėmė Kerenskio koalicijos, 
kada caras tapo nuverstas. Ko
munistų vadas, Leninas, norė
jo sukelti piliečių karų prieš Ke
renskį, kad parbloškus koalici
jų, sunaikinus socialistų organi
zacijas ir įvedus mažos Rusijos 
žmonių mažumos, miestų alginių 
darbininkų diktatūrų.

Kerenskio valdžia padarė dvi 
klaidas, kurios ja parbloškė. 
Klausydama talkininkų reakci
ninkų ji bandė laikyti rusų ar
mija ir laivynų kovoje su vokie-

Kapitalistams.
Nei tas nesiseka. Rusija da

bar artinasi prie trečios revo
liucijos. kol ji įvyks, ims kiek 
laiko. Arba komunistai turės 
“žengti atgal” iki žftionių mi
nios pamatis, kad tarp kapita
listines ir komunistinės dikta
tūros nėra jokio esminio skir
tumo, arba komunistai savutar- 
py susipeš dėl diktatūros maši
nos kontroliavimo.

Abiejuose atsitikimuose 
sėkmėje bus piliečių karas, 
padaris galų komunistinei 
ta turai ir suori'ąžins Rusija 
kur Kerenskio revoliucija, 

pertraukta.

Čiais. Ji per lengvai apsiėjo su 
suokalbiaujaučiais komunistais, 
duodama jiems visų valių vary
ti pragaištingų darbų.

Ketenskis negalėjo išlaikyti 
rusų armijos ir 'laivyno kovoje, 
komunistams pakėlus balsų: i 
Taika ir duona. Ginkluotos jie- 
gos perėjo pas komunistus. Pir- 1 
mas oficialis komunistų valdžios 
darbas tai kruvinas vajus prieš 
sOcialistiis. Socialistai tūkstan
čiais buvo šaudomi, kalinami, af ( 
ištremiami. Komunistų persekio 
j imas socialistų dar vis eina Ru
sijoj.

Komunistai panaikino žmonių 
valdžių ir įsteigė ginkluotų ma
žu mos diktatūrų, pamėgdžioda
mi carizmų net iki to, kad įkū
rė oficialinę šnipų organizacijų 
žmonėms šnipinėti.

Po to jie”bandė įsteigti ko
munizmų viešais įsakymais. Ka
da tas nesisekė, jie bandė pa
laikyti reikalų stovį konfiskuo
dami visų auksų, graznas, mais
tų ir kitus daiktus, kokie buvo 
šaly. Ant pabaigos jie konfis
kavo bažnyčių turtus. Po to jie 
atsišaukė į New Yorko, Londo
no ir Paryžiaus bankininkus, 
norėdami palaikyti dalykus il
giau. Jie pradėjo savo “ekono
minį žengimų atgal,” pripažin

dami iki tam tikro laipsnio pri
vatinę nuosavybę ir duodami 
privatines koncesijas užsienio

pa- 
Jis 

dik- 
ten. 
tapo

—Mil. Leader..

— Ju

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 Maift Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washnj*'ton Si., Chicago.

REIKIA AUTOMOBILiy IR TROSŲ
Lietuviai biznieriai ir pavienis turintis tin

kamus automobilius ar trokus prašomi į talka 
padėti.nuvesti ir parvesti publika Naujiehų Pik
nikai) ir iš Pikniko.

TALKON KAS TIK GALITE! 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■

BALL

TYKUS VELVĖ TAPĖET ČIONAI
Negerumas tappet netykumo, ant kurio inžinieriai yra 

dirbę per metus ir vėliau tapo atrastu geresniu su Bali 
Tappet.

Bali Tappet yra lengvai nustatomas taip kad visai ty
kiai veikia; bet neviskas. Bali Tappet visuomet pake
lia velve ties viduriu, atsidarymas velve lygus, kas apsau
goja nuo dilimo, taip pat dratai išima gasą. Daugiau spė
kos, su hvąžiau gąsdino. Lengva įdėti ir kainuoja tik 
$1.00 už cilinderį. Daugumas atskaitoma prie vaizbos ir 
išdirbystei. Orderiuojant pažymėkit automobilio išdirbi
ni ą ir modelį.
TAPPET MFG. CO. 916 N“r"' Kc<vu±^viii

y ^IllL III*
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus u t am i n Idą ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22n<l St., kerte LeaviH SL 
Tclephone Gana) 2552

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

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

>. ....... ! I . ■— Z

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

Narnų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Sallė St. Room 536
TeJ.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

r" S. W. BANES 1
' ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

f' 1 ' 1 ' >
Tel. Lafayette 4223

ęiumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška

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

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turimo 
nuo $3 ir aug- 
Š.čiau, 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

sų

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru- 
m<entų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainomo senas armonikas ir 
darome naujas.

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

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir oyerkotai $59 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sto
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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Suokalbiai paveikė į vokie
čiu politines partijas

Harburg. — “Hnmburger 
Echo” rašo, kad pastarieji mo- 
narchininkų žmogžudingų suo
kalbių atindengimai atsiliepė 
į Vokietijos politines partijas ir 
ekonominę padėtį.

Dabar nėra jokios abejonės, 
kad socialistų didžiumiečių ir 
nepriklausomųjų sočia lis t ų
partijos veiks išvieno ir pa
taps įtakingiausia naujos koa
licinės valdžios dalimi. Jie prie
šinsis visoms Liaudies parti
jos pastangoms įeiti į koalicinę 
valdžią.

Liaudies partijos vadų noru, 
tuojaus po Rathenau’o nužu
dymo, buvo išreikšti atgailą 
dėl savo pasakytų monarchis- 
tinių kalbų ir apsimesti busią 
monąrcbistiniai partijos įsta
tymai negalį kenkti partijai 
respubliką remti. Katalikų ir 
demokratų partijos, bijodamos, 
kad socialistai susivieniję su 
nepriklausomaisiais socialistais 
gali jas viršinti, mielai pri
ėmė Liaudies partijos pasiūly
mą įeiti valdžion.

Bet socialistai pasakė, kad 
jie nepakęs Liaudies partijos 
įėjimo valdžion prie jokių apy- 
stovų ir stengsis verčiau pa
leisti reichstagą ir šauksis j 
balsuotojus, kaip priims kitą, 
dešinę partiją valdžion.

Socialistų ultimatumu yra, 
kad koalicinėj valdžioj kairieji 
turi turėti galės daugiau negu 
dešinieji. Jie priešinsis kiek
vienam pasikėsinimui nubalan- 
suoti nepriklausomųjų socia
listų įėjimą Liaudies partijos 
įėjimu.

Policijos atidengimai ir so
cialistų opozicija pastatė liau
dies partiją ir vokiečių tauti
ninkų- partiją į tokią nelemtą 
padėtį, kad abi reakcinės orga
nizacijos rodo įrimo ženklų.

Vokiečių tautininkų partija 
jau dabar turi mažą atskilėlių 
grupę, kuri, nustebinta subsi
dijuoto žudymo organizacijų 
plotu, atsisako nuo visokios at
sakomybės už partijos vadų 
darbus ir grūmoja pasitrauki
mu iš partijos.

Senosios partijos dreba.
Liaudies partijoj kairįjį spar

ną sustiprino Rathenau’o nu
kovimas ir jo sėkmės, šitas 
kairysis sparnas linksta prie 
demokratinės .buržuazinių li
beralų partijos, o dešinysis 
liaudies partijos sparnas esmi
niai stovi ant monarchistinio 
pagrindo su tautininkų partijos 
didžiuma.

Nepriklausomųjų socialistų 
partija taipgi labai perkeitė 
savo mintis. Revoliucijos me
tu ji stovėjo už darbininkų ir 
kareivių tarybas kaipo respubli
kos pamatą, taip kaip ir ko
munistai. šiandien didelė ne
priklausomųjų socialistų di
džiuma visai pasigydė nuo sa
vo pamylėjimo tokių tarybų ir 
taipgi pamatė, kad ir priešini
mus socialistų koalicijos politi
kai buvo klaidingas.

Net Vokietijos komunistai 
nėra tokie jaukus Maskvos se
kėjai, kokiais jie kadaise buvo.
Dabar komunistai užima be- 
viek tą pačią vietą, kurią ne
priklausomieji socialistai aplei
do. Jie jau nededa savo gal
vos už sovietų respubliką, bet 
jie dar mėgzdžioja nepriklau
somųjų socialistų reikalavimą 
socialistinės respublikos tuo- 
jaus.

Komunistai daro kliūtis.
Komunistai dar vis tebedaro 

kliūtis ažuot visa širdžia rė
mus. Ūpu ir protu jie netin
ka disciplinuotam bendram 
darbui ir atėjus bendram dar
bui dirbti, kuriam jų vykdo
mi jau pritarė, jie mėtosi ir 
trukdo.

Riestai išėjus jais negali pa
sitikėti ir paprastai galima 
laukti, kad jie susabotažuos 
bendrą demonstraciją, ar pada
rys ją juokinga savo nevyku
siais metodais.

Socialistai ir nepriklauso

mieji socialistai buvo priversti 
duoti komunistams ultimatu
mą: Arba ištikrųjų veikite su 
mumis ir laikykitės savo žo
džio, arba mes nepaisysime 
jūsų daugiau.

šitų mėginimų išeiga bus to
kia, kad komunistai ateityje 
bus atstumti nuo visų veikimų, 
kur darbininkų ir socialistų or
ganizacijos darbuojas.

Ekonominė valanda sunki.
Ekonominiai padėčiai va

landa yra labai sunki. Žmog- 
žudingų orgąnizacijų atidengi
mai įrodė, kad Vokietija stovi 
ant kruvino pilietinio karo 
kranto ir kad tik neatsargus 
begėd i šk as m o narei i i n inkų
drąsumas išdavė jų prisiruoši
mo motį didžiajam smūgini.

Vokiečių pramonės ir finan
sų storumui vėl pakenkė šitie 
atidengimai. Markė puola vis 
žemiau ir žemiau. Karda- 
žvangiai franeuzai vėl kvapsni- 
na orą, riečia nosis, ir laižy- 
damiesi laukia naujų “leidi
mų.”

Darbininkus ir viduriniasias 
klases vėl ištiko smūgis jų 
gyvenimo normai. Algos ir ma
žos įplaukos susitraukė viena 
nakčia, nes staigus markės puo
limas pakėlė kainas dar augš- 
čiau.

Svaiginamų gėrimų vartoji
mas didėja ir žmonės parodo 
tokį nepaisinimą pinigais, ko
kio dar nebuvo Vokietijoje. 
Taupomieji bankai pareiškia, 
kad jų depozitai tolydžio ma
žėja.

Minių sentimentas sukeltas 
iki didelio pasipiktinimo laips
nio prieš reakcininkus ir žudei- 
kas. Visa visuomeninė atmos
fera Vokietijoje atrodo kaip 
prieš kokią didelę katastrofą, 
arba einant dideliam stūmimui 
kairėn.— Mihvaukee Leader.

‘ ‘ V ieku henusmelk- 
si teisingumo.”

Istorija, ar legenda sako, kad 
senas, išmintingas karalius 
Kanutis, jo rūmininkams pa
sakius jam, kad jis yra viso- 
galis, paliepęs savo sostą pa
statyti juros krante ir įsakęs 
vilnims eiti sau atgal. Butų 
gera, jei mes galėtume tikėti, 
kad prezidentas Hardingas tu
ri Kanučio išmintį ir kad jo 
įsakymas kasyklų savininkams 
atidaryti kasyklas be atsižiū
rėjimo į streiką yra duotas kai
po išmintinga ir švelni paino
ka kuždiems jo patarėjams, ti
kinusiems jį, kad streikui už
baigti reikia tik kareiviai iš
šaukti ir imti kasti. Butų ge
ra, jei mes galėtume tikėti, 
kad pamosikavus kareiviais 
prezidentui Hardingui atsimai
nys širdis taip kaip tam se
nam karaliui Kanučiui, apie 
kurį enciklopedija sako: “Po 
1020 m. Kanučio valdymo bū
das žymiai pakitėjo. švelnu
mas pakeitė aštrumą ir įstaty
mų gerbimas smurtą. Seni ša
lies papročiai tapo pativirtinti 
ir ..., liaudis... gerai gyveno”. 
Bet mes abejojame.

Prisižiūrėjus prezidento Har
dingo nusistatymui akivaizdo
je dviejų baisių streikų, kurie 
yra pragaištingi pramoniniam 
šalies gyvenimui, yra aišku, 
kad jis praneša ir garsųjį Wil- 
sono sukinėjimos, kuriuo taip 
labai pasipiktino gerieji repub- 
likonai. Nesigilinę į seną pir
mų trijų mėnesių angliakasių 
streiko istoriją, pasižiūrėkime 
į antraštes Ne\v Yorko Times 
laikrašty.

Liepos 1 d.: Harding reika
laus pastovios taikos anglių 
pramonėj.

IJep.: 2.: Harding prasergsti 
anglinius ginčininkus, kad vi
suomenė reikalauj'a susitaiky
mo.

Liep. 5 d.: Harding sako, 
kad teisė dirbti turi būti ap
saugota.

Liep. 11 d.: Harding siūlo 
ariglininkams susitaikymo pla
ną.

Liep. 12 d.: Harding pareiš
kia, kad traukiniai turi vaikš
čioti.

Liep. 15 d.: Harding grumo- 
ja kasyklų paėmimu.

Liep. 15 d.: Washinglonas 
turi vilties susitaikymui.

Liep. 16 d.: Angliakasiai at
meta Hardingo taikymos pla
ną.

Liep. 17 d.: Minkštųjų ang
lių grupė priešinga Hardingo 
taikos pasiulinimui.

Liep. 18 <1.: Harding įsako 
kasyklų savininkams atidaryti 
kasyklas.

Liep. 19 d.: Harding 28 vals
tijoms: “Saugokite kasybą”.

Liep. 21 d.: Harding stoja už 
anglių kasyklų komisiją.

Liep. 22 d.: Harding steng
sis gelžkelių streiką taikyti.

Liep. 23 d.: Harding vykina 
planą gelžkelių streikui sutai
kyti.

Liep. 24 d.: Harding paliepė 
pradėti anglių klausimo ty 
nėjimą.

O streikai vis eina. Pasa- 
žierinių traukinių skaičius ina 
žinama, važtos tvarkraščiai re
tinama, plieno gamyklos užda
rinėjama, butų laikytojai pra
deda klausinėti, ar bus kiek 
anglių ateinančią žiemą jų bu 
Janis apšildyti. P-nas Hardin
gas “reikalus”, “prasergsti”, 
“siūlo”, ‘‘pareiškia”, “grūmos 
ja”, “stoja” ir mėnesio gale 
“palieps pradėti”. Kada an
gliakasiai patarė padaryti per
mainas jo plane angliakasių 
streikui sutaikyti, kad susitai
kymas butų nacionalis ir parei
tų nuo žinovų pareiškimo (kar
tais užmirštama, kad tai buvo 
tik jų išlygos), p. Harding, 
kaip ir Ncw Yorko Times, pa
skaitė jų atsakymą atmetimu 
ir bergždžiai griebėsi vieko.

P-nas Harding turėjo žino
ti, kad jo paraginimas kasyklų 
savininkų atidaryti savo ka
syklas buvo paraginimu ati
daryti jas jų pačių išlygomis 
be angliakasių sutikimo ir kad 
jo prašymas valstijų governo- 
rų apsaugoti jų lą atidarymą 
buvo pakvietimu valstijų lai
kytis vienos ginčo pusės. Jis 
labai užsipelno to pasipriešini
mo, kurį parodė jam Mary lan
do governoras Ritchie:

“Aš manau, kad aš šią va
landą nepasirašysiu po tvirti
nimu busią niekas kitas netu
rėjo pasisekimo ir busią atski
ros valstijos turi suteikti užtik
rinimą, kuris gali nuvesti jas 
prie paėmimo ginklo prieš sa
vo žmones... Kareivių buvi
mas dažnai esti ne saugos už
tikrinimu, o didelės kliūties 
kėlimu... Su didžiausia pagar
ba aš norėčiau jums patarti 
atnaujinti savo pastangas tin
kamu budu sutaikyti abudu 
streikus, gelžkeliečių ir anglia
kasių”.

Patarimas apstatyti anglių 
kasyklų apygardas kareiviais 
yra ne tik vienpusiavimas; jis 
yra ne tik pavojingas kursty
mas, kaip sako governoras 
Rittchie; jis yra be gulo bergž
džias. Kuomet darbininkai 
nėra organizuoti ir nenusima
no apie savo teises, tai
jie galima [baidyti vie
ko panaudojimu, bet dar-,
bininkai tokie kaip anglia
kasiai, organizuoti, pasirįžu- 
sieji, išlavinti darbininkai, ku
rių negalima pakeisti uostų iš
matomis, ar negrais darbinin
kais pargabentais iš pietų, tai 
juos gali tik pykinti tokia 
erzinama vienpusybe. Jie kar
tą pasidavė viekui, treji metai 
atgal; jie to nepadarys dau
ginus. Illinois kasyklų savi
ninkai, kurie pareiškė, kad “vi
sai nėra jokios galimybės pra
dėti anglis kasti einant prezi
dento Hardingo planu”, išmin
tingai šitą pamatė. Rytiniai 
kasyklų savininkai, kurie ban
do atidaryti savo kasyklas su 
neišlavintais neunijuotais dar
bininkais, surinktais iš bedar
bių eilių, dar nežino, kad vie
kas galų gale nieko gero ne
duoda. Jie panaudoja karei
vius angliakasių susirinkimams 
išvaikyti, angliakasių šeimy
noms iš palaipinių kaimų vari
nėti, kurias jie pirmiau išmėtė 
iš namų priklausančių kompa
nijoms, ir apskritai angliaka

siams gązdinti. .Tie susilauks 
to, ko jie nesitiki.

Viena reikšmingiausių da
bartinio streiko išvaizdų yra 
darbininkų pasipuošimas pa
naudoti tuos pačius budus, ku
rie yra panaudojama prieš 
juos. . Nepaisinimas įstatymų 
ir tvarka, apsireiškiantis p. 
Palmerio ^“puolimuose raudo
nųjų”, pietiniuose linčuose, ai- 
doblistų persekiojimuose vaka
ruose, kukluksų žiaurumuose, 
pereina į angliakasius ir gelž- 
keliečius. Smurtą mes matė
me ir pirmiaus, bet šiemet, 
beveik pirmą kartą matome 
darbininkus priimant priimtą 
taktiką, laikančią smurtą gerb
tinu. Kaukėtos gaujos pasiro
dė Californijoj, Ohijoj ir Vir
ginijoj, kurios suėmė impor
tuotus streiklaužius ir depor
tavo juos lygiai taip, kaip pra
eity buvo deportuojami uniji
niai darbininkai. Angliakasiai, 
j uotą anglių etaoihrdl toi aoin 
kurie užpuolė ir sude

gino neunijuotą anglių 
skirstyklą Cliftonvillėj, vak. 
Virginijoj, atžygiavo plevėsuo
jančia Amerikos vėliava, šitie 
darbai nebuvo įgalioti, ar pri
pažinti unijos vadų, bet jie at
sitiko labai savaimai toli esan
čiuose vienas nuo kito punktuo
se. Viešoji nuomonė nesiste
bi; ji gerai žino, kad tai yra 
tik naujos grandys ilgame 
grandiny.

Todėl prezidento Hardingo 
panaudojimas vieko yra pavo
jingas. Jis pagilina aižą, kuri 
atsiveria tautoje. Jis beveik 
kursto prie atmonijimo. Jis 
drąsina tuos, kurie skelbia, 
kad valdžia neišvengiamai yra 
pelnagaudos kapitalo pusėj. Jis 
riusiminaman varo tuos, kurie 
dar vis tebesitiki surasti taikų 
būdą pramoniniams ginčams 
išspręsti. Mes nedažnai susi
taikom su Samueliu Goinper- 
su, bet jis turi tiesą, sakyda
mas, kad “vieku nenusmelksi 
teisingumo Jungtinėse Valsti-

Tūkstančiai atletų ir save 
lavinančių žmonių atrado, 
kad Lrifebuoy prausiantis ir 
maudantis su didelėmis pu
tomis ĮTRINANT ODON, 
turi geriausį pasisekimą.

Jis paskatina odą.
Jis padaro žmogui smagų 

jausmą ir miklumą.

Didelis RAUDO
NAS šmotas

Paakstink savo odą!

SVEIKAS MUILAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

TeL Kedde 8901

8814-19 Rooeevelf Bd. 
Arti St. Urato 

CTJCAOO, ILU

RALTIJOS-AMERIKOCU LINIJA 9Broadvay. Neverk. N Y L/
.ARBA. LEPO JO.

' Važiuokit visi parankiu ir tiesia keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia l^enkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

7OLONIA .......................................... Rugp. 9
ESTONIA ...................................... Rugp. 23

TREČIOS KLASOS KAINOS
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. Ir žinių kreipkitės prie savo agentų

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

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

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

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

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

jose... Vienintelis Inulhs, ku-, MRS. A. MICHNIEWICH 
riuo anglių kasimas galima
butų pradėti, tai angliakasiams '3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
ir kasyklų savininkams susi
tariant tokiomis išlygomis, ku
rias abi pusės skaito teisingo
mis”. Jei p. Harding vietoje 
naudojęs vieką kasyklų aplin
kose, susietų su angliakasių va
dais ir didžiaisiais kasyklų sa
vininkais ir pasakytų jiems, ’ 
kad jis tolai bus su jais, dieną 
ir naktį, kol jie susitaikis, tai 
tas butų ne. Kanučio paliepimu 
vilnims nutilti, o greičiau tuo, 
kuo Kanutis buvo po 1020 m.

•—Nation.

AKUŠERKA

Įstok j musų 
“Įsigyk Nuosavų Namą 

Kliubą” 
šiandien 

Narystė Veltui 
“Paskolos” 

atsišaukimų paskolos 
namų, urnai atidą atkrei-

Ant 
savo 
piame.

Iowa State Savings 
Bank

Sioux City, Iowa 
Namų Paskolos Bankas

Kur seniausia,
Ten geriausia.

ant

SENIAUSIA

AoenlurA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

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

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

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

juokų skyrių 
"TARKA”

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

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

Vienas šėras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi

jReikrfciukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

rą- 
rei-

su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN 
VIENYBE PUBL Go. 
193 Grand St. & 

BrooKImi, N. Y.

Telefonas Yards 1119
Baigusi 
Akušeri

us koley* 
ią; ilga 
praktika- 
usi Penu* 
silvanijos 
hospitalė- 

Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

»rie gim- 
lymo. Duc 
la rodą 
šokiose 
rose ir 
okiuose 
taluose 
erims 
merginoms.

vi

ki
re!
mo

ir

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per lt 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

f Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 959 
Boulevard 4136

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

I.H Į - ■ — ■ —

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisns •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistab

*712 South Ashland Av®. 
arti 47-tos gatvit

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

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

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvienarre at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu*
terims ir mergi
noms veltui.

teikiu 
jrižiu- 
2codu 

no

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

Optometriat 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-toa gat.

2-ros luboa

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofinan 2201 W. 22nd St., kampas 6 

Leavitt St. Tel. CanaI 6222.
Rezidencija 8114 W 42ad St, 

Tel. Lafayette
Vai. T—4 ir 7—9 N(</*—
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$8.00
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. 2.25
. 1.75
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ------------- ———
Pusei metų...........................
Trims mėnesiams________
Dviem mėnesiam------------
Vienam mėnesiui -----------
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Ekonominė ir 
politine kova.

Streikas yra vienas galin
giausiųjų įrankių darbinin
kų kovoje dėl būvio pageri
nimo. Bet jo vertė yra ap
ribota.

Viena, darbininkai, strei
kuodami, daro patys* sau 
skriaudų, nes jie streiko lai
ku neturi uždarbio, kuris 
yra vienintelis jų gyvenimo 
šaltinis.r Darbininkų samdy
tojai gi netenka tiktai savo 
pelno. Jeigu streikas ilgai 
tęsiasi, tai darbininkai gau
na ir bado pamatyti.

Antra, streikas daro 
skriaudų pašaliniems žmo
nėms — publikai, kuri dau
gumoje susideda irgi iš dar
bininkų arba artimų darbi
ninkams sluogsnių. Tų pub
likų tarnaujančioji kapita
listams spauda stengiasi su
kelti prieš streikuojančiuo
sius darbininkus; ir dažnai 
tas jai pasiseka.

Nuostolius, kuriuos strei
kas padaro samdytojams, 
šie turi progos padengti vė
liaus, pakeldami kainas už 
savo prekes arba savo patar
navimus. Juos, reiškia, už
moka publika ir dalinai tie 
patys darbininkai, kurie 
streikavo.

Paprastosiose biznio sųly- 
gose tečiaus streikas visgi 
yra pavojingas kapitalis
tams daiktas. Jie stengiasi 
išvengti jo, kad nepasidarius 
sau nuostolių ir nesutrukd- 
žius savo biznio augimų. 
Kiekvienas jų, mat, bijo, kad 
tuo laiku, kai jo biznis sto- 
vės, kiti biznieriai, jo kon
kurentai (kompetitoriai), 
pralenks jį, sustiprės, pa- 
verš jo' pirkikus. Baimė atsi
likti konkurencijoje, netek
ti rinkos ir, pagalios, suban
krutuoti, yra tas botagas, 
kuris ir labiausiai užsispy
rusį “darbdavį” priverčia 
skaitytis su streikininkų 
reikalavimais.

Vienok, juo labiaus vysto
si kapitalizmas, tuo šito bo-
tago skaudumas darosi sam-1 pabraukia, » 
dvfniams mažesnis. Kauita- riebiomis raidėmis, kad pada-

lizmui besivystant, atskiri 
biznieriai jungiasi į kompa
nijas, kompanijos jungiasi j 
trustus, » trustai daro sutar
tis tarp savęs. Pasidaro 
taip, kad kiekvienąi pramo
nės šaką užvaldo vienas ga
lingas kapitalistų susivieni
jimas, o dažnai net kelios 
pramonės šakos patenka po 
vieno kapitalistų susivieniji
mo kontrole.

Konkurencija tokiam ka-1 
pitalistų susivienijimui yra j 
nepavojinga. Jo kontroliuo
jamieji bizniai gali stovėti 
be baimės, kad kiti bizniai 
tuo tarpu užbėgs jiems už 
akių. Ir jisai gali ramiai 
nešti streiko daromus nuo
stolius, kadangi jisai, žino, 
jog jam niekas nekliudys at
siimti juos su priedu iš pub
likos, kuri bus priversta mo
kėti augštesnes kainas. ; 

Tuo budu streikas, kaipo 
ginklas prieš kapitalą, susi
jungusį į trustus, netenka 
viso savo aštrumo. Jisai bu
vo visagalingas ginklas tik
tai tol, kol kapitalas buvo 
nesusivienijęs, kol tarpe at
skirų biznių ėjo laisva, kon
kurencija.

Vienok darbininkų judėji
me yra žmonių, kurie da ir 
šiandie mano, kad streikais visi žino, kad to “principo” 
galima visko atsiekti! Jų laikėsi žmonės barbarizmo ga- 
protavimas yra praeitos ga- Mynėje. “Laisvė” su Vincaičiu 
dynės vaisius — tos gady-UU0 budu atvirai pasisako, kad 
nes, kada atskiri bizniai ne-P,e ant civilizacijos k

... _ . . ., . . grįžta | barbarų papročius!priklausė huo kits kito, ka- ‘ . 1 \..............
da nebuvo trustų, ne kitokių gaivalai išliesų; stovi žemiaus 
kapitalo susivienijimų. jr už barbarus. Nes barbarai, 

Prieš susivienijusį kapita- nors buvo žiąurųs, bet pripa- 
lą pasekmingai kovot vien žino teisingumą. Viena, jie 
tiktai streikais negalima. vyk,no kruviną kerštą prieš vi- 

. v., i • j u • slls nusidėjusius jiems pader- Pne šito įrankio dabar rei-- . 1 . v. , . . _.A. _ , nies narius, o ne vien prieš
kia pridėti da ir politines ko- tuos, kurie atsisakydavo par- 
VOS ginklus. siduoti keršintojams. Antra, jie

Įsivaizduokite, kad šian- žiūrėdavo, kad ‘kerštas butų 
die Jungtinių Valstijų kon- lygus P»darytajai skriaudai, 
gresas pasakytų anglių ka- iinsini aatrQk barbarų tai- 
sykių savininkams ir gele- kadangi jic yra jau tllkstantį 
žinkelių kompanijoms: “Iš- kartų daugiaus išžudę savo 
pildykite darbininkų reika-1 priešų, negu priešai išžudę bol- 

Ir dabar jie nori dar 
nugalabinti trejetą dešimčių 
sociail-A'voliucionisrių “maga
ryčioms”.

Bet da aršiaus jie laužo an
trąją taisyklę. Jie dovanojo 
bausmę kontf-revoliucinienis 
karininkams ir generolams; 
vieną kruviniausių jų tų gene
rolų, artimą Vrangelio ben
dradarbį, Slaščovą, kliris sker
dė darbininkus Kryme pulkais, 
bolševikų valdžia ne tiktai su
sigrąžino į Rusiją, bet pasiti
ko “internacionalo” hymnu ir 
apdovanojo šilta vieta savo 
kariuomenėje. Be to, denun- 
ciatorius Semionovą ir Kono- 
pliovą, kurie prisipažino nužu
dę Volodarskį ir kėsinęsi nu
žudyt Leniną, bolševikų val
džia paleido iš kalėjimo ir bol
ševikų vadai apsiėmė juos ; 
ginti teisme.

O es-rų partijos centro ko
miteto nariai, kurie niekuomet 
nerėmė gen. Vrangelio ir kurie 
griežtai užsigina dalyvavimo 
teroro aktuose prieš bolševi- ' 
kus, buvo per dvejetą ar tre
jetą metų laikomi tiž geležinių 
krotų ir dabar juos rengiamasi 
nužudyti.

Barbaro teisingumo jausmas ' 
neleistų daryli šitokio skirtu
mo: kaltesniuosius priešus ir 
(ikrus judošius-donunciatorius ' 
glamonei, o mažiaus kaltus 
ir drąsius priešus galabint. 
Tiktai bolševikas gali nupulti 
iki tokios niekšybės.

Ir Vincaitis su “Laisvės” re
daktorium yra ne tiktai bar
barai, savo žiaurumu, bet ir ' 
jėzuitai, savo veidmainybe. Jie 
yra įkūnijimas to, kas yra blo- ’ 
giausia barbarizme, ir to, kas ; 
yra blogiausia civilizacijoje: 
mišinys žiaurumo ir hypokri- ■ 
zijos.

lavimus ir varykite biznį, o|sevlkM; 
kad ne, tai jųsų kasyklas ir 
jųsų geležinkelius paims į 
savo rankas valdžia !” Ponai 
kapitalistai, kaip bematant, 
nusileistų darbininkams, ir 
streikai butų pabaigti.

Darbininkai turi mokėt ne 
tiktai streikuot, bet ir nau
dotis savo politinėmis teisė
mis: rinkti savo klasės drau
gus į valdžios vietas ir įsta
tymų leidimo įstaigas!

Apžvalgų
TROKŠTA KRAUJO.

jį
yra kalti organi-
(kontr-revoliucijos,

Škotijos lietuvių komunistų 
organe, “Rankpelnyje”, vienas 
jo įžymesnių bendradarbių, I. 
Mavragas, paskelbė ilga strai
psnį apie socialistų revoliucio
nierių bylų Maskvoje ir baigia 

sekamais žodžiais:
“Eserai

žavime
kalti ardyme Rusijos ekono
minio gyvenimo, kalti už
mušime revoliucijos vadų, 
žodžiu kalti niekšingiausioj 
žmogžudystėj, o todėl:

“Jokio pasigailėjimo žmog^- 
žudžiams!

“Mirtis jiems ir jų užtarė
jams!

“šalin judošiai!
“Te Gyvuoja Pasaulinė So- 

cialė Revoli ucija!”
Visus šiluos sužvėrėjusio fa

natiko šauksmus “Raukpelnis” 
išspausdindamas

Irius didesnio įspūdžio į skai- 
Į tytojus.

Taigi Mavragas kartu su 
“Rankpelnio” redaktorium no
ri, kad butų nugalabinti ne tik
tai kaltinamieji soeial-revoliu- 
cionieriai, bet ir jų užtarėjai; 
jų advokatai Rusijos ir užsie
niuose ir visi tie žmonės, ku
rie vardan žmoniškumo pro
testuoja prieš kaltinamųjų žu
dymų. Reiškia, jie reikalauja 
mirties visiems Europos ir 
Amerikos socialistams; vi
siems Franci jos, Vokietijos ir 
Anglijos rašytojams ir moksli
ninkams, kurie siuntė savo 
protestus Maskvon: Gorkiui, 
Anatole France’ui, Debsui, ir

Įsivaizduok, gerbiamas skai
tytojau, kad tokie sužvėrėję 
gaivalai, kaip Mavragas ir 
“Rankpelnio” ireda k torius, tu
rėtų savo rankose galių Lietu
voje, Amerikoje arba kurioje 
kitoje šalyje!..

“AKIS Už AKĮ, DANTIS 
DANTĮ”.

Už

rašo 
tokie

“Laisvės A. Vincaitis 
tame laikraštyje, kad 
žmonės, kaip moterų rūbų siu
vėjų unijos prezidentas, Schle- 
singeris, kuris mušė kablegra- 
mų Leninui, protestuodamas 
prieš kėsinimąsi nugalabini 
social-revoliucionierius, — esu 
judošiai.

Vincaičio nuomone, revoliu
cionieriai turį vykinti principų: 
“Akis už akį, dantis už dantį!” 

Visi žino, kad to “principo

VOKIETIJOS MOKSLININKŲ 
PROTESTAS.

Garsusis reliatyvumo teori
jos autorius, Dr. Albert Ein- 
stein, taip pat ir Helmuth v. 
Gerlach ir grafas Kess.ler pa
siuntė sovietų valdžiai atsišau
kimų, kuriame sakoma:

“Žemiaus pasirašiusieji yra 
giliai sujudinti tomis aplin-

Lietuvos Respublikos Konsti 
tuciją Besvarstant,

Kunigas

Kaunas, liepos 18. — Nubal
savus vardiniu balsavimu nuola
tinį Lietuvos Respublikai prezi
dentų, einama liepos 14 d. prie 
prezidento teisių kompetencijų. 
Bendrus ginčus iš opozicijos pu
sės pradeda atst. K. Bielinis 
(soc.-dem.), tie ginčai užsibai
gia tik šiandien, liepos 18 dienų. 
Jiems pašvęsta visos dienos po
sėdis.

Kad skaitytojai geriau galėtų 
įsivaizdinti ginčų eigų reikalin
ga žinoti visos siūlomosios nau
jos pataisos. Klausimas begalo 
svarbus, nes nuo teisių prik
lauso ar i Lietuva turės preziden
tų, tik respublikos galvą, ar tas 
prezidentas bus apdovanotas tei
sėms lygioms monarchų tei
sėms. Dar kartą labai trumpai 
paduodu visas esmines patai
sas:

L Respublikos prezidentas į 
14 d. su savo pastabomis gali 
grąžinti Seimui priimtąjį Seimo 
įstatymą antrą kartą svarstyti. 
Prie to paties buvo siūloma, 
kad grąžintas Seimui įstatymas 
svarstomas kitoje Seimo sesi
joje. Dar prie šito siūloma, kadi 
prezidentas ne į 14 d., bet 21 
dieną gali grąžinti įstatymų Sei
mui.

II. Prezidentas gali paleisti 
Seimų. Prezidentui Seimų palei
dus vyriausybė turi teisės leisti 
sakymų ir įstatymų galių. Tie 

įsakymai įnešimai Seimui susi
rinkus, Seimo tvirtinimui. Sei
mų prezidentui paleidus, nauji 
rinkimai privalo įvykti ne vė
jau, kaip per 60 dienų. i

III. Respublikos prezidentas 
yra vyriausias visų respublikos 
ginkluotų pajėgų viršininkas. Už 
<ariuomenės tvarkų atsako Sei-

'mui Ministerių Kabinetas. Ka
riuomenės vadų skiria preziden
tas.

Tai svarbiausios krikš. deni, 
b'loko pataisos.

Išsiperėję iš k. dem. bloko 
žemdirbiai (Valickio grupė) vi
sur ir visame kame palaikų k. 
dem., gal net pastarųjų kursto
mi, įnešė dar šias pataisas:

1) Prezidentas skiria kari-
• i imnkus;
2) Prezidentas daro valstybės 

vardu sutartis su kitomis vals
tybėmis.

3) Jis ginkluotų pajėgų va? 
das ir jis viršininkas;

4) Jei kuri valstybės dalis ne
pildo konstitucijos ar įstatymų, 
prezidentas gali jų priversti tai 
padaryti ginkluota pajėga;

5) Turi teisės paleisti Seimų 
(toks pat siūlymas kaip ir k. d.)

6) Saugoja valstybės nelie
čiamybę ir vidaus tvarkų.

štai prieš šitas pataisas suki- 
o soc.-dem. ir liaud. opozicija. 
Atst. Bielinis nagrinėdamas jas 
visas paeiliui išrodo, kad k. 
dem. einama nuo demokratybės 
prie absoliutizmo, kad preziden
to naudai St. Seimas su k. d. 
dauguma atsižada nuo suvere
nių liaudies teisių, kad nieks jų 
neįgaliavo tai daryti, žodžiu sa
kant siūloma visos tos pataisos, 
eurios atsiduoda reakcija, atmes 
ti. Liepos 18 d. ta pačia tema ei
na ginčai visą dieną. Kalba tik

I v .f ' v v
opozicijų žmonės: Požėla, Pleč
kaitis (s. d.) šveževičius ir k. 
iaudininkai. Blokas tyli, tik bai

giantis diskusijoms, kuomet ne- 
bepasilieka kalbėti nei vieno 
žmogaus iš opozicijos, kuomet 
tie patys k. dem. nubalsuoja,, 

kybėmis, kuriose yra vyki
nama socialistų revoliucio
nierių byla. Jie bijo nebe
atšaukiamo nuosprendžio 
ir todėl, žmoniškumo ir vi
suotino nusiraminimo var
du, jie kreipiasi į sovietų 
valdžių, labai prašydami susi 
laikyt nuo tokio žingsnio, 
kurį civilizuotoji žmonija 
galėtų paskaityti keršto akto 
įvykinimu.”

kad daugiau kalbėtojai nebebus 
užrašomi, išeina krikš. dem. Pi
lypas iš kanapių, atst. Bičiūnas 
ir savo vardu bando polemizuoti 
su opozicija.

Užsibaigus visoms kalboms ei
nama prie balsavimo. Opozicija 
pareikalauja balsuoti pravardė
mis šiuos punktus:

a) kad Respublikos preziden
tas gali grąžinti Seimui priim
tąjį Seimo įstatymą;

b) kad jis gali paleisti Seimų;
c) kad prezidentas yra visų 

ginkluotų pajėgų viršininkas.
Prieš balsuojant pravardėmis 

k. dem. nusiima pataisų, kad 
prezidentui Seimų paleidus vy
riausybė gali leisti įsakymus įs
tatymų galios. Matomai paveikė 
opozicijos įrodymai ir nurody
mai į Austrų konstitucijos 14§ 
ir rusų 89 §, kuriuos tų kraštų 
valdžios taip negražiai taikė 
anais laikais. Krikščionys pur
tosi ir nenori daryti vardinio bal
savimo, bet statutu einant jie 
neturi priemonių tokio reikala
vimo atmesti.

Balsuojant pavardėmis k. d. 
I siūlymas, kad prezidentas gali 
grąžinti Seimui įstatymus pri
imamas 52 balsais, prieš 32, su
silaiko 2 balsu. Tokiuo budu 
ačiū krikš. dem Lietuvos prezi
dentas turi veto teisę t. y. gali 
uždėti savo letena ant tų įstaty
mų, korius leis busimieji Lietu
vos Seimai, arba prezidentas 
trukdys Letuvos demokratijos ir 
liaudies norų ir pastangas turė
ti geresnius, darbo žmonių rei
kalus ginančius įstatymus. Po- 
vardžiui balsuojant priimamas 
ir antras jų siūlymas — prezi
dentas ginkluotų pajėgų vadas, 
— už šitą pas'iilymą balsavo 
53, prieš 33, vienam susilaikius. 
Tuo pačiu bodu balsuojant pre
zidentui suteikiama teisės pa
leisti Seimas ir paskirti jo rin
kimus ne vėliau kaip į 60 dienų. 
Už šitų pasiūlymų — 52, prieš 
•— 32 ir vienas susilaiko. Dar 
paprasta balsų dauguma priima 
ma vietoje 14 dienų 21 d. t. y. 
prezidentas galės grąžinti įsta
tymus į 21 dieną. Siūlymai Va- 
lickio apie skyrimą karininkų, 
kad prezidentas' valstybės vardu 
daro sutartis, kad jis gali mal
šinti nepildančių konstitucijos 
respublikos dalį, — atmetamos.

Ir taip krikščionių blokas nu
balsavo Lietuvai nuolatinį pre
zidentų ir suteikė jam tiek tei
sių kiek norėjo, arba kitais žo
džiais pasakius, kad tų teisių 
prezidentui reikėjo duoti, kau 
Lietuvos buržuazijos reikalai 
tarptų.

Balsuojant visų paragrafų 
apie prezidento teises ir jo kom
petencijas, visa opozicija apleido 
salę. Tuo pačiu už prezidentų ir 
visas jam duotąsias teises atsa
ko tik vieni krikš.-demokratai. 
Tokiuo budu viso labo iki šios 
dienos priimta 50 konstitucijos 
paragrafų. Viena opiausių kon
stitucijos vietų praėjo. Dar lie
ka mokyklos, bažnyčių, kulto ir 
darbininkų reikalai. Sekantį 
kartų seks tolimesnė konstituci
jos įstatymo svarstymo eiga.

•/> E R B. Naujienų skai- 
I VI tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

....... , r-t, ,

Kaip jie myli 
Demokratiją.

Jei Amerikos žmonės butų ži
noję 1916 m., kuomet jie balsa
vo suteikdami Woodrowui Wil- 
sonui galią išlaikyti mus nuo 
karo, kad jis jau buvo pasižadė
jęs įtraukti mus į jį, eidamas 
sutartimi padaryta taip francu- 
zų valdžios ir Morgano firmos 
rudenį 1914 m., tai nebūtų buvę 
galima sakyti, kad mes darome 
pasaulį sveiku demokratijai.

Wall-gatvis dabar daro suo
kalbį prieš Meksiką tokiu jau 
budu, kokiu jis suokalbiavo prieš 
Vokietiją. Meksikos žmonės turi 
demokratingesnę konstituciją 
negu Amerikos konstitucija. 
Pastaruose šalies rinkimuose 
socialistų ir darbininkų organi
zacijos turėjo didelių laimėjimų. 
Tas Wa'll-gatviui nepatinka, nes 
tas reiškia, kad užsienių kapi
talistai Meksikoje turės mokėti 
prideramas algas, laikytis aš- 
tuonių valandų įstatymo, teisin
gai elgtis su darbininkų unijo
mis ir mokėti jiems pripuolamą 
mokesčių dalį. Jiern^ tas nepa
reina daryti Jungtinėse Valsti
jose, ačiū gudriam Samuelio 
Gomperso nusistatymui, kuriuo 
jis visuomet laiko savo organi
zacijos narius pasidalinusius 
prieš vienas kitą, ypatingai po
litikoje.

Nuo to laiko, kaip Obregono 
valdžia Meksikoje parodė, kad 
ji nori elgtis teisingai su Mek
sikos darbininkais ir priversti 
kapitalistus tą daryti, Wall-gat- 
vis bandė gązdinti, pašiepti, 
trukdyti ir numesti Obregoną. 
Bet Meksikos prezidentas atsi
laikė.

Nors Obregono valdžia nese
nai prižadėjo Wall-gatviui pradė
ti vėl mokėti pahikius nuo Mek
sikos skolos ateinančiais me
tais, bet tas nepatenkina, musų 
demokratijos mylėtojų. Jie už
draudė prezidentui Hardingui 
ir sekretoriui Hughes’ui suteik
ti oficialį pripažinimą Obrego
no valdžiai. Jokia Meksikos val
džia nebus pripažinta, tol, kol 
ji turės daugiaus atsižiurėimo į 
savo žmones, kaip į Amerikos 
piniginius lordus.

Wal'l-gatvis kelis kartus ban
dė sukelti haują revoliuciją 
Meksikoje, paptrkdamas kitus 
meksikiečių vadus. Šitie suokal
biai nepavyko dėlto, kad Mek
sikos darbininkai nesnaudė ir 
juos dar neužsimezgusius nug- 
niaužč.

Nesenai Wall-gatvis pasiuntė 
Bruse’ą Bielaskį į Meksiką. Jis 
yra vienas gudriausių pasalūnų 
ir triukšmadarių ir dėlto jis yra 
augštai laikomas Jungtinių Val
stijų teisingumo skyriaus tar
nybose, to skyriaus, kuris yra 
Wall-gatvio specialiu neteisin
gumo biuru darbininkų vadams 
ir socialistams.

Gudrusis Bruce’as nuvyko 
Meksikon, pirma, susikalbėjęs 
su “generolu” Corozave,. Meksi
kos niekšu, pasirįžusiu parduoti 
savo ša'lį už trisdešimts skati
kų, kad jis jį pavogtų. Pavogi
mas įvyko atatinkamai sukal
bėjimui. Amerikos spauda sukė
lė didelį triukšmą dėlto, sakyda
ma net, kad kokie tai ištremti 
Amerikos aidoblistai susitarę 
su Meksikos banditais tą padar 
re.

Wall-gatvio laikraščiai nieki
no Obregono valdžią, kad ji ne
sugeba ii’ neįstengia apsaugoti 
gyvasčių ir nuosavybes Meksi
koje. Ilardipgo atministracija 
įsakė Amerikos laivui plaukti 
Meksikon. Kelias tapo mAaly- 
tas didžiajam Obregono ir 
Meksikos demokratijos puoli
mui.

Sekamieji pareiškimai apraši
nėjo kaip Bielaški paspruko 
nuo banditų ir nunešdamas 
jiems pažadėtą $5,000 išparką. 
Jis iššliaužęs nakčia, nušokęs 
nuo pakriaušės, pęrplaukęs upę 
ir pabėgęs po nematytų sunke
nybių. Gudrus vyrukas!

Visa tai buvo panašu į kraujo 
ir perkūnijos krutainį, bet iš

tiktųjų tai buvo tik prasimany
mas. Tai yra tas būdas, kuriuo 
mes tapome įtraukti į karus pa
darymui pasaulio sveiku demok
ratijai. —Mil. Leader.

Draugai, darbininkai!
Jus kiekvienas gerai žinote, 

kaip yra sunku įgyti mokslą. 
Kiekvienam darbininkui no
rint įgyti šiek-tiek daugiau 
mokslo, tenka išeikvoji daug 
savo energijos ir įsiskolinti.

Dar sunkiau yra musų drau
gams darbininkams Lietuvoj. 
Jie apie atsiekimą augštesnės 
profesijos mokslo nei svajoti 
negali. Lietuvos darbininkams 
ir paprasčiausių knygų užtek
tų. Bet jie ir tų neturi, nes 
neturi pinigų joms įsigyti.

Mes lietuviai darbininkai, 
gyvenantys Jungtinėse Valsti
jose, turime daug daugiau pro
gų įsigijimui knygų. Daugelis 
musų turi daug įvairių perskai
tytų knygų, .los guli ant len
tynų be jokios naudos.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija prašo Lietuvių Socialis
tų Sąjungos Pildomojo Komi
teto, kad surinktų kuodaugiau- 
siai įvairaus turinio knygų ir 
pasiųstų jas (Lietuvos Socialde
mokratų Partijai.

LSS. Pildomasis Komitetas 
iki šiol, be atsišaukimo, jau 
yra gavęs 100 įvairaus turinio 
knygelių.

Draugai, mes prašome jūsų 
ateiti talkon. Surinkite vi
sas savo perskaitytas knygas, 
kurios yra gerame stovyje, ir 
prisiųsikte LSS. Sekretoriaus 
vardu (A. Žymonlas, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.).

Mes manome, kad atsiras 
daug geros valios lietuvių dar
bininkų, kurie nepasigailės ati
duoti savo perskaitytų knyge
lių Lietuvos darbininkų švie
timui.

Knygelės gali būti įvairaus 
turinio—politinio, kultūrinio ir 
aplamai mokslinio. Lietuvoj 
darbininkams jos bus begalo 
naudingos ir suteiks daug dva
sinio peno. Lietuvos darbinin
kai skaitydami jas, greičiau 
supras savo klasės reikalus, 
greičiau mokės atskirti gerą 
nuo blogo ir greičiau ir geriau 
mokės ginti savo reikalus.

Padėkite Lietuvos darbinin
kams apsišviesti! Jus čia tu
rite daugiau progos, suteikite 
jiems paramą. Jums tas daug 
nekainuoja. Tik truputį pasi
darbuokite, o nauda to darbo 
bus didelė Lietuvos darbinin
kams.

Kiekvienoj Amerikos lietu
vių kolonijoj lai susidaro tam 
tikras komitetas rinkimui kny
gų. Surinkus jas iš geros va
lios žmonių, tuoj pasiųsti nu
rodytu adresu. LSS. Pildoma
sis Komitetas jas priims ir pa
siųs Lietuvos. Socialdemokra
tų Partijai.

Prašome kiekvieno lietuvio 
darbininko prisidėti prie šio 
darbo. Darbas labai lengvas. 
Kiekvienas gali tai atlikti be 
jokių prisirengimų. Tik reikia 
pasidarbuoti ir keletą skatikų 
išleisti k rasos ženkleliams.

Ūmu laiku norėtume gauti 
bent 2,000 egzempliorių įvai
raus turinio knygelių, kad jas 
galėtumėm tuojau pasiųsti Lie
tuvon.

Lietuvos darbininkai jų lau
kia. Neapvilkime jų. Lai 
kiekvienas draugų tuojau ap
žiūri savo knygynėlį ir surin
kęs perskaitytas knygas pri
siunčia. Kviečiame darban vi- 
sus. *

Vardu Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Pildomojo Komiteto

A. žymontas, LSS. Sek r.
1739 S. Halsted, Chicago, III. 

f?—■ -- -

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

dboda teisiu PATARIMAS



jiems

(Seka ant 6 pusi.)

CHICAGOS
ŽINIOS

Puikių Siutųlšpardavimas po *10 DETROIT, MICHIGAN
West

SUBATOS

I3E&I3I

66c
Pikniko Rengėjai

88c

siųsti kra

767.80
163.15

Socialistų valdžia Turingi- 
joj pykina Stines’o organa

Per Fr. 
cago, 
C ha s 
Tam. 
John

Viso išmokėta 
Balansas rugp.

scenoje, 
reikalauja-

savo
įvai- 

šiemet
man 

drau-

CATARRH
OF THE STOMACH

vienam 
dar

Canal 0257
Naktinis Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Patarimai važiuojantiems 
Naujiem] Piknikai)

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

G1NGER SNAl’S 
šviežiai kepti gingcr snaps, (aprubežiuota 3 svarai) 
svaras

nes 
ir nuosek- 
darbininkų 

viskas kuo- 
ncžiurlnt 

plauko

nistai visuomet lodavo bėgda
mi paskui socialistus ir remda
mi juos tik dėlto, kad neišdrį
so jiems priešintis. Jei tik ko
munistai butų paliovę remti 
socialistus, liauji rinkimai bu
tų buvę, reikalingi ir gal se
nosios partijos butų galėjusios 
sugrįžti atgal ir sudaryti koa
licinės valdžios didžiumų.

Didelė Vyrams Naujiena

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Per A. Višbaru, Chgo:
J lino VVuallarch <. 1
V. Miszeike .......... 5
Dr. A. J. Bertašius 2

Pajamos ik 
d.' (žiur 

Naujienose”

Atdara Subatoj iki 
6 vai. vak.

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

včl ’ tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

ne
kad Šernas 
serga sun- 

atski- 
ž i urėti

Star
P. M. Žilvitis .... 
Antanas Churas .. 
M. Kozenskis .... 
E. B. (neįskaitoma 
J. Sinkevičius .... DR. F. MATULAITIS,

8709 Jos. Campan Av. 
DETROIT, MICH.

Ofiso valandos: 1—3 dieną 
7—8 vakare

Tel. Market 6234, Market 4526

Kame nusiraminsime sekamų 
nedėldienį?

Aukas prašome siųsti sekre- 
riaus J. Laukio adresu, 1739 
S. Halsted St., Chicago, 111., 
čekį ar inoney orderį išrašius 
kasieriaus Justino Kulio var-

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus 
17c. už 100 auks. 

arba
585 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

State Bank—
Clearing Ilouse Bank 

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

Kelis karius atrodė, kad se
nosios partijos viltys gali išsi
pildyti. Bet atsitiko Bathc- 
nau’o nukovimas ir vokiečių 
darbininkams teko dėti visos 
pastangos sociajliStų vienybės 
sustiprinimui. Turinguos so
cialistai ėmėsi veikti prieš mo- 
narchininkus nelaukę reichsta
go veikimo. Jie atėmė iš mo- 
narcihstų šautuvus, surinko iki 
vienam kaizerio 
atvaizdus iš 
nių kadiibar

Vyrai! štai musų New Yorko pir
kinis, kokio niekad nebuvo i desetką 
metų. Kodelgi negalima įtikėt į 
vertę, kokią siūlome ant subatos. 
Kur kitur galite .siutą gauti už de
šimtį dolerių ?

Didžiausios vertes į metus

idant ie akis akin galėtų pasi
matyti ir pasidžiaugti savo nu 
veiktais darbais. —X.

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.

Šerno Draugų Būrelis
Pir. Kaz. Gugis
Kasier. Jtistinas Kulis 
Sek r. J. Laukis.

1. Geriausias ir smagiausias 
važiavimas yra automobiliais, o 
tas galima susiorganizavus į 
grupes pasisamdžius privatišką 
automobilių ar taxi visai dienai.

2. Gatvekariai. Jei streikas 
bus pasibaigęs, patartina važiuo
ti sekamai. North sidiečiams 
paimti East Division St. karus 
važiuoti kol sustos, ten paimti 
State, 119 Morgan, kartis, kurie 
nuveš lig 119 gat. iš ten lieka tik 
4 blokai lig daržo, kur galima ei
ti pėstiems arba važiuoti River-. 
dale karais lig pat vartų, ils vi
su kitų kolonijų visais karais į 
rytus lig State ir potam kaip 
minėta augščiaus. Taipgi gali
ma važiuoti Halsted Morgan 
Park lig 111 St. čia į rytus lig 
Michigan, ir j pietus lig 119.

3. Trokai ir traukiniai. Jei 
Streikas dar tęsis, bus galima 
važiuoti trokais Busais, kurių 
bus parūpinta daug ir taipgi 
Illinois Central mažuoju gelžke- 
liu, kuris dabar vaikščioja kas 
15 minučių tarpe Randolph ir 
115 (Kensington), o iš ten bus 
nuvežami automobiliu lig daržo.

Valgių ir gėrimų patartina 
nesivežti, piknike bus gaunama 
lig sočiai.

Kaip nebūtų nepraleiskit pik
niko nedalyvavę jame. Kiek: 
vieną, gyva siela ten ras sau 
smagumo ir užsiganėdinimą.

Apie nuvažiavimą dar pažiū
rėkit musų pranešimus rytojaus 
laidoj.

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

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

Telefonas Victory 9082

KHAKI TRUMPOS KELINES

Merginoms ne namie dėvėjimui, žuvavimui arba 
vakacijoms

MOTERIMS VESTES
Ekstra mieros, 48 iki 52 gerų siūlų, be rankovių arba 
trumpomis rankovėmis po

MOTERŲ APATINIAI SEJONAI
Geros vertybės, dryžo gingham, 50c.
vertės po

Karštos vasaros dienos ir 
sunkus darbas per šešias savai
tės dienas atima darbo žmonių 
paskutines jėgas ir sveikatą. 
Vienintelė sveikatos atgavimui 
ir susiraminimui diena yra ne- 
dėldienis. Nedėldieniais žmonės 
turi progą apleisti durnuose ir 
dulkėse paskendusį miestą, iš
važiuojant į parkus arba miš
kus. Ateinantį nedėldienį Nau
jienos rengia pikniką Gardners 
darže, kur suvažiuos ne tik Chi- 
cagos Naujienų rėmėjų armija, 
bet ir kitų miestų Naujienų 
prieteliai. Naujienų steigėjams 
gana sunkokai teko padirbėti 
kol jie padarė “Naujienas” tvir
tu dienraščiu. Naujienų vedėjai 
todėl laiks nuo laiko daro paren
gimus, kad sutraukus į vieną 

j vietą visus Naujienų rėmėjus,

Įsigilinę į šioj šaly gyvenan
čių lietuvių gyvenimą mes at
rasime, kad jų padėtis, jų kova 
pasiekimui vieno ar kito tikslo, 
jų pažvalgos ir idealai nėra vie
nodi. Vieni turi daugiau rūpes
čių ir nelaimių, o kiti mažiau. 
Bet drąsiai galima pasakyti, 
kad nėra nė vieno lietuvio, ku
ris galėtų pasakyti, kad savo 
gyvenimu jis gėrisi, kad nieko 
jam ant svieto netrūksta, kad 
visi jo norai, visi troškiniai ir 
idealai yra pasiekti. Kiekvienas 
žmogus turi savo nelaimių, ne- 
dateklių ir nepasisekimų, turi 
jis kokių nors troškimų, kurių 
delei diena iš dienos su įtemtais 
nervais yra verčiamas kovoti. 
Žiauri kova už būvį silpnesnių 
nervų ir sveikatos žmones veda 
prie ligos ir desperacijos. Ainia-

įSocialistai taipgi išravėjo re
akcininkus iš visųjų mokyklų. 
Jie išleido įstatymą nustatantį 
vlenodum 
uždėdami 
čius mokykloms paremti 
kshii ir mokyklų mokytojų gy
venimo sąlygoms pagerinti.

Jie taipgi įsteigė pramonines 
mokyklos, kur vaikai mokina
si specialių profesijų esamų ša-

jo generolų 
smuklių ir kliubi- 
ų, Iššlavė atžaga

reivius iš Jenos universiteto 
ir taip išvalė provincijų, kad 
senoms partijoms neliko jo
kios vilties sugrįšti galėn.

Tatai Stinnes’o organai visur 
siunta ant Turingijos socialis
tų valdžios. Bet tie nieko iš 
to nedaro.

Socialistai padalino visą Tu- 
ringiją i 15 rinkiminių apskri
čių ir paskui išleido naujus į- 
Uatymus tvarkančius šitų ap
skričių valdymą. Tas padaro 
didelio neparankumo senoms 
partijoms, pravertusioms ■dau
gelį metų ir galvojimo padali
nimui provincijos į tokius rin
kiminius apskričius, kurie duo
tų jiems progą sumušti socia
listus. Tas yra gerai, bet skau-

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

Balchiunae pagclbininkao 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25Ui St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

khaki lygaus arba strikuoto audeklo;
29c

Dr. Maurice Kaliu
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.

Weimar. — Vokiečių Volks- 
partei (Stinnes’o Liaudies par
tijos) organas Koelnische Zci- 
tung yra labai nepatenkintas 
socialistų valdžia Turingi joje.

šita socialistų, nepriklauso
mųjų socialistų ir komunistų 
valdžią yra “grynai klasine 
valdžia”, šilas grynai kapita
listinės klasės valdžios kovoto
jo atsidusimas galima įver
tinti atsimenant, kad Turingi- 
:os socialistų valdžia nesenai 
šleido daugybę įstatymų, ku
rie kapitalistinės valdžios su
grįžimą padaro gan greit abe
jotinu.

navimas ir sielvartavimas todėl I 
nėra tie dalykai, kurie sunkioje 
kovoje galėtų pagelbėti.

Visur ir viskda reikia atsi
minti, kad sveikata yra toks 
dalykas, be kurio nė jokie troš
kimai bei idealai negalima pa
siekti. Drąsus ir energingi žmo
nės suranda laiko protingam ir 
šaltam apsvarstymui savo ne
laimių ir nedateklių, randa jie 
laiko ir sveikatos atgavimui bei 
pasigerėjimui gamtos teikiamo
mis grožybėmis.

mokyklos kūme 
turtingiems mokės 

nio

Jie atsilaikė bažnytininkų 
reikalavimui padaryti viešas 
mokyklas tinkamas specia- 
liains bažnyčios tikslams ir ap
skaitai vadavosi pažangiausiu 
žvilgsniu Vokietijoje į mokyk
los dalykus.

Ant galo socialistai užvirši- 
jo savo “prasižengimus” išleis
dami gerovės įstatymą, kuriuo 
teikiama pagalba bedarbiams, 
reikalaujama priderama pra

mones ir prekybos sanitumo ir 
pragyvenimo normų minimu
mo.

Susivienijusieji socialistai tu
ri didžiuma TUringijos val
džioj ir lodei jie gali leisti į- 
statymus hcatsižiurcdami į se
nąsias partijas. Nenuostabu, 
kad senosios partijos kovojo 
tokiu atkaklumu, prieš tokią 
“radikalę” įstatybą ir slaugė 
l>o kiekvienai socialistų per
galei.

Senosios partijos stovykloj 
buvo tik viena viltis. Komu-

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedelioms ofisas yra 

u ždary tcus

Padavę visą šių metų iki 
rugp. 1 dienos apyskaitą mes 
norime daę graudenti lietuvių 
visuomenę, kad ji imtųsi savo 
širdin rašytojo Šerno šelpimo 
reikalą. Mes prašome kaip at
skirus asmenis, taip organiza
cijas, kuopas, kikilius — auko
ti kiek galint šerno išlaikymo 
fondui. Minėjome ne kartą, 
ir dar primename, 
jau antras mėnuo 
kia liga, guli ligoninėj 
raine kambary, jam 
pristatyta nuolatinė nursė, o už 
tai pareina mokėti kas savai
tė, aplamai, po 60 dolerių! 
Del to Šerno Draugų Būrelis 
labai susirūpinęs, iš kur tiek 
pinigų imti, juo kad ligonis nė 
kiek neina geryn ir jo liga gali 
dar ilgokai užsitęsti. Visuo
menės pagalba urnai reikalin-

Gero išdirbinio siutai, padaryti kad 
gerai tiktų gerai atrodytų ir gerai 
dėvėtus!. Yra pageidaujamų tweeds 
kašmiero ir nebaigto worsted; pui
kios vieneilinės mados, dviems arba 
trims guzikais; mieros 32 iki 44. 
Specialiai apkainuota «in

nuo s. m. 
rugpiučio 1 d

Įžymios Roxford išdirbinio pančiakos ■ 
mėlynos, 19c.'vertės; pardavimo kaina

TRINERIO VYNAS
Tikras Trincrio Vynas; butelis

-Kūdikiai mėgsta jį!
.. . ... F- AD- RICHTER & CO.
104-114 So, jfii cf • Brooklyn, N. Y

progos pasimątyti su savo se
nais draugais, ir pažįstamais, 
Aš su jais pasikalbu, atnauji
nu draugiškus ryšius, pasilink
sminu ir tuo padarau 
gyvenimą malonesniu ir 
resniu. Manau, kad ir 
Naujienų piknike teks 
susitikti netik su savo 
gaiš, bet ir su priešais, 
turėsiu progos išaiškinti 
jų klaidingumą ir pertikrinti 
juos jų klaidingume nusista
tyme.

Man smagu, kad Naujienos 
kasinei parengia tokiuos šau
nus pokilius ir juose suteikia
ma didžiausio pasigėrėjimo bei 
smagumo netik man 
bet ir visiems lietuviams 
bininkams. Užtat aš kiek 
galėdamas raginsiu savo drau 
gus, kad nei vienas jų nepra 
leistų tos nepaprastai naudi n 
gos progos atsilankyti

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

taip ir moterims.
Valau ir prosinu

------ IOU CAN’T ENJOY LIFE 
with a sore, «our, bloated stom- 

“““ ach. Food docs not nourijh. 
Instcad it is a source oi misery, causing 
pains, belching, dizziuess and head- 
aches.
Q The person with a bad stomach 
should be satisRcd with nothing les» 
than permanent, lasting rclicf.
<3 The right remedy will act upon the 
linings oi the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
uii<1 strengtlien cvcry Bodily funclion.

<J The large number of people who 
have successiully used Dr. Hartman’s 
famous mcdicine, recommended for all 
catarrhal conditions, ofier ihe strongest 
possible endorscinent for

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIFTY YEARS

džiaugiausi kai mažas 
tėvas “zabo- 

parveža...

0—11 ryto; 2—3 po piet, 
Nedėliomis 10—12 dieną

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofi^o vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare 

3259 So. Halsted St., Chicago,

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

V. P. Puszynski .. L
Petr. Mockienė .. 2 
J. W. ZacharcAvicz 2 
M. SutkeNvicz .... 1 
G. Burba ............. 1
A n ton Radvilas .. 1 
P. A. Paliulis .... 1 
A. Mięevvicz & Bar

neli .........  5.
M. Mėsa r .............  5.
W. Stulpinas .... L
W. J. Stankūnas .. 5. 
(i. A. Poška .......... 5
M. Kiras .............. 5
A. Olševskis .... 10 
Joseph J. Szlikas.. 1 
Dr. P. Z. Zalatoris 10 
Dr. C. K. Kliauga 3. 
A. Belskis .......... 5

- Pilkis .............
T. Rypkevičia .... 2
A. Ambrozevičia .. 1
J. Šmotelis .......... 2
S. Nor\vell ......... 1
F. A. Bakas.... 5
Ch.—'(neįskaitoma) 1 
Jul. J. Janeliunas . 3

BELAUKIANT NAUJIENŲ 
PIKNIKO.

Kas metais aš laukiu Naujie
nų metinių piknikų. O kai pa
mačiau paskelbimą, kad šįmet 
Naujienų metiniame piknike 
be kitų gražių dalykų dar 
turės ir bengalines Ugnis, tai iš 
džiaugsmo net aukštyn pašo
kau 
vaikas kada jam 
vą” iš krautuve.
Manau, kad ne aš vienas džiau 
ginusi, bet, kiek patiriau, 
džiaugiasi ir visi ijiano drau
gai ir prieteliai.

Ir yra kuo pasidžiaugti 
nlust] didžiausiam 
tinusiam lietuvių 
dienraščiui iki šiol 
geriausiai sekasi, 
kad jis turi visokio 
priešų. Bet kiek patyriau, di
džiausios minios lietuvių dar
bininkų eina su Naujienomis, 
nes Naujienos savo nusistaty
mu niekuomet neapgavo jų, 
bet visuomet jos nurodė tei
singą ir nuoseklų kelią darbi
ninkams.

Kiekvienais metais Naujieną 
metiniame piknike aš turiu

r “Naujienas gauta
(nepasakyta nuo ko)

L. K. Keistučio Pas
Kliubas Brighton

Chicago, per J. Ma

ni. kovo 
Apyskaita 

kovo 
273.89 

sausio
• gau- 

930.95
I š m o k e j i m a i 

šernui pašalpos nuo š. m. 
sausio 1 iki kovo 11 (žr. 
Apyskaitą “N-.se” kovo1 
14) po $20 kas savaitė $200.00 

šernui nūn š. ni. kovo

11 iki rugp. 1 d. pašalpo
mis ir ligoninei išmokė
ta ................................. 567.80

Paskelbta “N-nų” 179 
n u m............................. M08.

Per P. Petraitienę, ČhgO, 
aukojo:

J. Malinąs .......... >
B. Digrys .. ...........
J. Pagareckis ....;.
S. Signat ..............
P. P. Žilvitis ....
V. Žilvitis ..............
J. F. Girkantas ....
A. S. Pocius..........

Grišius .... 
Manelis .......
Alekna .... 
Evaldas ....

J. Petrowski .... 
John Rakauskas . .
B. Leppa ..............
John P. Rashinski 
N. Girdwain .... 
A. Miščikaitis .... 
P. K. Bruchas .... 
Dr. A. J. Karalius 
II. Yozavitas .... 
P. Baliekienė ....
V. Krisčiunas .... 
Dr. C. Kasputis .. 
Dr. A .Juozaitis .. 
Jos J. Elias ......
S. V. Valančauskas 1 
Stanley P. Mažeika 10 
P. Dombrauskas.. 2 
S. L. Fabionas .. 2 
Juozapas Budrik 3 
Jonas Sinkus 5
W. B. Jučus .... 10
J. Baltušis.............. 1
A. Stankus .......... 2
A. Zymont ..............3
P. ir A. Kemėžai .. 5

Tel. Yards 1311
J. HERTMANAVICZIUS

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III.

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA: 

Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

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: 
7—8 vak, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Tikra vertė iki $25.

SPEŠELAI
• Nei telefonu nei paštu orderių ne priimam.

VYRAMS DARBINIAI MARŠKINIAI
Geros vertybes, nešuntančios mėlynos spalvos, gerai pasiūti, 
miera 14 iki 17 po
Bulvės, gražios baltos virimui bulvės; 15 svarų pekas,
35c. vertės po
Vaikams skalbiamos kelinės 
gerai pasiūtos, gero darbo; du šoniniai ir užpakaliniai 
kišeniai; miera 6 iki 12 metų

3 ŠMOTŲ LOVOS SETAS
Įeina 81x90 be siūlės paklodė ir 2, 36x45 pagalvių užvalkalai 
su 3 colių sitilė; setas už

(Aprubežiuota 2 setai)
VYRAMS DARBINĖS PANČIAKOS

rudos arba mišrios

Simon Jaškevičius
9243 Russell ir Westminster Str. 

DETROIT, MICH.

-------- - 100.00
Visbaiienę, Chi- 

ąukojo:
Bliza.......... $L—
Shworlis .... L—
Pavcloiiis [?] 5.—
Badžius L—
Shoe Co............. 50

tacsni 
i TABLETS OR I.IQUID

SOLO EVERYWHERE

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

Namai Pragarai
Komedija

Parašė Harry Newton
Verte Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23.
Kaina tik

Gera statymui
Tik dvi ypatos 

mos lošimui.
Pinigus galima 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So, Haltsed St.

Chicago, III.

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

O BAMBINO
Vidsbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

,ju gi’eitąi suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį
jffiėVrj motiną pralinksmina ir užganėdina.

't Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40e. pasiunčiam per 

» Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.
Jie prašo daugiau!

Illllillllllllllllllllllll
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NAUJIENOS, Chfcago, UI Pėtnyčia, Rugpjūčio 4, 1922

Chicagos Žinios STREIKAS TEBESITĘSIA.

(Seka nuo 5-to pusi.)
Naujienų metinį pikniką seka
mą sekmadienį.

Todėl iki pasimatymo Nau
jienų piknike! — D. Taškaitis.

BRIDGEPORT.

Golfininkų susirinkimas.

da ilgiausia 
profesionalai,

Gatvekarių streiko pabaigos 
dar nematyt. Nors įvairių spė
jimą yra, ilgai nesitęs, bet 
kol kas atrodo, kad galimybės 
darbininkams susitaikinti su 
gatvekarių kompanijų bosais 
nėra, nes darbdaviai vis dar 
nebando skaitytis su teisėtais 
darbininkų reikalavimais.

Miestas rengiasi parūpinti 
daugiau trokų ir automobilii, 
žmonėms vežioti.

DARBININKŲ VADAS 
IŠTEISINTAS.

bi-Teatrų džianitorių unijos 
znio agentas Cornelius T. Shea, 
kuris su kitais darbininkų uni
jų vadais buvo teisiamas kri
minaliniame teisme, tapo iš
teisintas. Kaltintojas negalėjo 
įrodyti jokio jo prasižengimo.

Kiti darbininkų vadai, kaip 
tai Murphy, Mader ir k. dar 
neišteisinti. Bet spėjama, kad 

I ir jie bus išteisinti, nes jų Įira- 
sižengimo kol kas kaltinto
jai nesuranda, nors tam deda 

jau' prida- I Pastangas.

Kaip jau buvo rašyta “Nau
jienose”, kiek laiko atgal lietu
vių golfininkai, 
Bridgeporto 
kaip tai daktarai, dentistai, ad
vokatai, inžinieriai ir tt. su
manė sutverti lietuvių golfi
ninkų kliubą. Kol kas buvo 
renkami adresai tų lietuvių 
golfininkų, kurie nori prie to
kio kliubo prigulėti. Bet lie
pos 31 d. to kliubo organiza
toriai sušaukė pirmą lietuvių 
golfininkų susirinkimą ir, tai)) 
sakant, formaliai suoganizavo 
kliubą. Susirinkime dalyvavo, 
rodos, arti trisdešimt golfi
ninkų. Norinčių prie čio kliu-Į 
ho prisidėti, kurie 
vė savo vardus ir adresus, ro
dos, yra arti penkiasdešimt.

Turnamentui išdirbti galuti
nus pienus išrinkta komitetas. | 
Komitetan įėjo Dr. 1 
l)r. Naikelis ir 
kus. Komitetui pavesta išdirb- minu. Apiplėšimų gatvėse pe
tį visus pienus turnamentui ir užpereitų naktį ytin 
iki šiam vakarui ir juos palei-įvyko. Kai kur plėšikams 
kti generaliam golfininkų su- Įteko gana gerai pasipelnyti, 
sirinkimui, kuris įvyks šį va
karą, rugpiučio 4 d., Fellow- 
ship svetainėj (831 W. 33 pi.).

PLčšIKAI VEIKIA.

Rakauskai 25 dol.; J. A. Kin- 
cinai 10 dol.; po 5 dol. aukojo 
B. Sidebras, A. Gahninas, V. 
Damijonaitis, P. Tupikaitis, P. 
Račkauskas, J. Rrčius, S. Ne- 
mčeuski
Brotkauskas, J. R. Mileskai ir 
P. Šimkus;
aukojo 3 dol. 
jo: P. Gedutis,
S. Sobutas, T. Kiukeviče, P. Vai 
cekauskis ir K. Noreikis; po 
1 dol. aukojo: A. Jesaitis, A. 
(rargasas, iŠ. Kazlauskis, P. 
Smilgis, L. Gėriką, J. Rama- 
nauskis J. Vilioką, J. Budginas, 
J. Gahninas, I). Mards4auwski, 
Z. Barauskas, J. Saliutas, A. 
Voveris, J. Burosas, A. Kra- 
sauskis, K. Jesutis, A. Teskils 
ir B. Gotautiene; po 50 centų 
aukojo J. Urbeli'S ir M. Kaz
lauskas. Viso 124 doleriai.

Pinigai lietuviškais auksi
nais pasiųsta Naujienų draftu 
Lietuvos švietimo Ministerijai, 
su nurodymais pinigus per
duoti Viekšnių progimnazijos 
reikalams. Apie pusę 
paskirta progimnazijos 
o likusieji užlaikymui 
niuose viešojo knygyno.

— Antanas Mosgeris, 
Komisijos narys.

J. Krčius
1). Dainiai, J.

P. Čekanauskas 
po dol. auko- 

A. Mozgeris,

pinigų 
namui, 
Viekš-

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME

Sustreikavus gatvekariams
Žimontas I apiplėšimai gatvėse pasidaugi- 

Walter Nor- no> nors JM nestigo ir pir-
PRANEŠIMAS,

Pirmyn Mišrus Choras laikys savo 
•repeticijas subatoj, rugp. .5 d., 7:30 
vai. vak., paprastoj svetainėj. Visi 
dainininkai malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes turime tinkamai prisi
rengti dainuoti ‘‘Naujienų” piknike.

— Valdyba.

Stanford Park, 14 PI. ir Union Av„ 
pėtnyčioj, rugp. 4 d., 8 v. v., įvyks 
gražus koncertas. Įžanga dykai. 
Publiką kviečiame gausiai dalyvauti.

-— P. H. Leiderinan, direkt.

Viešas prakalbos įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 4 d., 8 v. v., Raymond Cha- 
pel svet. Kalbės ką tik sugrįžęs Iš 
Lietuvos adv. F. P. Bradchulis. Jis 
aiškins kas dedasi Lietuvoje, kokios 
permainos įvyko ir ką Amerikos lie
tuviai privalo žinoti. Įžanga 15c.

— Chicagos Lietuvių Taryba.

Local 269 A. C. W. of A. mėnesinis 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugp. 4 
d., 7:30 v. v., Unijos svet., 1564 N. 
Robey St. Visi to lokalo* nariai ma
lonėkite susirinkti.

— Sekr. P. Chapas.

Dr-ste L. K. Mindaugio laikys savo 
mėnesinį susirinkimą pėtnyčioj, rugp. 
4 d., 7:30 v. v., D. Shemaičio svet., 
1750 Union Avė. Visi draugai ma
lonėkite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių dalykų.

— S. Wamelis, Rašt.

D. L. K. Keistučio P. ir P. Kliubo 
dramos skyriaus repeticija bus šian
die rugp. 4 d., McKinley Park svet. 
8 vai. vak. Kurie galite ir apsiėmę 
esate lošti atsilankykite. — Valdyba.

MOTERŲ

REIKIA 200 MOTERŲ INDŲ PEO- 
Vimui, šiaip darbui ir hotelį pagelbi- 
ninkių apšvarinimui namų. Alga $16 
iki $20 j savaitę. Parveža kas va
karas namon veltui. Tapgi, reikia 
800 darbininkų iš miesto dirbtuvės 
darbui. $4.00 į diena. i
NOBLE EMPLOYMENT AGENCY, 

1059 Milkaukee Avė.

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

JIEŠKAU SEk0S MOTERS KURI 
yra silpna prie sunkaus darbo —; pri
daboti 2-jų metų vaiką. Duosiu val
gį ir ruimą. Atsišaukite neankščiau 
kaip po 6 vai. vakare.

NIKODEMAS TALAČKA, 
5042 So. Justine St.

s Phone Boulevard 1923

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

Atsišaukite:
3227 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, se

nas ir geras biznis, apielinkė ap
gyventa vokiečiais ir airiais.

2956 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI PUIKI DUONOS 
keptuvė, lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventa vieta; biznis gerai išdirbtas, 
kepa 1,000 duonų j dieną. Parduodu 
pigiai. Pardavimo priežastis — sa
vininkas apleidžia miestą. Atsišau
kite Grant Works Real Estate, 4917 
W. 14th St., Cicero, III. Tel. Cicero 
6723.

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 
G kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

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

ninku susirinkime bus paskel
bia turnamentui laikas ir tam 
tikros taisyklės (rules) 
kurias tumamentas bus 
liuojamas.

Turnamentas prasidės 
vidurį šio mėnesio.

Nutarta išlošusiems golfinin 
kams teikti bronziniai meda
liai.

Lietuviai golfininkai norin
tieji prisirašyti prie šio kliu- 
bo yra kviečiami dalyvauti 
generaliam golfininkų susi
rinkime šį vakarą. Susirinki
mas, rodos, prasidės 8:30 vai. 
vakare.

— Turnamento ”Pisorius.”

regu-

BAŽNYČIOJ PLYŠO BOMBA.
Vakar rytą bomba eksplio- 

davo Tenth Church of Christ, 
Scientist, 5640
avė., bažnyčioj. Visas vidus 
statomos bažnyčios sugadintas. 
Nuostolių padaryta daug. Sa
ko, ne pilnai unijiniai darbi
ninkai dirbo prie statymo baž
nyčios.

Blanckstone
Visas

Lietuviu Rateliuose

PERSERGĖJIMAS R. J. BIS
CHOFFO KREDITORIAMS.

Mes norime perspėti, kad 
Bischoff vėl turi naują “sky- 
mą“ savo buvusių kreditorių 
išnaudojimui. Tačiau šį kartą 
nebūkite lengvatikiai. Yra šau
kiama susirinkimai ir kalbina
ma, kad nuskriaustieji žmones 
pridėtų da po vieną dolerį ant 
kiekvieno šimto seniau įdėtų 
pinigų. Taigi bukite atsargus ir 
nesiskubinkite nešti savo dole
rius ir “rasites”. Mes stengsi
mės pranešti Bischoffo blogus 
ir gerus darbus. Nuo pat jo 
susibankrutijimo mes buvo
me informuojami apie tai, ką 
jis mano daryti su tais nus
kriaustais žmonėmis. Mes su
žinojome tokių dalykų, kurių 
mes ir patys nesitikėjome su
žinoti. Taigi da kartą perspėja 
me nesiskubinti su doleriais 
ir “rasitėmis.” Trumpoj atei
tyj mes iškelsime laikraščiuose 
o ypač “Naujienose” aikštėn 
visus Bischoffo planuojamus 
“skymus”.

Del tam tikrų priežasčių sa
vo pavardžių šį kartą nepasi- 
rašom.

Trys buvusieji Bischoffo 
agentai.

Cooko kauntės teismas išda
vė nusprendimą liepos mene
sį delei visų nuosavybių, ku
rių mokesčiai nėra užmokėti. 
Ačiū šitam . teismo įsakymui 
Kauntės Kasininkas yra įstaty
mo verčiamas parduoti jūsų 
nuosavybę, jei jus neužmokė
site pareinamų nuo jos mokes
čių nuo šios dienos per dešim
tį dienų.

Kadangi mano nusistatymu 
yra padaryti visa, kas yra ma
no galėję šitos kauntės mokes
čių mokėtojų apsaugojimui ir, 
matant, kad jūsų nuosavybes 
pardavimas suteiks jums dide
lio nepatogumo, padaris nema
žas išlaidas ir atiduos mokes
čių ryklio malonei, tai aš sitfh- 
čiu jums šitą pareiškimą ap
draustu laišku, apdrausdamas 
jo įteikimą ir tikiuosi luomi 

nuo visokių išlai- 
pardavimas už-

West Pullman. — S. L. A. kp. susi
rinkimas įvyks rugp. 5 d., 7:30 vai. 
vak., J. Gruzdžio svet., 722 W. 120 
St. Visi nariai atsilar.kykit ir užsi- 
mokėtkit duokles. — A. Statkus, rašt.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKŲ
ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO MOTERIES MA- 

rijonos Burke (Burčikienė), kuri ap
leido namus, palikdama 14 mėnesių 
mergaitę vardu Biruta. Sugryžk! ta
vo duktė, šauksmu tavęs meldžia. 
Duok žinoti, kaip manai pasielgti. 
Jei ‘neatsiliepsi, aš griebsiosi aštres
nių įmonių. Tavo vyras ir duktė. J. ir 
B. Burčikai, 9680 Dyar St. Ham- 
tramek—Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSlVEDIMUI MERGI- 

nos ar našlės, tik negyvanašlės, nese- 
nesnes 25 metų. Aš 29 metų vaiki
nas. Meldžiu su pirmu laišku ir pa
veikslą prisiųsti.

J. STONE 
General belivery, 

Clncagb, 111. 

VYRŲ

Reikia 30 darbininką dirb 
ti Naujienų piknike

Naujieniečiai ir Naujienų 
draugai kviečiami dirbti Naujie
nų piknike nedėliojo rugpiučio 
6 d., 1922 m., prie įvairių darbų. 
Darbas apmokamas. Sutinkan
tieji dirbti prašomi atsišaukti 
Naujienų ofisan asmeniškai ar 
laiškais, tuoj aus ir nevėliau 
rugpiučio 5 d.

Naujienų Adm.

jus išgelbėti 
’ dų, kurias 
trauks.

IŠRENDAVOJIMUI

vartoti visas 
ateinančioje

PAS] RENI) A VO J A 4 ruimai 
su garu auši'ldortii.

Atsišaukit:
4845 W. 14th St., 

Cicero, III.

REIKIA patyrusių rankinių 
siuvėjų tuojaus, prie kotų baigi
mo. Kreipkitės pasirengę dirbti.

HART SCHAFFNER & 
MARKS AND CO., 

Washtenaw Avė. & 19th St.
■ arba

4512 W. 22nd St.

PARDAVIMUI barbernė. su 
pool ruimio stalais. Gera vie
ta, parduodu dėlto, kad einu į 
kitą biznį.

918 W. 14th St.

PARDAVIMUI saliunas, se
nai išdirbtas biznis, apielinkė ap
gyventa visokių tautų. Parduo
siu pigiai, nes reikia greit par
duoti. 624 W. 37th St. kampas 
Lowe ir 37tos gatvių.

EXTRA
Pardavimui grosernė prie Halsteč 

St., Visokių tautų apgyventoj vietoj 
Biznis daromas geras, cash. 
vimo priežastis labai svarbi.

Klausk Naujienų Skyriuj 
3210 So. Halsted St. 

No. 3

Parda-

PARDAVIMUI saliunas, su 
visais moderniškais įtaisymais. 
Visokių tautų kolonijoj. Geroj 
vietoj.

936 W. 14 St.

PARDAVIMUI soft drink 
parlor, tuščias flatas viršuj. 
Maišytų tautų apgyventa. Renda 
$100 j mėnesį.

5154 So. Halsted St..

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas; galite 
užeiti ir persitikrinti ape biznio ėji
mą. Priežastis pardavimo — nesu
tikimas partnerių.

Atsišaukite:
1739 S. Halsted St.
/ Box 83.

PARDAVIMUI BARBERNĖ VIS- 
kas gerame stovyje. Biznis gerai 
išdirbtas per ilgus metus. Reikia 
parduoti greitu laiku, tdoel parduosiu 
pigiai.

FRANK GODE, '
3405 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI UP-TO-DATE GA- 
radžius 123rd St. & Western Avė. 
“Dixie Highway”. Lotas 72%x211 
pėdas; viskas įtaisvta ir apmokėta; 
gasolino stotis, stakas ir įrengimai. 
Praperty ant išmokėjimo.

Jenner Bus, Phone B I 1160 
arba Mr. Curtis.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURT- 
nis naujas namas prie Euclid Avė., 
Indiana Harbor, Ind., 4 kambariai ir 
maudynė kiekviename flate. Vieno 
flato renda apmokės visas išlaidas ir 
paJukį. Tuoj gfali kraustytis. Kaina 
$4,750: dalį įmokėt, reštą ant 5 me
tų. Francis Gast, 4228 Drummond 
St., Indiana Harbor, Ind.

ANT IŠMAINYMO
2-jų pagyvenimų mūrinis namas 

gražioj vietoj, netoli parkų. Mainy
siu ant loto, automobilio, bučemės 
arba kito kokio biznio. Atsišaukit 
tuojaus, nes čia yra auksinė proga.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAV1MUI 2 pagyvenimų 
medinis namas po 4 kambarius. 
Puikus 2 karams garadžius, la
bai gražioj apielinkė j. Kreipki
tės prie savininko. K. Kerulis, 
4353 So. Artesian Avė.

FARMOS! FARMOS!
3 farmos su visais įtaisymais neto

li Chicagos prie gero Joliet kelio, par
siduoda pigiai arba išmaino ant Chi
cagos namų.

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

tuo aš noriu pa
savo pastangas 
įstatyboje, kuri 

susirinks Springfield sausio 1
cL, kad padarius tokią perinai 
ną įplaukų įstatymuose, kad 
ateity mokesnių mokėtojai gh- 
lėtų būti apsaugoti nuo dabar 
esančios nelemtos tvarkos.

Pasitikėdamas, kad jus pasi
naudosite jums duodamu de
šimties dienų laiku ir užtikrin
damas, kad aš prailginsiu šitą 
mokėjimo laiką, jei tas bus 
mano galėjo, pasilieku 

su tikra pagarba
P. J. Carr, Kauntės kasininkas

P. S. Šitas išpardavimas už 
mokesčius prasidės rugpiučio 
7 d. 1922 m.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

jaunesnysis D-ro 
suims. Šiemet ji- 
su atsižymėjimu 
mokslą Illinois 
Urbanoj, įstojęs

Pranešimai

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

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

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

KARŲ taisytojų, medinių bo
dy freitinių karų. Nuolatinis 
darbas, geras nuo šmotų mokes
tis. The Streets Co., West 48th 
& So. Morgan Sts.

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

6503 St. Lawrence Avė.

PARDAVIMUI KAMPINIS MURO 
namas, budavotas bankui ii' su banko 
safety deposit vault boxes. Smarkiai 
augančioj lietuvių kolonijoj, Cicero. 
Kreipkitės pas savininką vakarais 
4845 W. 14th St., dienomis Kildare 
6672.

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. Halsted St. num. 135.

PARDAVIMUI VIŠTŲ FARMA. 
Bargenas! 4 akeriai, arti Chicagos, 
VVinthrof Harbor, netoli Zion Cty. 4 
kambarių nauja bungalow, pilnai iš- 
furnišiuota; garadžius, didelis višti- 
ninkas, Ford automobilius, vištok, žą
sys; grobis už $6,000. F. C. Schulz, 
Room 803 — 64 W. Rndolph St., Tel. 
Central 5859.

UŽMUŠTA STREIKLAUŽIS
Vakar rytą, netoli 108 gat.

Calumet avė., keturi vyrai api
puolė Itobert Johnson, 42 m. 
amžiaus, 10748, ir ant vietos 
mirtinai užmušė. Johnson 
dirbo Bumsidėj Illinois Cent
ral gelžkelių kompanijoje. Ka
da gelžkelių darbininkai sus
treikavo, tai jis atsisakė strei
kuoti ir kasdien eidavo dirbti. 
Bet vakar streiklaužis neteko 
gyvasties; jis tapo užmuštas 
beinant darban. Užmušėjai ne
suimti.

ir

Algirdas A. Graičiunas.
Be kitų “Naujienose” jau 

minėtų (ir neminėtų — nes ne 
apie visus turime žinių) chi- 
cagiečių baigusių šiemet aukš
tuosius. mokslus yra ir jaunas, 
21 metų amžiaus Algirdas A. 
Graičiunas, 
A. Graičuno 
sai pabaigė 
agronomijos 
Universitete
į jį 1918 metais, pradinį gi ir 
vidutinįjį mokslą gavęs P. D. 
Armouro viešojoj mokykloj ir 
Wendill Phillips High School.

Baigęs agronomijos mokslą 
Algirdas A. Graičunas pasiliko 
dirbti prie universiteto kaipo 
pieno produktų inspektorius ir 
tuo tarpu rengiasi agronomi
jos daktaro laipsniui gauti.

Teko girdėti, kad šis rimtas 
ir energingas jaunikaitis, pa- 
praktikavęs kurį laiką Ameri
kos žemes ūkio “ įstaigose, žada 
keliauti Lietuvon, kad savo ži
niomis prisidėti prie ekonomi
nio Lietuvos gyvenimo 
limo.

Brighton Park lietuvių kolonijos 
svarbus masinis susirinkimas apvaik- 
ščiojimo reikalu įvyks šeštadieny, 
rugp. 5 d., 7:30 vai. vak., parap. sve
tainėje. Draugijų atstovai ir šiaip 
darbuotojai malonėkite laiku susi
rinkti. — Centralinio Kom. nariai.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus ^ekmadienyj, 
rugp. 6 d., 12 vai. po pietų, O. Tamu- 
liunienės svet., 1447 So. ,49 Avė. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes 
vėliau apvaik'šiojimas.

— K. Genis, Fin. Sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, rugp. 6 d., 1 vai. po pietų 
Mildos svet., 3142 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes 
randasi daug svarbių reikalų aptarti.

— S. Kunevičius, nutar rašt.

TOWN OF LAKE.

pakė-

Bridgeport. — Illinois Lietuvių 
Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, rugp. 5 d., 8 v. v., 
3301 So. Morgan gat. Visi kliubiečiai 
malonėkite laiku susirinkti, nes bus 
rinkmas darbininkų busimam piknike, 
kuris įvyks rugp. 27 d. National 
darže.

— A. J. Lazauskas, nut. rašt.
Aukos Viekšnių Progimnazijai

Pastatymui keturkliasės 
progimnazijos namo Viekš
niuose, Mažeikių apskrity, au
kojo sekami asmenys: S. O.

North Side. — S. L. A. 226 Jcp. su
sirinkimas |vyks nedėlioj rugp. 6 d., 
9:30 v. v., Knygyno svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Svarbių reikalų delei, 
visi nariai malonėkite laiku susirinkti.

— Rašb R« Markai

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

REIKIA VYRŲ.
ATSIŠAUKIT.

GREAT NORTHER CIIAIR 
COMPANY,

2500 OGDEN AVĖ.
REIKIA paprastų darbininkų 

geležies kiemą. $4.00 per dieną.
Kreipkitės:
Concrete Engineering Co., 

1926 So. 52nd Avė.

JIESKO PARTNERIU
JIEŠKAU partnerio, supran

tančio restaurano biznį. Biznis 
geroj vietoj ir daug kapitalo 
nereikia. Kreipkitės Wabash 
5285 ; 60 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų ir merginų 
virš 16 metų dirbti dėžių fabri
ke. Atsišaukit. Rathborne Hair 
& Rigway Co., 1418 W. 22nd 
Street. <

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui, ant nakties namon 
eiti. Kreipkitės:

S. ABRAMS, 
816 Independence Blvd.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai, geram stovy j. Turi 
būt greitai parduoti. Kreipkitės.

3335 So. Halsted St. 
1-os lubos

PARDAVIMUI 4 RUIMŲ RAKA- 
dai pigiai, visus ar po vieną; vargonai 
raudoni. 5 oktavų, rašoma mašinukė 
No? 1 Fox, 6 mėnesių šuva ir kalė su 
R vaikais. Kam reikalingi tie daiktai, 
kreipkitės šiuo adresu:

925 W. 18 Pi

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUL AUTOMOBILIUS 

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

2423 W. 46th St.
• Tel. Lafayette 1329

va-

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.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
bučernė ir grosemė, su ledu mašina ir 
visais gerais įtaisymais ir rakandais. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos.

Atsišaukite:
604 W. 31st St.

PARDAVIMUI karčiama ge
roj vietoj. Renda pigi lystas ge
ras. Visokių tautų apgyventa, 
biznis gerai išdirbtas. Platesnes 
žinias patirsite ant vietos. 558 
W. 37th St. I

PARDAVIMUI KAMPINIS LO- 
tas ,60x125 pėdas ir 4 kambarių mū
rinė stuba, gerai įrengta. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą. Savininkas 
ant vietos

6559 S. Maplewood Avė.

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 

roj vietoj, pritaisytas draiveriams 
vanduo, arkliams pagirdyt. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

1434 S. Lolon Avc.
14th Place.

REIKIA pilnai išmokėtų Co- 
operative Society of America 
šėrų. Mokėsiu po $12 už kiek
vieną. L. J. Mathers, 6807 So. 
Union Avė. Tel. En^lewood 0187

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namu už labai pigią kainą su visais 
barais ir pool tablo (biliiardiri stalu. 
Namas 7 kambarių ir greta tuščias lo
tas: narnąs kampinis su elektros švie
sa ir maudynėms. Apgyventa lietu
vių ir airi šių. Kaina $8,500. Atrišau- 
kit 6:30 P. M. Wm. Klaston, 942 W. 
59th St.

PARDAVIMUI saliunas sve
timtaučių apgyvento) vietoj — 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Gera vieta, Prieinama kaina..

5301 So. Paulina St.

PARDAVIMUI TŠVAŽTOJIMO BTZ- 
nis (RouteL biznis išdirbtas per d nuo’ 
metų. Užtikrintas uždarbis $50 Or 
i savaite vasaros Luke ir apie $80 00 
žiemos laike, 
kiu su bizniu.
Tnwn of T ake Skyrius. 1614 
St. Phone Boulevard 0672.

Trokns narsiduoda sy- 
Kreinkitės: Nam'ienu 

W. 46

MOKYKLOS
----------------------------------------------- -------

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresėa.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba raiy- 

kit išlygų paklausdamt
| Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St. I J




