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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Amerika nedalyvaus 
Haagos konferencijoj

Lietuvos nota Genoaj

Gal priims Vokietijos pasiūlymą

Amerika atsisako dalyvau
ti Haagos konferencijoj.:

Lietuvos delegacijos nota 
Genujos konferencijai

Vienok neuždaro durų tolimes
niems pasitarimams apie tą 

konferenciją ir Rusijos klausi
mą abelnai.

KAUNAS (Elta). — Musų 
delegacijai Genujoj balandžio 
12 d. pateikė p. Šanccriui, Ita
lijai Užsienių Reikalų Ministe- 
riui ir Pirmosios Komisijos 
Pirmininkui, takią notą: 
Ponai Pirmininke!

WASHINGTON, geg. 16. — 
Jungt. Valstijos atsisakė daly
vauti ir naujai šaukiamoje 
koniferencajoje Haagoje dau
giausia Rusijos reikalais. Atsi
sakė dalyvauti delei tų pačių 
priežasčių, delei kurių jos atsi
sakė dalyvauti Genoa konfe
rencijoje.

Bet atsisakydamos dalyvauti 
Haagos konferencijoje, Jungt. 
Valstijos visgi netaria savo 
paskutinį žodį ir neuždaro du
rų tolhnesnienjgk paaitarimams 
su naujos konferencijos kvietė
jais.

Išrodo, kad Jungt. Valstijos 
nori vesti tolimesnių pasitari
mus su kvietėjais, kad išaiš
kinus nickurius neaiškumus ir 
padarius konferenciją labiau 
apskliaustą ir gal siauresnę, 
būtent, aprubežiuojant ją vien 
Rusijos klausimu.

Jungt. Valstijos savo atsaky
me j gauhj per jų. anibasadoy 
rių Child pakvietimą sako, 
kad jos negali dalyvauti naujo
joje konferencijoje dėlto, kad 
ji išrodanti joms kaipo toli
mesnis tęsimas Genuos konfe
rencijos, tik po kitokiu vardu.

Betgi jos sutiktų dalyvauti 
pasitarimuose apie Rusiją ir 
ekspertų tyrimuose ekonomi
nės Rusijos padėties ir kaip 
ją pagerinti. To nežinant, ne
galima esą sėkmingai tartis nė 
apie kreditus, nė apie teikimą šiam laikui nėra Lietuvai grą- 

gi žinti Sulig Versalės taikos su
sek- tarties 99 str., atskirdami 

Klaipėdą ir jos. sritį nuo Vo
kietijos ir laikinai administruo
dami, santarvininkai ir susitar 
rusios su jais valstybės mums 
įteikė sekančiuoju tekstu tokį 
paaiškinimą savo 1919 m. bir
želio 16 d. atsakyme į Vokiečių 
Delegacijos^’ pasipriešinimų tai
kos sąlygoms. “Minėta sritis 
visuomet buvo lietuvių; gy-« 
ventojų dauguma yra lietuviai 
kilime ir kalba”, ir santarvi
ninkai — ir susitarusios su jais 
valstybės taip pat . pabrėžė, 
“kad Klaųiėdos uostas yra vie
nintelis Uetuvos išėjimas į ju
rą“. šis klausimas turėtų bū
ti taip pat svarstomas Subko- 
misijoje tikslu atkreipti santar
vininkų ir .susitarusių su jais 
valstybių domesį į jo galutiną 
išsprendimą Versalės taikos 
sutarties dvasioj.

3) Sunku bus numatyti Rytų 
Europos ekonominį atstatymą, 
kol Santarvės valstybės galuti
nai nenustatys Lenkijos sienų 
Rytuose, kaip tai buvo numa
tyta Versalės sutarties straips
ny 87. Tiesa, kad nuo to laiko 
tarp Rusijos ir Lenkijos buvo 
pasirašyta Rygoj taikos sutar
tis, l>et ji nei kiek nenusilp
nina Versalės sutarties nutari-

Lietuvos Delegaciją turi gar
bės prašyti jūsų Ekselenciją 
atkreipti Subkomisijos prie 
Pirmos Komisijos domę į 
klausimus, kurių svarbi reikš
mė mums rodos nereikalinga 
nei pabrėžti tarkos ir pas i t i ko
jinio tvirtais pagrindais nusta
tymo atžvilgiu:

1) Minėtos programos reali
zavimas bus pavėluotas, gal, 
net bus sutrukdytas, kol tarp
tautinė Lietuvos padėtis nebus 
pastovi. Nežiūrint į tai, kad

narys ir kai kurių Europos ir 
Amerikos neitralinių valstybių 
jau pripažinta, vis dėlto nėra 
dar kvietusių Genujos konfe
renciją valstybių pripažinta. 
To pripažinimo atidėjimas ap
sunkina tarp minėtų valsty
bių ir Lietuvos normalinių ju
ridinių santykių nustatymą. 
Ta padėtis verčia Lietuvos De
legaciją prašyti Sutykomisiją 
suteikti pripažinimo Lietuvos 
de jure klausimui tokią vietą, 
kurią jis turi teisę užimti kon
ferencijos darbų programoje.

2) Ekonominis atstatymas ir 
transporto išsivystymas yra 
sukliudyti tuo faktu, kad vie
nintelis kelias į jurą, t. y. Klai
pėdos uostas ir jo teritorija iki

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entored as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879.

Chicago, III., Sereda, Gegužio-May ^47 d., 1922
---------------------- ■■— -■ „p; --------------:— .»---------------:---------------

niu lenkų generolo Želigovs
kio smurto žygį (coup de fer- 
ce) ir užėmimą Lietuvos sos
tines Vilniaus su aplinkinėmis 
teritorijomis.

Taikos nustatymas šioj Eu
ropos daly tol negalės būti įvy
ki! in-tas*, kol Lietuvos* žemės ir 
sostinė Vilnius nebus grąžinti 
Lietuvos Valstybei. Tokiu bū
du tas klausimas, ekonpminio 
atstatymo atžvilgiu, yra išimti
nas ir reikalingas greito ir tei
singo išrišimo, kuris ligi šios 
dienos nebuvo padarytas dėl 
Lenkijos nusistatymo Tautų 
Sąjunga? procedūros • molu, o 
taip pat ir dėl Lenkijos atsisa
kymo stoti į teismą prieš Nuo
latinį Tarptautinį* Tribunolą. 
Tcdcil Ifaietuvos Delegacija turi 
garbės pasiūlyti Pirmosios 
Komisijos Siibikomisrjai suda
ryti spccialinę pakomisiją šio 
klausimo tyrimui, ''dalyvaujant 
visoms suinteresuotoms valsty
bėms, būtent, kvietusioms 
Genujos konferenciją valsty
bėms, o taip pat Lietuvai, Len
kijai ir Rusijai.
. Lietuves Delegacija pasiduo
da visiškai pakomisijos dispo
zicijai, norėdama duoti jai 
visų reikalingų informacijų kai 
dėl šių trijų klausimų.

•Prašau Pone Pirmininke pri
imti mano aukštos pagarbos 
pareiškimą.

Lietuvos Delegacijos pirmi
ninkas

(pasirašė) Galvanauskas.

Talkininkai priims Vokieti 
jos pasiūlymus

tai 
fi-

Japonija veda tarvbas su Persekioja darbininkus ir
Rusija.

_____________ l
kituose miestuose,
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Lenkija įieško paskolos

Nors 
daly-

Rusu jai pagelbės. Haagos 
konferencija negali būti 
minga, jei Rusija laikysis sa
vo pas>kia usiame memorandu
me (geg. 11 d.) išreikšto nusi
statymo, kuris be to yra ne
aiškūs, todėl ir neleidžiantis 
šiai valdžiai dalyvauti siūlo
mam piene (sušaukti maišy
tos komisijos susirinkimą, ku
rį ir toliau vestų tarybas 
Rusija).

Nenustoja vilties.
GENOA, geg. 16. — 

Jungt. Valstijos atsisakė
vau t i Haagos konferencijoje, 
premjeras IL.loyd George mano, 
kad jos dar nepasakė savo ga
lutino žodžio, o todėl dar yra 
vilties patraukti jas ton kon
ferencijom Atsakymas sava imi 
gi sudaro pamato tolimesnei 
korespondencijai tarp talkinin
kų ir Jungt. Valstijų Rusijos 
klausimu.

Bet šiaip konferencijos ra
teliai jaučia didelį susivilimą 
Amerikos atsisakymu, kadan
gi visų buvo manoma, kad 
Jungt. Valstijos dabar jau tik
rai sutiktų dalyvauti konfe
rencijoje Rusijos reikalais.

PARYŽIUS, g. 16.— Vokieti
jos kontr-pasiulymai apie kon
tribuciją yra skaitomi priimti- 
niais talkininkams. Apie 
tapo nuspręsta Vokietijos
i^insų ministeriui Hermos pa
sitarus su Francijos nariu kon
tribucijos komisijoje Dubois. 
.Dubois taipjau tarėsi su ir pre
mjeru Po inkare.

Nors Vokietija atmeta tie
sioginę finansinę talkininkų 
kontrolę, bet prisižada daryti 
viską, kad palengvinus komisi
jai ištirti visą Vokietijos pa
dėtį. Vokietija taipjau jokiu 
budu negali surinkti 60,000,- 
()(M),()(M) popierinių w markių 
naujais taksais. Bet Vokietija 
tikisi galėsianti užtraukti 5,- 
000,000,000 auksinių markių 
paskolą.

Nesirengia prie puolimo.
LONDONAS, geg. 16. —■ At

sakydamas į paklausimą atsto
vų bute, valdžios vadovas 
Chamberlain pareiškė, kad nė 
Francija, nė Bejgija nedaro jo
kių prisirengimų Okupuoti 
naujas Vokietijos teritorijas, 
jei ji negalėtų užmokėti kontri
bucijos gegužes 31 d.

Chamberlain taipjau pasakė, 
kad sekamas tautų sąjungos 
susirinkimas bus laikomas 
rugsėjo 4 /dieną, bet klausimas 
apie Vokietijos ir Rusijos priė
mimą į sąjusgą nėra įtrauktas 
į susirinkimo dienotvarkį.

Traukinis suardė namą.

Sudarė Graikijos kabinetą.
ATHENAI, geg. 16. — Tapo

sudarytas naujas Graikijos ka- mų dėl Lenkijos sienų.
tinetas. Premieru bus Nicho-' Užtrukimas nustatant Len
kis Stratos. kijos Rytų sieną turėjo išdavi-

CHICAGO. — Vakar tavori- 
nis traukinis nušoko nlio bė
gių ir įvažiavo tarp dviejų na
mų, 1752 ir 1754 North Hoy- 
ne Avė. Abu namai labai nu
kentėjo nuo to, o 1752 namas 
kuo ne visai liko sugriautas ir 
buvę jame rakandai sulaužyti. 
Pastarajame name liko sužeis
tas lietuvis Antanas Gricius, 
bet jo suims ir kiti išliko svei
ki nors tuo--laiku jie buvo vi
duje. • ,

GENOA, geg. '16. - Japo
nijos delegatas viskontas Išii 
pranešė Genoa konferencijos 
politiniai komisijai, kad Japo
nija veda derybas su Rusija 
apie ištraukimą Japonijos ka
riuomenės iš Siberijos.

Jis apie tai pranešė svarstant 
plėnįw Haagos konferencijai. 
Buvo siūloma, kad jokia vald
žia nedarytų politinių sutarčių 
su Maskva laike konferencijos, 
bet kad daroihosios prekybos 
sutartįs, apie kurias tarybos 
prasidėjo prieš balandžio 10 d., 
gali būti užbaigtos.

Išii pasakė, kad Japonija ta- 
,sėsi apie sutartį su Rusija, ku
ri nors yra prekybinė, bet kar
tu yra ir politinė, kadangi ji 
liečiasi gvarantijų Japonijos 
pavaldiniams, kurias davus Ja
ponijos kareiviai butų ištrauk
ti ikSiberijos.

Chicagos policija darė kratas ir 
pas Chicago Heights darbi

ninkus.

Bijosi liesti Rusijos 
klausimą *

GENEVA, geg. 16. — Tau
tų sąjungos taryba griežtai at
sisakė liesti R irsi jos klausimą 
ir jį nors paviršutinai pasvars
tyti. Todėl ji Norvegijos rei
kalavimą, kad tautų sąjunga 
padarytų tyrinėjimus Rusijos 
padėties ir kaip Rusijos badas 
atsiliepia ant Europos rekons
trukcijos, nutarė pavesti Ge
noa konferencijai.

Dr. Nansen, kuris. padavė 
Norvegijos valdžios reikalavi
mą ir kuris yra vyriausias tau
tų sąjungos komisionicrius Ru
sijos šelpime,, labai priešinosi 
to klausimo pavedimai Genoa 
konferencijai, nes tai reiškia to 
dalyko Visišką palaidojimą.

vėliausius 
ir todėl 

klausimai

Turkai rengiasi karau.
KONSTANTINOPOLIS, geg. 

15. -— Tuiikijos nacionalistų 
valdžia pranešė savo atsto
vams užsienyj; kad tallkininkų 
atsisakymas įsileisti Turkiją į 
Genoa ekonominę konferenci
ją yra skaitomas, kaipo atsisa
kymas svarstyti 
Turkijos pasiūlymus 
visi artimųjų rytų
dabar turės būti rišami ginklu, 
nes tallk i įlinkai nenorį išrišti 
taikiu budu dabartinius Graiki- 
jos-Turkijos ginčus.

Vėliausiomis žlįniouniu, na1- 
cionalistai daro didelių karinių 
prisirengimų ir visomis trans- 
portacijos įmonėmis/ gabena į 
frontą amuniciją ir ginklus, 
kurių daug atvyksta iš Rusijos.

Jungt. Valstijos nedalyvaus 
Turkijos tyrinėjimuose.

WA£HING|TON, geg. 16. — 
Baltąjame Name duota supra
sti, kad Jungt.‘Valstijos nepri
ims Anglijos pakvietimo suda
ryti bendrą komisiją ištirti 
Amerikos šelpimo administra
cijos praneštas turkų skerdy
nes krikščionių Mažojoj Azijoj.

PINIGŲ KUBSAS
Vakar, geg. 1G d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 26,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip;

Anglijos 1 sv. sterlingų......... $4.45
Austrijos 100 kronų..... .........  l^c
Belgijos 100 frankų ........... $8.33
Danijos 100 frankų ........... $21.31
Finų 100 markių ......._.......... $2.11
Francijos 100 frankų ........... $9.14
Italijos 100 lirų ..................   $5.30
Lietuvos 100 auksinų ........... |36c
lenkų 100 markių .......... .......... 2%c
Norvegų 100 kronų ........... $18.65
Olandų 100 guldenų ........... $38.75
Švedų 100 guldenų ........... $2^.63
Šveicarų 100 markių ........... $19.07
Vokietijos 100 markių ........... 36c

CHICAGO. — Chicagos poli
cija nepasitenkina puolimu 
vien ant savo miesto darbinin
kų vadovų ir jų areštavimu 
šimtais, bet daro puolimus net 
ir kituose miesteliuose.

Vakar ji padarė puolimus ir 
kratas dešimtyje namų .Chica
go Heights ir buvo atsidūrusi 
net prie Kank&kce. Ji vis jieško 
dviejų pdicislų užmušėjų, ku
riuos ji kartais skelbia suradu
si, tai vėl jieškanti.
Pblicija vakar areštavo Mrs. 

Miller, 3430 Emera'ld Avė., ku
rios vyras 6sąs savininku to 
automobilio, kuriuo važinėjo 
policistų žudytojai. Jis taip
jau tuo laiku buvęs automobi
lyj. Policija skelbia, kad jų 
namuose rasta daug dinamito 
ir kitokios sprogstamosios 
džiagos.

savo
kad 
kad 
Bet

me-

Didžiausias laivas

VARSA VA, geg. 16. — Par- 
lindusi ne tik iki kaklo, bet iki 
pat pakaušio skolose, Lenkija 
jieško naujų paskolų. Turbūt 
ji jau nebegauna paskolos iš 
Francijos, tad pradėjo gretin
tis prie Jungt. Valstijų. Ji nuo 
tūlo laiko pradėjo vesti 
kampaniją, tvirtindama, 
viskas pas ją gerėja, 
ekonominiai šalis k'įla.
apie paskolą ji tylėjo. Dabar ir 
apie 4ai ji prabylo. Esą padė
tis tiek pagerėjusi, kad1 jau ir 
biudžetas tapęs subalansuotas. 
Bet, girdi, reikia Lenkijai pi
nigų “rekonstrukcijai.’4 Jai to
dėl reikia dar daug pinigų. Ji 
tą paskolą malonėtų užtraukti 
Amerikoje ir duoti amerikie
čiams progas gerai Lenkijoje 
pasipelnyti, jei tik duos pinigų.

Lenkijos skolos dabar siekia 
nemažiau kaip $283,380,000. 
65 nu oš. tų pinigų paskolino 
Jungt. Valstijos supirkimui 
maisto. 22 nuoš. davė Franci- 
ja —ginklams ir amunicijai. 
Lenkija taipjau prasiskolinusi 
yra ir kitoms šalims: Anglijai, 
Italijai, Holandijai, 
Norvegijai, Švedijai 
Šveicarijai.

Kiek dabar Lenkija
gautų paskolos, ji nesako.

No. 116

Howat užvedė bylą prieš 
Kansas įstatymus.

TOPEIKA, Kas., geg. 16. — 
Ka}nsas anglialkasių vadovas 
Alexander Howat federalinio-* 
ine teisine užvedė bylą, reika
laudamas injunctiono prieš vy- 
kinimą Kansas industrinių įs
tatymų ir baudimą už tų įsta
tymų peržengimą, kurių per 
žengimą jis yra nuteistas dvie
juose pavietuose — Cberokec 
ir Crakvford. x

Matyt, kad Hoįvat nori iš
bandyti tų įstatymų konstitu- 
cionalingumą. >

— rekordas laivo greitu-

įtalpa, yra 56,(MM) tonų,
956 pėdos, plotis 1(M) pė. 
Jo kaminai tiek dideli, 

važinėti du

NEW YORK, geg. 16. — 
Šiandie iš Anglijos atplaukė di
džiausias pasaulyje laivas Ma- 
jestic. Tai buvo pirma jo ke
lionė ir iš Southampton jis at
plaukė į 5 dienas 14 vai. ir 45 
njin. 
mui.

Jo 
ilgis 
dų.
kad jais galėtų 
traukiniai.

Jo vidun galėtų sutilpti 400 
namų 8 kambarių dydžio. 
Pasažierių ir darbininkų jis 
gali 'paimti 5,100 žmonių. 'I'-ai 
yra daug didesnis laivas, negu 
dabartiniai buvusieji didžiau
siais — Leviathan (buvęs vo
kiečių Imperator), Olympic ar 
Maure tania. Jis yra pabudavo- 
tas Vokietijos ir buvo pa^F- 
dytas Ęismark, bet Anglija jį 
atėmė iš Vokietijos ir paikrikš- 
tijos Majestic.

Pirmesniems pasažieriams 
troškulį užgesinti buvo parū
pinta ant laivo 80,000 bonkų 
alaus, 1,000 kvortų ir 16,000 
“painčių” šampano, 1,000 kv. 
ir 1,300, painčių kitokio vyno, 
4,000 boiHcų degtines ir 300 
bonkų likerių. '

Instatymai apsaugojimui 
privatinės nuosavybės.

Danijai, 
ir net

norėtų

Rusijos atgaleiviams nėra 
tos ir Bulgarijoje.

vie-

KeliįSOFIJA, geg. 16. — 
gen. Vrangelio oficieriai tapo 
areštuoti Bulgarijoj ir yra kal
tinami organizavime špionažo 
ir rengime, kartu su kitais ele
mentais, perversmo valdžioje.

i
Gen. šatiilovui ir trims ki

tiems Vrangelio štabo nariams 
japo įsakyta tuojaus apleisti 
Bulgariją, o kitus oficierius 
pasodinta kalėjimai. Esan

čius Bulgarijoje Rusijos pabė
gėlius ir buvusius kareivius pa
statyta po aštriomis reguliaci- 
•1 omis. Valdžią remia šiame 
dalyke ir Bulgarijos komunis
tai.

Užmokėjo kontribuciją.
BRUSSEL1S, geg. 16. —- Vo

kietijos valdžia .šiandie sudėjo 
Belgijos iždinėn 50,000,000 au
ksinių markių kontribucijos 
paskutinį .palengvintą mokes
nį, sulig kontribucijos komisi
jos suteiktu neva moratoriu
mu.

Gegužės 31 d. Vokietija tu
rės stimokėti jau daug dides
nę sumą, būtent 150,000,000 
auk'3. markių.

KAUNAS. — Kauno apskri
ties Tarybos nutarimu, įsteig
ta 3 veterinarijos punktai: Jo
navoje, Vilkijoje, A. Panemu
nėje. Ten esą jau paskirti vete
rinarijos feldšeriai, ir punktai 
jau veikią. I

Sulig duotomis instrukcijo
mis, tie feldšeriai turi lankyti 
savo rajonus 4 syk į metus, ap 
žiūrėdami gyvulius. Gyvulių 
gydyti, jei jų negalima į punk
tą atgabenti, privalo važiuoti 
į vietą.

Už gydymą: imama visai ma
ža kaina.

Be to, feldšeriai privalo ski
riamus piovimui gyvulius ap
žiūrėti ir tinkamą valgymui 
mėsą štampuoti.

---------------------------------------------------------

NAUJIENŲ '
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 y. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

MAiSKVA, geg. 16. — Sovic-<* 
tų pildomasis komitetas priė
mė principe ir paskiro komisi
ją parašyti įstatymus, kurie 
pripažintų sekamas teises pi
liečiams:

Ulžsiimti pramone ir indust
rija; valdyti mažus namus ir 
pirkti, nuomoti ir parduoti 
juos; turėti asmeninę nuosavy
bę ir pinigus; daryti visokios 
rūšies legalinius susitarimus, 
kurie busi apsaugoti teismų;, bu 
davotis namus ant samdytos 
žemės, leidus vietos valdžiai ir 
t P-

Tiems pasiūlymams buvo tik 
labai maža opozicija. Jąja va
dovavo Razanov iš profesinių 
sąjungų. Jis tvirtino, kad tokie 
įstatomai butų perdaug d 
nusileidimas kapitalizmui

s

Rusija mažina arini ją.
RYGA, geg. 16. — Talkinin

kų žvalgų gautomis žiniomis, 
Rusija jau tikrai pradėjo ma
žinti savo armiją.

100,000,000
" f '

auksinų
Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei

gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 

. Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

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

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

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

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

( i ■ .................-

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

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

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

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė.. Tel. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

..^■U J J -L ; . /■ ./j ; ■_ ____ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --■-■---l-L-:^——   ' —- ■■•' ■- ■' ■' ■' -------- - —
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Vardan Teisybes
Del kun. Būdvyčio laiško 
“Draugui** apie Viekšnių 

progimnaziją.

amerikiečio i, tame 
ir “Naujienų” skai- 

yra paaukoję 44,500 
tai taikau reikalingu 
panagrinėti, —

Kadangi laiškas iš Lietuvos 
su parašu Viekšnių progimna
zijos kapeliono kun. St. Būd
vyčio, tilpęs “Draugo” 54 num. 
iš šių metų . kovo ’ men. 6 die
nos liečia tos mokyklos, kuriai 
duosnus 
skaičiuje 
tytojai, 
auksinų, 
viešai jį

vien, kad parodžius, kiek čia 
prasilenkimų su tiesa, že
minančių mokyklą, ir tuos 
asmenis, kurtę joje dar
buojasi ;

* antra, kad perspejus visuo
menę, jog ir atsakom ingo 
su garsiais titulais žmo
gaus laiškas gali būti ža
lingas i? labai nerimtas, ir 
pagaliau,

trečia, kad duoti suprasti, 
kokiais negarbingais bu
dais stengiamasi kartais 
paveržti visuomenės pa
lankumą tam kultūriniam 
darbui, kuris turi ir nori 
iškilti aukščiau siaurų par- 
tivinių tikslų.

Tuo įdomesnis tas laiškas, 
kad parodo užkulisinį jo auto
riaus veikimą, nes anot kun. 
Būdvyčio pareiškimo jis visai 
nebuvo manęs pateksiant jam 
spaudon.

Skaitome:—“Draugijos esan
čios Viekšniuose veikia puikiai 
ir vis tveriasi naujų. (Pro) 
Gimnazijos vedėjas norėjo su
šaukęs tėvus užginti mokinių 
draugijas tuo pačiu ir puikiai 
gyvuojančius ateitininkus, nes 
aušrininkų yra vos 15 žmonių, 
tečiaus man pasisekė apginti.”

Reikia būti blogai išauklė
tam, kad pasisavinti svetimų 
nuopelnus. Jeigu kas ypatin
gai gynė tą dieną kuopeles, tai 
pirmininkaujantis susirinkime 
Steigiamojo Seimo narys gerb. 
j). Akmenskis; reikia būti są
moningam faktų kraipylojui,
kad turėti drąsos mažinti it
didinti skaičius, siekiant savų
jų tikslų, o laiške tas matoma 
keliose vietose; pavyzdžiui: tik
ras ateitininkų skaičius 34—36 
pakeistas — 50; tikras aušri
ninkų skaičius 20—17 į “v s 
15,” aiba '“pavasario” knygy
ne parodyta virš 200 knygų ir 
1 10 skaitytojų, o iš to knygy
no knygininko p. Kateivos gau
ta raštelis, 
rio mėn. 1 
87 knygų 
arija kitoj
matoma, kad mokytojų kata
likų sąjungos narių yra penkis 
kartus daugiau, nei mokytojų 
profesinės sąjungos, tuo tarpu 
kaip ištikrųjų jų ir keturis sy
kius nėra daugiau. Keikia bū
ti blogų norų žmogumi, kad 
nutylėjimu šmeižti kitą, o laiš
ke ir to ramiame. Tik įsiskai
tykime: — ' 
niuoše, veiikia 
riasi naujų, 
jas norėjo... 
gyvuojančius
Reiškia, koks kenksmingas tas 
vedėjas: priešk uitu vinį darbą 
varo. Juk kitaip čia negalima 
galvoti. Tegu pasakytų kun. 
Būdvytis tuos motivus, kurie 
vertė vedėją kalbėti prieš kuoj 
peles, juk butų aišku, kad tas 
vedėjas ne siaurais kuopelių 
tikslais buvo susidomėjęs, o 
apsaugojimu mokyklos nuo to, 
kas neleistina jai tinkamai 
fimkciomuoti, kas tuo ar kitu 
budu prisiekda prie sudary
mo siilygų, kliiulančių jai arti
mesnėms pareigoms atlikti. O 
juk tie inotivai jau buvo kun. 
St. Būdvyčiui žinomi nuo 1921 
metų spalių 16 diesos, kada 
pedagogų Tarybos posėdyje aš 
kalbėjau už kuopeles tik tiek, 
kiek galima turėti garantijų, 
kad jos “neardys sunkiai nu
dirbto darbo.” Pagaliau, ar iš
tiktųjų jau taip puikiai gyvuo
ja ateitininkų kuopelė skaity
tojai patys matys iš pridėtos 
čia trumpos statistinės lente-

kad iki š. m. vasa- 
dienos ten butą tik 

su 35 skaitytojais, 
dar vietoj, iš skaičių

Draugjios Viekš- 
pui'kiai ir vis tve- 
G'imnazijos vedė- 
užginti puikiai 

ateitininkus.*’

lės. O gal būt apie puikų bet 
kurios draugijos gyvavimą rei
kia spręsti vien iš jos narių 
dirbtino skaičiaus? — tai butų 
kun. Būdvyčio tiesa, 
nešvariai 'kiek
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Eikime toliau. Atai skaitome 
laikraštyje: — “Labai man 
malonu btrvo išgirsti pasiūly
mą “Pavasariui” ir “Ateitinin
kams” rengti knygynus, užtik
rinant jiems pasisekimą. Tat 
aš kaip vienos taip ir kitos or
ganizacijos steigėjas ir vedėjas 
turiu pranešti ir 11.;” gi Tary
bos protokole N53 — 1921 m. 
spalių 16 <1., pasirašyto kun. 
Būdvyčio randame štai ką žo
dis j žodį: “Kun. Būdvytis pas
tebi, kad pasakymas (mokyk
los vedėjo) — tą (ateitininkų) 
kuopelę suorganizavęs kun. 
Kapelionas — neatatinkąs tik
renybei; mokiniai patys ją su
organizavę, o jį tik pakvietė 
dalyvauti susirinkime.” Keista! 
Kun. Būdvytis ateitininkų kuo
pelės steigėjas — ir mokiniai 
ią patys suorganizavo, o jį tik 
pakvietė dalyvauti susirinkime. 
Kuriam kunigui Būdvyčiui ti
kėti? Arba, kun. Būdvytis kuo
pelės vedėjas, o nenori žinoti 
nė jos tikro narių skaičiaus, 
nė kiek knygų knygynėlyj.

Keista ir sykiu įdomu, nei ro
do laiško ir jo autoriaus rim
tumai.

Ir vėl skaitome: — “Ateiti
ninkų knygyne vos 40 knygu
čių, nors narių 50 žmonių. Var
žymas iš mokytojų puses ne
duoda ‘progos padaryti lėšų ir 
jį ‘padidinti. Tat jei atsirastų 
užjaučiančių Amerikoj ir gale- 
tų padėti ir tt.” — kam neaiš
ku, kad čia norima gauti iš 
amerikiečių pašalpos ir todėl 
štai kaip daroma: vietota tik
rojo ateitininkių skaičiaus inia- 
ma vidutiniškai 15 daugiau, 
kad parodžius, matomai, jog 
jie puikiai gyvuoja; vieton tik
rojo skaičiaus knygučių (jų 
tuomet buvo ne mažiau 64) 
imama ant 24 mažiau, būtent 
—• 40, tu r būt vaizdingumo dė
lei, kaip maža turima dvasios 
peno. O kad geriau pasisektų 
gauti reikalingosios pašalpos 
graudinama skaitytoją — “var
žymas iš mokytojų pusės ne
duoda progos padaryti lėšų.” 
Diplomatiškai! Bet lik kuomet 
šių motų balandžio 6 d. Peda
gogų Tarybos posėdy paklaus
ta kun. Būdvyčio, kame apsi
reiškė tas varžymas mokinių 
— ateitininkų ir duota jam 
paskaityti iš “Draugo” tą vietą 
jo (laiško, tai jis tvirtino, kad 
taip nerašęs, kad gal “Draugo” 
redakcija ar p. Klimas iškraipę 
jo mintį ir pasižadėjo išreika
lauti iš amerikiečių laiško 
nuoraša, kuris nušalėsiąs daly- 
ką.

Gal būt ir 
visur naivus 
apsirikimas, 
savo padarė, 
visuomenė ir
nių darė, ihe abejo, neteisingu 
išvadų. O kam tas gali pakenk
ti, jei ne tai! vietai, kuri “malo
ni ir brangi” kun. Būdvyčiui, 
jei ne tiems viėkšniečianis, 
prie kurių jis “visa širdimi” 
esąs prisirišęs, trumpiau sa
kant — mokyklai, viešajam 
knygynui, nes gal ne vienas 
“Draugo” skaitytojas, suklai
dintas tuo nelemtu kun. Būd
vyčio laišku, nebenorės* remti 
toliau tų įstaigų, kurioms iš
karto taip duosniai padėjo.

Viekšnių vidurines mokyklos 
Vedėjas A. Taškunas. 

1922 m. Balandžio 13 d.
Viekšniai.
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LAUKIA JUSU

Kas?

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 111.1-18
Tel. Central 4411. VaL nuo 9-6

' t

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

V^andos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie- 
nąBvakarą, iSskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Tėmykit panedėlio, Geg. 22 d. Naujienas

Greitu laiku į T ia^iiito per Anglija l-il©LUV<| KL Jurgelonis

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS 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. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, .Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų, išlygų.

LINEWHITE STAR
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

taip. Gal būt čia 
jauno žmogaus 
Tik laiškas juk 

Jį skaito plačioji 
iš netikrų d'avi-

“Station-to-Station” 
Long-Distance Service

Susipažinkit su pinigų ir laiko tau
pymu “station to station” long dis- 
tance telefono patarnavimu.

Po “station to station” kainos už 
pasikalbėjimą rokuojamos tenai, kur 
sujungimas yra padarytas bile vie
nam šaukusiam į stotį.

Jei nori kalbėt su bile kuom, kuris 
tik atsakys telefoną esantis ant vie
tos, šaukiant long distance telefonu 
prenumeratorių, tik pašaukit nume
rį, jei žinot, arba prenumeratoriaus 
vardą arba firma,**jei nežinote, pasa
kykit operatorkai, kad su bile kuom 
kalbėsit, kuris tik atsilieps j>er tele
foną.

Šis patarnavimas yra daug greites
nis ir apie dvidešimts penkiais nuo
šimčiais pigesnis, negu “ypata nuo 
ypatos”, patarnavimas.

* Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I 12thSTREET 

TeL Kedzia SN2

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj.

< ASSOCIATION BLDG.
19 So. La 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. Dearbom St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

OLYMPIC, 
HOMERIC,

DIDŽIAUSIAS PASAULYJ LAIVAS
Milžiniškas RA A T 17 Q T I P ?5? 
4 šriubais 1»* * i ilgio <

Geg. 20; Birž. 17; Liepos 8; Liepos 29 ir stambus laivai
Geg. 13; Birž. 3; Birž. 24; Liepos 15
(naujas) Birž. 10; Liepos 1; Liepos 22; Rugp. 19

Tiesioginis susinešimas prie Southamptono su Danzigo laivais. 
Keleiviai ir bagažai urnai pasiunčiami.

AMERICAN LINE
KELIONĖ Į LIETUVĄ PER HAMBURGĄ

Prie šalinis- susijungimas prie Hamburgo be išsėdimo Vokietijoj. 
Reguliariai plaukioja — dideli, smagus laivai.

RED STAR LINE
Labjausia letikų mylima per Plymouth’ą į Danzigą.
Plaukia iš New Yorko kas savaitė. •

VISOKIS SMAGUMAS — VISOKIS MANDAGUMAS
Platesnių iriformacijų klauskit savo vietinių agentų ėirba 
INTERNATIONAL MERCANT1LE MARINE COMPANY, 

14 No. Dearborn St. , ' ’ CHICAGO, ILL.

CRENCH LINE 
■ COMPA&HIE 6ČNĖRAIE TRANSAnANTIOŲE ■ N JMliLSirvM

Greita kelionė
NEW YORK - M'EMEL

LAFAYETTE ...................  Geg. 20
*PARIS ......  i....... Geg. 24
LĄ TAURAINE............... Geg. 25
FRANCE ..................    Geg. 31
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau- 
\ kiančių iš Harve Bal. 14 
<Pios klesos kaina ........... $106.50

Puikiausi 3-ioa klesos paranku- 
rnai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo* 
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
ne pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Trjf

Pasiskubinkit!
Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus?. Ir tt. 
ir tt.

Tiems klausimams nušviestį Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.50. Pusei metų — $1.25, Pi
nigus siųsdami a^esuokite:SANDARA
327 E Street, So. Boston. Mass.

K14-18 Roosevelfi Bd.

Garsinkities “Naujienose

ILLINOIS BELL TEL
COMPANY

č

CHICAGO, JLL.
kuiuuvKiKi rauim ■« m m m mm m m mmm

RALTIJO&-AMERIKOCI
U? LINIJA 9Broadvay. NevY>rk.NYjgJI

&iLIETUVį...|
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu, 

Lietuviai važiuoja i Piliayą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA l KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių,’6-šių ir 8-nių LOVŲ 
ESTONIA      Geg. 31 
L1TUANIA ........................................  Birželio 14

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
lt HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dūlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Pranešimas •
Bridgčporticčiams ir toliau gyve

nantiems, kad 
priskiriam a- 
kinius kuo ge
riausiai už nu

žemintą kainą su pagelba akių 
specialisto. Dabai' nereikės to
liau jieškoti, kuomet galėsite rei
kalus atlikt čia pat ant vietos, pas

A. R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., Chicago.

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Ilumboldt 5849

PAVYDAS
Nauja, puiki, penkių veiksmų 

drama.

Paraše M. Arcibašev;
Verte P. K-as.

Veikiantieji Asmenys: 
Petras Izmailovas, 
Elena, jo žmona, 
Andrius Bagdanovas, 
Vanda, 
Juozas Kaminskis, jos vyras, 
Kunigaikštis Darbeljani, 
Jonas, studentas, 
Šone, gimnazistė, 
Ivanovas, poručikas, 
Kovalenko, karinis gydytojas, 
Mikas, tarnas, 
Gruzinai muzikantai.

Kaip matote šioje dramoje 
dalyvauja daug inteligentų. Už
tat ir kalba tarpe veikiančių as
menų yra graži. Netik lošimui, 
bet ir šiaip pasiskaitymui Pavy
das yra begalo žingeidi knyga. 
Patartina kiekvienam, o ypač 
scėnos mylėtojams, įsigyti Pa
vydą. Lošėjai, vasaros metu, 
jau galėtų pradėti mokintis šią 
dramą, kad sezdhui atėjus, ga
lėtų scenoje statyti Pavydą.

110 puslapių. Kaina 50c.

Naujieny Knygynas,
1739 So. Halsted St,

Chicago, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
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. GRIGAI.

Lietuvis Advokatas
Ka^ibaris 3Q6, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 1 

iki 9 vakare.

S. W. DANES 
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 vaL

Dr. AL. DAVIDONIS 'r
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet
Telefonas Victory 9082

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CCZC| 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
' . Elektriškam darbui

7101 
1892Telefonai Boulevard

1G19 W. 47th Street
Ant iimokosčių, jei page

daujama.

J.
* Tel. Yards 1311
J. HERTMANAVICZIUS, 

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III?

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA:

Notaiiališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.
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Savaitinė Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW
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L. Atstatymo Bendrovės 
krizis. •

r ■ <
Kredito Banke ar yra paskoli
nusi tam bankui apie 800,000 
auksinų, kas lygu $3040. Todėl 
išviso indėtų pinigų Lietuvoje 
Lietuvos Atstatymo B-vė turi 
daugiaus kaip $22,885. Kadan
gi Ringuvos ir Dubysos bendro
vės yra labai blogame padėjime 
ir gali bile dieną žlugti, tai apie 
devyni tūkstančiai dolerių L. 
Atstatymo B-vės pinigų yra po 
klausimu.

Marketo kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi- 

cagos parketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 34c., centralizuotas 33%c., 
ladlcs 21 ir 22c., pakeliuose 17 
ir 19c., kaina retaileriams sta- 
tinukės 37c., spaustas 39c.

UŽ-

kad
ma-

Lietuvos Atsatymo Bendro
vė, kuri tapo suorganizuota su 
didelėmis viltimis ir ditleJiais 
pažadais 1916 metų pabaigoje, 
išgyvenusi tarp triukšmų Var
žytinių ir pavydų per keletą me? 
tų, — šiandien, kaip iš visko 
matos stovi arti grabo lentos. 
Reiktų tur-but karžygiškų pas
tangų jos išgydimui ir gyvybės 
palaikymui.

Savo paskutiniame raporte 
šėrininkams Liet. Atstatymo 
Bendrovės direktoriai prie 
baigos sako: * >

“Kiekvienam yra žinoma, 
biznis tai yra rizikas, tai,
tydami kad perėtais metais 
biznio rizikas buvo blogas, mes 
susi'laikeme nuo daugelio idant 
Bendrovės pinigai nežūtų. Džiau 
giamės, kad mums pasisekė iš
eiti be nuostolių: nors ir pėlno 
neturėjome, bet ir rfuo^tolių ne- 
padarėm.” / (

Kam reikėjo daryti toks mela
gingas užreiškirVas — mums ne
suprantama. Juk pats direk
torių raportas rodo, kokie bai
sus nuostoliai bendrovei pąsida- 
rė pereitais metais. •

Iš raporto patiriame apie se
kamus bendroves nuostolius:

1) Rosorcin Mfg. Co. bendro
vės pinigais palaikoma suban- 
krutijo. Turtas siekė desėtkų 
tūkstančių dolerių, o L. A. B-vei 
liko tik $473.

2) Resorcin Chemical Co. —- 
į tą kompaniją L. A. B-vė sudė
jus apie $40,000; dabar-gi vis
kas žuvo, kompanija • paduota 
receiveriams.

3) Sudėta $1000 į Progress 
Shoe Mfg. Co. ■— tie pinigai žu
vo, kadangi Progress kompanija 
subankrutijo.

4) Akcinė Bendrovė “Ringu-

Vienok, nežiūrint, kad ištikrų- 
jų Lietuvoje L.Atstatymo B-vės 
pinigų indėta ne daugiau kaip 
23 tūkstančiai dolerių, L. Atsta
tymo B-vės direktoriai finansi
nio stovio apyskaitoje paduoda 
buk Europoj esą $169,775.85. 
Jeigu ištikro Europoje B-vės bu
vo indėta ar praleista $169,775, o 
dabar beliko tik apie $22,880, 
tai Atstatymo Bendrovė čia 
pražudė apie $146,890.

Finansinio L. A. B-ves stovio

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 24’/2 ir 25% c., paprasti 
pirmutiniai 21l/2 ir 23c., maišyti 
lotuose 24 ir 24y2c., ekstra su
dėti -balto medžio dėžėse 30 ir 
31c., margiukai 20 ir 21c., pur- 
vinukai 21 ir 22c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 25c.> vištos 24c.,- gaidžiai 
14c., antys 22c., žąsys 14.

NEGYVA PAUKŠTIENA —
apyskaitoj direktoriai parodo Kurkęs 34c. ir 35c., vištos 26 ir
nuostolį $78,050. Prie šito nuo
stolio reikia pridėti minėtas 
nuostolis Europoje $146,890. 
Taip-jau reikia paskaityti nuos
toliu Progress kompanijos inde
lį $1000; reikia numažinti Bal- 
tic States Fin. kompanijos Šerų 
vertę $5000, Lietuvos bonų ver
tę numažinti bent 3000, Bendro
vės namo vertę dėl kainų puoli
mo numažinti bent $13,000. Tai
gi tik truputį atidžiau paskai
čius, randame, jog Lietuvos At
statymo B-vės nuostoliai sie
kia $246,940.00. Prie t?o skolų' 
bendrovė turinti $55,652.00.

Kritiškas B-vės finansų stovis 
dar labiaus paaiškėja, pažiurė
jus į jos veikiamą kapitalą ir ei
namas skolas, Greit realizuo
jamų straipsnių B-vė- turi tik 
tiek:

1 27c., gaidžiai 17 ir 18c., antys 27 
ir 28c., žąsys 19 ir 20e.

ŠVIEŽIOS BULVĖS — Stati
nė $5.75 ir $6.00, 100 svarų mai
šas $2.75 ir $3.00, baltos šiauri
nės $f.ŠO ir $1.50; vakarinės 
$1.75 ir $1.85; saldžiosios $2.25 
ir $2.50 bamperis.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$6.50 ir $8.00 statinės; grėp- 
nai $8.00 ir $9.00 dėžė, orančiai 
sai $5.50 ir $9.00 kreitas; lemo- 
$7.50 ir $8.00 dėžė; ananasai 
$4.25 ir $4.50 kreitas; žemuogės 
$2.00 ir $3.50 už 12 kvortų?

ŽALIOS DARŽOVĖS —

Pinigų banke

Markių ir frankų

L $1,198.66 
......... 24.46 
.... 1,153.75 
.......  50.00

Pinigai Saugiai
Siunčiami

Į Lietuvą ir į visas pasaulio dalis. Ne
toli per dešimts metų lietuviai saugiai 
siunčia pinigus į Europą per šio banko 
Pinigų Siuntimo Skyrių.

Kainos žemos — palyginkit jas.
. Pristatymas ir greitumas gvaran* 
tuotas.

Laivakortes parduodame, pasportus 
parupinam, taip ir kitas sniulkmenas ap- 
rupinam., Leiskit mums prigelbėt suple- 
navimą jūsų keliones — kalbame lietu
viškai.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Tel. Lafayette 4223
Pluinbing, Ileating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 fy. 38th St., Chifago, UI.

MRS. A. MICTINIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 pat. 
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolera- 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 

'silvanijos* hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

šios bendrovės akci- 
yra vertos dabar ne 
kaip po 400 auksinų. 
Atstatymo Bendrovės 
yra susįmažinęs iki

Viso $2,426.81
Tuo tarpu einamosios skolos 

išneša $55,652.00. Tiesa, dide
lei bėdai prispyrus B-vė galėtų 
palyginamai greit parduoti Bal- 
tic State Banko serus, bet nuo 
to bendrovės stovis pasidarytų 
dar blogesnis.

Asparagai $2.00 ir $3.00 dėžė; 
batviniai $2.00 ir $2.25 už sta
tinę; salieriai $4.00 ir $4.50 
kreitas; morkos $3.50 ir $4.00 
už statinę; kopūstai $2,50 ir 
$2.75. žyduoliai kopūstai $2.75 

1 ir $3.00 kreitas; agurkai $1.50 
1 ir $1.75 kreitas; salotos galvo- 
j se $2.00 ir $2.50 kreitas; gry
bai 70 ir 80c., dėžė; cibuliai 
$2.00 ir $2.25 už 10 svarų mai
šelį; pipirai $3.50 ir $4.00 krei
tas; ridikai $1.50 ir $1.75 tuzi
nas pundelių; tamėtos $4.00 ir 
$4.50 kreitas.

indė-
Da- 

buvo 
ben*

turi indėjusi $1,301,000 auksinu, 
davė gryno nuostolio 52,086 
auksinų, 
jos todėl 
daujrfau 
Lietuvos 
indelis
1.040,800 auksiniu kas lygu maž
daug $4000.

5) Akcinė Bendrovė “Duby
sa” pereitais metais davė gryno 
nuostolio 211,809 auksinų. Tas 
numažino akciiu vertęs apie 15

.nuošimčių. Kiek į tą bendrovę 
L. Atstatymo B-vė buvo 
jus pinigų, mes nežinome, 
leidžiant kad “Dubysoje” 
indėta vien L. Atstatymo
drovės pinigai, visas indėlis su
mažėjo iki 1,430,000 auksinų, 
kas doleriais • lygu maž-daug 
$5435.

6) Dienraščiui “Lietuva” Chi- 
cagoje L. A-mo B-vė už serus 
buvo davusi rods $5000. Tie pi
nigai irgi žuvę, nors atskaitose 
neminimi.

Pelno^ Lietuvos Atstatymo 
B-vei davė tik. “Nemuno” B-vė, 
kurioj Atstatymo B-vė turi in
dėjusi vieną milioną auksinų. 
Atstatymo B-vės daliai šito pel
no išpultų apie 140,000 auksinų 
arba $530. šitas pelnas betgi 
nebuvo padalintas ir tebesiranda 
tik ant popieros. L. A-mo B-vės 
indėlis “Nemuno” B-vėje yra 'ly
gus maž-daug $3800.

Lietuvos Atstatymo B-vė yra 
indėjusi į Lietuvos Kredido Ban
ko Šerus 1,765,500 auksinų, kas 
doleriais lygu maž-daug $6610.

Taigi Lietuvoje L. Atstatymo 
Bendrovė turi sekančios vertės 
indėlius Lietuvoje: 
Nemuno B-vėj .... 
Ringuvos B-vėj ... 
Dubysos B-vėj ..... 
L. Kredito Banke

$3800
$4000
$5435
$6610

Viso indėlių $19,845 
Beto L. Atstatymo B-vė laiko

SIOPSDANDRUIF
PPOMOTtS

HEALTH Y-SCALP
LUXURIANTHAIR

Pamėginkite naujo —■

Su užregistruotu vaisbnženklluSuv. Valst. 
1‘atoutu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Siamo vaisto įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begalimai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

Aptiekoae 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašty 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

patiks kad 
ir gabiau
siai ypatai.

F.AD.RICHTER&CO 
fiUSH TERMINAI flLOG 5 

BRO OKLYN 
NEW YORK

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad bulų 
INKARO 
vnis- 
baženklls.

TOAOf mauk
U S.PĄTf *»T Off G.

AicoHOL^or*
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Pa-

prie
J)uo

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

mft.ų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai

Jeigu Bendrovė galės kaip 
nors išsisukti nuo galutino ban- 
kruto ir likvidacijos, tai reiks tą 
skaityti didele laime. >

Kokios priežastįs privedė L. 
Atstatymo Bendrovę prie tokio 
apverktino stovio?

šį klausimą geriausia galėtų 
atsakyti tas, kas arčiausia sto
vėjo prie Bendrovės valdybos. 
Iš tolo betgi žiūrint, svarbiausio- 
ftųs puolimo priežastimis išrodo, 
sekančios: ..

1) Didelis nepatyrimas ir ne- 
kompetentiškumas Bendroves 
biznio vedėjų, kaip tai aiškiai 
matos iš jų investmentų Lietu
voje ir iš liūdnos istorijos su 
Rcsorcino kompanijomis.

2) Praradimas pinigų verčian- 
ties Vokiškomis markėmis.

3) Nesutikimai ir barniai tarp 
Bendrovės narių ir direkcijoj.

Galutinas Atstatymo Bendro
vės puolimo priežasčių ištyrimas 
gal duotų ne vieną persergėji
mą, kuriuo galėtų pasinaudoti 
esamų ir busimų lietuvių bend
rovių organizatoriai ir vedėjai.

Kl. Jurgelionis.

PRANEŠIMAS

Norime pranešti daugybei savo 
draugti ir rėmėjų, kad persikėlėm nuo 
1415 So. Halsted St., į 1401 South 
Halsted St.

Dabar turime visiškai naujutį sta- 
ka. vyrams ir vaikinams drapanų už 
labai prieinama kaina. Mielai už- 
kviečiame jus ir jaučiamės, k^d ge
riau mvlėsit musų saują vietą.

Atsidero biznis svbatoj, 
13 d. Du jėjimai: 1401 S. 
St. ir 739 W. 14th St.

Atdara kasdieną iki 9 vai.
Ngdėliomis iki 6 vai, vak.

S. GORDON,
1401 So. Halsted St.*

Keružio
Halsted

vak.

1112 W. 35th Street -

M

Pilnas paranku- 
mas kaip ir vi
dų rmiesčio banke

Patik savo drau
gus šį vakarą 

šiame banke.

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Ave«
Kampan 47th St.

busi atradęs

visų bankas.

Clearing House Bank

siONmi

vi-

[P. o 
§

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų 
Tel. Boulevard 6437

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

Pinigus i Lietuva 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

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

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Kuomet atrandi banką su užtikrintu saugumu ir ne
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad yra 
draugiškas, ypątiškas ir pagclbingas, todėl 
banką, kuris, atsimokės už tavo rėmimą.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popioras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikiotus ir tt.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 257

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tol. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayefte 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

The Stock Yards Savings Bankas, yra
Kiekvienas accountas, didelis ar mažas, yra svarbus jūsų 
akise ir tamistos accountas turės tokį pat atidų saugoji
mą, kuris patraukė pas mus 25,000 kostunverių daugelis 
yra nuo laikų banko įsikūrimo, 20 metų atgal. DR. G. M. GLASĖR

Praktikuoja 30 metai 
O f isas *

3149 S. Morgan St.’ kertė 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS f

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų. 5—7 
vakare. Ncdėliomis nuo 10 — 

2 po piet. \
Telephofte Yards 687

„VIENYBĖ”
EINA DUKART 

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

juokų skyrių 
"TARKA”

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 

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

Tblephone Central 3362 . į
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare / 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
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Saugumas--1 virtumas 
Patarnavimas .

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

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

VIENYBE
arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

Ne.'
šitaip

maniui

Kui; vienybė, 
Ten galybė.

JAVAI — Kviečiai $1.22%, 
komai 62c., avižos 40 %c., rugiui 
$1.02%.

ra- 
rei-

Reikf/aukite platesniu 
formacijų apie viską, 
šykito muihs laiškus, 
kalaukiiito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

(o 
n?Suvesite 

trai į savo 
vieną kartą.

dratus elek- 
namus tik 

Tik tegul 
būva atlikta teisingai. Spau
džiamas guzikčlis turi būt 
nuošaliai prie sienos, netoli 
durų, tuojrni lengva atrasti 
ir tamsios nakties laike.

Jūsų apielinkės elektros 
kontraktorius

suves dratus į stubą ant la
bai lengvų ir prieinamų iš- ' 
lygų. Lai jis apskaitliuoja 
veltui kiek atsieitų. Tel. 
Randolph 1280 — Local 287 
paklausdami gero kontrakto- 
riaus netoli jūsų.

Commonwealth
Edison Company

72 West Adams Street.

SOI9HM1

AJOIOJI

riHivMK — vAvsiri — VAvnid i 
3IJI3VJ NVIHVNV3

Dary
kit

snaip

Draugijinės Ligos
Kraujo ir Odos Ligas

Pasekmingai išgydau už mažas lėšas, kaipo kompetentiškas 
specialistas turyą daug metų patyrimo. Ypatiška atida kreipia
ma kiekviename atsitikime.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE
40 ,N. Wells St., kampas Wells ir Washingt3n Sts

Vai.: 9 ryto iki 8 vak.
Ned.: 10 ryto iki 1 vak.

Ateikit kada tik norit

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITfiUftNIflN
VIENYBE PUBL. 6o.
193 Grand St. & 

Brooklun, N. Y.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisaa
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką 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. Nedaliomis nuo 10 vai. 

rjfte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Telephono Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
L • 

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Ave.j 
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Angliakasių 
Streikas.

Angliakasių streikas tę
siasi jau daugiau kaip šešias 
savaites. Streikas eina ra
miai, kur-ne-kur tik buvo 
atsitikę nedidelių riaušių, 
paprastai kasyklų sargybi
nių suprovokuotų. Streiki
ninkai tikisi, kad streikas 
bus laimėtas. Šiuo tarpu, 
apskaitoma, visoj šaly ap
lamai anglių suvartojama 
apie 8 ruįlijonus tonų per 
savaitę; neunijuotos kasy
klos, kurios dirba, įstengia 
parūpinti anglių vos 50 nuo
šimčio to, kas suvartojama. 
Kadangi viso, iškastos ang
lies rezervo, kaip apskaito, 
yra nedaugiau kaip 40 mili- 
jonų tonų, tai, žinoma, ilgam 
jų neišteks, o pasireiškus 
anglių stokai kasyklų savi
ninkai bus galų gale priver
sti tartis su darbininkais ir 
baigti streikų.

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

(Tęsinys)
•i

IV. Pirmieji Pranašo Žodžiai.
[šio skirsnio pradžia tilpo vakarykščiame numery, 

bet sumaišytu tekstu, dėlto dedame išnaujo. — Red.]
f * i

Lengva savo ranka Stefan’as Zweig’as palei
do gandą, iki šiol dažnai kartojamą 'literatūroj 

apie Rolland’ą, kad jo idealizmas 
Idealizmo esąs be idealų, nelyginant kažkoks 
turinys dvasios šventos apreiškimas. Minė

jau, kad jis yra pamilęs Rolland’ą. 
Ir, deja, pamilęs ne visą jį, bet tik pirmąjį jo kū
rybos periodą, iv per tokios meilės apyaušrį ne
benumatė tolimesnio Roliand’o ideologijos rutu- 
lojimoš. Zvveigo dažnai cituojamas Roliand’o po
sakis “le succes n’etait pas son būt, soų bųt etąit 
la f oi” — laimėjimas nebuvo jo tjkms, jo tiks^ 
las buvo tikėjimas, — šis -posaki^ ištikrųjų api
budina Roliand’o darbuotę, bet tiktai jos pirmąjį 
periodą. Nes juo toliau Rolland’as gyvęna ir kovo
ja, juo daugiau jo tasai “dvasios šventos” idealiz
mas konkretėja, ingaudamas net schematines for
mos, o jo tikėjimas išsilieja į aiškiai suvokiamas, 
jeigu ne dogmas, tai bent formas, kurių turinys 
kiekvienam geros valios mirtingajam yra lengvai, 
prieinamas. Ir kad tą konkretybę ir jos ūgį su

vokti, — tenka nors bendrą žvi'lksnį mesti į jo 
raštus. , . r -
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Pirmuoju savo kūrybos periodu Rolland’as 
ištikrųjų svajojo “dvasingumu” tautą reformuoti, 

pasaulį, žmoniją pagerinti, ir tojo 
Dy’asinguino migloto dvasingumo idėja buvo 
pradas jam tasai obalsis, kuriuo jis ėjo į 

pasaulį, tikėdamas, kad ateis to
kia gadynė, kada viena idėja staiga gali sujungti 
milijonus tikinčiųjų ja, ir tie sujungti milijonai 
gali stebuklus Jcurti.

Musų realingomis akimis žiūrint lai yra fan
tazija, p kįekvįenam fantazijuoti taip ar kitaip— 
laisva valia... Bgt kur fantazija, kur baigias tik
renybė? Ir kokiais požymiais skirti tikrenybę 
nuo fantazijos? Ar tais, kurius nustato logika ir 
gnoseologija, ar tais, kuriais Kantas savo kamba
ry skyrė vieną knygų spintą nuo kitos ? 
Bet juk ir pats Kantas — juk jis vargšas negi 
galėjo žinoti, kad devynioliktam šimtmečiui besi
baigiant ateis į pasaulį toks Sir Francis Galton, 
kuris visu anglišku rupestingumu įrodis, kad 
žipoguje yra dar vidaus dvasios regėjimas, ku
riuo žmpgu§ gali regėti kartais daug daugiau, ne
gu kūno yegejimu, negu akimis, kad gali regėti 
taip sakaht kamuolį iškarto iš visų pusiu, kad 
gali regėti idėjas!... Ir čia gnoseologams nerei
kėtų nusigąsti, o tiktai pasekti Goethes pavyzdį 
ir patikrinti tai, ką Goethe pergyveno* sava'paties 
psichikoj, Galton’o konstatuotą reiškinį savo pat 
iegomis išbandyti.

Pagaliau, kitasdvidešimtojo šimtmečio didis 
idealistas — Aleksandras Skriabinas. Kaip žino

mi jis visą savo gyvenimą svajojo 
Skrebino patašysiąs tokią misteriją, kurią vy-

idealiznio kinąnt gyvenimai) pasauly pakilsiąs
aidas toksai susija.u(dinimas, tokia ekstazė,

kuri sujungsianti visą žmoniją į vie
ną ritmą, kaip jis sako “erotinį veikslą”, ir visa 
žmonija tame giliausiame dvasios pergyvenime 
nueisianti į amžinybę , į niryaną. Taip; esą/įvyk
sią))!) apokalipsio žadėtoji diena! Bet kokiu bū
du muzikos kūrinys, nors ir misteriją muzika 
reiškiama, kokiu budu ji gali padaryti pasauliui, 
pabaigą?.. Ne dabar aš to klausiu, bet Skriabinas, 
kol dar jis buvo gyvas, nuolatos jis buvo tuo klau
simu ka))ki))amas. Atsakydamas, jis rutulojo 
mintį, kaip kūryboje, kuriant dvasia pereidama į 
veikalą materializuojąs, o paskui pereidama iš 
kurinio į to kurinio priėmėją (žiūrėtoją, klausy
toją, skaitytoją) dematerializuojas, kad galutina
me misterijos vykinimo momente įvyks dvasios 
visuotinas dematerializaviihas, kad bus visa ma
terija sudvasinta! Taip skelbė dvidešimtojo am
žiaus pradžioj* žinoma savo minčių niekuo nega
lėdamas įrodyti (o vos devyniolikto šimtmečio pa
baigoj Gajtonas įrodė, kad idąją galima regėti!), 
liktai savo tikėjimu tai tikrindamas. Ir tas jo 
tikėjimas padarė tai, kad jis nors .visą gyvenimą 
tesirengė rašyti misteriją, vistiktai savo kūryba 
sudarė ištisą epochą muzikos istorijoj. Kas toji 
jo misterijos idėja—fantazija, sapnas, absurdas? 
Žinoma, mums, o ypač tiems, kurie kanlizmo liga 
serga, kitaip ir atrodyti negali, bet šitokie žiau

rios logikos žmonės, kaip Viačeslavas Ivanovas, 
Geršenzonas, Briusovas, Baltrušaitis, pagaliau net 
toks skeptikas, kaip Šestovas, ar toks kietos są
monės asmuo kaip Spėtas >— niekas jų nedrįso 
pasakyti, kad Skriabinas, savo misterijos idėją 
vystydamas, neteisybę kalba. Protų jie, žinoma, 
netikėjo, oponavo, bet širdim...? Jie visi negalėjo 
nepripažinti fakto, kad Skriabino muzika veikia 
visai kitaip į žmogų, negu senoji, Jdasiųė. O Leo
nidas Sabancjevas, .pats būdamas matematikas, 
savo knygoj apie Skriabiną atvirai p;isisako, kad 
Skriabinas butų sayo ųleją įvykinęs, jeigu jis bu
tų ėjęs baltosios į magijos, dievišku keliu. Bet, 
deja, jis esą ėjęs juędosios magijos, velnišku ke
liu, ir todėl žadėtoji apokalipsio diena dar neatė
jusi1 į pasaulį!... . |

Ir Roliand’o “dvasingumo” idėja, kuri mums 
nūnai atrodo tokia miglota ir be turinio —pr ji

jau ištikrųjų yra tokia? Kaip at- 
Dvasiųgumo sakyti į šį klausimą, jeigu mes te- 
aidija mokame tik tai suprasti, kas su

telpa į musų sųiegenis, o kas nesu
telpa, sakome, kad tai yra nerealinga, arba sto
vime prieš tokį reiškinį, kaip Skriabino kolosas, 
ir esame pasiryžę pasakyti, kad tai yra sąmonės 
atsipalaidayėlių visuomeninis ištižimas!... .Paga
liau, jeigu mes to pirmapradžio “dvasingumo” są
vokos ir nenorėtumėm sukonkretinti, — ar dar 
maža mums to,' kad gyvenimas laja idėja mums, 
pasauliui, davė didžiausių meno žygių, kilniausių 
dvasios heroizmo pavyzdžių!... /

* ♦
(Bus daugiau)

Kuo politika 
remiasi.

Forvertso korespondentas 
praneša iš Berlino apie areš
tavimų vieno daktaro, Jeri
cho Enspącho. IŠ surastų 
pas jį dokumeptų pasirodo, 
kad tasai daktaras Ęnspa- 
chas buvo Prancūzų šnipas, 
informuojąs juos apie Vo
kiečių pavojų, apie jų slap
tą ruošimąsi pulti Francių, 
etc., -4 žinoma, visą tai pra
simanydamas, visa fabri
kuodamas. Bet frąncuzai 
mokėjo jam už tas “infor
macijas” didelius pinigus ir 
gvoltu rėkė, kad Vokiečiai 
pasaloms ruošiasi ją smaug
ti. Tuo išdalies gal pasiaiš
kina visa Prancūzų isterija 
ir visas jų nusistatymas 
prieš Vokiečius.

Dgo P. Grigaičio 
sveikata.

Draugams nuolatos teiraujan- 
ties laiškais pranešame, kad 
Naujienų redaktorius d. P. Gri
gaitis, kurį sunki 'liga — influ- 
enza ir dalinis plaučių uždegi
mas — buvo paguldžiusi ir iš
laikiusi lovoj keletą savaičių, 
dabar jau sveiksta. Liga betgi 
stipriai pakamavo, ir nors dabar 
jis vaikščioja, bet kurį laiką tu
rės dar pasilsėti ligi galėš grįž
ti prie sunkaus redakcijom, dar
bo. /<

Tarptautine Socia
listu Vienybe

Morris HiHųuit.

Šito mėnesio pradžioj įgalio
tieji “'kraštutinio radikalaus” 
komunistų Internacionalo at
stovai, Antrojo Internacio
nalo partijos ir Vienuos Darbi
ni n'kų Vienybe, susidedanti iš 
socialistų vidurinių partijų, su
siejo Bortine reichstago troboj, 
apsikeitė gražiais ir negražiais 
sezono žodžiais ir išsiskirstė 
su bendro veikimo programų.

Programas anaiptol nėra 
platus. Jis susideda beveik tik 
iš denmnstracijos pasauliniu 
plotu prieš reakcingas Genuos 
konferencijos kryptis. Bet 
daug reikšmingesnis konferen
cijos žingsnis buvo paskyri
mas bendro vykinamojo komi
teto uždaviniu sušaukti visų 
socialistini ų Internacionalų 
kongresą, b'-hio tarpu žiūrėti, 
kad nebūtų susikirtimų tarp 
besivaržančių socalistinių ir 
komunistinių partijų.
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darbininkų reikalavimas ir 
verčianti įtemptos pasaulinės 
klasių kovos jiega gali nušluo
ti kliūtis nuo tikros ir pilnos 
vienybes, tako anksčiau negu 
dabartinė padėtis leidžia tikė
tis. Nors pradžia silpna ir abe
jotina, bet ji yra pradžia.

Apierikos socialistai nėra 
tąip tiesiai ir giliai susirūpinę 
Benlinipės konferencijos sėk
mėmis, kaip jų draugai Euro
poje. Jiems socialistinių ir ko
munistinių partijų veikimas 
reiškia Simonytę darbininkų 
frontų prieš kapitalistus. Jung
tinėse Valstijose silpnos, socia
listų partijos vienybė su dar 
silpnesnėmis komunistų grupė
mis net jei ji butų galima, ne
daug ką gero duotų. Svarbiau
sias Amerikos socialistų Reika
las yra “suvienytas frontas” su 
Amerikos darbininkais.

Bet Jungtinių Valstijų socia
listai, nors ir nėra gyvai lie
čiami pirmojo žingsnio linkui 
visų socialistų bendro veikimo, 
jie anaiptol nėra šalti to judė
jimo aigai. Organizuotas Ame
rikos socializmo judėjimas 
nors ir nežymus dabar yra, vis
gi Amerikos socializmas yra 
tarptautinės socialistų špunt
uos narys.

T ar p tautiniai 
Finansai

Anglijos ekonomininkas maj. 
C. H. Dengias v Londono laik
raščių pranešimais yra pasakęs, 
kad “už kelių metų pasaulio 
finansus kontroliuos mažiau 
negu dešimts žmonių.” Majo
ras veda kovą už kredito suvi- 
suomenijimą. Dabar, anot jo 
pasakymo, pasatilio turtus val
do mažiau negu 100 žmonių. , 

Paklaustas apie pasaulio pi
niguočių vardus, maj. Douglaę 
pasakė:

“Pirmutine yra Morgano 
firma su susijungusiomis įstai
gomis, Jie vaido turtus ne tik 
Amerikos žemyno, bet ir di
džiumos pasatdio dalių.

•Trancijoje yra Louis ILou- 
cheur, kuris turi labai svarbius 
indėlius didžiuose bankuose ir 
plieno korporacijose.

“Bazilius Zacharov* graikas, 
kuris kontroliuoja ginkluotes 
grupę ir taipgi yra baisia galy
be ban'hininkybčs pasauly.

“IJugd Stįnnes valdo . finąn- 
sfiię didesnes Cen-t rali nes Eu
ropos dalies politiką.

“■Didžiojoj Britanijoj lordas 
Inchcape daro dideles intakos 
šiandien į bankininkų ir laivų 
savininkų pasaulį.

‘‘Gal mažiau negu 100 žmo
nių veikia kaipo mano pami
nėtų žmonių ir įstaigų vadai ir 
leitenantai. Jokia valdžia nega
li įsteigti jokios finansinės po 
litikos negavus pirma suli-ki- 
mo bent kaikurių jų.

Amerikos socialistams šitaip 
padarytos paliaubos buvo la
bai netikėtu dalyku. Jos įvyko 
vidui smarkių ginčų ir aršių 
partinių vaidų 'beveik be pe
reigos ar prip£ąng9$ irt visų la
biausia — įnešimus paduota 
Maskvoj. KomUnistų Interna
cionalas, kuris ti'k vakar ipąs- 
kelbė, kad proletarinės revo
liucijos šventa priedermė yra 
skaldyti proletarinės jiegos ir 
jam puikiai pavyko suskaldyti 
socialistinės pasaulio partijos, 
savo charakteringa neapykan
ta nuosakumui staiga pareiš
kė “suvienyto fronto” evange
liją ir išdykusio -vaiko nesupai- 
somybes reikšmėj pradėjo dė
ti į krūvą šukes brangaus in
do, kurį jis tik ką be reikalo 
sudaužė.

Kelias didžiųjų“ pasaulio so
cialistų jiegų susivienijimui ši
taip atsidarė, bet butų pavo
jinga save apgaudinėti manius, 
kad eiga linkui taip labai pa
geidaujamo tikslo dabar bus 

švelni ir netrukdoma. Taria
mas susitaikymas yra perdaug 
staigus, kad jis galėtų būti 
tikras. Broliažudybinių vaidų 
žaizdos dar neužgiję, pažiūrų 
skirtumas dar per daug didelis 
ir savutarpinis nuoskaudos ir 
pasipriešinimo jausmas yra per 
daug gilus ir aštrus, kad gali
ma butų pilnai ir be atsargu
mo pasilduoti augštesniam vie
nybės ir solidarumo reikalui. 
Pas J^uropos socialistus esa- 
midfhų-imo, kad staigus komu- 
ni$fij įbigeidjmas proletarines 
Vienybės ne visai yra nuošir
dus, kad didžiumoje tai yra tik 
maniebrai nykstančią Mask
vos įtaką ir svaibą išgelbėti. Ir, 
nelaimei, Įtarimas, regis, yra 
per daug gerai pamatuotas. 
Komunistų Internacionalo vy
kinamasis komitetas pasirūpi
no paaiškinti, kad socialistų 
judėjimo vadų “nušvietimo” 
politikos, vadinas, niekinimo ir 
šmeižimo politikos nebus išsi
žadėta ir kad tikruoju “ suvie
nyto fronto” tikslu yra vedi- 
pias socialistų darbininkų į 
komunistų stovyklas. Maskvos 
Internacionalas taipgi mano 
toliaus organizuoti komunisti
nes “užmazgas” unijose, vadi
nas, palaikyti vaidų ir nesutiki- 

> inų gymulius darbininkų « eko
nominiame judėjime.

Bet nežiūrint visa to Berlino 
konferencija gali būti naujos 
ir geresnes eros pradžia tarp
tautinio socialistų judėjimo is
torijoje. Abejotini motivai gali 
duoti dideles sėkmės; gud
riems menininkams yra pavy
kę iššaukti dvasias, kurių jie 
paskui negalėjo nusikratyti. 
Daugumui, jei ne didžiumai tų, 
kurie ♦ atvyko į konferenciją, 
gal tikrai norėjos /socialistinės 
vienybės ir didėlės minios sto
vinčios užpakaly jų visų be 
abejo norėjo jos. Didėjantis

“čia svarbu yra ne tiek tur
tas, kurį šitie žmones atskirai 
ar krūvoj valdo, p strateginė 
pozicija, kurią jie įstengia pa
laikyti. Z

“Jie kontroliuoja kreditą 
kas savo srityse, gali duoti jį, 
ar neduoti ir lobiu būdų sulai
kyti, ar palengvinti daiktų ga
mybą ir paskaidą.

“Šita galybe jacatolydžio 
koncentruojama į mazo^r-guj> 
pčs rankas su ta išeiga, kad vi
sos pramoningu šalių energi
jos mažne pagal norą galima 
parkreipti tokiam tikslui, kuris 
yra pageidaujamas turintiems 
šitą augščiausią galybę.

“(Labai dažnai valdžios būva 
tik politikos pildytojois. Jos 
nustatymo galybė gludo finan
siniuose reikaluose.

“Jokia valdžia negali ilgai 
būti tarnyboje, jei atsjtinka 
didelis nedarbas, o finansinės 
galybes visuomet gali sukelti 
nedarbą, s neduodamos kredito.

“Dabartinis pasaulio platu
mo sunkmetis be abejo paeina 
nuo kredito sulaikymo iš fi
nansininkų pusės, kurie užsis
pyrė paklupdytL darbininkus 
ant kelių.”

Prof. Soddy, žymus Oxfordo 
universitp mokslininkas sutin
ka -su maj: Douglas pažiūro
mis.

................ - - - »-------

LS.S. Reikalai
Mokesčių klausimu.

Paskutine ISociailistų Parti
jos Nacionalė Konvencija Gle- 
vdla.nde, O. nutarė padaryti 
mokesčių reformą partijoje — 
sumažinti nariams duokles. Iš 
to Partija, be abejo, susilauks 
gerų posekmių, pradės dau- 
giaus narių rašytis^

Taip pat ir (L. S. Sąjungoje 
reikėtų padaryti šitą mokesčių 
reformą; reikėtų sumažinti 
mėnesinės duoklės iki 25c. Na
rinių mokesčių sumažinimas 
yra būtinai reikalingas, darbi
ninkų uždarbiams vidutiniai 
sumažėjus vienu trečdaliu. 
Daugelis buvusių gerų sąjun- 
giečių gal dėlto tik ir nestoja 
į Sąjungą, kad mokesčiai yra 
dideli. Nemaža yra tokių są- 
jungiečių, kurie po LSS. per
siorganizavimo darbavosi mu
sų tarpe apie metus laiko ar 
daugiau, pasitraukė sakydami, 
kad jie mokėdami po pusę do
lerio į mėnesf jokios §au nau
dos iš to nemato.

Žinoma, > ne visi taip sakė, 
bet kad tokių buvo nemažas 
skaičius, itąi yra faktas. Ir da
bar esantieji organizacijos na
riai, kiek man teko patirti, nė
ra patenkinti dabartiniu mo
kesčių augščiu.

Tatai aš čia ir norėčiau pa
raginti draugus sąjungiečius, 

kad jie apsvarstytų mėnesinių 
piokesčių klausimą. Mano nuo
mone to darbo tuojaus turėtų, 
imtis Pildomasis Komitetas. 
Visų pirma P. Komitetas tupė
tų susižinoti su Soc. Partijos 
Centro Komitetu feįeraęjnhĮ 
narių mokesčių klausimu. Pil- 
domasis Komitetas turėtų 
stengtis paliuosuoti LSS. nuo 
mokesčių mokėjimo Partijon 

tam tikrą laiką iki LSS. 
sustiprės nariais ir finansais. 
Paskui mes vėl pradėsime mo
kėti S. P. duokles taip kaip ir 
lig šiol kiul mokam. Tas tuo 
tarpu būtinai yra reikalinga. 
Taip pat reikalinga kiek galint 
sumažinti mokestis, jei norime 
sustiprinti L§S. nariais.

Bostoniečių ir apielinkės so
cialistų konferencija, kur buvo 
laikyta gcg. 1 d., š. m. išreiškė 
norą, kad mękesčiai butų su
mažinti net iki 15c. Mano nuo
mone toks numažinimas butų 
Įier didelis; bet gerai butų nu
mažinus iki 25c. Gal būt, kad 
ir su 15c. mokesčio galima bu
tų išlaikyti organizaciją, ypač 
dabar, kuomet mes nei organo 
neturim, bet tai visgi per ma
ža.

DSS. P. K. turi be atidėlioji
mo šitą klausimą išspręsti; 
kai]> jis bus atatinkamai iš
spręstas, tai if musų organi
zacija sustiprės. Organizacijos 
stiprumas mutns turi rūpėti 
ypatingai dabar, kuojnet mes 
matom savo pozicijos teisin
gumą. “Tą mato mnc tik mes, 
bet ir daugelis kitų žmonių, 
kurie dabar stovi už LSS. ri
bų.

Mažink i m mokesčius ir di- 
dinkim organizaciją.

Pitd. Komitetas turi pakal
bėti apie tas kuopas, kurios iš- 
anksto turi nusipiikusios nari
nių mokesčių ženklelius — ar 
jie bus galiųia įlipiuti nariams 
į knygutes vietoj naujų ženkle
lių, ar ką daryti. Tokių kuopų 
esama; jų nariai galėtų nemo
kėti ccntran po kokį pusmetį 
ir būti nariais.

Songaila.

Partijos Žinios 
. - •

SOCIALISTŲ PARTIJOS DE
LEGATŲ SUSIRINKIMAS.

Gegužio 14 Socialistų Parti
jos name (220 So. Ashland 
blvd.) įvyko Cook Countės So
cialistų Partijos delegatų su
sirinkimas. Susirinkimai buvo 
skaitlingas. Visi susirinkę de
legatai gyvai ir rimtai svarstė 
einamuosius partijos reikalus. 
Prisiminus apie Socialistų Par
tijos konvencijo-s nutarimus 
Clevelande visi delegatai buvo 
tais nutarimais užganėdinti.

šiame delegatų posėdyj tarp 
kitų klausinių buvo svarstoma 
gautas laiškas nuo taip vadina- 
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mos Darb. Partijos, atskalos 
Komunistų Partijos. Sekreto
rius tos partijos savo laiško 

i kreipėsi į Socialistų Partiją ir 
kvietė • ją į tdip vad’inaiiię 
'bendrą frontą. Tuo klausimu 
tarpe delegatų kįlo įvairių 
klausimų ir buvo išreikšta 
įvairių minčių, kad 
Jungi. Valstijose yra tiktai vie
na politinė darbininkų partija
— Socialistų Partija. Ir jei kas 
nori politiniai veikti lai ateina 
ir prisideda prie' Socialistų 
Partijos. Be to dar pasirodė, 
kad tos Darbininkų Partijos 
Veikėjai yra dideli begėdžiai. 
Jie savo laiške kviečia Sociali
stų Partiją į bendrą frontą, o 
tuo tarpu savo organe “Voice 
of Labor” niekina ir šmeižia 
Socialistų Partiją kiek tik ga
lėdami. Su tokiais nesąžiniš- 
kais veikėjais Socialistų Parti
ją niekados negali dėtis ir ne
didės. 1

Tas laiškas, kaipo doku
mentas t nepaprasto nachališku- 
mo ir begėdiškumo, paliktas 
Cook Countės Socialistų Parti
jos archive.

Socialistų Partija turėjo įs
teigusi Presos Fondą. šiame 
delegatų susirinkime buvo pa
keltas klausimas, kad tas fon
das butų perduotas Chicagos 
Socialistų Savaitiniai)) lai k ras- ‘ 
čiui “Socialist”. Taigi nutarta • 
25 nuos. to fondo skirti d«l 
Chicagos “Socialist’V Reikalui 
esant bus ir kiti pinigai tam 
laikraščiui perduoti, \ kad su
stiprinus laikraštį finansiškai 
ir pradėjus išleklinėti jį po du
— tris kartus savaitei, o pas
kiau ir kąsdieų. žodžiu, eiti 
prie dienraščio.

Iš viso galima pastebėti, kad 
pas sociailistus jų taktika dik- 
čiai surimtėjo ir socialistai pei
kia grynai socialistinį daąbą. 
Iš to tik reikią paskjžiąugti. 
Tie elementai, kurie norėjo vi
sai suskaldyti Socialistų Parti
ją ir dabar dar stengiasi kiek 
tik galėdami jai pakenkti pa
tys neteko jokio užsitikėjimo 
darbininkų miniose. O tuo 
tarpu socialistų taktika pasi
tvirtino ir Socialistų Partija 
lieka ištikimiausia darbininkų 
politinė partija. —Socialistas.

Lietuvos Socialdemo- 
7 kratams.

Rinkimų į Lietuvos Seimą 
kampanijai vesti.

AUKOS.
Netik ,chicagiečiai, bet ir ki

tų kolonijų musų draugai pra
deda atsiųsti aukų Lietuvos 
Sociaidle)iiol<ratan)s. Tai yrai 
laibaiIgerajs apsireiškimas. Kiek’ 
vienas musų draugas turi pasi
darbuoti kiele tik gali, kad kuo- 
daugiaųsiai surinkus aukų Lie
tuvos Socjaldenuykratanis rin
kimų kampanijai.

Prisiuntė ir pridavė aukų:
iJLJetuvos . Ukėsų Politinis 

Kliubas, |Watorbury, ępnn. pet 
A. Šeštakauską $25.00.

K. Navickas, Chicago $2.00. 
|LSS. 81 Kuopa, Chgo $30.00. 
V. 'Petrauskas, iChco $3.00.
F. Salascvičius, \Vaterbury, 

Ccnn. $25.00.
Viso $85.00.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius^

Klaidos pataisyjnas.
Naujienų 111 nuin. ]>a skol

ine aukų surinktų LSS. VIII 
Rajono prakalbose Mildos salėj 
nepaminėta auka Onos Banie
nės kuri aukojo $1.;

Redakcijos Atsakymai.
A. B. Strimaičiui, N. Y. City. 

•— Naujienos mielai duoda vie
los kiekvienam atsakyti į opo
nentų padarytus priekaištus, 
bot negali pavesti savo ištisų 
puslapių ilgiausioms istori- 
jonis, užpildytoms daugiau 
asmeniniais niekinimais ir in
sinuacijomis, negu faktiniais 
dalyko . parodymais. Atsaky
čiai turi būt trumpi ir to thc 
point, o ne asmeninės istori
jos.
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paaiškinimas. I
HULLDOG BLUE

AMSTERDAM, N. Y.

Ir šis ir tas.

LAZURKOS
Dabar geriausios

Chicagos jungtinio tvarkymo 
komitetas prašo savanorių pa- 

taipgi I sižadėjusių rinikti parašus po 
miruJ peticija prezidentui Holdingui 
karei- Tautos Amnestijos Pieną, šeš-

už (Lietuvos tadienį geg. 20 d. susieiti liuli

Amsterdamo lietuviai 
rengiasi paminėti savo 
siu$ gimines ir lietuvius 
vius, žuvusius 
laisvę ir nepriklausomybę, ge-l Hausej, 8 vai. vak. penktadie-
gužes 30 d. Tą dieną Amerika nį instrukcijų gauti, kaip rink- 
ir kitos šalys paskiria mirusių ti parašus vietose, 
giminių ir pažįstamų kapams Tame susirinkdme 
puoSti. Lietuvių kapinės ir ru- komitcto pirmsJt5 
smų yra <kaug palaidota, bet aš Branstetter Fenimorc 
nežinau, ar jie kartu su lietu
viais dalyvaus šitame apvaik- 
ščiojime, ar ne. Musų 
nas norėjo įtaisyti net

Gertruda 
ir rast i - 
išaiškins

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegų.

Ar gali atspėti
1OOO mįslių?

Dabar turi tą progą

klebo- 
lenkiš- 
bažny- 
tas jo 

jie su-
čioje, bet parapijonams 
sumanymas nepatiko, 
kėlė didžiausį protestų prieš tai 
ir klebonas turėjo jiems nusi
leisti. ‘'

Pas mus, Amsterdame, pra
dėjo darytis stebuklai. Kas sep- 
tintad.iems pas bažnyčios du
ris išeinantiems žmonėms dali
nama dykai laikrašč’ .* “Drau
gas” ir “Darbininkas.” Žmo
nėms tiesiog brukama šitie 
laikraščiai į rankas ir pinigų 
visai nereikalaujama iš jų. 
Man labai nuostabu yra, kaip 
tos mlakcijęK gali tą padaryti. 
Gi jos turi užmokėti darbinin
kams už surengimą tų laik
raščių ir taipgi apmokėti visas 
kitas, lėšas — iš kur jos ima 
pinigus? Iš dangaus jų tikrai 
aiegauna, todėl reikia manyti, 
Kili joms kas duoda,- ar 
randa kieno pamčsta. Kaip 
nebūtų, bet man visgi tas 
rodo dideliu stebuklu.

jos 
ten 
at-

Antanas Kasparunas nupir
ko rakandus nuo kito žmo-

kur rakandai buvo, sumanė 
savo tvarką padaryti. Betvar
kydamas ant lentynoj rado die- 
vomuką stovint. Paėmęs ją pa
vartė ir, nematydamas, kad jį 
butų jam reikalinga, nukrauste 
ją nuo ten, kad išdarius vie
tos kitiems daiktams padėti. 
Tartuni jis čia nieko bloga ne
padarė — jis ją nupirko ir su 
ja 'kaipo su savo daiktu galėjo 
daryti, 'kas jam tinka. Taip jis 
bent manė. Bet jis apsiriko. 
Prieš tą jo pasielgimą smar
kiai užprotestavo — žinoma, 
ne dievomulka, o jo kaimynai, 
pamatę, kad jis svetimus die
vus meta laukan. Vienok kokią 
tiesą turėjo prie tos dievomti
kos kaimynai, nesuprantu.

Pas mus, Amsterdame, vie
nas žmogelis bepraktikuoda-j 
mas su munšaines virimu išra
do būdą labai pigiai ji pasida
ryti ir gerai uždirbti. Budas 
labai paprastas: jis’ apvaikščio- 
ja visas išmatų vietas ir iš tų 
išmatų prisirinkęs bananų ir | 
apelsinų 
munšainę;
o

įpynų verda sau 
pigus padarymas, 

žmones vis tiek nuperka ir 
išgeria. Nesenai sausieji agen
tai užtiko jį beverdant ir teis
mas liepė jam užsimokėti už 
tai kelis šimtus dolerių. Bet 
tas jam nei už ką. —J. A. N.

Tel. RockWell 5873.
GASSNER & Ab 

Malioriai ir puo
Artistiškai sienų 

mui iš vidaus ir lauko. Dirba
me naują ir seną darbą viso
se miesto dalyse.

3259 Ogddn Avė., Clūcago.

SHUL 
jai 
išpuoši-

KRAUJO CELIŲ SERUM
Atliekame Chicagoj veltui Specia

liai Serum padarytas ir teikiamas 
kiekvienam ligoniui, kenčiančiam di
delį kraujo spaudimą, reumatizmą, 
aenimia, giles ir žemą- gyvumą visai 
veltui.

Vienas Serum visiškai paliuosuoja. 
Padidina spėka — naują gyvastį gy
vumą, galima atsiekti padauginus 
kraujo celes.

BJood Cell Serum Laba*ntories
7th floor Rolianco Bldg.
32 N. State Street, City

Tel. Dearborn <p5u.

ni-n’ke Rožė lWeiss 
programo smulkmenas.

Yrą labai svarbu, kad visi 
dainuotojai susirinktų liuli 
Hausėj. Bet jei kuris savano
ris negalėtų atsilankyti, tai jis 
ar ji bet kokią dieną tarp 4 ir 
6 vai. vak. gali pasimatyti su 
Rože Weiss, Amerikos Moterų 
Drabužių Siuvėjų ofise, 29 N. 
Wells gat. ir nuo jos gauti in
strukcijas. P-lė VVeiss tomis 
valandomis galima pasiekti te
lefonu Main 4392. K

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, neįu papras-1 
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge? 
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

■< 
Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską 
pasakoja.

?
>

Atminkis kas tai?
> , I ................

Lindau į uolą ir akmeni, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motina. —

?
Atminkis kas tai?

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietavon pei mm 
40 cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
Statę Bank—

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

(Apgarsinimas)
SAUGUS KŪDIKIAMS 

MAISTAS.

Užtikrinsi savo kūdikiui ilgą 
ir laimingą gyvenimą, jei tik 
duosi jam Eagle Brand, tame 
laike, kuomet jūsų pienas nėra 
geras. Bordeno Eagle Brand 
Pienas švarus, saugūs ir paran
kus maistas, kuris yra prireng
tas ypatingai kūdikiams. Leng
vai prirengiamas davimui ir ga
tavai sumaltas, kaip ir jūsų pa
čių pienas.

Šiame laikraštyj, laiks nuo 
laiko matote pagarsinimą Bor
deno Eagle Brand Pieno, kaipo- 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Išskirpkitc pa
garsinimą ir pasiųskite jį The 
Borden Company, New York, o 
jie prisius veltui tą knygelę, ko
kios jų norėsite, su nurodymais 
jūsų Kalboje Penėjimo* kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knyjrą, kurioje yra 
paaiškinimai,, kaip pataisyt gai^ 
dų maistą $u Eagle Brand. Pa 
minėkite žodžiais, kokios kny 
gėlės norite. 1 A

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON.

Didžiausiš Ekskiuršinas iš 
Chicagos iki Kauno.

Lietuvos Maiste Bendrovė 
rengia didžiausią Ekskiuršinjp 
Specialiai vagonai iš Chicagos į 
New York (vien dėl lietuvių). 
Iš New York birželio (June) 
13 d., 1922 ant didžiausio laivo 
Aųuitania iki Piliavos su 2 pa
lydovais iš pat Chicagos, kurie 
patarnaus visoj kelionėj. Gali 

1 važiuoti moterys su vaikais, vai
kai be tėvų, visiems bus suteik
tas patarnavimas iki pat vie
tos. .N|

Tai bus linksma ir saugi ke
lionė į Lietuvą. Kurie norite 
saugią ir linksmą kelionę turėt, 
tai tuojaus užsisakykite vietą 
per Lietuvos Maisto Bendrovę 
10715 Michigan Avė., Chicago, 
Illinois.

Kurie važiuos per Lietuvos 
Maisto Bendrovę birželio 13 d., 
tai visas patarnavimas bus dy
kai.

jlche?
, V'. M 

f Kuomet kenti 
gaivus skaudėjimą 

strėnų skaudėjimą 
dantų skaudėjimą 

neuralgijos
Arba kitokį skausmą, 

mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stops

. Contaln no hąbit-forminu druga 
Havo you tried Dr. Milės’ Morvine?

Auk vuur Drutjyist

BUUDOG BLUE ®
Prašyk savo groserninko Bull Dog 1 

lazurkų. . < -■ IS?7 CvUtlazurkų. .

J. L. PRESCOTT CO„ 
Niew York

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

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

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

PRANEŠIMAS
kad perkėliau ofisą į naują vietą, kur 
atliksiu savo darbą geriau, kaip pir
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

DR. VAITUSH, O. D.
Uetavte Akių SpeciaButai

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių — vienoj di
delėj knygoj vardu

MĮSLIŲ KNYGA
šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir. todėl 
MJSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MIS* 
LIŲ KNYGA ne vienų sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

■ 7 Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Vertė Neinkainuojama

Del savo smagumo 4r dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsda
mas $1.00 j Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:

T. Putintum 5482

AKUSERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kj laike ligęs.
10929 S. State St,

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd Si. 

Tel. Prospect 8466

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės Marosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skla

ida, tuomet reikalaukit akiniu. <

John J. Mana
Akinių specialistas

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas Ifinop. gatvės.

Ant trečio augšto viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nediliomis nuo 9 r. iki 12

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. * Morgan Si. 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte

Ir nuo 5 iki 8 vakaro
-■■■■■ I —--------

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, .atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su ‘elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali Atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. V

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10. iki 1 p. p. 
1545 W<est 47th St.

NAUJIENOS
A

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.)

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

- ■ ■■ .
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Circlėt pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Circlet. Sizes34t?48, 

Nomo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dop’t M.

I500

LIETUVIAMS
t

a NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip 
, kaip duona, be kurios negalima apseiti.

Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.

(jf Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei
kaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.

Fine for Lumbago ©
Musterole drives pain away and 

brings in its placc delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, vvhite ointment, made 
with oi! of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
better than a mustard plastės

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymų.
Siųskite pinigus krasos , 

ženkleliais.

Kaina tik 10c

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsar
gos užtikrinimą.

Mes'esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kolq tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

NAUJIENOS
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 S. Halsted St. Chicago, III
1 . < '

Telephonas Boulevard 9663
Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 

nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

S*SSfilHMftH»LWSBBBBISB»BfiB8EISSSKSSSBB8SSSIKB8»IUS»£s!
L

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS; 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą no No.

6208 W. Harriaon St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—f 

vakare išskiriant nedėldienius.

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 

Nediliomis nuo 9 iki 42 ryte 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

<8259 So. Halstetj St., Chicago.
... . 1?

Telephone Yards 6834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 S'o.'IIplĖited St. 
Chicago, Iii, 

Ofiso Valandos: 6—8 vak, 
Tel. Boulevard 5913 

Residoncijps Tel. Boulevard 1041 !

4 i

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.
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Lietuviu Rateliuose
AUKOS BERŽINIŲ PADEGĖ

LIAMS.

Pranešimai! JIEŠKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

SAUSINS VISOMIS PRIEMO
NĖMIS.

Nori kutinai apsausinti Chi
cagos miestų. Netik Chicago, 
nerimą apsausinti visą valsti
jų. Mat pastaruoju laiku Chi* 
cagoj ir įos apielinkėj 
‘*<!rėgna” ipasidarė.

ProhJbicijo'3 įstatymo vykin
tojas |L. (i. Nutt jau atvažiuoja 
Ghicagon iš Washingtono. Jis 
čia ves ir tvarkys visų “sausini
mo” darbų.

labai

ir sa-

laikinai Chicago “apsausins.” 
Jis čia turės didelį būrį agen
tų.

ARTISTO $15,000 VERTĖS 
KURINIAI DINGO.

Adolph Beilin, 439 N. La ra
inio gat., pranešė policijai, kad 
iš jo namų dingę > du tapybos 
kuriniai, 15,000 dol. vertės.

Beržinių kaimo, Klovainių 
valsčiaus, padegėliams šelpti 
aukavo: Vyskupo Valančausko 
Pašalpos Draugija 15 dol., jos 
nariai - G.G5 dcil.; J. Būnan
čius 10 dol.; po penkis dol.: 
J. Januševičius, J. Lukušiunas, 
M: Biuikuniutė, Bridgeport 
Furniture Co., V. B. Jucius; A. 
Mutekaitis, P. ^Simonaitis; po 
uu doleriu aukavo: J. Riniku- 
nas, A. Dovidauskas, M. Jarcc- 
kis, P. Prunskėtis, ’L. Kučins
kas, J. Zakarauskas^ J. S. Ba- 
rnančionis; po dolerį: T. Ru
na ličiu te, M. Runaučius, V. 
Būnančius, K, Stąlkauskas, F. 
(iluobis, P. Ranioškus, J. Le
pius, J. fLaizina-j, P. Mažeika, 
S. Nainunšauskas, J. Kuodis J. 
Kazlauskas, P. Nevarnakštis, 
S. Katauskas, K. Ve’nskus, S. 
Masonas, A. Kvedaras, J. Skru-. 
zdis, J. Martinkus, J. Masels- 
kis, K. Balnarauskas, K. Bakas,

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
VAIKĄ.

Adolph Hocrerio 3 metų am
žiaus vaikas netoli nuo savo 
namų, South Chicago Hcights, 
nubėgo ant Chicago ir Intcrur- 
ban gelžkelio pasibėginėti. 
Traukinys atbėgęs vaiką ant 
viotes suvažinėjo.

PLĖŠIKAMS TEKO $30,000.

sto sales, susprogdino dinaini 
tu saugiąją šėpą ir 
apie 30,000 dbl. Saugiąja 
taip tykiai susprogdino, 
niekas nei just nejautė.

išsinešė
šėpą 
kad

PRIIMINĖS VAIKUS POLICI
JOS NUOVADOSE.

Nori palengvinti motinoms, 
kmios yra priverstos eiti į 
dirbtuves užsidarbiauli ir turi 
prižiūrėti mažus kūdikius na
mie. Policijos nuovadose nori
ma įrengti vietas, kur 'motinos, 
kurioms bus paranku, eidamos 
darban galės palikti savo kūdi
kius ir eidamos iš darbo namo 
juos vėl pasiimti. Per dien vai
kus prižiurus tam tikros slau-t

nuovadose 
priimami: 

Park, 
Crossing,

Šiose policijos 
bus maži vaikai 
Wabash avė., Hyde 
Wcod!a\vn, Grand
Bumside, South Chicago, Fi'l- 
more, Austin, Shakespeare, 
Cragin, Irving Park, Sheffield 
avė., Town Hali, N. Bobey 
Summerd'ale. 

♦ r »

sieda, J. Urbas, V. Mažeika, 
J. Maskoliūnas, F. A. Andrius, 
J. Rastutis, V. Ivanauskas, P. 
Kcdainis, M. Viršuiaitė, K. Ju
zumas, K. Artmunavičius, V. 
Simonaitis, J.' Adomaitis, M. 
Bucnis, J. Vin&polis, K. Masel- 
skis, P. Galvėdis, A. Juknis, B. 
Naukžemis, J. Lukusevich, J. 
Dovid'auskas, J. Kazlauskas, K. 
Židonis, J. Legeikis; K. Nesevi
rius — 75 centus; po pusę do
lerio: B. Mokdauskas, R. Jure
vičius, J. Petrauskas, A. Janu
lis, 1>. Hičas, J. Jozaitis, J. 
Puidokas, M. Gužas, B. Juknis,
J. Alakunienė, J. Niedvan 
Blumbcrg, P. Šidlauske 
Miknius, K. Dovidauskas, 
Matuzevi&iute, K. IVIaiti 
čius, j. Zulis, A. Urbonas, J. 
Rabicas, A. Karoza, A. Nage
vičius, K. Staponaučius, P. 
Masiulis, F. Kazamikaitis F. 
Vertikus, A. Maselskis, P. Gic* 
kauiskas; J. Jusis — 45, ir J. 
\ enskus — 26; po 25 centus:
K, Glibaučius, P. Krikščiūnas, 
S. Pocius, A. Juknis, O. Lapie
nė, S. Daunoraitė, K. Baitulie- 
nė; Liet. Ncprigulmingo Kliut 
bo nariai per St. Rimkienę: S. 
Rimkunas — 1 dol.; po pusę 
dcil.: J. Slandis, A. žemaitaitis, 
A. Staniulis, J. Staniulis, A. 
Sandarga, K. t'kelis; K. Juzinas 
— 30; ipo 25 centus: A. Pet
raitis, A. šapulis, K. Grygas 
K. Paulauskas, P. Giedris, a’ 
(sclmis; J. Kulis, A. Augusti- 
navičius, S. Jar’ckevičius, F. 
Stalkauskas, J. Strymas, A. 
Jablonskis, M. Burte, G. Mika- 
laitis, J. Baltrus, M. Matulau- 
skas, J. Slėnis, F. Brazas — 10 
ir šiaip. 9 centai.

II

ir

SUVAŽINĖJO MERGINĄ.

Miss. Ilclen Richardson
Evansville, Wis., atvažiavo 
Chicagon kai kurių daiktų nu
sipirkti. Kanape Wells ir 
Adams gatvių trokas ją užva
kar ant vietos užmušė.

iš

VĖL VIENA ĮSTAIGA SUSI-j 
BANKRUTIJO.

Hool Boalty Company, 111 
N. Dearborn gat., susibanikru- 
tijo. Jos kreditoriai atidavė ją 
į resyverio rankas.

’ A. t A.
MYKOLAS ANDRULIS

Persiskyrė su šiuomi pasauliu ge
gužio 15-tą dieną, 1922 metuose, 1:30 
valandą po piet, turėdamas 38 metus 
amžiaus. Paėjo iš Benėnių kaimo, 
Pašvitėno parapijos, Šiaulių apskr., 
Kauno rėd. Amerikoje^ išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nubudime 
mpterį, Oną Andrulienę, dukterį, Sta
nislavą 14 metų ir sūnų Julijoną 8 
metų. Taipgi paliko dar du broliu 
Amerikoje ir vieną Lietuvoje. Lai
dotuvės atsibus 19 d. gegužio, 9 vai. 
iš ryto* iš namų 933 West 33rd St. 
iš švento Jurgio bažnyčios ant 
Bridgeporto Į)Šv. Kazimiero kapines. 
Kviečiame Visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę: Ona Andrulienė
duktė Stanislavą ir sūnūs Julijonas

Lietuvių Tautiškų kapinių 10 m. 
sukaktuvių apvaikščiojimas įvyks' 
geg. 30. Visos Chicagos lietuvių1 
draugijos .kviečiamos apvaikščiojirae 
dalyvauti. — J« Katenas.

S. A. L. Ex-Kareivių antra kuopa 
laikys savo mėnesinį, susirinkimą 
geg. 17 d. 8 v. v. 1750 So. Union Av. 
ir 18 gatve. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstyti. — Valdyba.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
įvyks gegužes 28 d., Naujienų name. 
Kuopos priklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus.

Rašt. Ant. Grcbelis.
t

“Birutės” metinis susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti šį vakarą, ge^?. 17, 
bus laikomas ketvirtadienį, geg. 25, 8 
v, v., I'jelloivship salėj./*

■ Rytoj, geg. 18, Mark\White saloj į- 
vyks “Birutės” generalM repeticija. 
Visi nariai būtinai atsilankykite.

—Valdyba.

DrrfUgystė Meilė Lietuvių No. 1 
nusprendė, kad laiko šešių mėnesių 
butu nauji nariai priimami dykai —- 
be jokio įstojimo. Todelgi, visi tie, 
kurio?nunoto bei norite būti virš mi
nėtos Dr-stčs nariais pribukite bile 
vien4 žemiau pažymėtą dieną į mu
sų Dr-stčs susirinkimus, kurie laiko
mi po pirmai jcas trečią scredą. Se
kamas susirinkimas įvyks gegužio 17 
d., 8 v. v., 4501 So. Paulina St.

, — Rašt. K. Vėlius.

Socialistn Partijos Press Pikniko 
t'kietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.’

ASMENŲ UESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO PRANO 

Pctreikio. Iš Lietuvos paeina, Abo- 
kų kaimo, Lieplaukės parapijos, Tel
šių apskr. Amerikoj gyvena apie 18 
metų. Paskutiniu laiku gyveno Mo
line, III. Girdėjau, kad yra miręs. 
Malones kas nors man apie tai pra
nešti, busiu dėkingas. K. Petreikis, 
661 W. 14 PI., ChiCago, III.

JIEŠKAU DOMININKO 
kaus, Telšių apskričio, Tverų 
pijos, Kiiiunėnų kaimo, 
atgal gyveno Chieagoj. 
bų reikalą.
Pranciška Toliene, 20f) E
Chicago, Kensington, 111.

MIC- 
para- 
metai 
svar- 
kitas

Keli 
Turiu

Jis patst ar kas — ■ • <i«-
116th St.,

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės be vaikų, nuo 20 
iki 30 metų. Aš esu 30 m. vaiki
nas ir norėčia, kad sutiktų šliu- 
bą imti be bažnyčios. Taigi chi- 
cagietes, arba iš apielinkės Chi
cagos, kurios norite sueiti į pa
žintį, meldžiu su pirmu laišku 
prisiųsti savo pa veikslų.Daugiau 
žinių suteiksiu laišku, J. P. K. 
No. 4724 S. Throop St., Chica
go, III

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PROGA ĮSIGYTI GARADŽTŲ 

South Sidėje, prie pat bulvaro, gali
ma pirkti su namu arba biznis atski
rai, gera vieta, padarymui pinigų. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties nesu
tikimo partnerių. Atsišaukite į Li
berty Land & Investmerit Co., Ed. 
Bakševič, 3301 So. Halsted St.

Viso suaukauta 154.C0 dol. 
Pinigai jau pasiŲdi Lietuvon 
per Naujienas. Viso 11,808 au
ksinai, arba po 1742 auksinus 
kiekvienam padegėliui?

— Aukų rinkėjai.

KARPETAI
Jei turite nudėvėta karnetn, ne

meskite ,bet perdirbkite^ į Naują kur 
bus abi pusės minkštos ir geros. No
rėdami užsakyti, kreipkitės.

S. A. ZALP1S, 
922 W. 34th PI'..

Phone Yards 2231

JUOZAPAS MAKKEVIČE
47 metų, paeinąs iš Vilniaus apy

gardos, 13 ncetų išgyvenęs Amerikoj, 
persiskyrė su šiuo svietu gegužio 14 
dieną, 6 vai. vakare. Gyveno na
muose po 3318 So. Morgan St.; bus 
palaidotas ant Šv. Kazimiero kapinių 
ketverge, 9 vai. ryto. Kviečiame gi
mines ir pažįstamus, dalyvauti laido
tuvėse.

KAS NORI PARDUOT 
GREIT NAMĄ!

Jeigu turit išmokėjo cash namą ta 
duokit mums, mos tamistoms parduo
sim į savaitę laiko. Pirkėjai laukia 
mncų ofise. Krpinkites tnoi. 
BRinCFPORT PEAL ESTATE CO 

808 W 33rd P1ace, arti Halsted
Tol. Boulevard 1550

RASTA-PAMESTA
KAS UŽMIRŠO LIETSARGI MIL- 

dos svetainėj, tegul kreipiasi atsiimti 
jį po num. 4251 Moząrt St, 2 lubos.

REIKALINGI PARTNERIAI SŪ- 
organizavimui ir išplMinimui jau 
esančio biznio. Aš turiu patentą pį 

' duotą ir priimtą Washingtone. 'ij^del 
dabar jau yra ant marketo. ’ 1~* 
naudingas <k/ mekanikų ir ?!Utokių 
darbininkų. Vienas neturiu s 
kad išplatinti tą biznį. Didelė 
tis, lengvos išlygos. Kreipkitės. Ą$c- 
torium Co., 3402 Lovve Avo.

bai

ekų, 
ei-

REIKIA DARBININKU'
MOTERŲ

REIKIA ipoterų prie asscmb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

REIKALINGA MERGINA, ARBA 
našle moteris prie stubos darbo, kat
ra supranta stubos darbą ir myli 
dirbti. Darbas pastovus ir lengvas 
ir gera mokestis. Drapanų neplausi, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišaukite.

“OREMUS” CHEMIŲAL 
LABORATORY, 

1718 So. Halsted St.

REIKALINGA inoteris ir 
mergina prie mazgojimo indų į 
vagyklą. •

3202 So. Halsted St.
REIKALINGA MOTERIS AR 

mergina prie abelno bekarnčs darbo. 
Patylimas nereikalingas, 9 valandos 
darbo į dieną.

B. MOZNA,
302 So. Western Avė.

REIKIA ŠVARIŲ MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25 METŲ AM
ŽIAUS DIRBTI PRIE KILBA- 
S1N1Ų ŽARNŲ. NUOLATINIS 
darba's, GERA mokestis. 
Kreipkitės į superintendento 
ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO., 

101G-2G W. 36th St.

REIKIA 'lietuvės pardavėjos 
į Dry Goods ir če ve rykly krau
tuvę. Turi įęertti mokėt aiig-liS- 

kai.
5850 So. Stato St.

REIKIA G moterų skudurų 
skirstymui. Aukščiausia alga. 
Ateikite prisirengę dirbti.

IIARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

REIKIA moterų siuvėjų spė
ka varomoms mašinoms. Kreip
kitės. Englander $pring Bed 
Co., 39th St. & Lowe Avė.

REIKIA DARBININKU
vyrŲ

VYRŲ REIKIA 
į geležies atmatų kiemą, 

nuolatinis darbas, 
$4.00 į dieną.

PRICE, IRON & 
STEEL CO., 

67th St. & 48th Avė.

REIKALINGAS JAUNAS VAIKI- 
nas dirbti į elektrišką krautuvę. Ge
ra proga išmokti elektriško amato.

P. K. MALELO, 
3336 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 1969

PAPRASTŲ DARBININKŲ REI- 
kia /foundrčs darbui. Nuolatinis 
darbas, gera proga įsidirbti.

Kreipkitės.
Employment Dcpt., 
LINK BELT CO.,
329 W. 39th St.

2 blokai į vakarus nuo Wentworth

PARDAVIMUI pieninė; lietu
vių kolonijoj; biznis geras. Kas 
nori pirkti, malones tuojau atsi
šaukti.

2241 W. 23 PI.

av.

REIKIA diržų piešk notoj ų 
(beit sanders)i Kreipkitės 
GREAT NORTHERN CIIAIR 

COMPANY, 
2500 Ogden Avė.

REIKIA mūrininkų; darbas 
iš miesto, aukštos klesos rezi- 
dencijinis' darbas. Kreipkitės:

ROWLEY BROS,
332 So. La Šalie St.

REIKIA Acetelynė torch 
motoj ų.

Kreipkitės:
PRICE IRON & STEEL 

COMPANY,
• 67th St. & 48th Avė.

opo

REIKIA PAPRASTŲ t>AR 
bi ninku. Kreipkitės:

GREAT NORTTIĖR CIIAIR 
COMPANY, 

2500 Ogden Avė.

• REIKIA darbininkų į galva 
nizimą įstaigą. 37‘/2c. į valan
dą iš pradžios.

Atsišaukite:
JOSLYN MFG. CO., 
37th & Morgan Sts

REIKIA darbininko į bučer-
nę. Turi Luti los Liesos.

Kreipkitės:

CII. KADZIVILAS, 
6062 S. Stat? St.

-|-w w —

RAKANDAS
PARDAVIMUI 4 kambarių 

rakandai sykiu ar atskirai; šią 
savaitę išvažiuoju Lietuvon. 
Viktoras Judis, 3021 Union Av. 
2-os lubos priekis. 1

t.......... ..................... > ... ——

AUT0M0B1IA!
PARDAVIMUI 2 TOURINŲ FOR- 

dai. Labai pigiai. Nemokantį va
žiuoti išmokinsiu už dyką. Kaina 
nuo $95.00 ir aukščiau. Atsilanky- 
kit ir pamatysit pigumą.

M. MASILUNAS, 
1318 So. 49th Court, Cicerb, III.

Phone Cicero 2094

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
nes pinigu reikia; atrodo kaip nau
jas — $275.00. Kreipkitės pas savi
ninką

* 3512 Pamell* Avė., 
Pirmos lubos priekis.

CR0W ELKHART — 1922, 5, Sė
dynių (sport model), geram stovy j, 
visi įrankiai. Kaina $1^500, parduo
siu už $750 cash.

Savininkas . <
2647 W. 3p St.

PARDAVIMUI • Reo autojo 
bilitfs labai pigiai ir gerame sto
vyje, 7 sėdynių, galite matyti 
nuo 4 iki 10 v. vakare.

3121-27 So. Halsted St/

PARDAVIMUI arklys ir ve- 
1 žinias parduosiu pigiai, nes greit 
reikia.

3245 So. Parnell Avė
, Klausti store

PARDAVIMUI K1MBALL GROJI- 
klis pianas, geram stovyje, kaip nau
jas, daugiau kaip 3 tuzinai rolių, ge
ras parinkimas. Kaštavo $1,000 par
duosiu už $400, nes turiu parduoti 
greit,

5359 S. Morgan St. 2 fl. front

PARDAVIMUI BARBERNĖ 2 
kėdės ir paskiausios mados įtaisymai, 
biznis išdirbtas per daug metų, turi 
būti parduota greitai, todėl duosiu pi
giai. 4610 S. Marshfield Avė. Savi
ninką galima matyti po pietų kas
dien.

PARDAVIMUI BRIDGEPORTO 
apielinkėje 3 aukštų muro namas 3 
fl. po 6 kambarius, elektra, gazas, 
cinventuotas basementas* ir garadžius 
dėl 3 karų, elektra ir vanduo gara- 
džiui. Rendos neša $95 į mėnesį, kai
na $7,900, galima pirkti su mažu 
įmokėjimu

3jų aukštų m<uro namas 6šių pagy
venimų po 4 kamj)., gazas ir toiletai. 
Rendos neša $93.00 į mėnesį. Kaina 
$7,700.00, galima pirkti su mažai pi
nigų.

2jų aukštų pusė medžio pusė muro 
namas 4jų pagyvenimų po 4 kamba
rius, gazas ir toiletai. Rendos neša 
$42.00 į menesį. Kaina $3,250.00.

3-jų aukštų muro namas ant 2jų lo
tų 6 pagyvenimų po 4 kamb., elektra 
gazas ir toiletai ir maudynės, stove 
heat, labai geroj vietoj, 73 ir Eliso 
Avė. Rendos neša $180' į mėnesį, 
kaina $16,000.00, įmokėt $3,000.00, li
kusius rendos išmokės; atsišaukit j' 
ofisą:

LIBERTY LAND & INV. CO., 
3301 So. Halsted St., 

Klauskit Ed. Bakševič

PARDAVIMUI bilijardinė 
lė pool room su 7 stalais.

1413 So. Halsted St.

sa-

PARDAVIMUI bučernė ir 
gresernė, visokių tautų koloni
joj. Parduosiu pigiai.

2900 So. Lowe Avė.

PARDUOSIU bučernę.ir gro- 
sernę, arba mainysiu ant auto
mobilio.

704 W. 69th St.

PARDAVIMUI PIGIAI SALDAI- 
nių, groserio ir smulkių daiktų krau
tuvė, arba mainysiu ant automobi
lio. Pardayimo , priežastis, turiu du 
bizniu.

358 Kensington Avė., 
Kensington, III.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
frrosernė, su gerais įtaisymais, 5 kam
bariai dėl gyvenimo, biznis gerai iš
dirbtas per 11 metų, lietuvių ir len
kų apgyventa vieta. Jeigu kas norės 
ralės piikti su namu. Namas me- 
dinis, A dflrvtai be l>i^i>io, djiclelis slcle- 
pas, garadžius, elektriką, Rasai, van- 
nos visas gerame'Stovyje, rendos ne
ša $95 00. Parduosiu viską už priei
namą kainą. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą. Kreipkitės: 4533 So. 
Hermitage Avė.

PARDAVIMUI ‘ pigiai pusė 
sailiuno/ biznis išdirbtas, parda
vimo priežastis nesutikimas su 
partneriu. 122 E? 105th St., 
Roseland, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS; KU- 
rie buvote, sugrįžkite, parduosiu pi
giau. Virta visiems žinoma. Prie
žastis, pardavimo važiuoju Lietuvon, 
pasiskubinkite pasiųaudoti proga.

Atsišaukite:
1400 So. Union Avė.
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PARDAVIMUI sa’iunas, ’ lie
tuvių ir rusų kolonijoj. Parduo
siu greit ir/pigiai, nes važiuoju 
į Lietuva.

1959 W. 19 St.

PARDAVIMUI saliunas ir re- 
stauranas.

848 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI/ SALIUNAS SU 
fixturiais, 4 kambariai pragyvenimui, 
biznis geras ir nuo seniai išdirbtas, 
lietuvių apgyventa vieta, lysas ilgas, 
renda nebrangi, parduosiu pigiai, par
davimo priežtstį patirsite ant vietos. 
4547 So. Hermitage Avė.,

UŽ PUSDYKĮ FARM A
Pardavimui arba mainymui 90 ake- 

rių farma III. valstijoj, 70 akerių ge
rai išdirbtos, likusi geras miškas ir 
ganykla. Upelis bėga per ganyklą, 
geri budinkai, 5 kambarių stuba; 10 
kafvių, 4 arkliai, 7 antys, 11 žąsų, 8 
avys, apie 100 vištų ir kitų mažes
nių paukščiai. Visos mašinos geros, 
parduosiu tik už $9,000, arba mainy
siu ant namo. Pardavimo priežastis 
labai svarbi. Kreipkitės tuojaus pas 

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St 

Tel. Boulevard 1550

DIDŽIAUSIAS CHICAGOJ BĄR- 
genas: kas turite mažą namuką mai
nyti ant didelio, 6 šeimynų muro na
mo, kuris yra gerame padėjime —- 
priimsiu už gerą pasiūlymą. Mažo 
namuke savininkas, gali būt gero na
mo savininkas su mažai pinigu, nes 
savininkas trumpam laike išvažiuoia 
iš Chicagos. Galima nyatvt vakarais 
arba nedalioj. 920 W. 34th St. l-os 
lubos priekis.

M0RT6ECIAI -PASKOLOS
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus 
kontraktus.

-LOTUS

notas ir

co.,
Street,

STERN &

5 North La Šalie
kampas Madison St. Tel. Main 4845

STOGKAI-SEROS
PERKAME ŠERUS

Atpiiksime sekančių bendrovių Še
rus:

Liet. Atstatymo Bendrovės:
Mildos B-vės,
Naujienų B-vės,
Pioneer* Fire Ins.
Vaisi jos; o taipgi:
Metropolitan Banko,
Universal State Banio.
Atsiųskite pasiūlytus kiek norite 

už savo Šerus. /
K. S. JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds 
25 N. Dearborn St.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking

Braižymo .siuvimo — DienomisDienomis ar, 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING C6l.LF.GES 

2407 Madison Street, 
. 6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy- 
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

A. -j- A.
JERONIMAS VASILIAUSKAS

Mirė gegužio 15 d., 7 vai. ry
to, sulaukęs 67 metų amžiaus. 
Paeina Kauno rėd., Raseinių ap. 
Kražių par., Pabutkalnių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 15 metų. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Liudviką, du supu Petrą ve
dusį su Juzėfą, Boleslovą neve; 
dusį; vieną dukterį Jadvygą ve- 
dusę su Jonu čepulėnu. Lietu
voj paliko vieną brolį ir dvi se
seris. Laidotuvės atsibus ket
verge, geg. 18 d. 8:30 vai. iš 
ryto iš namų 4542 S. Wood St. 
į šv: Kryžiaus bažnyčia; po pa
maldų iš bažnyčios į šv. Kazi
miero kapines.

Gimines ir pažįstamus kvie
čiame apsilankyti ir dalyvauti 
laidotuvėse. Nubudusi

Motina su vaikais.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO, TIKRAI 

mokančio gerai lietuvišką ruginę duo
ną kepti. Noriu atidaryti naują 
duonos keptuvę su 75,000 gyventoji!, 
o lietuvių apie 8,000. Tik 16 kitokių 
keptuvių yra, o lietuviškos visai nė-( 
ra. Miestas randasi už 200 mylių 
nuo Chicagos. Pinigų reikia turėt 
$2,000.00. Turiu patyrimą tame biz
nyje ir jo vedime.

Atsišaukite:
II. MOCKUS, 

1934 Racine St., Racine, Wisc.

REIKIA pečiaus kūrėjo (fi- 
reman) ir porterio. Gera alga 
atsakantiems žmonėms. Kreipki- 
tėe: Singer Bath House, 1100 
W. 14th St.

KEIKIA PIRMARANKld"' DUON- 
jkepio, prie juodos duonos. Nuolati
nis, naktimis darbas. Gera užmo
kestis.

Atsišaukite tuojaus:
LIBERTY BAKING CO., 

12001 Indiane Avė., 
Tel. Pullman 54444

REIKIA darbininkų į steel- 
yard. $4 į dieną. Atsišaukite. 
CONCRETE & ENGINEERING

COMPANY, 
1926 S. 52 Avė., Cicero, 111.

JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 
ne ir grasesnės biznį, labai puikioj 
vietoj, biznis gerai eina, tik man 
vienam paršunku. Daug kapitalo 
nereikia, o jei kita norės, galės visą 
biznį pirkti. P. Laban, 10707 Michi- 
gan Avė., Roseland, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ, VYRO 
pr;o namų taisymo.

Moteries prie namu darbo.
2500 W. Pershing Rd., 

(39-ta gatvė) 
Tel. Lafayette 0919

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Briscoe 5 pasažierių, 1020 modelio, 
viskas gerame stovy j, atrodo gerai. 
Geri tajeriai ir vienas extra. Mašina 
nauja kaštuoja 18 šimtų, < parduosiu 
pigiai arba sutinku mainyti ant 5' 
pasažierių Fordo arba Ford Sodan. Į 
Kreipkitės arba telefonuokite, -4630 
So. Ashland Avė. Phone Yards 6079.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj Vietoj prie šanų, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties 
tikimo partnerių.

Atsišaukite:
‘ 343 E. 14th St.,

Chicago Heights, III.
"PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures. Kreipkitės tarpe 6-8 
vhk. 4520 Wentworth Avė. Par- 
daviųio priežastis liga.

nesu-

PRIVATĖS' AIJTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI
PABD AV] M UI KIAUTAM Ų 

paveikslų teatras.
Pigiai.

1638 W. 69-th St.

PARDAVIMUI duonos kepy
kla. Bįznis geras ir gerai išdirb
tas per 15 metų. Kreipkitės į 
Naujienų ofisų No. 34.

PARDAVIMUI bučeme ir 
grosernė. Lietuvių kolonijoj. 
Labai pigiai. Parduosiu todėl, 
kad apleidžiu Chicagų. Kas pir
mesnis, tas 
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PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI 
geroj vietoje, tarpo daug dirbtuvių. 
Biznis išdirbtas. Kuris gali gerti ir 
netingi dirbti, tam* vra labai gera pro
ga pjrkti. Savininką pralima matyt 
nuo rvto iki 1 vai. po pietų. S- Šim
kus, 4631 W. 12th St., Cicero, III.

NAMAI-ZEME

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lletvviftkoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, sta- 
nografijos typewriting. pirklybofl tei
siu, Suvienytų Valstijų istorijos, abal- 
nos istorijos, prcoRrafijos, politikina* 
ekonomijos, pilietystės, dailiaraiya- 
t«s ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo d 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHTCAGG.

PARDAVIMUI KAIP NAUJAS 
namas, krautuvė ir 3 flatai: maudy
nė, elektra, cimentinis skiepas, karš
to vandenio šiluma, skalbykla. Kai
na tik $9.100. Dalį cash — bargenas.

Kreipkitės:
2932 Wallace St.

PARDAVIMUI 6 PRAGYVENIMŲ, 
muro namas, vertės $20.000. narduo-' 
du už $16.500. Rendos $200 į mčne- 

----- ------------ x sį, gera vieta. Norintieji pirkti ne
bus laimingesnis.! laukite ilgai: atvažiavę patirsi t viską 

ur d------------------ant viet°s< Rozenski, 6735 Ridge-
W. lo 01. wood Avė., Tel. Dorchester 4914.

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

3454 Sto. Halsted gatv. 
arti 35to8 gat.

J




