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Italijoj jvyksiąs gene= 
raliais streikas 
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Didele viesulą Korėjoj

Rytoj eis gatvekariai?
Italijos darbininkai pas
kelbsią generalį streiką.

Fascistai mobilizuoja savo spė
kas, kad sutraškinus streiką.

RYMAS, rugpjūčio 1. — 
Fascistų organizacija, kuri yra 
žinoma po vardu “Visuomet 
prisirengę,” paskelbė savo na
rių vsiuotiną mobilizaciją, kad 
sustabdžius generalinį darbi
ninkų streiką. Ta juodašimtiš
ka organizacija turinti apie 
1(M>,(MM) narių. Darbininkai nu
tarė streiką paskelbti šiandie. 
Streiko tikslas — užprotestuo
ti prieš fascistų darbus Rave- 
nnoj, kur jie persekiojo socia
listus.

“Visuomet psisirengę” orga
nizacijai vadovauja parlamen
to atstovas, Paolucci, kuris 
karo metu pasižymėjo savo 
narsumu.

Valdžia yra prisirengusi pa
laikyti tvarką. Numatoma, 
kad streikas palies laikraščius 
taipgi. Fascistai išleido viešą 
Imi reiškimą, kad jie savo pajė
gomis sutriuškinsią streiką, 
jeigu valdžia bėgiu 18 valandų 
nesustabdys jo.

Didelė audra Korėjoj.
Tris dienas siautė smarki vie
sulą. Daug namų sugriauta.

Manoma, kad žuvo nemaža ir 
įmonių.

TOKIO, liepos 31. — Tris 
dienas pietrytinėj Korėjos da- 
lyj dūko smarki viesulą (tifo
nas). Tūkstančiai namų li
ko sugriauta. Žuvo nemažai ir 
laivų. Iki šiol jau surasta 36 
laivų, liekanos, o apie kaiku- 
riuos laivus nesama da jokių 
žinių. Tuoj po audros pradė
jo kilti upės. Prie Sesulo van
duo pakilo 35 pėdas. Mokyklos 
policijos stotys ir šiaip namai 
liko nunešta nuo žemės. Buvo 
didelio pavojaus buvusio Ko- 
ršjos imperatoriaus palociui. 
Spėjama, kad daug žmonių 
žuvo.

Gatvekariai pradėsią eiti 
ketverge.

CHICAGO, rugp. 2. — Eina 
gandų, kad gatvekarių kompa
nija bandysianti ketverge strei 
klaužių pagalba operuoti gat- 
vekarius. Esą ji jau turinti 
parsikvietu-si profesionalinių 
srteiklaužių. Tečiaus kompani

WRŠ
RYMAS, rugp. 1. — Birželio 

mėnesį valdžia paskelbė savo 
atskaitą, iš kurios matoma, 
jog tabako monopolija bėgiu 

Valdžios pranašas vyriau- vienų metų davė valdžiai pelno
stojo pašto bokšte orą Chica- 2,500,000,000 lirų ($125,000,- 
gai ir apielinkei pranašauja : 000).
šįaio: į Tuo pačiu laikotarpiu pašto,

šiandie — giedra; nedidelė telegrafo ir etlefono užlaiky- 
permaina temperatūroj. mui valdžia turėjo pridėti

Saulė teka 5:43 leidžiasi $25,000,000. Kitais žodžiais sa- 
8:00. Mėnuo leidžiasi 1:24 va- kant, tos įstaigos atnešė vald- 
landą ryto. ižiai 25 milionus deficito.

jos prezidentas, Blair, pareiškė, 
kad tai esanti netiesa.

Iš kitos pusės, gatvekarių 
darbininkų unijos prezidentas, 
Quinlan, pareiškė, kad jis ga
vęs telefonu pranešimą, jog 
pajėgos gaminimo stotys bu
siančios tuoj sustabdytos, jeigu 
tik kompanija bandysianti 
opei|ioti streiklaužių pagalba 
gatvekarius.
Vakar Chicagoj sužeista daug: 

žmonių.
Pirma gatvekarių streiko, 

diena neapsiėjo be aukų. Nepa
prastas automobilių ir trokų 
susikimšimas buvo daugio su
žeidimų priežastim. Vienas 
jaunas vyras liko užmuštas 
ant vietos.

Armėnai bėga iš Aleppo.
(Korespondencija).

ALEPPO, Sirija, birželio 10. 
— Gautomis žiniomis, armė
nai ėmė bėgti iš Aleppo ir Ale- 
xandretta distriktų. Esą jie bi
josi turkų okupacijos, nes jie 
jau turėjo progos patirti tokios 
okupacijos žiaurumus Cilici- 
joje.

Aleppoj eina gandų, kad 
franeuzai padarę su Angoms 
turkų valdžia sutartį, kuria 
Aleppo, Alexandretta ir Dcir 
I I Zor distriktai busią atiduo
ti turkams. Tos tai priežasties 
deJei armėnai ir pradėjo bėgti 
iš minėtų distriktų.

t

Iškilmingos demonstra
cijos Smyrnoj.

SMYRNA, rugpjūčio 1. — 
Mažosios Azijos gyventojai la
bai apsidžiaugė autonomijos 
paskelbimu. Tuoj po to, kai 
graikų komisionierius paskel
bė autonomiją, Smyrnos mie
sto aikštėj susirinko, didelė 
demonstrantų minia, kuri su
sidėjo iš žydų, turkų, armėnų, 
etc. Demonstrantai reiškė sa
vo padėką graikų valdžiai už 
suteikimą jiems kad ir nepil
nos nepriklausomybės.

Graikų komisionierius pasa
kė prakalbą, kuria jis užtikri
no turkams pilną tikėjimo lai
svę. Neužilgo bus paskelbta 
naujos tvarkos įstatymai. Po 
to bus pradėta vietos žmonė
mis pavaduoti graikų valdi
ninkus. Tatai busią daroma 
laipsniškai. Priegtam netoli
moj ateityj žadama kurti savi
valdybės ir rinkti parlamentas.

Tabakas nešąs didelio pelno 
Italijos valdžiai.

Francija žada stvertis 
griežty priemoniy prieš 

vokiečius.
PARYŽIUS, rugp. 1. — Poin 

care pasiuntė vokiečių valdžiai 
antrą notą, kuria grąsinama 
uždėti pabaudos, jeigu vokie
čiai nemokėsią antantei skolų, 
kurios buvo padarytos pirm 
karo. Pabauda busianti eko
nominio ir finansinio pobū
džio. Atsakyti į notą duota 
10 dienų. Notos laikas pasi
baigs panedėly.

Dabar spėjama ir buriama 
kai dėl vokiečių atsakymo. 
Kartą VVirtho valdžia jau pra
nešė, zkad vokiečiai bet šiuo 
tarpu negalį mokėti tą skolą.

Karo skolos nebusian
čios panaikintos.

LONDONAS, rugp. 1. — Ka
dangi Amerika reikalauja iš 
Anglijos atmokėti skolas, tai 
ir Anglija tuo pačiu atsilygins 
kitoms antantės šalims. Ji pa
siuntė toms šalims notą, kuria, 
nors ir netiesioginiai, sakoma, 
jogei Anglija busianti priver
sta iš antantės valstybių parei
kalauti, kad jai butų atmokė
tos karo skolos.

Nacionalistai pradėsią 
generalinį puolimą.

DUjBLIN, rugp. 1/— Gau
tomis. čia žiniomis, Airijos na
cionalinė armija esanti prisi- 
ruošusi pradėti visu frontu 
puolimą sukilėlius.

Nedėlioj nacionalistams pa
sidavė Tipperary. Iš čia jiems 
atdaras kelias į Cashel ir Clou- 
zel, žinomą sukilėlių tvirtovę.

Sukilėliai * pradėjo deginti 
įvairius namus Kilmallocke. 
Tatai esąs ženklas, kad jie 
rengiasi apleisti tą miestą.

Pavojinga važinėtis Ru
sijos traukiniais.

BERLINAS. — “Golos Ros- 
sii” paskelbė bolševikų susisje- 
kimo departamento raportą, 
kuriuo paduodama tokių ži
nių: bėgiu 1921 metų nuo 
įvairių gelžkelių incidentų Ru
sijoj žuvo 427 pasažieriai ir 
526 gelžkelių darbininkai. Bet 
tuo pačiu laikotarpiu trauki
niuose buvo suareštuota 1,159 
žmonės, kurie revoliucinio tri- 
bunalo įsakymu liko sušaudy
ti

Susidaužė traukiniai.
15 žmonių užmušta ir 75 

sužeista.

CINCINNATI, rugp. 1. 
Cincinnatis priemiesty] negrų 
ekskursinis traukinys užbėgo 
ant reguliarinio traukinio. Po
licijos pranešimais, likę už 
mušta 15 žmonių ir apie 75 
sužeista. Nelaimė įvyko 11 
valandą dienos.

Miesto aikštėje pakorė negrą.

HOT SPRINGS, Ark., rugp. 
1. — Šiandie apie 9 vai. ryto 
govėda baltveidžių atėmė iš 
policijos negrą Bunk Harris ir 
pakorė jį miesto aikštėj. Har
ris buvo areštuotas sąryšyj su 
apdraudos kompanijos agento, 
Connelly, nužudymu.

Dr. Nowak sudarė 
kabinetą.

Seimas nepatvirtinsiąs jo.

VARSA VA, rugp. 1 d. — 
“Dziennik Narodoyvy”, paduo
damas Dr. Novvako sudaryto
jo kabineto sąstatą, sako, kad 
gauta iš patikėtinų šaltinių 
žinių, jog seimas atsisakysiąs 
išreikšti pasitikėjimą nauju 
kabinetu. Naujas ministerijos 
krizis esąs neišvengiamas.

Naujo kabineto sąstatas yra 
toks:

Antoni Kaminski, teisingu
mo ministeris.

Kazimierz Scsnkowski, karo 
ministeris.

Gabryel Narutowicz, 
nių dalykų ministeris.

Henryk Strarsburger, 
bos ministeris.

M. Moszczynski, pašto ir te
legrafo ministeris.

M. Pyberinski, viešųjų dar
bų ministeris.

M. Darovvski, darbo ministe- 
ris.

Wilo!d Chodzko, sveikatin
gumo ministeris.

Ludwik Marynowski, vidaus 
reikalų ministeris.

Jozef Raszynski, žemdirbys
tės ministeris.

užsic-

preky-

Traukiniams susidaužius,
40 pilgrimų užmušta.

PARYŽIUS, rugp. 1. — Ne
toli nuo Villecomtal susidūrė 
du traukiniu, kuriuodu vežė 
maldininkus į Lotirdes (Linr- 
dą). Toj nelaimėj užmušta 40 
ir sužeista apie 50 žmonių.

Nuo karo pabaigos tai buvo 
antra pilgrimų kelionė į Lour- 
des. Ten paprastai važiuoja 
įvairus paliegėliai, kurie tikisi 
nuo Lourdes stebuklų pasvei
kti.

Rusijoj esama ne tik milionie- 
rių, bet ir trilionierių.

PETROGRADAS, rugp. 1.— 
Rusija dabar gali girtis savo 
keliais trilionieriais. Tie tur
tuoliai, suprantama, skaito 
savo pinigus bolševikų rub
liais. Ir tuo budu ^jų turtas 
siekia astronominių skaičių. 
Vienas spekuliatorius turįs 
$4,000,000, kas bolševikų pini
gais sudaro 15,000,000,000,- 
000 rublių.

Du mirė nuo fruktinių 
pyragaičių.

NEW YORK, rugp. 1. —Vie
nam Broadway restoranų su
rasta nuodingi fruktiniai pyra
gaičiai (pajai). Jau du žmo
nės numirė nuo jų ir apie 60 
susirgo užnuodijimu. Pyra
gaičiai liko pavesta chemikų 
tyrimams. Surasta, kad pyra
gaičiuose buvo arseniko.

Dr. Hui apsiėmė būti Chinijos 
premieru.

PEiKING, rugį). 1. — Dr. 
Wang Chung Hui apsiėmė ei
ti Chinijos premiero pareigas. 
Sulig priimto papročio, jis tris 
kartus atsisakinėjo užimti tą 
vietą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 1 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dclerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.44%
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ............. $7.76
Danijos 100 frankų ........... $21.48
Finų 100 markių ................... $2.12
Franci jos 100 frankų ....... $8.19
Italijos 100 lirų .........................$4.56
Lietuvos 100 auksinų .......... ... 16c
Lenkij 100 markių ............... l%c
Noi-vegijos 100 kronų ....... $16.86
Olandų 100 guldenų ........... $38.67
švedų 100 guldčnų ........... $25.96
Šveicarų 100 markių .-.......... $19.00
Vokietijos 100 markių ........... 16c

Anglija atmokėsianti 
Amerikai skolą.

Skola bus mokama bėgiu 25 
metų.

LONDONAS, rugp. L — apskr. Lenki] plėšikų žiauru- 
Jungtinės Valstijos reikalauja, mai. Jau nuo senesnio laiko 
kad Anglija bėgiu 25 metų Kapčiamiesčio ruošte neitrali-
atmokėtų skolą, kurios suma 
siekia $4,277,(XX),000. Tuos 
pinigus Amerika paskolino An
glijai karo metu.

Ta žinia liko paskelbia žmo
nėms, kuomet Anglijos valdžia 
pasiuntė notą antantei kai dėl 
Amerika; reikalavimo atųiokė- 
t i skolą. Nota sakoma, kad 
Anglija visai nieko neturinti 
prieš tokį Amerikos nusistaty
mą ir bandysianti paskirtu lai
ku skolą atmokėti.

Italijoj sudaryta naujas 
kabinetas.

RYMAS, rugp. 1. — Vei
kiantis premjeras, Fakta, šian
die sėkmingai sudarė naują ka 
binetą. Facta eis premiero pa
reigas, o Schanzer — užsienių 
ministeriaus.

Maldomis nori streiką sustab
dyti.

• DENISON, Texas, rugį). L 
Šįryt visos biznio įstaigos ne
dirbo nuo 9 iki 10 valandos. 
Ta valanda buvo pašvęsta mal
doms. To įmesto kunigai pra
šė Dievo, kad gelžkeliečių strei 
kas kuogreičiausia pasibaigtų.

Okupuoto] Lietuvoj
Lenkų muitinės.

Rajone Utenos — Ežerėlių 
lenkai steigia pafronty muiti
nes. Tokios mintinės įsteigtos 
Linksmesupe, Kasitišky ir Tur 
mente, per kurias bus gabena
mi grudai iš neitralinės zonos 
į punktus: Dūkstai ir Ignali
nos.

Į šiuos muitinės punktus ne
įleisiu su banderolėmis prekių 
ir gyvulių. Muitinės pavadintos 
“Celny urząd pograniezny”; 
veikti pradėjo nuo birželio 15 
dienos. |

Kazitišky muitinė įtaisyta 
špitolėj prie bažnyčios; šios 
muitines viršininkas sakąs, 
buk jisai užginsiąs lenkų ka-i 
reiviams eiti už linijos ir pa
prašysiąs lietuvių partizanų, 
kad ir jie negąsdintų lenkų.

Lenkų milicininkai ir karei- ( 
viai nemiegą naktimis, nes bi
jo užpuolimo lietuvių partiza-1 
nų. —M. J—kas.

Lenkai įsiveržė neutralinėn 
juoston.

Lenkų vyriausybės sudaryta 
sai “Civilių žandarų bausmės 
batalionas“ birželio mėn. 28 
dieną užpuolė Giraitės, Motui- 
zų, šarkiškių, Pamerkiu, Bėk- 
šių kaimus neu trelėje zonoje 
Valkininko rajone, apiplėšė 
juos ir smarkiai mušė gyven
tojus. Daugelį gyventojų suė
mė ir nugabeno Vilniun. Tarp 
nugabentųjų buvo du neitralės 
zonos milicininku, iš kurių 
vieną Keršį vis dar tebelaiko 
Vilniuje, o kitą jau paleido.

Belgijos miškai dega.

BRUSSELS. — Robertville’o 
distrikto gyventojai šaukiami 
kovoti su besiplėtojančiu miš
kų gaisru.

Lietuvos žinios
Neitralė juosta.

KAPČIAMIESTIS. — Seinų 

nė j juostoje ir šiapus juostos 
musų pusėje pradėjo labai siau 
sti plėšikų gauja, neduodama 

[gyventojams ramumo. Nema
žas skaičius yra apiplėštų ir 
nužudytų. Kapčiamiesčio vals
čiaus milicija neįstengia su 
plėšikais apsidirbti, nes jų 
daug ir gerai apsiginklavę, turi 
net kulkasvaidžių. Tokiai pa
dėčiai esant Seinų apskrities 
viršininkas griežtai pasiryžo 
likviduoti plėšikų gaują. Pir
moje pusėje birželio padaryta 
minėtų paukščių medžioklė ir 
štai kas pasirodė: jų gauja 
skaitlinga, gerai apginkluota ir 
veikia sutartinai su lenkų poli
cija ir kareiviais. Pradėjus 
juos gaudyti, jie atsišaudyda
mi pasitraukė už demarkaci
nės linijos lenkų pusėn ir iš 
ten į musų miliciją šaudė, ne
žiūrint to, kad už linijos sar
gybą eina lenkų policija. Mi- 
lietosios gaujos vadai ir daly
viai musų pusėje yra žinomi, 
kaipo arkliavagiai, plėšikai ir 
žmogžudžiai. Dabar pradėjus 
aktingiau veikti musų milici
jai jie nedrįsta žmonių puldi
nėti, ir žmonės labai dėkingi 
valdžiai už rūpinimosi jų ap
sauga.

Kadangi Kapčiamiesčio rajo
ne yra didelių miškų plotai, 
kova su banditais yra labai pa
vojinga. Taip gaudymo metu 
vienas mūsų vyrų girioje pak
lydo ir pateko į plėšikų nagus. 
Vėliau Varviškės kaimo gy
ventojai papasakojo, kad ne- 
laimingasai baisiausiai ūžkan- 

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; i

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

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia 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.

JPer 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, m.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 
-———

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted StM ’Tel. Boulevard 9663

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

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Te!. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Te!. Pullman 1659

kintas: atkirsta užpakalinė da
lis galvos, nukirsti rankos 
pirštai, perdurta krūtinė ir 
smaugta. Jis buvo palaidotas 
aukštoje vietoje, gerai mato
moje iš lenkų puses, ir dėlto 
dieną negalima buvo prieiti 
prie kapo, nes iš Lenkų pusės 
buvo smarkiai šaudoma. Atka
sus kapą viskas pasirodė taip, 
ką Varviškės kaimo žmonės 
pasakoja, čia baisus ne tiek 
patsai nužudymas plėšikai 
kaip plėšikai iš jų nieko geres
nio ir laukti negalima, bet čia 
svarbu lai, kad toki žmonės 
veikia susitarę su lenkų polici
ja, kad jie lenkų aprūpinami 
ginklais ir pinigais. Tie patys 
plėšikai seniau perduodavo 
musų pusės žmones lenkų poli 
cijai, kaipo prieš lenkus nusis
tačiusius. Tokiomis priemonė
mis lenkai stengėsi pasauliui 
įrodyti, kad Lietuvoje stoka 
tvarkos kad ji nesugebianti net 
gyventojams ramumo patikrin 
ti.

Mažoji Lietuva.
“Mcmelcr Landeszeitung“ 

(Nr. 24 liep. 1 dieną) įrodinė
ja, kad d-ras Steputaitis, pali
kęs Klaipėdos krašto preziden
tu, apvylęs lietuvius, pradėjęs 
remti laisvos Klaipėdos vals
tybės idėją vietoj to, kad pri
jungus kraštą prie Lietuvos, 
kaip to norį visi krašto gyven
tojai. Tame pačiame yra dar 
kčletas gyvų straipsnių to
kiais antgalviais: “Lietuvių 
tautos garbės prievolė’’, “Iš 
Lietuvos eksporto,” “Lietuviai

graikų kilmės,” “Žydai 
amatninkai senovės Lietuvoj”

(Elta.)



Sereda, Rugpiučio 2 d., 1922 •

Rusija reikalauja atida
ryti nemunų.
(Iš Liet. Inf. Biuro)

šių 1922 metų, kovo 22 d. 
Sovietų Rusijos atstovas p. 
Davtianas kreipėsi į Lietuvos 
Užs. Keik. Ministerį su verbu
te nota, prašydamas parėdyti, 
kad butų leidžiama pludkyti 
sielius iš Rusijos upe Nemunu 
į Vokietiją ir į juras.

Balandžio 13 d. p. Davtianas 
inteikia antrą verbalę notą pra
šydamas paskubinti atsakymą.

Balandžio 24 d. p. Davtia
nas naujoj notoj prisispyręs 
reikalauja Lietuvos valdžios at
sakymo, nes, nuo to priklausęs 
ir plukdymas Rusijos miško, ir 
visi milžiniškieji prirengiamie
ji tuo reikalu darbai vakarinės 
Rusijos gubernijose. Toliau 
laukti, Šilko, Rusija nebegalin
ti.

Į visas tas notas Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministeris 
atsakė verbale nota balandžio 
30 d. Nota skalbėjo šitaip:

“Į Tamstos šio balandžio 24 
d. verbalę notą 124-1 Nr. Mi
nisterija turi garbės pranešti, 
kad prie dabartinių aplinkybių 
Lietuvos vyriausybė neturi ga
limybės duoti leidimą plukdyti 
Nemunu Rusijos miškų, Lietu
vos žemėse. — Nežiūrint to, 
kad Rusijos dar nesudaryta su 
Lietuva prekybos bei tranzito 
sutartys, Taikos sutarties XIII 
straipsnio numatytas, Lietuvos 
Vvriausvbės norai teikė ir teiks 
Rusijai tranzitą per savo teri
toriją toj daly, kuri yra jos 
faktiniame valdyme; ji netruk
dant leis įvežti ir išvežti pre
kes per tas savo sienas, kurios 
Lietuvos yra jau taikiai nusta
tytos su gretimomis draugiu 
gomis valstybėmis. Bet Lie
tuvos Vyriausybė neturi gali- 
mybės leisti tranzitą per nenu
statytą savo sieną su Lenkija, 
su -kuria santikiai anaiptol nėra 
ir negali būti draugingi, ka
dangi šiai okupavus Lietuvos 
teritorijos dalį Lietuva yra su 
Lenkija karo stovy: miškų gi 
plukdymas numatomas -per 
karo fronto liniją. Todėl tai 
Lietuva ir neturi galimybės 
tartis su Rusija dėt tranzito 
per okupuotą Lietuvos terito
riją einant Lietuvos laikos su
tartimi su Rusija (III str.) — 
Šį stovį padėjo paiiignli pati 
Rusijos Vyriausybė sudaryda
ma su Lenkija Rygos sutartį ir 
panaikindama betarpį Rusijos 
susisiekimą su Lietuva, naujai 
benustatant savo vakarų sieną. 
Nūnai gi atrodo Rusijos val
džia esanti susitarusi su Len
kija miško plukdymo reikalu 
per Lietuvos teritoriją, Rusi
jos taikos sutartimi su Lietu
va Lietuvai pripažintą ir iki 
šiol Lenkų okupuotą, ir tuo bu
do pritarianti smurto aktui 
Lenkijos padarytam.”

Į tą Lietuvos vyriausybės 
verbalę notą Į). Davtianas at
sakė gegužės 2 d., šį kartą jau 
atsiųsdamas forma lę notų se
kamo turinio: Sovietų Rusijos 
vyriausybė protestuojanti prieš 
įspėjimą, kad sovietų Rusijos 
vyriausybė, darydama sutartį 
su Lenkija dėl miško plukdy
mo per okupuotą Lietuvos te
ritoriją — tuo prisidėjusi prie 
lenkų užgriebiamojo akto. Ru
sija nesikišanti į ginčus lietu
vių su lenkais, jiems patiems 
paliekanti nusistatyti savo sie
nas (tai buvę pabrėžta Rygos 
sutarties III-iame punkte), gi 
teknikinė sutartis vienu prak
tikos reikalų anaiptol dar ne
parodo, kokia esanti Rusijos 
juridinė pažiūra į lenkų už
griebimą ginčijamos Lietuvos 
teritorijos (?). Rusija nema
nanti, kad Lietuva esanti karo 
stovyj su Lenkija. Viena, Lie
tuva pas i rašiusi kontrolės ko
misijos pasiūlytą . protokolą 
)(29 lupki*. 1920 m.) apie mu
sių sustabdymą (paliaubos lai 
dar ne taika L. I. B.); antra — 
Lietuvos vyriausybė mainiusis 
visu tuo laiku notomis su len
kų vyriausybe. Lietuva užda
riusi savo rubežius su Lenkija

vaduodamas! ne karo, bet poli
tikos motyvais. Rusija žinan
ti, kad leidimas tą sieną perei
ti esąs duodamas be kliūčių 
visų šalių piliečiams ir dėlto 
toji siena negalinti būti vadina
ma frontu. Maskvos sutartis 
1920 m. liep. 12 d. duodanti 
Rusijai tranzito teisę per Lie
tuvą. Tos sutarties dvasia ir 
jos XIlI-a)sis punktas .parodą, 
“kad toji tranzito teisė negali 
būti kuo nors apribojama ir 
Rusų vyriausybė negali būti 
varžoma pasirinkdama sau 
tranzito kelius”. Lietuva atsi
sakydama teikti tranzito teisę 
Nemuno upe, elgiantis nedrau
gingai linkui Rusijos. Rusija 
ateityje savo ekonominiuose 
san rikiuose su Lietuva to ne
paminsianti.

Savo vyriausybės įsakytas p. 
Davtianas griežtai protestuojąs 
prieš Lietuvos vyriausybės at
sisakymą suteikti tranzito teisę 
Nemuno upe Rusijos miškams, 
ir drauge pareiškiąs, kad atsa
komybė už Rusijos nuostolius, 
dėl to pakeltus, busianti pilny
bėje uždėta ant Lietuvos vy
riausybės. p. Davtianas pasiti
kįs, kad Lietuvos vyriausybė 
dar sykį persvarstysianti jo iš
dėtus argumentus ir savo nuo
sprendį pamainysianti.—

į tą notą Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeris geg. mėn. 
17 d. atsakė šitokia formate 
nota:

“į Tamstos š. m. gegužės 2 
d. raštą 120 Nr. turiu garbės 
pareikšti, kad Lietuvos vyriau
sybė neturi galimybės sielių 
plukdymo reikalu mainyti savo 
nusistatymo.

Negaliu sutikti su Tamstos 
nuomone ir išvadomis karo 
stovio klausimu. Lietuva iki 
šiol nepadarė taikos su Lenki
ja, okupavusia Lietuvos teri
torijos dalį, ir musų -santikiai 
su ja nėra ir negali būti drau- 
gihgi.

Tamstos rašte nurodoma į 
Lietuvos taikos sutarties su 
Rusija XIII str., bet turiu gar
bės priminti' 'tamstai, įjoųe 
Atstove, tos sutarties III -str. 
Šie abu straipsniai nustato du 
keliu tranzitui; vienas (XIII 
str.) per neokupuotą, o kitas 
(III str.) per okupuotą Lietuvos 
teritoriją. Taigi Rusija nėra 
liuosa tranzito kelių pasirinki
me. Del tranzito per okupuo
tą Lietuvos teritorijos dalį 
reikalinga tartis skiriu m ei
nant III str. “po to, kai ski
riančios Lietuvą ir Rusiją oku
puotosios vielos bus atvaduo
tos iš okupacijos”. Be abejo
nės Tamstom yra žinoma, jog 
tas atvadavimas dar neįvyko.

'fodel negaliu nestebėlis 
Lamstus griežtu protestu, taip 
pat Tamstos nurodymais į at
sakomybę už nuostolius ir ne
va į galimus nepalankius Lie
tuvai Rusijos Valdžios išvadus 
tolimesniuose ekonominiuose 
a n rikiuose.

Lyginai -su dideliu nusistebė
jimu tenka konstatuoti neva 
nedraugingumo Lietuvai užme
ti nėjimą, kuomet Lietuvos Vy
riausybe leido ir tebeleidžia 
Rusijai didžiausio palankumo 
tranzitą visais keliais, kurie 
yra musų žinioje ir kurie ei
na į Vyriausybes, mums drau
gingas.”—

Nebus pro šalį pridėjus prie 
anų notų keletą žodžių paaiški
nimo.

Ir Alijantai, ir Taut,ų Sąjun
ga ir veik visi musų kaimy
nai nors žodžiais ir reiškė sa
vo nepritarimo lenkų okupa
cijai Vilniaus krašto, lėčiau 
darbais rėmė tą nedorą darbą. 
Tautų Sąjunga mėgino mums 
primesti prie tos progos uniją 
su lenkais (abudu llymanso 
projektai) ! Rusai Rygos sutar
timi su lenkais, sutikę ant ano 
garsiojo Vilniaus koridoriaus 
(Lenkijos appendicitis) tuo pat

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 tai. Kadžio 7 j 15

1614-16 Roooovelfi Rd.

EMICABO, ILL.

1 i i,

ARTINASI

PRADEKIT
RENGTIES

Vilniaus 
padaryti 
ji iškėlė 

uždarė 
Lietuva

TIESI 
KELIONE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tek Kedzie 8*02

DR. W. YUSZKIEWICZ• ■ • . / v
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizfną, paralyžių; taip
gi Įeitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5&49

beveik visus 
miškus už- 

Aūgiai ir 
miškų. Mu

luos
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

1601 South Ashland Avenue, CHICAGO, 1LL,
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

žymiai pasunkino musų Vil
niaus atgavimą. Latvių ir Es
tų vyriausybes Varšuvos su
tartimi su lenkais irgi žymiai 
lenkų tikslui patarnavo. To pat 
siekia ir paskutinis Tautų Są
jungos nutarimas keisti neut- 
ralę zoną į demarkacijos lini
ją tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
kuri ilgainiui, turbut norima 
bus palikti jau nuolatine siena 
tarp dviejų valstybių. Visi 
Lenkų vyriausybės pasiūlymai 
Lietuvai sueiti su Lenkija į 
kokius nors diplomatinius san- 
tikius siekė vis to pat, tai pri
pažinimo status quo Vilniaus 
krašte, kas reikštų faktiną Vil
niaus atsižadėjimą. Taip vi
siems tarsi sutartinai prieš 
Lietuvą veikiant, Lietuvių ran
kose beliko tik vienas teisėtas 
ir lengvai prieinamas ginklas; 
tai uždaryti Nemuną prekybai, 
rusų, lenkų, vokiečių ir anglų.

Rusai begali verstis tik miš
kais. Lenkai irgi 
Pagirio (Poliesės) 
statė ar pardavė, 
vokiečiai laukia tų 
sų Nemunas tegali jiems 
miškus nunešti. Dabar 
prantame, kodėl Alijantai 
mums pripažinimą teikdami 
stato sąlygą Nemuno neitrali-

zacijos, ir kodėl Lietuva prieš 
tokį reikalavimą spiriasi. Lie
tuva negali sutikti, kad tas biz
nis eitų per musų galvas tada, 
kada musų sostine ir musų že
mių trečdalis yra valdoma už
puolikų lenkų — kaimynams 
tam pritariant. Lietuva negali 
sutikti, kad sutartys dėl tran
zito per okupuotą 'Lietuvos 
dalį, butų daroma ne su teisė
tais tų žemių šeimininkais lie
tuviais, o su užgrobikais len
kais.
tiktų, j 
niaus 
krašto 
negali, 
tą savo 
Nemuną 
vartojo 
Ii argumentą 
Tautų Sąjunga 
knistų kraustyti 
lenkus 
sveikaton ir Rusijai

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

/•' arba liepoju
.Ji y'Važiuokit visi parankiu ir liesiu keliu 

Lietuviai vazauoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 

M/ VISA TRECIA KLASSA PADALIN- 
JdZ TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
gffį z 6-šių ir 8-nių LOVŲ
ra POLONI A......................................... Rugp. 9
» ESTONIA ........................ ............. Rugp. 23

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
Jji HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
l —LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
| Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Jei Lietuva su tuo su 
i tuo-pat atsižadėtų Vii 

miesto ir viso 
(Lietuva to 
Ir štai kodėl 
ginklą, kodėl 

Tuo budu 
gal geriausiai įtikinau- 

kad Alijantai ir 
galutinai su- 

iš Vilniaus 
Tai ištiesų, beabejo,

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenime vieta:
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

j čiaus ant lengvų išlygų.

lei. Kandolph 47b8

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. Ld Šalie St. 
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Rando!ph 8899 

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

Seelcy 3676U-...vr—-^--r7-—■ - į į.jM

V. W. RUTKAUŠKAS
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare. (

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West 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. Nedėk pagal sutarimų 
3261 So. Halsted St., Cbicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. Ilk |

L ,,

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tek Boulevard 4139

Katalogas
Visų musų geriausių kompoztorių 

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

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

Chicago, Ilk

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 

i bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų ata
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

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

Atdara vakarais iki 9 vak
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLV BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

bo, kol ji nebus iš jo atkasta. 
Dabar gal ir pati Vokietijos val
džia nebeturi nieko prieš mar
kės puolimą.

K). Jurgelionis.
Geri metai. — Amerikos far

meriai, apskritai paėmus, gali 
pasakyti, kad šie metai bus gen 
metai. Beveik viskas užderėjo 
gerai. Kviečiai, gal būt, nebus 
už vis geriausi. Vienok, iš kiek
vieno akro bus gauta dauginus 
negu keliais kitais metais. La
bai gerai užderėjo rugiai, bulvės 
šienas ir tabakas. Komai yra 
prastesni negu dviejais pereitais 
metais, bet yra visai neblogi.

Toks javų užderėjimas reiškia, 
kad Amerikos biznis turės labai 
žymią paramą, nes beveik pusė 
žmonių Amerikoj yra farme
riai. i J I I1 i; i' L i

b* *
Farmų pardavimas. — Dabar 

kada derlius beveik visur yra 
geras ar puikus, atsiranda daug 
daugiau norinčių pirkti farmas. 
Todėl, jei kurie farmeriai ketino 
parduoti savo farmas, dabar po 
“rugiapiutės” galės parduoti sa
vo farmą už daug geresnę kainą.

Klausimai ir atsakymai.

Biznio atgijimas. — Paskuti
nės dvi savaitės rodė gana žy
mų biznio pasigerinimą Ameri
koje. R. Babsono biznio indek
sas pašoko kokia dešimčia punk
tų. Jo biznio kartograma pirmu 
syk parodė, jog mes jau pergy
venome pirmąją biznio nupuoli
mo pusę ir įžengėme į antrą, ku
ri bus daug lengvesnė ir rodys 
nuolantinį atsitaisymą, kol ateis 
patįs gerieji laikai. Už kokių 
metų ar pusantrų Amerikos biz
nis eis pilnu smarkumu.

šėmi ir bonai. — Nuo smar
kaus kįlimo šėrus ir bonus tuo 
tarpu sulaiko dar tik tebesitę
sianti streikai. Vienok, viltis, 
kad streikai greit pasibaigs jau 
bekelia kainas. Tie Šerai ir bo
nai, kuriuos mes kartas nuo kar
to nurodinėjome, beveik visi sto
vi šiandien daug augščiau, pa
vyzdžiui :

American Tobacco — nesena’ 
buvo $140, vakar $148.

Balti more & Ohio — buvo $50, 
vakar $57.50.

Chesapeake & Ohio — nese
nai buvo $68, vakar $72.

Cuban American Sugar — 
nesenai buvo $25, vakar $26. x

New York Central — nesenai 
buvo $95, vakar $97.50.

Utah Copper — nesenai buvo 
$64, vakar $65.

St. Lous-San Francisco — ne
senai buvo $27.50, vakar $30.

Iš bonų musų rekomenduoja
mi bonai ėjo nuolat augštyn, pa
vyzdžiui :

Hudson & Manhattan Refund- 
ing 5’s pasiekė kainos $85, o 
Hudson & Manhattan Adjust- 
ment Income 5’s pasiekė kainos 
$64. Pastarieji bonai atmokėjo 
vieną procentą ekstra.

St. Louis-San Francisco Ad- 
justment 6’s pasiekė kainos $81, 
o St. Louis-San Francisco In
come 6’s pasiekė kainos $72.50.

Paminėtieji Šerai ir bonai yra 
dabar pirktini.

¥ * *
Vokiečių markės. — Vokiečių 

markės padarė dar vieną šuolį 
žemyn. Tas žinoma, dar dides-

Grosernės biznis ir konku
rencija.

Klausimas:
Gerbiamoji Naujienų redak- 

cija.
Aš J. Beinors kriepiuos' į Nau- 

jenų biznio skyriaus vedėją, pra
šydamas patarimo ir atsakymo 
į mano klausimus. Aš užlaikau 
grosernę svetimtaučių apgyVen
toj vietoj. 'Dabar atsidarė nau
jas storas, vadinamas A. and P. 
Kaip man matos, kad man pa
čiam reikia mokėti už daiktus 
brangiau negu jie parduoda var
totojams.

Dabar man liekta nesupranta
ma kaip tai gali būti. Nutariau 
kreiptis į tamstas, gal tamstos 
žinote vietų kur butų man pi
giau pirkti, nes aš tikiu, kad 
agentai apgaudinėja perkant iš 
jų. Malonėkit duoti atsakymą, 
už ką busiu dėkingas.

J. Beinors,
15147 Center P. O. B. 105 

Harvey, Iii.
Atsakymas.

A. and P. krautvės yra valdo
mos vienos dideles korporacijos 
— Atlantic ir Pacific. Daugelį 
tavorų ar vaisių ta korporacija 
pati pagamina, ir todėl gali daug 
pigiau parduoti už kitus. Did
žiuma tavorų yra superkama po 
daug antsyk ir pigesnėmis negu 
olselio kainomis, tai todėl A. and 
P. krautuvės gali turtėi pelno 
nors ir parduodamos tavorus už 
tiek, už kiek jus perkat. Kon
kurencija su šitomis krautuvė
mis yra sunki. Nemanome kad 
Jus olselio agentai prigaudinė
tų, bet galite dėl viso ko paban
dyti kitą olselį. Pasakykite 
iems aiškiai kame dalygas, nes 

tai yra ir jų reikalas, kad jus 
atlaikytumet konkurencija su A. 
and P. Butų gera, kad vaisius 
ir kitus marketo dalykus galėtu
mėt pirkti arba tiesiai nuo far- 
merių arba iš South Water gat
vės marketo. Pirkdami nuo 
farmerių nemokėkit daugiau 
kaip marketo kainos, kurias ma
tote paduotas Naujienose kas 
seredą, nes farmeriai parduoda* 
mi tiesiai krautuvninkams vi
suomet stengiasi gauti daugiau 
negu ant marketo ir įkiša pras
tesnių vaisių.

Konkurencijoj su A. and P. 
galima laimėti stengianties duo
ti mandagesnį patarnavimą ne
gu jų ir daugiau atkreipiant aty- 
dos į savo kostumerius. Prie to 
galite duoti štampas ir kartas 
nuo karto turėti kokį nors ext- 
rą gerą ir pigų dalyką. Tą da
lyką galite parduoti kadir su 
nemažu nuostoliu by tik pritrau
kus kostumerius ir palaikius 
prie savęs. Vis turėkite ką 
nors naujo ir gražiai tą pagar
sinkite iškabomis ir paroda ant 
langų.

Kada tą viską atliksite ir ma
tysite kad į dvejetą mėnesių 
nieko neįveikėte, tai ilgai nelau
kite. Parduokite savo krautu
vę toj vietoj ir raskite sau vie
tą kitur.

Apie riešutų farmas:

ją paaiškinti ar ji mirus ar gy
vuoja kur nors ant mėnulio.

Su pagarba, ,
Jonas Griunas,

3001 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Liepos 26, 1922.
Atsakymas.

Ta kompanija matyt gyvuoja, 
vienok jos riešutų auginimas yra 
gryna spekuliacija. Prie to pel
no negalima laukti aukščiaus 
penkių metų ir tas yra abejoti
nas. Ar ta kompanija yra pil
na savininkė parduolamos že
mės, negalima buvo greitu laiku 
patirti, nes žemė, sako, randasi 
Georgia valstijoj. Iš atskaitos 
betgi galima spėti, kad žemė 
kompanijai nepriguli.

Nepatariame pirkti nei tos afę- 
mės, nei Šerų. (Geriaus indėki- 
te pinigus į saugius bonus.

Kl. Jurgelionis.

va kompeticiją išlaikyti su di
desne krautuve, bet dabar kitas 
stelbia. Tam ir yra priežasčių: 
visi biznio vedėjai ir šiaip dali
ninkai yra biznyj specialistais ir 
kuo geriausiai supranta kaip ta
voro vertę, taip ir biznio vedi
mą. ši korporacija susiorgani
zavo kaip tik blogiausiame lai
ke, t. y. didžiojo karo laiku, 1916 
m. Bet pastangomis atsakan
čių biznio vedėjų, per šešis me
tus įsigyveno taip, kad šiandien 
jų apyvartos s takas, arba ant 
rankų turtas, kaip galima sprę
sti siekia tarp $75,000.00 ir 
$100,000.00.

Ant rakandų biznio žymiai at
siliepė Bischoffas ir Harringto- 
nas, ypatingai ant Town of Lake 
ir Brighton Parke. Krautuvi
ninkai ir tai pragyveno, o dabar 
nors ir nepersmarkiausiai, vie
nok eina į normeles vėžias.

P. Dubickas.

žąsys 14c., pavasariniai žąsukai 
21c.

NEGYVA PAUKŠTIENA - 
Kurkęs 34c. ir 35c., vištos 22 ir 
24c., gaidžiai 14 ir 15c.

BULVES — Virginia $2.50 ir 
$2.75 už 100 svarų maišą; sald
žiosios $1.00 bamperis.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$3.00 ir $4.00 statinė; vyšnios 
$2.25 ir $2.50; grėpsai $6.00 ir 
$7.00 kreitas; opančiai $10.00 ir 
$13.00 dėžė; lemonai $5.50 ir 
$6.00 dėžė; pyčės $1.00 ir $2.00; 
grušios $1.50 ir $2.00 bušelis; 
slyvos 75c. ir $1.00 dėžė.

UOGOS — Juodieji serbentai 
$2.50 ir $2.75 už 10 kvortų, mė-

lynės $3.00 ir $3.50 už 16 kvor-. MRS. A. MICHNIEWICH 
tų, agrastai $2.00 ir $2.25 už 161 AKUŠERE A
kvortų, avietės juodosios $3.00 3101 So. Halsted St., kampas 31 gaf. 
ir $3.50 už 16 kvortų, raudono- lelefonas A arda 1119

$3.50 ir $3.75 už 24 kvor-

DARŽOVĖS —' 
Batviniai $1.00 už 100 pundelių, 
salieriai 75c. paplaska dėžė; 
morkos $1.00 už 100 pundelių, 
kopūstai $1.25 kreitas. žyduo
liai kopūstai 75c. ir $1.00 už dė
žę; agurkai $1.50 bamperis^ sa
lotos galvose $2.00 ir $2.50 krei-. 
tas; grybai $1.00 ir $1.10 už dė
žę; cibuliai $2.50 ir $2.75 už 
kreitą; pipihai $4.00 ir $5.00 už 
dėžę; tamėtos $1.50 ir $1.75 
kreitas.
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RAKANDŲ KRAUTUVĖS.

Nors Chicagoj ir daug yra 
įvairių biznierių, bet kaip ra
kandų biznyje tai visai mažai. 
Tam galima priduoti dvi iš 
svarbiausių priežastis, būtent: 
žmonės turi būt specialistai pa
žinime tavoro bei turėti pusėti
nai kapitalo, kad galėjus pana
šų biznį įsisteigti. Biznio ve
dimas irgi nepalyginamas su 
smulkesniu bizniu.
Svetimtaučių rakandų krautu
vės nuo seniau yra žmonės įpra
tinę (kokliai lietuviškų dar nebu
vo) duoti ant lengvų išmokėji
mų, kas musų biznieriui naujai 
užsidėjusiam biznį labai paken
kia: pinigus investina į biznį, o 
atėję pirkti, nenori mokėt cash. 
Bet jei ant išmokėjimo neduoda, 
tai pirkėjas eina į svetimtautiš- 
ką krautuvę, kur gauna kaip jis 
nori, t. y. ant išmokėjimo. To
kiu budu rakandų krautuvnin- 
kui naujai įsisteigusiam biznį, 
ant naudos neišeina. Pinigai 
biznin įdėti ir tavorai be pinigų 
išduoti. Rasi tas nepaskatina 
lietuvius kibtis už rakandų biz
nio.

Vienok, nežiūrint tų visų keb
lumų, turime penkias rakandų 
krautuves Chicagoj. Dvi tokias 
krautuves randame ant Town 
of Lake: viena užlaiko A. Kos- 
mowskis, 1741-43 W. 47th St., o 
kitą P. Barškis, 4644 S. Paulina 
St. šios krautuves randasi ypa
tingai švariose ir iš biznio at
žvilgio gerose vietose; pačiame 
lietuvių centre. Didžiausį stako 
pasirinkimą turi ant rankų, kad 
ko tik kam reikia, tą gali gauti, 
o kainos beveik žemesnės negu 
svetimtautiškose krautuvėse. 
Patys krautvių savininkai-vede- 
jai pasižymi mandagumu link 
savo kostumerių, kas daug reiš
kia pasisekimui biznyje.

Bridgeporto kolonija nors ir 
didžiausia, vienok rakandų 
krautuvė tik viena, kurios savi
ninkais yra J. Pawlowicz ir W. 
Picktorman, 3224-26 S. Halsted 
St. Krautuvė savo didumu ir 
stako daugumu pralenkia sve- 
timtautiškas rakandų krautuves 
toje kolonijoje.

The Peoples Furniture Co., 
1930-32 S. Halsted St., kaipo 
vyriausia krautuvė ir savo ša
ką turi Brighton Park koloni
joj, 4201-03 Archer Avė. Gali
ma spręsti, kad tai didžiausia 
lietuvių rakandų krautuvė, ši 
krautuvė susiorganizavo visai 
mažu kapitalu, tad buvo neleng

Ponas Frank A. Druktainis
1427 No. Wood St., patapo ben
dradarbiu The Investors Com- 
pany 29 S. La Šalie St., kaipo 
pardavėjas bonų. Ponas Druk
tainis yra nariu pagarsėjusios 
draugijos — Chicagos Lietuvių 
Draugijų Savitarpinės Pašal
pos. Per šešis ir pusę metų ji
sai turėjo barber šapą po nume
riu 1604 W. North Avė.

Marketo Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi

cagos wholesalio marketo kai
nos buvo sekamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 32% c., centralizuotos 31% c., 
tra 32%c., cenaralizuotos 31%c., 
ladles 26 ir 27c., pakeliuose 23 ir 
24c., kaina rataileriams statinu- 
kės 36c., spaustas 38c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 20 ir 20 %c., paprasti pir
mutiniai 18c., ir 18%c., maišyti 
lotuose 19c. ir 19y2c., ekstra su
dėti balto medžią dėžes 26c., mar 
giukai 16c., purvinokai 17c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 25c., vištos 21%c., gaidžiai 
13% c., antys 22c., antukai 21c.,

nę skriaudą atnešė Lietuvai ir 
žmonėms. Kada-gi Lietuva įsi- 
gys savo pinigus? Ar reiks gal 
dar kitą tiek 'laukti, kol ameri
kiečiai, lietuviai susius Lietu
von kita tiek pinigų, kad jais 
vėl pasinaudotų vokiečiai.

Ar kils dar markės augštyn? 
Laikino pakįlimo galima gal su
silaukti, bet tai tik trumpam 
laikui — gal kelioms dienoms. 
Pamatiniai, markė rods nebegali 
atsikelti iš savo popierinio gra-

Klausimas.
Gerbiamas Tamista!

Su šiuomi laišku prisiunčiu 
“National Pecan Groves Compa- 
ny” apskelbimą apie riešutų far
mas, kurios matyt labai slaptai 
siūloma., nes da tik 2 agentai ir 
labai tykiai veikia, net prašo, 
kad tik pirkt, o kokiem kur ma
žiau supranta, buk ne nepasakot.

Kadangi Tamista duodate pa
aiškinimus “biznio” apžvalgoje, 
tai meldžiu ir apie šią komparii-

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARINĖS

Didelis RAUDONAS šmotas

Paakstinkit savo odą su Lifebu- 
oy, kuris tokiu priimniu, atgaivi
nančiu, tokiomis stebėtinomis pa- 

1 sėkmėmis.
Kasdiena tavo oda augs švelnes

nė ir aiškesnė.
Nešvarumai pranyks.
Kas rytą atrasite naują minkš-1 

tumą ir gražumą savo išvaizdos.
Paakstink savo odą!

SVEIKAS MUILAS

Piknikas
Parke

Pasilinksminimas vaikams, ir priimnas pailsis pačiam, bile 
kuriąme miesto parke. Susidėkit savo užkandžius, vieną šių gra
žių rytų, pasiimkite savo visą šeimyną ant visos dienos ir praleis
kite dieną po medžių pavėsiu. Taip lygiai, kaip kad ant ūkės — 
tyras, vėsus, oras ir pakankamai žalios žolės, kur gali vaikučiai 
žaisti.

Vartokit
Eleveiteri

Daugelis Chicagos yra patraukiančių 
parkų ir visi lengvai pasiekiami elevei- 
terių.

Imkit Metropolitan eleveiterį, Garfield 
parko traukinį, arba Oak Park eleveite
rį iki Garfield ir Columbus parkų.

Metropolitan eleveiteris, Dauglas Park 
traukniai iki Douglas Parko.

Metropolitan Humboldt Park trauki
niai iki Humboldt Parko.

South pusėje eleveteris Jackson Park 
traukiniai iki Washington ir Jackson 
Parkų.

Northwestem Eleveiteriai iki Lincoln 
Parko.

Chicago Elevated Railroads

^uR.iiErlZMAN^B 
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
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 Labaratorijas 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

•* Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 956 
Boulevard 4136

Telefonai:

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

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas •

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

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

2 po piet.
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

Ė DR. C. Z. VEZELIS Į 

Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė.) 
arti 47-tos gatvės

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠEBKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

3113 S.Halsted st

teikiu 
t rižiu- 
Dnodu 

mo- 
mergi-

Tel. Blvd. 3188 
Per 15 metų pa
sekmingo prak- 

turiu
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui

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

Optometrtot
Tel. BOU levard 6487 
4849 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos gat 

2-roa lubos.

Akužerka

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. JLafayette MflL 
Vai. 1—4 ir I—* NerfJ*-**
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Lietuvos valdžios 
užsienių politika.

Kada Hardingo, adminis
tracija suteikė pripažinimą 
Lietuvai, tai musų dešinieji 
ėmė garbinti Kauno valdžią: 
tai, girdi, gabi josios politi
ka davė tokį puikų vaisių. 
Mes, deja, to gabumo nema
tome. (

Lietuvai reikėjo laukti 
daugiaus, kaip trejetą metų 
po taikos padarymo Euro
poje, kol Amerika ją. pripa- 
žino. Apie dvidešimts vals
tybių pripažino ją anks- 
čiaus, negu Jungtinės Val
stijos. Taigi labai gėrėtis 
tuo Amerikos valdžios žings^ 
niu nėra ko.

Ji nutarė suteikti Lietuvai 
pripažinimą dėlto, kad per
sikeitė jos pažvalga į Rusi
ją. Pirma Amerika manė, 
kad sovietai greitai sugrius, 
ir rėmė tuos Rusijos elemen
tus, į kurių rankas, jos nuo
mone, turėjo neužilgio pa
tekti Rusijos valdžia; o tie 
elementai stoja už “vieną, 
nedalomą Rusiją”. Dabar 
Amerika jau nebetiki, kad 
monarchininkai ir liberalai 
galėtų greitu laiku pakeisti 
bolševikus prie Rusijos vai
ro ; todėl ji nepersenai ir am
basadorių Bachmetjevą iš
prašė iš Washigtono. Ažuot 
saugojus “nedalomą Rusi
ją”, ji dabar pasiryžo stip
rinti atsimetusiasias nuo 
Rusijos tautas, kad nedavus 
joms pakliūti po bolševikais.

Tai tiek apie Lietuvos “lai
mėjimą” šioje šalyje. Bet 
kaip sekasi užsieninė Kauno 
diplomatų politika Europo
je?

Buvo žinių, kad tenai ji 
irgi apturėjusi didelių “lai
mėjimų”. Ją pripažinusi 
Antantės (talkininkų) am
basadorių taryba. (Iš šito 
fakto buvo galima daryti iš
vadą, kad dabar Lietuvai 
seksis geriaus, vesti ginčus 
su kitoms valstybėms dėl 
Vilniaus ir Klaipėdos. Bet 
informacijos, kurias mums 
teikia Lietuvos spauda, rodo 
visai ką kita.

Viena, jos rodo, kad tikro 
pripažinimo iš ambasadorių 
tarybos Lietuva dar nėra ga
vusi. Ji dar tiktai principe 
nutarė pripažinti Lietuvą— 
arba, gal bus teisingiaus pa
sakyti, nutarė rekomenduot 
savo valdžioms, kad jos pri
pažintų Lietuvą — jeigu bus 
išpildytos tam tikros sąly
gos. • (

Antra, kokios yra tos są
lygos ?

Valdžios laikraštis “Lietu
va” spėja, kad tai esant Ne
muno internacionalizacija; 
bet “Tėvynės Balso” redak
torius, p. Voldemaras, sako, 
kad Nemuno internacionali- 
zavimą Lietuvos valdžia jau 
esanti pripažinusi savo at
stovo, p. Sidzikausko, lupo
mis Barcelonos konferenci
joje! P-as Voldemaras, iš 
savo pusės, mano, kad tos 
sąlygos, kurias stato amba
sadorių taryba Lietuvos pri
pažinimui, paliečia Klaipėdą 
ir Vilnių.

Versalės taika buvo nu
stačiusi, kad Klaipėda turi 
tekti Lietuvai, kaip tik Lie
tuva bus pripažinta de jure. 
Dabar gi ambasadorių tary
ba praneša, kad ji pavedusi 
komisijai paruošti sumany
mą Klaipėdos krašto padė
čiai.; reiškia, su Klaipėda jau 
ketinama daryti kitaip, ne
gu buvo nutarta Versailėje.

O kas dėl Vilniaus, tai jo 
klausimas risasi su klausi
mu sienų tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Ambasadorių ta
ryba reikalauja (taip bent 
spėjama), kad Lietuva, jei
gu nori gaut pripažinimą, 
laikytųsi tų nutarimų, kurie 
buvo padaryti Versalės tai
koje. Tos gi taikos sutarty
je yra pasakyta, kad didžio
sios valstybės nustato Len
kijos rytų sienas. Jeigu Lie
tuva pasižadės pildyti Ver- 
salėje padarytus nutarimus, 
tai ji turės pripažinti tas 
sienas, kurias nustatys di
džiosios valstybės tarp Len
kijos ir Lietuvos — kad ir 
tuo reikėtų atsižadėti Vil
niaus!

Taigi išeina, kad ambasa
dorių nuspręstasai Lietuvos 
pripažinimas gali ne tiktai 
ne padėt jai gaut Klaipėdą 
ir Vilnių, bet priešingai — 
gali padaryt galą visoms 
Lietuvos pastangoms gauti 
tuodu kraštu. ų j

Ir tai vadinama “pui
kiais” Lietuvos valdžios poli
tikos vaisiais!

Gal būt, kad jie yra pui
kus — tiktai ne Lietuvai. It 
ne lietuviai turi už juos dė
koti ‘Kauno diplomatams.

Į Apžoalga j
SUOMIŲ SEIMO RINKIMAI.

Pradžioje liepos menesio į- 
vyko Suomijos (Finlandijos) 
seimo rinkimai, kurie, pasak 
“Lietuvos Žinių”, davė tokių 
rezultatų:

Švedai gavo 25 vietas, 
anksčiau turėjo 22; santarie- 
čiai gavo 35, turėjo 28; pro- 
gresisto Holsti Vennolos par
tija gavo 15, turėjo 27; agra- 
rąi gavo 45, turėjo 42; social
demokratai gavo 53, turėjo 
80; komunistai gavo 27, nie
ko neturėjo.
Rinkimų pasekmės rodo, 

kad dešiniosios partijos pasi
darė stipresnes, negu buvo, pir
ma.

Daugiausia vietų seime pra
kišo progresistai ir socialdemo
kratai. Pastarieji neteko apie 
trečdalio savo atstovų. Tų treč 
dalį pasigrobė komunistai. So- 
cialdemokatų ir komunistų at
stovų skaičius dabar bus ly
giai toks (80), koks pirma bu
vo vienų socialdemokratų.

Tas, be abejonės, susilpnina 
kairįjį seimo sparnų. Tas pats 
atstovų skaičius, suskilęs į dvi 
partijas, negali taip pasekmin
gai darbuotis, kaip būdamas 
vienoje partijoje. Taigi, kaip vi 
sur, taip ir Suomijoje, komu
nistų atsiradimas padėjo tiktai 
reakcijai.

BolŠevikuojanČioji spauda, 
kuri mėgsta triubyti apie savo 
vienminčių “pergalės” pasa
kos, žinoma, kad komunizmas 
Suomijoje “auga”, socializmas 
“puola”. Bet ištiesų tai džiaug
tis jai nėra ko. Rinkiniai pa
rodė, kad socialdemokratų pri
tarėjų Suomijoje yra du kartu 
daugiaus, negu komunistų pri
tarėjų.

Komunistai pirma boikotavo 
rinkimus, todėl jų atstovų sei
me nebuvo. Dabartinį jų pa
sisekimų rinkimuose išaiškina 
ta aplinkybė, kad jie dar kon- 
tioliuoja profesines sąjungas. 
Jeigu net su pagelba profesinių 
sųjungų jie išrinko dvigubai 
mažiaus atstovų, negu social
demokratai, tai mtityt, kad dar
bo žmonių masėse jų įtaka yra 
nupuolus.

Prie to reikia priduri, kad 
Suomijos komunistus šelpia 
Rusijos bolševikų auksas.

FALšYVl PINIGAI IR LATVI
JOS KOMUNISTAI.

Kiek laiko atgal “Naujieno
se’ buvo plačiai rašyta apie 
“Dermano • skandalų” su falšy- 
vais Latvijos pinigais. Tas skan
dalas, kaip skaitytojai atsime
na, kilo Rygoje, kuomet profe
sinių sąjungų Amsterdamo In
ternacionalo atstovai norėjo 
padėti banke pinigus, kuriuos 
jam buvo įteikusi Rygos pro
fesinių sąjungų valdyba, Rusi
jos Badaujančių jų žmonių šel- 
limui.

Bankas pastebėjo, kad dau
gelis popierinių pinigų yra pa
dirbtų. Tapo pašaukta polici- 
, a, padaryta krata profesinių 
sųjungų kontoroje, ir užtikta 
tenai daugiau' tų padirbtų pini
gų. Neužilgo po to buvo su
imtas visas falšyvų pinigų 
transportas bešmugeliuojant jį 
iš Rusijos Latvijon.

Lativjos valdžia padarė iš to 
išvadų, kad tuos falšyvus pini
gus fabrikuoja ir siunčia Lat
vijon Maskva, komunistinės 
agitacijos tikslams. Rygos pro
fesinių sųjungų pirmininkas 
Dermanas, kuris yra karštas 
comunistų šalininkas, ir jo pa- 
gelbinjnkai, komnistai, tapo 
apkaltinti, kaipo falšyyų pini
gų platintojai ir atiduoti teis
mui. (Jie, rodos, jau yra nu
teisti įvairiems terminams ka
torgai.)

• Apie šiluos įvykius dabar 
mes patiriame daugiaus smulk
menų iš Kauno “Socialdemo
krato”. Jame yra išspausdin
tas Latvijos socialdemokratų 
darbininkų partijos laiškas, ra
šytas tuo reikalu Vienuos In- 
ternalionalui.

Jisai skamba sekamai:
“Gerbiamas drauge Fr. Ad- 
leri I

“Latvijos socialdemokratų 
darbininkų partijos centro 
komiteto yra man pavesta 
pranešti Tamstai štai ką:

“Jau keli mėnesiai, kaip 
Latvijoj konstatuojami fak
tai pinigų falsifikacijos 
daugiausia latviškų penkias- 
dcšimtrublinių). Sulig pa
rodymų kai-kurių komunis
tų gauta tokių įrodymų, kad 
padirbti sistematingai pla
tinami narių Latvijos komu
nistų partijos. Šių metų ge
gužės pradžioj atatinkamų į- 
staigų buvo sulaikytas ir 
konfiskuotas ištisas padirb
tų pinigų transportas netoli 
nuo rusų sienos.

4Trie§ dvi savaiti buvo 
rasta 2300 rublių padirbtų 
pinigų darbininkų organiza
cijos Rusijos badaujantiems 
šelpti centro komitete, kuriu 
kasierius buvo komunistas. 
Kai kurie vadovaujantieji ši
to komiteto asmenys, kurie 
turėjo reikalo su tais pini
gais (jų skaičiuj taip pat 
pusiau komunistinio nusista
tymo atstovas M. Herma
nas) buvo suimti ir atiduoti 
teisman, kaltinami už plati
nimų padirbtų pinigų. Delei 
to įvyko visai sutrukdytas 
Rusijos badaujančiųjų šelpi
mo darbas Latvijoj.

“Daug padirbtų pinigų pa
leista apyvarton, kurie įstai
gų visur konfiskuojami, nuo 
ko dažniausia nukenčia dar
bininkai.

“Be to yra tikrų žinių, 
kurių suprantamas daiktas 
dokumentališkai negalima į-, 
rodyto, kad netikri pinigai 
Latvijoj komunistų partijai 
remti spausdinami Maskvoj, 
valstybinėj spahsluvėj parė
dymu komunistinio interna
cionalo pildomojo komiteto, 
nes nauja Rusijos ūkio po
litika neleidžia duoti pašal
pos iš Rusų valstybės iždo.

“Musų žiniomis padirba
mi (falsifikuojami) popieri
niai pinigai ir kilų Europos 
valstybių.

“'Musų partija smerkia šį 
kaikurių komunistinių gru
pių demoralizuojantį darbą 
ir kviečia darbininkų orga
nizacijas nutraukti visus 
santykius su padirbtų pini
gų platintojais, jei jie pri
kimšo prie darbininkų or
ganizacijų.

“Musų kova už sudarymą 
vieno proletarinio kovos 
fronto Latvijoj sunaikinama 
sunkinama vartojimu padirb
tų pinigų, kaipo politiniu į- 
rankiu, kadangi tokis kovos 
būdas mažina moralinį au
toritetą visų socialistų ir 
duoda Latvijos buržuazijai 
naujų demagoginį įrankį ko
voti prieš darbininkų orga
nizacijas. Ypač kenksmin
gai atsiliepė šis kaikurių 
komunistinių grupių darbas 
į Rygos profesines sąjun
gas, kurios ligišiol dalinai 
buvo komunistų įtakoj.

“Pranešdami Tamstai, ger
biamai drauge, dalykų sto
vį, prašome Tamstos pasi
elgti sulig savo nuožiūros ir 

pranešti mums savo tuo 
klausimu nusistatymą.”

■ Parašas partijos sekreto
riaus Bruno Kalnino.

Dviejuose ar trijuose deta
liuose šitas aprašymas truputį 
skiriasi nuo to, kas buvo pa
skelbta musų dienraštyje; bet 
pamatiniai faktai yra tie pa- 
tys- : J,

Kalnino laiškas tečiaus pa- 
duoda keletą naujų ir labai 
svarbių faktų. Jisai sako, kad 
yra žinių, jogei falšyvus pini
gus dirba komunistų Interna
cionalo pildomasis komitetas 
valstybinėje spaustuvėje, Ma
skvoje. Jisai sako, lobaus, 
kad tenai yra falsifikuojami ne 
tiktai Latvijos popieriniai pini
gai, bet ir kitų Europos valsty
bių. Pagalios, jisai nurodo, kad 
kaikuric Latvijos komunistai 
liudijo valdžiai, jogei tuos fal
šyvus pinigus sistematingai 
platina komunistų partijos na
riai.

Toliaus “progresuot” jau 
vargiai begalima. Komunistų 
Internacionalas, pasirodo, ne 
tiktai skleidžia korupciją įvai
rių šalių darbininkų judėjime, 
paplukdamas Rusijos turtu agi
tatorius ir spaudą, bet ir užsi
imta fajšyvų pinigų dirbimu, 
įtraukdamas į tą purviną dar
bą atskirus žmones ir ištisas 
organizacijas! Ar ne geriaus 
butų, kad komunistų Interna
cionalas imtų varto t, kaipo sa
vo simbolį, vietoje raudonos 
vėliavos, bubnų tūzų?

Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją Besvarstant

Kunigas

Kaunas, liepos 13. —■ šian
dien karšta ir įdomi diena. 
Visų jos įdomumų ir neapra
šysi. Net ir stenogramos ne
duos visiško vaizdo to, kas 
dėjosi šiandien. Imtynes ėjo 
tarp socialdemokratų, palaiko
mų liaudininkų bloko, su ty
linčiais krikščionimis, mat 
jiems viskas jau aišku. Jie nu
sistatė balsuoti taip kaip siū
loma jų vadų, bet karšios kal
bos Požėlos, Bielinio, Čepins
kio, Digrio iš s.-d. pusės, kar
tais nesugriaunami jų argu
mentai prispaudžia krikščionis 
perkratyti savo “sumenę”, — 
jei neperkratyti, tai bent šiek 
tiek susigėsti. Tame skyriuje, 
kur išimtinai kalbama apie 
Scihią ir piliečių teises kart 
kartėmis pasitaiko nuolatinis 
prezidento ihsti lutas, — prie 
kiekvienos progos s.-d. siūlo 
nuolatinį prezidentą pakeisti 
Seimo Pirmininku, plačiai mo
tyvuodami kam tai reikalinga 
padaryti. St. Seimo prezidiu
mas nervuojasi, stabdo kalbė
tojus, bet jie kalba toliau. 
Krikščionys tyli, tik kart kar
timis pasitenkina replikomis ir 
tai nevykusiomis.

Didelių , ginčų kilo dėl 35§, 
kur pasakyta, kad “kilus karui, 
ginkluotam sukilimui ir kito
kiems pavojingiems neramu
mams”. Ministerių Taryba 
su prezidentu gali paskelbti 
karo ir išimtiną padėtį. Soc. 
dem. siuto žodžius “ir kito
kiems pavojingiem^ neramu
mams” išbraukti, nes tais ne
ramumais gali paskaityti pap
rastus streikus grynai ekono
minio pobūdžio, gali kiekvie
ną visuomenės nepasitenkini
mą ir tt. įvertinti taip, kad 
jisai gresia sukilimu ir tuo be
sivaduodama Valdžia gali įves
ti išimtiną krašte padėtį, kuri 
Lietuvos piliečiams neš me
džiaginių ir moralių nuosto
lių. Tanle pat paragrafe pasa
kyta, kad įvykus karui, gink
luotam sukilimui valdžia grie
biasi ginkluotų pajėgų ir 
“praneša” apie tai Seimui. Soc. 
dem. siūlo, kad nepraneša, bet 
Seimo pirmininkas, sustab
džius krašte konstitucijos ga
rantijas, privalo laike trijų die
nų suvaukti Seimą, kuris ir 
sprendžia apie susidariusios 
padėties klausimo rišimą. 
Krikš. dem. mėgina įrodyti, 
kad viskas esą tvarkoje, bet 
opozicija įrodo visą tokio pa
ragrafo surašymo nesąmonę, 
nes pagal jos Seimo teisės 
kaip ir anuliuojamos. Ginčas 
tęsėsi kelias valandas, jam pa
sibaigus krikš.-dem. siūlo visą 
paragrafą grąžinti konstituci
jos komisijai aiškesniam su re
dagavimui, matomai įsitikino, 
kad ištiktųjų prirašyta nesą
monių.

Einama toliau; be didesnių 
ginčų prieinama eile mažesnės 
vertės paragrafų. Sustojama 
prie 43§, kur kalbama apie 
Seimo narių teises. Projekte 
pasakyta, kad be Seimo žinios 
negalima Seimo nario suimti, 
kratos pas jį padaryti ir jo ko
respondenciją kontroliuoti. Siu 
loma žodžius, kad “kratos ne
galima padaryti ir korespon
dencijos žiūrėti” išbraukti. 
Krikščionims rodos, kad tai 
esąs menkniekis. Soc.-dem. at
stovai Bielinis, Požėla įrodo, 
kad krikščionims be abejo lai 
nesvarbu, nes jie kitą pasisko
linę kailį vistiek sudarys dau
gumą, bet opozicijos atstovams 
kas kita. Opozicija nenori ir 
nemato lame privilegijų, ji no
ri sąžiningai eiti savo pareigas 
ir todėl reikalauja, kad jos toi- 
ses'butų apgintos. Visos kalbos 
iliustruojamos Lietuvos pavyz
džiais ir įrodoma, kad atsto
vui iš opozicijos reikalinga vi
siška neliečiamybe, kad opo
zicijos atstovai, kuomet jie 

‘papildis kriminalą, mokės drą

siai prisipažinti ir atsiduoti 
teismo sprendimui. Atstovo ne
liečiamybė, tai teise už kurią 
šimtmečiais kovojo visų kraštų 
parlamentai, todėl ne Lietu
vos St. Seimui tąją teisę siau
rinti. Privedamas pavyzdys iš 
Anglų parlamento, kur norint 
vienam iš karalių suimti par
lamento atstovus, parlamento 
pirmininkas (spykeris) parodė 
jam duris, pareikšdamas kara
liui, kad jis šitoje vietoje, par
lamente, tenedrįsta išsižioti.

1) Įrašyta prie antrojo skaity
mo teisė, kad prezidentas gali 
Seimui grąžinti priimtąjį įstaty
mą naujam svarstymui, (veto 
teisė);

2) Siūlomas k.-dem. bloko 
teises, kad jis (prezidentas), 
paleidęs Seimą tik laike 60 die
nų turi įvykinti naujus Seimo 
rinkimus, — reiškia tuo laiku 
prezidentas yra Lietuvos vien
valdis ;

3) duodama jam teise tuo lai
ku, kuomet nėra Seimo, leisti j- 
sakymus, kurie turi įstatymų 
galės;

4) Duodama prezidentui tei
sės būti kariuomenės vadu, — 
reiškia pavedama jam visos 
ginkluotos Respublikos pajėgos, 
kuriomis tasai žmogus galės 
žaisti, kaip vaikas, — ir klausia 
kalbėtojas siūlytojų kunigų 
Krupavičiaus, Mi'leškos, Šmul
kščio, Kauno ir kitų, ar tai reiš
kia, kad einama prie demokrati
jos?

Toliau, tų .pačių k.-d., bet esa
mųjų Smetonos šalininkų (Pa
žangos ir žemdirbių) yra įnešta 
pasiūlymų prie to paties 50 §— 
prezidento teisių, kur jam teikia
ma valios:

1) Daryti valstybės vardu su
tartis su kitomis valstybėmis;

2) Malšinti atskiras Respubli
kos dalis, kurios nepildo konsti
tucijos, ginkluota pajėga ir t.t. 
ir klausia, kalbėtojas, ar tai nėra 

kelias absoliutizmam Kokias 
sutartis darys prezidentas su 
svetimomis valstybėmis, ar tas, 
kurios duoda nuostolių kraštui, 
ar tas apie kurias nežinos Mi
nisterių Kabinetas (tokiu su
tarčių jau turime), kam tada 
reikalingas Seimas, jei preziden
tas darys tas sutartis; toliau, — 
kokius Lietuvos kraštus prezi
dentas ginkluota pajėga turės 
teises malšinti? Gal Telšius, 
Jurbarką ir kitas vietas...Tokios, 
teisės buvo dar suprantamos ru
sų carui, mat jis turėjo Kauka
zą, Sievero-Zapadny krai (Lietu
vą), Turkestaną, Suomiją, Len
kiją, kur gyvena “kramolinin- 
kai” ir “inorodeai”, — bet Lie
tuvoje, kurie bus tie kraštai, ku
riuos reikės malšinti!? Lietuvos 
demokratijos laisve,—neišrligos 
ir ne senų daiktų krautuvėlė, 
kuria jus galite pasmaguriauti 
ar pardavinėti. Jūsų kelias ir 
yra absoliutizmai:, jūsų pataisos 
tai įrodo. Pasibaigus tai pir
majai 50 § kalbai, posėdis užda
romas. Tolimesnis ginčas teks 
liepos 18 dieną. Tai ir visi šios 
dienos nuotikiai.

Rusų komunizmas ir jo 
pasekmės

Rusijos bolševikai naudoda
mies tos šalies liaudies tamsu
mu,, žadėdami jiems tuojau 
pabaigti caro pradėtąjį karą ir 
po to iš sunkios padėties pa
daryti tikrą laimių rojų, pa
sigriebė į savo rankas valdžią 
ir ėmė ta komunizmą vykinti. 
Jau iš pat pradžios jų darbuo
tas sveikai protaujantieji žmo
nės ir darbininkai aiškiai su
prato, kad iš to jų komuniz
mo laukti ko nors gero nepri- 
sieiria, o tik šalies ūkio ir pra
mones susmukimo.

Kad taip, o ne kitaip įvyks, 
kariais žmonėms duodavo sup

rasti patys kdmrinistai savo 
aiškinimas kaip jie vykins 
komunizmą. Kartą dideliame 
darbininkų mitinge įžymus 
bolševikų kalbėtojas Bilcckis 
tarp kitko pasakė: “Dabartinis 
buržuazinis pasaulis ekonomi
niai tiek yra iširęs, kad jį at
statyti nebėra jokios galimy
bės. Išeitis iš (bkios katastro
finės padėties gali būti tik vie
na, būtent, teisingas pasidali
nimas karo dar sesunaikintų 
turtų likučiais.”

Taigi jie teisingai ir pasida
lijo. Panaikinę laisvą prekybą, 
tuojau uždarė visas privati
nes krautuves bei pramonės 
įstaigas, buvusias jose prekes 
dalinai išgrobstė ir pasidalino 
tarp savęs čekistai bei komisa
rai, o liaudžiai jų visai ma
ža teteko. Kitą prekių dalį 
kiek galėdami suslėpė patys sa
vininkai, kurių ne vienas brau 
giasias prekes paslėpęs išlai
kė ligi šios dienos ir dabar 
vėl, sulaukęs laisvesnės preky
bos, gerai pasipelnė.

Panaikinus visai prekybą 
tuojau pražido slapta ir viso
kioms suktybėms bei papirki
mais varoma spekuliacija, o 

kainos kilo lai jau stačiai ne
be dienomis, bet valandomis. 
Pabrangus neapsakomai pir
mos reikšmės prekėms, bė;L 
nuomenės ir, aplamai, kas 
minta iš algos bei uždarbių 
padėtis pasidarė visai nebepa
kenčiama, visiems atėjo ba
das. O kad palaikius gyvybę, 
tai patsai gyvenimas žmones 
verste privertė griebtis speku
liacijos arba dagi vagysčių. 
Suiro transportas, susmuko u- 
kis, apmirė pramosė, ir neju
čiomis priėjo prie to, kad tur
tingiausioje maistu šaly, kokia 
buvo Rusija, žmonės milionais 
miršta badu.

Tai tokios bolševikiško ko
munizmo pasekmės.

šiandien jau visiems aišku, 
kad Rusijos dabartinių nelai
mių didesniais kaltininkais 
yra patys nevykusioje komu
nizmo vykintojai — bolševi
kai. Tačiau jie ligi šiol visą 
kaltę tebeverčia ant buržujų, 
kam jie priešinęsi komunizmui, 
ir ant socialdemokratų, kad 

pastarieji, numatydami pražū
tį, nepritarė jų lak likai bei 
metodams komunizmo vykdy
me. Vienok bolševikai kaltin
dami socialdemokratus skel
bia didžiausią nesąmonę. Jei 
jie nebūtų demagogai ir mela
giai, tai jie gerai atsimintų, 
kad socialdemokratai iš pat 
pradžios bolševikų darbuotės 
numatydami kraštui gresian
čią katastrofą, sakė, kad prie 
dabartinės kavo nualintos kraš 
to padėties ir pfie tokio žemo 
rusų liaudies politinio sltšipra- 
timo prieiti prie komunizmo 
lai yra gryna utopija (svajo
nė). Jie sakė, kad prie esamų 
sunkių aplinkybių reikia gyve- 
niman vykini tik tą, kas yra 
galima, būtent, sustiprinus už
kovotąsias pozicijas siek’ti nau
jų laimėjimų. Bet bolševikai 
apie tai senorėjo nei girdėt, 
jie tik koliojo socialdemokra
tus išdavikais ir grūdo juos Į 
kalėjimus.

Rusijos bolševikai, darę to
kių neapgalvotų žingsnių gavo 
sau skaudų smūgį ir paskui 
turėjo visu frontu trauktis at
gal dar greičiau negu jie ėjo 
pirmyn. Rot privirę tiek kar
čios košės, jie vis dėlto laiko 
save nekaltais. Už save jie vis 
kaltina kitus. —Pet. Klimka.

PARIETU SIUNTIMAS 
RUSIJON.

Amerikos pakietų siuntimas 
į Rusiją per pereitus tris mėne
sius buvo beveik du syk dides
nis už pirmesnius tris mėnesius

Per sausio, vasario ir kovo 
mėn. 1922, 18,141 pakietas iš
siųsta į Europos Rusiją ir 131 į 
Rusiją Azijoj, iš viso 18,272 
pakietai. Tuo tarpu balandžio, 
gegužČio ir birželio mėn., 21,858 
pakietai išsiųsti Į EutopoS Ru
siją ir 248 į Rusiją Azijoj, iš vi
so 32,106 pakietai maisto ir 
drabužių.
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Musų Ūkininkai.
“Naujienose” daug kartų bu

vo rašyta tam tikram skyriuj 
(Uk. Balse) apie visokius ūkio 
reikalus; kai kada būdavo palie- 

. čiami labai svarbus klausimai 
surišti su geresniais ūkininka
vimo metodais; ne kartą buvo 
įrodyta, kad laimingesnis yra 

tiktai tas ūkininkas, kuris yra 
geriau susipažinęs su pamati
niais žemdirbystės dėsniais; bu
vo dėta nemaža pastangų at
kreipti lietuvių ūkininkų domę 
į tą faktą, kad sėkmingas dar
bas ir darbo daviniai iš didesnės 
dalies pareina nuo to, kiek dar
bininkas yra susipažinęs su tuo 
darbu arba prityręs praktikoj; 
laiks nuo laiko buvo minėta, kad 
musų ūkininkams reikia burtis 
daiktan, nes tik tokiu keliu ei
nant galima turėti pasisekimo 
ir apsisaugoti nuo įvairių išnau
dotojų, kuriems rupi misti iš 
kitų darbo. Bet kiek tie rašiniai 
nešė ūkininkams naudos ir ar 
jie skaitė juos, pasilieka klausi
mu. Butų žingeidu išgirsti nors 
vieno ūkininko pareiškimą dėl 
naudos, kurios jis turėjo skaity
damas “Ūkininkų Balsą” “Nau
jienose.”

Reikia pasakyti, kad dar dau
gelis lietuvių ūkininkų, gyve

nančių Amerikoj nenori atsikra
tyti nuo savo tėvų papročių. Jie 
daugiau tiki nepamatuotiems 
stebuklams negu praktiškiems 
daviniams. Jie dar tebedirba že
mę tokiais pat įrankiais, kokius 
jų bočiai vartojo. Taigi nėra ko 
stebėtis, kad daugelis lietuvių 
ūkininkų yra žymiai atsilikę nuo 
amerikiečių, kurie jau senai su
prato mokslinio ūkininkavimo 
naudą ir išmoko pritaikyti prak
tikoj mokslo išradimus. Kai ku
rie musų ūkininkai dar toli gra
žu nuo to. žinoma, vėliau susi
pras ir jie. Butų gera, kad visi 
lietuviai ūkininkai imtųsi gerin
ti ūkininkavimo metodus. Tai 
butų jų pačių naudai.

Amerikonai . ir tie lietuviai 
ūkininkai, kurie yra susipažinę 
su anglų kalba, pasinaudodami 
žemdirbystės laikraščių ir žur
nalų žiniomis, tvarko savo ūkį 
ir deda jam geresnius pamatus. 
Jie skaito ūkininkavimo laikraš
čius, kuriuose randa reikiamų 
žinių apie visokius žemdirbys
tės klausimus. Pavyzdingas ūki
ninkas užsiprenumeruoja bent 
kelis gerus laikraščius ir nusi
perka kelias geras knygas, iš 
kuru jis turi neįvertinamos nau
dos.

Su daugeliu lietuvių ūkininkų 
dalykai stovi kitaip. Jie yra tin
gus ir nenori skaityti jokio laik
raščio. Amerikoj randasi labai 
daug lietuvių nkininkų, išsiblaš
kiusių po įvairias valstijas. Kai 
kurie jų gyvena gerai, bet kiti 
skursta. Ar nebūtų jiems laikas 
pagalvoti apie gerinimą ūkinin
kavimo metodų ir išnaudoti tiek, 
kiek galima agrikultūros specia
listų teikiamomis žiniomis. Ar 
jie negalėtų sutverti kokią nors 
ūkininkų draugiją, kurios tiks
las butų rūpintis pagerinti ūki
ninkų būvį. Ta draugija galėtų 
išleisti laikraštį, kuris turėtų 
išimtinai tarnauti ūkininkų rei
kalams. Be to ji galėtų išleisti 
keletą naudingų apie žemdirbys
tę knygelių, kurios teiktų ūki
ninkams didelės naudos.

Ištikro musų ūkininkams bu
tų labai reikalingas toks laikraš
tis, kuris tinkamai nušviestų 
ūkininkų padėtį, parodytų jiems 
kaip pagerinti tikini ūkavimo 
metodus ir visame kame steng
tus darbuotis ūkininkų labui. 
Tiesa, kai kurie žmonės mėgino 
leisti panašios rųšies laikraštu
kus, bet neturėjo didelių pasek
mių. Tai buvo dėlto, kad jie 
daugiausiai buvo leidžiami dėl 
biznio, bet ne ūkininkų labui. 
Ūkininkams yra reikalingas 
laikraštis, kuris išimtinai rūpin
tųs jų reikalais ir teiktų reikia
mų žinių apie ūkininkavimą.

Musų ūkininkams reikėjo jau j 
senai suprasti, kad spauda yra

! svarbiausis švietimo įrankis. 
Jiems jau senai reikėjo būti su
sijungusiems į atatinkamą or
ganizaciją ir turėti gerą laikraš
tį. Negana kad to paprasto da
lyko dar jie pilnai nesuprato, 
bet ir kai kurie jų nenori sup
rasti. Girdi, jų tėvai gyvenę be 
jokių gazietų, ir jie galį taip gy
venti Tai yra labai didelė ir ap
gailėtina klaida. Ūkininkams 
reikėtų stengtis ją pataisyti.

Išleisti laikraštukų jau ne 
toks milžiniškas ' darbas, kaip 
kai kurie kad mano. žinoma, 
čia reikia kapitalo ir žmonių, 
norinčių pasidarbuoti. Kapitalo 
betgi nereikia milžiniško. Gali
ma yra užtikrinti, kad kapitalas 
įdėtas į laikraštuką neš didesnę 
naudą, negu pats kapitalas ūki
ninko kišeninį. Aplamai kalbant, 
už tuos pinigus, kurie ūkinin
kai išeikvoja padengimui viso
kių nuostolių, kurie įvyksta dėl 
stokos nežinojimo, butų galima 
išleisti ne vieną, bet kelis laik
raščius. Jei ūkininkai tam neti
ki, aš turiu ganėtinai faktų įro
dyti to pareiškimo teisingumą. 
Laikraštį galima pradėti leisti 
kaitą į mėnesį, o vėliau du kar
tu ir tt. Skaitytojų tokiam laik
raščiui, man rodos, neturėtų 
trukti pačių ūkininkų tarpe. Bu
tų labai gerai, kad musų ūkinin
kai pagalvotų apie tai ir pa
reikštų savo nuomones. “Naujie
nos,” tikiuos, suteiks vietos to
kiems reikalams.

A. Dvylis, 
1033 S. Campbell avė., Chicago.
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Rengs bendrą apvaikš- 
čiojimę.

Panedėlio vakare įvyko Ray- 
mond Chapel ruimuose (prie 
31 d.) 'Chicagos lietuvių vei
kėjų bendras pasikalbėjimas, 
kuriame dalyvavo atstovai iš 
sandariečių ir iš socialistų, ku
rie nedėlioję buvo priversti ap
leisti konferenciją su klerika
lais.

Abiejų srovių veikėjai suta
rė, kad artimiausioje ateityje 
butų bendromis j togomis pa
rengtas apvaikščiojimas pažy
mėjimui Lietuvos pripažinimo, 
o taip pat ir apsvarstymui j vai 
rių politikos reikalų, paliečiau 
čių Lietuvą ir Lietuvos pilie
čius Amerikoje.

Tam tikslui nutarta sudaryti 
komitetą iš 10 asmenų, po 5 iš 
kiekvienos sroves. Ryto vakh- 
rė įvyks pirmas komiteto su
sirinkimas ir jisai smulkiaus 
praneš apie savo planus. Rei
kia pastebėti, kad pasikalbėji
mo ūpas buvo labai gyvas ir 
smagus. Jeigu lokiu upu bus 
dirbama, tai galima tikėtis ge
ro pasisekimo.

KAIP KLERIKALAI UŽBAIGĖ* 
BENDRĄJĄ KONFERENCIJĄ

mo, ar ne. Vienas delegatas 
pareiškė, kad, girdi, jiems kito 
išėjimo ir nėra, kaip tik šiuo 
reikalu rūpintis vieniems.

Pagalios p. Bagdžiunas, susi
rinkimo prezidentas, prabilo: 
“Aš buvau rinktas nuo trijų 
srovių, o dabar jau liko tik 
viena srovė ir gal jūsų senti
mentas persimainė, 
noriu išstoti iš savo 
Bet pasigirdo balsai:
geras p. Bagdžiunas!” Ir -paga-

todėl aš 
vietos.” 
“Geras,

(Seka ant G pusi.)

Plieno trustas pirmuti
nis priėmė vėliavą ir 
kareivius kasyklose.

Pittsburgh. Pittsburgh Coal 
Producers’ Ass’n po vykdovų 
susirinkimui paskelbė, kad jie 
atidarysią minkštųjų • anglių 
kasyklas vakarinėj Pcnnsylva- 
nijoj “pilniausiu galimu plo
tu” atatinkamai prezidento 
Hardingo paraginimui atida
ryti kasyklas po Amerikos vė
liava.

Buvo pranešama, kad anglia
kasiams bus teikiama senas 
algų plotas buvusis lapkritį, 
1917 m. Operatoriai pasisakė, 
kad jie stovėsią už lai, kad bu
tų panaikinta atitraukiamoji 
sistema ir jei angliakasiai pa
siūlytąsias išlygas priims, tai 
jie turės visai išsižadėti ati
traukiamosios sistemos. Tas 
dalykas buvo didžiausiu nepa
sidalinamuoju kaulu tarp ope
ratorių ir angliakasių nuo to 
laiko, kaip kibelis prasidėjo 
tarp šitų dviejų elementų.

Pittsburgho operatorių pa
siūlytasis plotas parodo žymų 
numušimą nuo prezidento Har
dingo pasiulinimo, kuriuo nu
mušama $2.50 į dieną dieni
niams darbininkams, 24c. į va
landą, arba $1.92 į dieną ma
šininiams angliakasiams ir 23c. 
į valandą, arba $1.81 į dieną 
kirka kasantiems.

Kadangi jau buvo rašyta 
Naujienose apie nevykusią 
bendrąją konferenciją, bet ne
buvo smulkmeniškai minėta 
ką veikė likę vieni klerikalai, 
tai aš baidysiu parašyti kaip 
tą bendrąją konferenciją už
baigė klerikalai tautininkams 
su socialistais apleidus ją.

Kada liko vieni klerikalai, 
tai vienas parapijinių draugijų 
(Įclegatas atsistojęs pasakė: 
“Atsisakė nuo šio darbo tauti
ninkai ir socialistai; lai jie bū
na prakeikti ant amžių...”

Lapės patarnavimas.
P-as Bagdžiunas likęs su 

klerikalais paklausė ar jie su
tinka vieni svarstyti klausimą 
rengimo apvaikščiojimo pažy
mėjimui Lietuvos pripažini-

Jis linksmas, nes turi

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

jRuffJes 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilgiukito Ruflles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdų užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiąs- 
kito 75c. tiesiai į labaratorij^i.

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

Brooklyn, N. Y.

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

Bambiuo yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitą vidurių suirimą. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiuučiame tiesiai iš labora
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.

DR. VAITGSH, O. D.
Lietavia Alni S*ecialistM

l'aiengvius akių Įtempimą, kuris 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akas, nuinva kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* • egzaminavimas daromas 
su elektra nurodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 . Heml. 6678

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

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mieli.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

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

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

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

Reikalingi akiniai
kenti galvos skaudi jurui, 

Jei skaitant raidas susilieja, 
Jei Ii raides darosi dvi, 
Jai turi uždegimą akli,
Jei skaitant ar siuvant akis akaa 
, tuomet reikalaukit akiniu.

John J. Smatana
Akini* specialistas 

1891 So. Ashland Ave„ 
Kampas 18-os ga9rta.

Ant trečio augito virs Platt’o ap- 
liekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietf.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
20c. už 100 auks. 

arba
500 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufactttring 
District Bank
State Bank——

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

l)r. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

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

Telefonas Victory 9082

Clearing House Bank

Ibi

apie Lenkus

to

Be sugaišimo ar kokio

10 N. Dearborn St

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

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai į arba iš Hamburgo, Soufchaniptono, Ąntwerpo,
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.
nesmagumo.

Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
dienoms pirm laivo išplaukimo.
laivas išplaukia iš Ųuebec, keliauninkai

Kuomet

pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai
vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI
VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle-
sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kręipkiteš bilę prie lai
vakorčių agento arba prie

R. S. Elworthy, G. A.,
Chicago, Iii.

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

Bridgeport Electric Co 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

TINS , , IN LOAVES

|ĮlM > ‘

I Istorinis Dokumentas

Tf( “SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį 
dokumentų apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI- 

B MO DIENYNAI.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa- 

J | rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie- 
1 varta ir žulikyste antmetė ant Lietuvos Liublino 
t Unijų, kuria ir dabar jie bando atsiremti, užpuL 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku

binai užsirašykite savaitinį laikraštį

SANDARA”
Prenumeratų metams $2.50; pusei metų $1.25: į 

■. Lietuva $3.00.
į Laiškus su užsakymais reikia siųsti*šiuo adresu:
O I •

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

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

i ‘

............................................................. .......

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES

(Geras tonikas)1
Žinomas per 25 metus

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, 111.

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

m
Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AoeniurA 
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 i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

“VIENYBĖS“ 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

“VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
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
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas seras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
Vi

jReiksi&ukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

fri- 
ra- 

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITAUANIAN 
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.

BrooKlyn, N. Y. _. 
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 21—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago —1 ■■■-■! , >.■ 4,. , ’ ■ - ......... - -  ,

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St.
Tel.; Boulevard 7179

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

Chicago.

i— 1 ■ v

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
■■

Dr. Maurice Kaiin
V GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedčlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENT1STAS

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, 111.
Tel. Boulevard 5913

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

»įi«y.i.iii . . .............. .....
.   1....... ............ . "   ■—""■■■»
Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.
V—.....................    i ✓



Sereda, Rugpiųčio 2 d., 1922 NAUJIENOS, Chicago, UI.1

Musų Ūkininkai.
“Naujienose” daug kartų bu

vo rašyta tam tikram skyriuj 
(Uk. Balse) apie visokius ūkio 
reikalus; kai kada būdavo palie
čiami labai svarbus klausimai 
surišti su geresniais ūkininka
vimo metodais; ne kartą buvo 
įrodyta, kad laimingesnis yra 

tiktai tas ūkininkas, kuris yra
geriau susipažinęs su pamati
niais žemdirbystės dėsniais; bu
vo dėta nemaža pastangų at
kreipti lietuvių ūkininkų domę 
į tą faktą, kad sėkmingas dar
bas ir darbo daviniai iš didesnės 
dalies pareina nuo to, kiek dar
bininkas yra susipažinęs su tuo 
darbu arba prityręs praktikoj; 
laiks nuo laiko buvo minėta, kad 
musų ūkininkams reikia burtis 
daiktam nes tik tokiu keliu ei
nant galima turėti pasisekimo 
ir apsisaugoti nuo įvairių išnau
dotojų, kuriems rupi misti iš 
kitų darbo. Bet kiek tie rašiniai 
nešė ūkininkams naudos ir ar 
jie skaitė juos, pasilieka klausi
mu. Butų žingeidu išgirsti nors 
vieno ūkininko pareiškimą dėl 
naudos, kurios jis turėjo skaity
damas “Ūkininkų Balsą’’ “Nau
jienose.”

Reikia pasakyti, kad dar dau
gelis lietuvių ūkininkų, gyve

nančių Amerikoj nenori atsikra
tyti nuo savo tėvų papročių. Jie 
daugiau tiki nepamatuotiems 
stebuklams negu praktiškiems 
daviniams. Jie dar tebedirba že-
mę tokiais pat įrankiais, kokius 
jų bočiai vartojo. Taigi nėra ko 
stebėtis, kad daugelis lietuvių 
ūkininkų yra žymiai atsilikę nuo 
amerikiečių, kurie jau senai su
prato mokslinio ūkininkavimo 
naudą ir išmoko pritaikyti prak
tikoj mokslo išradimus. Kai ku
rie musų ūkininkai dar toli gra
žu nuo to. Žinoma, vėliau susi
pras ir jie. Butų gera, kad visi 
lietuviai ūkininkai imtųsi gerin
ti ūkininkavimo metodus. Tai 
butų jų pačių naudai.

Amerikonai . ir tie lietuviai 
ūkininkai, kurie yra susipažinę 
su anglų kalba, pasinaudodami 
žemdirbystės laikraščių ir žur
nalų žiniomis, tvarko savo ūkį 
ir deda jam geresnius pamatus. 
Jie skaito ūkininkavimo laikraš
čius, kuriuose randa reikiamų 
žinių apie visokius žemdirbys
tės klausimus. Pavyzdingas ūki
ninkas užsiprenumeruoja bent 
kelis gerus laikraščius ir nusi
perka kelias geras knygas, iš 
kuru jis turi neįvertinamos nau
dos.

Su daugeliu lietuvių ūkininkų 
dalykai stovi kitaip. Jie yra tin
gus ir nenori skaityti jokio laik
raščio. Amerikoj 'randasi labai 
daug lietuvių ūkininkų, išsiblaš
kiusių po įvairias valstijas. Kai 
kurie jų gyvena gerai, bet kiti 
skursta. Ar nebūtų jiems laikas 
pagalvoti apie gerinimą ūkinin
kavimo metodų ir išnaudoti tiek, 
kiek galitna agrikultūros specia
listų teikiamomis žiniomis. Ar 
jie negalėtų sutverti kokią nors 
ūkininkų draugiją, kurios tiks
las butų rūpintis pagerinti ūki
ninkų būvį. Ta draugija galėtų 
išleisti laikraštį, kuris turėtų 
išimtinai tarnauti ūkininkų rei
kalams. Be to ji galėtų išleisti 
keletą naudingų apie žemdirbys
tę knygelių, kurios teiktų ūki
ninkams didelės naudos.

Ištikro musų ūkininkams bu
tų labai reikalingas toks 'laikraš
tis, kuris tinkamai nušviestų 
ūkininkų padėtį, parodytų jiems 
kaip pagerinti ūkininkavimo 
metodus ir visame kame steng
tus darbuotis ūkininkų labui. 
Tiesa, kai kurie žmonės mėgino 
leisti panašios pušies laikraštu
kus, bet neturėjo didelių pasek
mių. Tai buvo dėlto, kad jie 
daugiausiai buvo leidžiami dėl 
biznio, bet ne ūkininkų labui. 
Ūkininkams yra reikalingas 
laikraštis, kuris išimtinai rūpin
tųs jų reikalais ir teiktų reikia
mų žinių apie ūkininkavimą.

Mu&ų ūkininkams reikėjo jau į 
senai suprasti, kad spauda yra 

! svarbiausia švietimo įrankis. 
Jiems jau senai reikėjo būti su
sijungusiems į atatinkamą or
ganizaciją ir turėti gerą laikraš
tį. Negana kad to paprasto da
lyko dar jie pilnai nesuprato, 
bet ir kai kurie jų nenori sup
rasti. Girdi, jų tėvai gyvenę be 
jokių gazietų, ir jie galį taip gy
venti Tai yra labai didelė ir ap
gailėtina klaida. Ūkininkams 
reikėtų stengtis ją pataisyti.

Išleisti laikraštukų jau ne 
toks milžiniškas ' darbas, kaip 
kai kurie kad mano. žinoma, 
čia reikia kapitalo ir žmonių, 
norinčių pasidarbuoti. Kapitalo 
betgi nereikia milžiniško. Gali
ma yra užtikrinti, kad kapitalas 
įdėtas į laikraštuką neš didesnę 
naudą, negu pats kapitalas ūki
ninko kišeniuj. Aplamai kalbant, 
už tuos pinigus, kurie ūkinin
kai išeikvoja padengimui viso
kių nuostolių, kurie įvyksta dėl 
stokos nežinojimo, butų galima 
išleisti ne vieną, bet kelis laik- 
raščius. Jei ūkininkai tam neti
ki, aš turiu ganėtinai faktų įro
dyti to pareiškimo teisingumą. 
Laikraštį galima pradėti 'leisti 
kaitą į mėnesį, o vėliau du kar
tu ir tt. Skaitytojų tokiam laik
raščiui, man rodos, neturėtų 
trukti pačių ūkininkų tarpe. Bu
tų labai gerai, kad musų ūkinin
kai pagalvotų apie tai ir pa
reikštų savo nuomones. “Naujie
nos,” tikiuos, suteiks vietos to
kiems reikalams.

A. Dvylis,
1033 S. Campbell avė., Chicago.

Plieno trustas pirmuti
nis priėmė vėliavą ir 
kareivius kasyklose.
Pittsburgh. Pittsburgh Coal 

Producers’ Ass’n po vykdovų 
susirinkimui paskelbė, kad jie 
atidarysią minkštųjų • anglių 
kasyklas vakarinėj Pcnnsylva- 
nijoj “pilniausiu galimu plo
tu” atatinkamai prezidento 
Hardingo paraginimui atida
ryti kasyklas po Amerikos vė
liava.

Buvo pranešama, kad anglia
kasiams bus teikiama senas 
algų plotas buvusis lapkritį, 
1917 m. Operatoriai pasisakė, 
kad jie stovėsią už lai, kad bu
tų panaikinta atitraukiamoji 
sistema ir jei angliakasiai pa
dalytąsias išlygas priims, tai 
jie turės visai išsižadėti ati
traukiamosios sistemos. Tas 
dalykas buvo didžiausiu nepa
sidalinamuoju kaulu tarp ope
ratorių ir angliakasių nuo to 
laiko, kaip k i helis prasidėjo 
tarp šitų dviejų elementų.

■Pittsburgho operatorių pa
dalytasis plotas parodo žymų 
numušimą nuo prezidento Har
dingo pasiulinimo, kuriuo nu
mušama $2.50 į <lieną dieni
niams darbininkams, 24c. į va
landą, arba $1.92 į dieną ma
šininiams angliakasiams ir 23c. 
į valandą, arba $1.81 į dieną 
kirka kasantiems.

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

Haffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilgiukite Ruflles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiokose, arba priai lįs
kite 75c. tiesiai į labaratorijų.

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

Brooklyn, N. Y.

CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::

Rengs bendrą apvaikš- 
čiojimą.

Panedėlio vakare įvyko Ray- 
mond Chapel ruimuose (prie 
31 d.) Chicagos lietuvių vei
kėjų bendras pasikalbėjimas, 
kuriame dalyvavo atstovai iš 
sandariečių ir iš socialistų, ku
rie nedėlioję buvo priversti ap
leisti konferencijų su klerika
lais.

Abiejų srovių veikėjai suta
rė, kad artimiausioje ateityje 
butų bendromis jiegomis pa
rengtas apvaikščiojimas pažy
moj i m u i Lietuvos pripažinimo, 
o taip pat ir apsvarstymui įvai 
rių politikos reikalų, paliečiai! 
čių Isietuvų ir Lietuvos pilie
čius Amerikoje.

Tam tikslui nutarta sudaryti 
komitetų iš 10 asmenų, po 5 iš 
kiekvienos srovės. Ryto vaka
rė įvyks pirmas komiteto su
sirinkimas ir jisai smulkinus 
praneš apie savo planus. Rei
kia pastebėti, kad pasikalbėji
mo ūpas buvo labai gyvas ir 
smagus. Jeigu tokiu upu bus 
dirbama, tai galima tikėtis ge
ro pasisekimo.

KAIP KLERIKALAI UŽBAIGĖ 
BENDRĄJĄ KONFERENCIJĄ

Kadangi jau buvo rašyta 
Naujienose, apie nevykusią 
bendrąją konferenciją, bet ne
buvo smulkmeniškai minėta 
ką veikė likę vieni klerikalai, 
tai aš bandysiu parašyti kaip 
tą bendrąją konferenciją už
baigė klerikalai tautininkams 
su socialistais apleidus ją.

Kada liko vieni klerikalai, 
tai vienas parapijinių draugijų 
delegatas atsistojęs pasakė: 
“Atsisako nuo šio darbo tauti
ninkai ir socialistai; lai jie bū
na prakeikti ant amžių...”

Lapės patarnavimas.
P-as Bagdžiunas likęs su 

klerikalais paklausė ar jie su
tinka vieni svarstyti klausimą 
rengimo apvaikščiojimo pažy
mėjimui Lietuvos pripažiui-

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau.' 

Bambino yra goriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiokose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
torijos.

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

Brooklyn, N. Y. 

DR. VAITU SH, O. D.
Lietuvi* Akii SįpedalistM

l'a.engvRis akių įtempimą, kuris 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akas. nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos? • egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

Pitone Boulevard 7589

' 327 E Street,' '
'j Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisius- 
damas iškirpęs šį paskelbimų, gaus dovanu 
FAUSTO KIRŠŪS eilių knygą AIDŲ AIDU- 
ŽĖS, kuri šiaip perkant kainuoja 50c.d.. —----- -į

mo, ar ne. Vienas delegatas 
pareiškė, kad, girdi, jiems kito 
išėjimo ir nėra, kaip tik šiuo 
reikalu rūpintis vieniems.

Pagalios p. Bagdžiunas, susi
rinkimo prezidentas, prabilo: 
“Aš buvau rinktas nuo trijų 
srovių, o dabar jau liko tik 
viena srovė ir gal jūsų senti- 
mentus persimainė, todėl aš 
noriu išstoti iš savo vietos.” 
Bet pasigirdo balsai: “Geras, 
geras p. Bagdžiunas!” Ir paga-

(Seka ant 6 pusi.).
■■■■J..Į.'....... J

Patarnavimas 
i

t
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

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

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

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

Clearing House Bank

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

| Istorinis Dokumentas 
apie Lenkus

■jf“S AND AR A” spausdina labai svarbų istorinį 
dokumentą apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI-

B MO DIENYNAI.
"H . ' ■
y' Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa- 
‘Į rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie

varta ir žulikyste antmete ant Lietuvos Liublino 
1 Unijų, kuria ir dabar jie bando atsiremti, užpul- 

dinedami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku- 

* binai užsirašykite savaitinį laikraštį

“SANDARA”
Prenumerata metams $2.50; pusei metų $1.25: į 

| Lietuvą $3.00.
į Laiškus su užsakymais reikia siųsti*šiuo adresu:

SANDARA, r
So. Boston, Mass.

I

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai į arba iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga Į Danzigą ir Piliavą. 
Be sugaišimo ar kokio nesmagumo. 
Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems 
dienoms pirm laivo išpląukimo. Kuomet 
laivas išplaukia iš Ųuebec, keliauninkai 
pribūva išplaukimo rytą., tiesiai prie lai
vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI 
VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 
sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

s Platesnių žinių kręipkiteš bilų prie lai- 
'i vakorČių agento arba prie

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

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

Bridgeport Electric Co., 
161!) W. 47th Street

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

JHPI!'. ‘MM8

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 . Heml. 6678 i

WM. J. STOLL CO.,
J, Balchiunas pagelbininkao 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mieli.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526 / 

mn !■■»■■■ i ..........  u ■■■

Malii© akiniai.
kenti gąlvos skaudėjimą, 

Jei skaitant raidas susilieja, 
Jri raidis darosi dvi, 
Jai turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skaa 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinif specialistas

18Ū1 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatrie.

Ant trečio augito virs Platt’o ap
linkos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. tak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pieta,

PUIKIOS NAMINŽS GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

mSpicmoio:

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AgenlurA
VIENYBE

arduoda 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 j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

”VIENYBfiS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

„VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juoką skyrių 
"TARKA”

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

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

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

tReikrl&ukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalau.ki.to musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Sit- 
ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITfiUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60
19ž Grand St.

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

ĮcToid:

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:
20c. už 100 auks.

arba
500 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

• State Bank— 
Clearing House Bank 

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

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

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

Telefonas Victory 9082
1 i ............. ii

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS <

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
V-  ----------  . j

r- ■

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENT1STAS

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

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

. .
Telephone Yards 5834

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

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

v ........................ .................>

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 i

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.
V,. --------------- . /

t
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

lios Bagdžiunas sutiko ir to 
liau klerikalanis pirmininkai!

Ką pirmiau aukštino, dabar 
paniekino.

Kai kurie delegatai pasipra
šę balso bandė atitaisyti susi
rinkimą. Kįlo diskucijos kaip 
rinkti atstovus į Gentralin 
Komitetą. Ne ilgai pasiginču- 
jus nutarta rinkti atstovus nuo 

kolonijų. Miokeliunas, kuris 
pirma (tautininkams su soci
alistais dar neišėjus) taip 
bijojo savo veikėjų ir kun. če- 
saičio atsižadėti Apskričio, da
bar nei kiek apie tai nebepri
siminė. Mat “pasitenkino” 
gavęs komiteto vietą nuo Ro- 
selando kolonijos... Kai prisė
jo rinkti atstovus iš kolonijų, 
tai vargais negalais surinko vi
sai nežinomus žmones. Davat
kėlės, kurios pirmiau, kai viš
tos pabaidytos nuo laktų, “ku
dakavo,” laiku rinkimo atsto
vų visos ištylėjo, kai žemė...

Bagdžiuną įvarė į varžą.
Kitos kolonijos šiaip taip su

rado po vieną atstovą,
West Side, tai buvo blogiau
sia. Nėra kam apsiimti ir gana. 
Kas tai perstatė p. Bagdžiuną. 
“Gerbiamieji”, prabilo Bagd
žiunas, ”aš atsisakau; p. Brin- 
za jau apsiėmė; aš padėsiu, 
kiek galėsiu neoficialiai, bet aš 
negaliu apsiimti.” Kun. česai- 
tis tada sako: “Jei p. Bagd
žiunas apsiims, tai ir aš apsi
busiu”. “Man nepaprastai bu
tų malonu dirbti su daktaro 
ČesaiČiu,” vėl teisinos Bagdžiu
nas, “bet ąš jokiu budu nega
liu.” Česaitis: “Čia Bagdžiunų 
ir daugiau yra. Aš perstatai! 
p. Kazanauską.” “No! aš ne
apsiimu”, atsakė Kazanaus- 
kas.

bet su

Nuo įėjimo į Contralinį Ko
mitetą Bagdžiunui pavyko 
šiaip taip išsisukti, bet galu ga
le klerikalai visgi įsivarė jį 
savo varžon. Nutarė pasiųsti 
p. čerueekiui pasveikinimo te
legramą, kad puikiai “pavyko” 
atlaikyti konferenciją. Tą te
legramą turi kas nors pasiųsti 
ir kas nors po ja pasirašyti. 
Bagdžiunas rekomendavo, kad 
išrinktasis komitetas parašytų 
ir pasiųstų, bet kun. česaitis 
sako, kad girdi, p.- Bagdžiunas 
turįs pasirašyti ir gana... Bag
džiunas vėl sako, kad raštinin
ke pasirašys ir bus “olruit”. 
Bet susirinkimas su tuo nesu
tinka. Na, ir “vargšas” p. 
Bagdžiunas pagalios sutiko, 
nors matyt ir labai nenorėda
mas pasirašyti. Nutarę pasiųsti 
telegramą klerikalai užbaigė 
susirinkimą.
Čarneckis nevažiuos Chicagon.

Vienas delegatas buvo davęs 
įnešimą, kad ant tos parodi
jos, kurią rengs klerikalai, rei
kią pasikviesti ir p. Čarneckį 
iš Washingtono. Bet kiti, kurie 
dalyką gerai žinojo, sakė, kad 
p. Čarneckis nevažiuos, 
girdi, jis pirmiau 
kol dar Lietuva 
pažinta, o dabar 
kalbos.

Klerikalai vieni
tonkretiško nenutarė: viską jie 
)aliko išrinktą^am komitetui 
atlikti. Kai kurių delegatų ir
ias buvo taip nupuolęs, kad 
au buvo bepradedą duoti re

zignacijas. Tik kun. česaičiui 
pasakius “spyčių” ir sustip
rinus jų dvasią, jie aprimo. 
Ar jie vieni ką nuveiks ar ne, 
įamatysime vėliau. — Vincas.

ninkus trokais atsivežti į 
dirbtuves ir paskui vėl juos 
parvežti namo, bet už tai juos 
Į tuos t rok us ta i ii sugrūda kaip 
vokiečiai žąsis j vagonus.

Nuo gatvekarių streiko nu
kentės ne viena biednuomenė, 
bet taip pat ir visa Chicagos 
pramonė. Ypač nukentės teat
rai, krautuvės ir 
Paroda.

Kaip vietos anglų 
praneša, gatvekarių
jos deda pastangų streikieriam 
lengvu budu nepasiduoti, bet 
taip pat ir streikieriai yra ge
rai susiorganizavę ir jie pilnai 

tikisi trumpu laiku streiką lai
mėti taip kaip jie to pagei
dauja.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ , PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Progreso

laikraščia 
kompani

PROGRESO PARODA.

Nes 
nevažiavo, 

nebuvo pri- 
tai nėra nei

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. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

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

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų 

skudurų sortavimui. Gera alga, 
nuolatinis darbas. Ateikit pasi
rengę dirbti. Harry Dray, 1447 
Bhie Island Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bu 
černė, biznis cash, gerai išdirb
tas, apielinkė visokių tautų ap
gyventa. Parduosiu pigiai, nes 
greit išvažiuoju į Lietuvą, 2900 
Lowe Avė.

REIKIA DARBININKŲ

likę nieko

NEPAPRASTAS BRUZDĖJI
MAS CHICAGOJ.

Liepos 29 d. Municipal Pier, 
Chicagoj, tapo iškilmingai ati
daryta Progreso Paroda (Pa- 
genį of Progress). Paroda tę
sis iki šio mėnseio 14 dienai. 
Jos svarbiausis tikslas, tai, 
taip sakant, išgarsinti Chica
gos miestą ir duoti progos žy
mesniems fabrikantams ir 
šiaip stambiems pirkliams iš- 
sigarsinti savo prekes ir išdir
binius.

Dalis pelno nuo Progreso 
Parodos bus skiriama kai ku
riems labdaringiems darbams, 
kaip tai įsteigti Chicagos vie
šųjų mokyklų vaikams dentis- 
terijos klinikas dykai ir tt.

Kiek teko pastebėti, Progre
so Paroda yra įdomi ir, iš da
lies, pamokinanti.

Kol kas žmones, kaip chiea- 
giečiai tąip ir iš toliau atva
žiavę, agusiai lankosi Progreso 
Parodom — T. b.

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 managerj, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA vyrų ir moterų vai- 

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

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

1841 S. Halsted St.
PRANEŠIMAS

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

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI Livery Men’s 
Association' membership pigiai.

3440 S. Wa'llace St.
2-os lubos — užpakaly

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJIMUI kamba- 

ris, elektros šviesa ir kiti pa
rankamai, vyrui be valgio.

3215 Union Avė.»

JIEŠKO DARBO

VARONIKA JUKNIENE 
po tėvais čemauskaitė .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 31 d., 2 vai. po pietų su
laukusi 36 metus. Paėjo Klovai
nių vals., Bešuonių kaimo, Šiau
lių apskr. Amerikoj išgyveno 
15 metų. Paliko nuliudinue vy
rą Aleksandra, sūnūs: Ignacą, 
Alfonsą ir Joną; dukrelę Stanis
lavą. Lietuvoj senus tėvus, 
brolį ir tris seseris; Amerikoj 
vieną brolį. Laidotuvės atsi
bus pėtnyčioj, rugpiučio 4 d., 
8:30 ryte 3225 Aubuni Avė. į 
Šv. Jurgio bažnyčią iš tenai į 
šv. Kazimiero kapines. Tegul 
tau būna mano mylimai mot’e- 
rei lengva ilsėtis šios šalies že
melėje.

Paliekame didžiame nuliūdi
me:

Vyras, sūneliai, dukrelė 
ir brolis.

Chicagoj darosi nepaprastas 
bruzdėjimas. Rengiami viso
kie. susirinkimai, renkami įvai
riausi komitetai; subruzdo vi
sos trys srovės — -socialis
tai, tautininkai ir klerikalai. 
Jie visi ruošiasi iškilmingai 
apvaikščioti Lietuvos pripaži
nimo pažymėjimą.

Subruzdo ir naujieniečiai: 
jie rengiasi prie iškilmingo 
surengimo metinio Naujienų 
pikniko. Kaip girdėt, šis Nau
jienų piknikas bus naujanybė 
lietuviams, nes bus leidžia
ma įvairių įvairiausios nema
tytos ir negirdėtos bengalinės 
ugnys (“tire vvorks”). Nėra 
abejonės, kad daugelis lietu
vių dar iki šiol neturėjo pro
gos arti ir aiškiai matyti lei
džiant tas puikias bengalines 
ugnis. Naujienos, tai vienin
telis lietuvių laikraštis, kuris 
visuomet teikia savo skaityto
jams, rėmėjams ir draugams 
kuodidžiausio ir kuolinksmiau 
šio pasigerėjimo ir naujieny-

Lietuviu Rateliuose

va-
nuo 
ku- 
au-

KRAJAVAS MŪRININKAS 
noriu gauti darbą už mūrininką. Mo
ku dirbti visokį nyjrininko darbą; no- 
rėčia tokioj vietoj; kur galėčiau įstoti 

uniją. Kalbu angliškai. Už prane
šimą atlyginsiu. J. Šmuilis, Box 223, 
De Pue, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

-' u

Rengiamasi yra pasamdyti 
ug didelių troku žmones

ANTANAS ČIKAUSKAS

Mirė liepos 2, 1922. Buvo ve
dęs, ir išgyveno 22 metu su mo- 
tere. Turėjo amžiaus 45 metus. 
Paliko moterį Oną ir du sunu: 
Franciškų, 19 m. ir Antaną 12 
m. Velionis paėjo iš Lietuvos: 
Alytaus apskričio, Simno vals
čiaus, Glusninkų kaimo. Ameri
koj išgyveno 26 metus. Liko 
palaidotas liepos 6, 1922 šv. 
Kazimiero kapinėse. Iš namų 
1715 Newbury Avė. širdingai 
ačiū vsiems mano draugams ir 
pažįstanviems už gausingą da
lyvavimą laidotuvėse mano my
limo vyro ir tėvo Antano, 
sėkis ramiai šioj Amerikos 
melėj.

Moteris
Ona ir sunai 
Franciškus ir 
Antanas.

11- 
že-

VILIMAS BAKŠANSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, turė

damas 37 metus amžiaus, liepos 31— 
12 vai. dienos. laidotuvės atsibus 
ketverge rugpiučio 3, iš namų 930 
W. 35th St., 8:30 ryto į šv. Jurgio 
bažnyčią ir į šv. Kazimiero kapines.

Pasilieku nuliudusi jo žmona Teofi
lė, dukteris: Bronislava ir Elena Stai- 
merienė; brolis Kazimieras ir seseris 
Ona ir Marijona.

Pažįstamus ir gimines meldžiame 
dalyvauti laidotuvėse.

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

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

942 Fulton St.

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

REIKIA * ŽMOGAUS PRIE 
NAMŲ DARBO.

Atsišaukite:
2500 W. 39th St.

REIKIA VYRŲ. 
ATSIŠAUKIT.

GREAT NORTHER CIIATR 
COMPANY, 

2500 OGDEN AVĖ.

pikniką n vežti, jeigu gatveka- 
riai dar nevaikščios, 
kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė 
norintis linksmai praleisti ne- 
dėldienį galės jei ne trokais 
tai automobiliais į šį šaunų ir 
nepaprastai žingeidų Naujienų 
pikniką atvažiuoti.

Todėl visi, kaip 
ir moterys, kaip 
seni, ir kaip didi 
“vvake up!” Lai nesiranda nei 
vieno, kuris paskui gailėtųsi 
nepasinaudojęs ta proga, kuri 
tik sykį metuose pasitaiko.

— žmogus.

vyrai 
jauni 
taip

Todėl

taip 
taip 

maži

DAUG VARGO ŽMONĖMS 
GATVEKARIAMS SUSTREI

KAVUS.

Kaip ilgai tęsis gatvekarių 
streikas dar nėra žinoma, bet 
nors jis ir ne ilgai tęsis vistik 
Chicagos žmonės, ypač bied- 
nuomenė daug nuo to nuken
tės. Tiems kurie turi savus 
automobilius arba gyvena arti 
dirbtuvių tai dar maža bėdos, 
bet tiems kurio neturi antomo- 
bilių ir gyvena toli nuo tų 
dirbtuvių, kuriose jie dirba tai 
tikras vargas. Nors kai kurios 
dirbtuvės ir bando savo darbi-

CICERO.
Dr-stė Lietuvos Kar,ęjvių lai

kė savo mėnesinį susirinkimą 
liepos 16 dienų. Perskaičius ir 
priėmus' praeito mitingo pro
tokolą, prieita prie skaitymo 
laiškų. Buvo du laiškai, vie
nas nuo “Gydytojo” laiškas 
buvo perskaitytas ir priimtas 
Nutarta visiems nariams užsi
sakyti “Gydytoją” liuosa 
lia. Antras lailkas buvo 
Harris’o paminklo fondo, 
ris irgi likos priimtas, bet
kojimas fondui atidėta ligi 
Suvienytos Valstijos pripažins 
Lietuvą. Antroji laiško pusė 
buvo ranka parašyta nuo Cice
ro Lietuvos Laisvės [Pasko
los? —. Red.] Stoties Valdybos, 
kuri išrinkus tatsovą vežti, au
ksą ir sidabrą į Washingtoną. 
Nutarta duoti valdybai atsa
kymą, bet dėl neturėjimo jos 
adreso nutarta atsakyti per 
laikraštį. Kaip draugystė Lie
tuvos Kareivių nežinojo, kada 
ir kas tą atstovą rinko ir ko
kį atstovą išrinko, todėl d-stė 
nemato reikalo nė pinigų eik 
voti iš savo iždo. — Koresp.
R. J. BISCHOFFO KREDITORIAMS

Bus didelis mtingas ant bridgepor- 
to ,Mildos salėj po numeriu 3142 So. 
Halsted St., ketverge, Rugpiučio-Au- 
gust 3, 1922, 7:30 vai. vakare. Atei
kite visi Bišofo kreditoriai. Nepasi
likite nei vienas, nes yra labai trum
pas laikas. Iki august 15 d. bukite 
visi. Ir atsineškite komiteto resites, 
arba notas, be notų nebus įleidžiami.

Tėmykit generalio ofiso adresą: 
4922 So. Ashland Avė. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakare.
R. J. Bischoffo Kreditorių Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO DĖDŽIŲ GYVE- 

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

PETRAS BUTKUS,
Milicijos, Šiaulių miesto, Šiaulių 

apskr., Lietuva, (Lithuania).

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

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

General Delivery, 
Chicafco, 111.

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

Kreipkitės:
Superintendento Ofisas

OPPENHEIMER CASING 
1016 W. 36th St.

REIKIA atsakančio bučerio. 
Atsišaukite tuojaus.

1314 So. 49th Court, 
Cicero, III.

co !! REIKIA !!
Paprastų darbininkų prie 

ca.mp, cook fnrnace; gera alga. 
Kreipkitės. Western Steel Car & 
Foundry Co., 136th St. & Bran- 
don Avė., Chicago, III.

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

LUSTIG’S
Department Store 

3410 So. Halsted St.

REIKIA prityrusių moterų ir 
merginų dirbti ir mokintis dirb- 
;i ant punch press; moka stebė
tinas algas, prie švaraus, gerose 
aplinkybėse darbo; pradinės mo
kinamos kompetentiškų žmonių. 
Greitai gali uždirbti gerų algą. 
Taipgi, galime panaudot mergi
nas lengvam prie mašinų darbui.

CONTINENTAL CAN, INC.
2201 S. Halsted St.

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

REIKIA patyrusių operuotojų 
marškinių darbui.

KINGLEY SKIRT CO.
337 S. Franklin St.

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

6126 So. La Šalie St.

RAKANDAI
TURIU parduot rakandus j 

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

701 W. 31st St.

BARGENAS
Pardavimui 5-kių ruimų rakan
dai visi ^randasi1 geram stovy j. 
Parduosiu pigiai, nes važiuoju j 
Lietuvą. 2438 W. 45th PI.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rakandai, tik 2 savaites vartoti. 
Išrodo kaip nauji.

Atsišaukite.
Tel. North Shore 8090

AUTOMOBILIAI
PARDUODU 3 TROKŲS: 1 PE- 

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

Atsišaukite:
8227 S. Halsted St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Mexwell 1920, 5-kių sėdynių, nauji 
tairai, self starter ir elktrikos švie-1 
sa. Labai geram padėjime. Parduo
siu už $200.00. Galima matyti va
karais po 6 vai..

2423 W. 46th St.
Tel. Lafayette 1329

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI PUIKI DUONOS 

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

uz

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

5342 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI 4 kėdžių bar- 
berne; geras biznis su pagyve- 

nimui kambariais — pigiai.
1556 Wabash Avė.

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

2956 S. Emerald Avė.

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

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

Kreipkitės:
3343 Broadvvay

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

FRANK M. KOBEL,
i 2536 So. Harding Avė.

Tel. Lawndale 8057

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

5520 S. Ashland Avė.

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

6503 St. Lawrence Avė.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki (Jidelė 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 grosernė ir 
kendžių krautuve, gera, vieta ir 
geras biznis.

1915 So. Union Avė.

PARDAVIMUI barbeme su 
pool ruimio stalais. Gera vie
ta, parduodu dėlto, kad einu j 
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.

PARDAVIMUI barbernė, lie
tuvių apgyvento] vietoj, ant 
Town of Lake, prieinama kaina. 
Kreipkitės Naujienų Town of 
Lake Skyriun No. 52. 1614 W. 
46th St. Tel. Boulevard 0672.

EXTRA
Pardavimui grosernė prie Halsted 

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

Klausk Naujienų Skyriuj
3210 So. Halsted St. 

No. 3

NORIU PARDUOTI SAVO JEW- 
elry arba auksinių daiktų krautuvę; 
biznis gerai išdirbtas per ilgus metus, 
geriausioj vietoj ant Main St. Čia 
geriausia proga dėl lietuvio, už tai, 
kad lietuvio čonai nėra laikrodininko. 
Nėra skirtumo, kadir nelaikrodinin- 
kas, aš išmokinsiu darbo ir kaip biz
nis varyt, už tai nereikės nieko mo
kėt. Tiktai turi turėt nors $3,000 
pinigų, kitų galima bus palaukt. Tai
gi Čia geriausia proga įstoti į didelį 
biznį su mažai pinigų ir visai nebu
vęs biznyj, nes niekas nekaštuos už 
mokslą. Aš turiu kitą biznį, dėl to 
ši parduosiu. Norintieji platesnių 
žinių, rašykit laišką ar ypatiškai ga
lit matyt.

V. LIULEVICH, 
321 Main St., Racine, Wis.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E . 

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

PIGIAn75~AKERIŲ GEROS ŽE- 
mės farma pardavimui ir visi budin- 
kai: namas geras, 8 kamabriai, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, 15 vištų 
ir visi įrankiai. Kaina $4,000; jnvo- 
kėt $2,000 likusius ant ilgo ir lengvo 
išmokesties. Taipgi turiu mažų ir 
didelių famų ant pardavimo. Rašy
kit Mr. B. Galio, West Ixtyden, N. Y. 
R. F. D. 1.

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. & Westem Avė. 
“Dixie Highway”. Lotas 7214x211 
pėdas; viskas įtaisyta ir apmokėta; 
gasolino stotis, stakas ir įrengimai. 
Praperty ant išmokėjimo.

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

PARDAVIMUI ŪKĖ 35 AKRŲ 
geros žemės su trioboms, gyvuliais, 
mašinoms ir javais tik už $4,000.00. 
Priežastis, savininko senatvė ir nega
lėjimas toliau ukininkystę vesti. Rei
kia išnešti pusę sumos, o raštą suligs 
ant labai lengvo išmokesčio. Viena 
mylia nuo stacijos. Taipgi ir upė 
bėga per kraštą Šio lauko.

Pamatę šią vietą persitikrinsit, kad 
kaina labai žema. Norint daugiau in
formacijų rašykit tuoj savininkui.

J. KIAUNĖ,
R. R. 1, Box 89, Irons, Mich.

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

NEGIRDĖTA PROGA
Pardavimui bizniavus mūrinis na

mas, storas ir prie storo 4 karnbariai 
it kiti y.į^į. naujausios mados įtaisy
mais, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant cottaga arba ant 2 flatų na
mo, loto, bučemės arba kas turite bile 
kokius morgečius priimsiu kaipo pfr- 
mą įmokėįimą. Kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo —- Dienomis ar 
~~ vakarais.

Specialus vakarinis klesos biz- 
niavoms merginoms, parisiu v imui 
aau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,

Kreipkitės ypatiikai arba rašy
kit išlygų paklausdamL

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuviu ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėllomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 38čios gatvės.

PRIVATES' AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madisnn St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

PARDAVIMUI grosernė 
Atrišau- gana prieinamą kainą.

4422 So. Honore St.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL
1707 W. Divirion St.

i




