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Angliakasiu streikas
dalinai užsibaigia

i ■ i n r- —

Francija veiks viena

nutar- 
p skėlimo 
Jei taip 

išrodo, bus

kad nuo prad- 
unija 
nariu 

kur 
buvo 
to ti- 
jokio

org&ni- 
nesugrįžo į 

streiko unija

Demonstracijos Tikslas Angliakasiy streikas
Kanadoje.

Rusijoj maistas brangsta.

Tikisi susitaikinti su antracito 
kasyklų savininkais

kasiai nebereikaliųisią 
tojo 20 nuoš. algų 
antracito laukuose, 
yra, susitaikimas, 
labai lengvas.

Skelbiama,
žios streikos angliakasių 
laimėjo (>(>,000 naujų 
Pennsylvanija laukuose, 
angliakasiai tik dalinai 
organizuoti. Nors nebuvo 
kėtasi, streike neįvyko 
trūkimo ir nė vienas 
z uotą s angliakasis 
darbą. Pradžioje
turėjo apie $500,000 ižde. Lai
ke -streiko ir visi unijos virši
ninkai atsisakė nuo algos, taip 
kad ir jie atsidūrė streikicrių 
kategorijoje.

Angliakasiai susitaikė su 
dalimi kasyklų savininkų.

Streikas tose kasyklose bus 
atšauktas tuojaus kaip sutartis 

bus pasirašyta.

CLEVELAND, Ohio, rugp. 
15. —- Angliakasiai ir kasyklų 
savininkai šiandie ratifikavo 
sutartį, kuriąja liko susitaikin
ta su dalimi kasyklų savinin
ku. Sutartis formaliniai bus 
pasirašyta bendroje konferen
cijoje ir po to streikas tose ka
syklose bus tuojaus atšauktas.

Sulig sutartis, angliakasių 
dislfktų ({.'ganizacijos gaji 
daryti priedines sutartis ir re- 
mianties tuo, Illinois angliaka
sių prezidentas Farrington ir 
Indiana — Hessler tuojaus pa
kvies tų valstijų kasyklų savi
ninkus į konferenciją su ang
liakasiais. KonfcFencija su 
Illinois kasyklų ' savininkais 
veikiausia įvyks Chicagoje, o 
su Indiana — Terre Haute. 
Tose konferencijose kasyklų 
savininkai turės tik pasirašyti 
po dabar padarytąja sutartim.

Philadelphijos konferencija 
angliakasių su kietųjų anglių 
kasyklų savininkais galbūt bus 
atidėta kelioms dienoms, ka
dangi angliakasių prezidentas 
Levris galbūt bus priverstas 
pasilikti porai dienų Clevelan- 
de užbaigti niekurias sutartis 
smulkmenas.

Susitaikimas su dalimi min
kštųjų anglių kasyklų savinin
kų įvyko po savaitės tarymos. 
Išpradžių niekurie savininkai 
pareikalavo priverstinos arbit- 
racijos, bet jų angliakasiams 
atmetus, trįs stambus savinin
kai pasitraukė iš konferenci
jos. Tada konferencija tapo 
praplėsta, priimant ir kitų 
valstijų kasyklų savininkus, 
taip kad joj į pabaigą dalyvavo 
Ohio, West Virginijos, Penn- 
sylvanijos, Inidana, Illinois ir 
Michigan valstijų kasyklų sa
vininkų.

Konferencijoje tapo sutarta 
palikti senąsias algas ir darbo 
sąlygas iki kovo 31 d. ateinan
čių metų. Tuogi tarpu spalių 
mėn. bus sušaukta bendra sa
vininkų ir angliakasių konfe
rencija, kuri paskirs pataria
mąją komisiją, kuri iki sausio 
mėn. turės viską išrišti ir re
komenduoti sutartį sekamiems 
metams.

Susitaikimas tapo padarytas 
abipusiu kompromisu. Anglia
kasiai buvo nutarę reikalauti 
6 vai. darbo dienos ir 5 dienų 
darbo savaitės, bet tie reikala
vimai nebuvo pastatyti. Kasy
klų savininkai gi buvo nusis- 
prendę nukapoti angliakasių 
algas, bet jie to padaryti neįs
tengė.

Dabartinis susitaikimas 
apima savininkus, ku 
rių kasyklos kas met 
iškasa po 60,000,000 tonų 
Kiti savininkai, ypač Pennsyl- 
vanijos ir West Virginijos, sa
ko; kad jie nepriimsiu sutar
ties, bet nėra abejonės, kad 
jie turės tai padaryti, nes vie
noms kasykloms pradėjus dir
bti, jie negalės laikyti uždarę 
savo kasyklas. Bedarbių ang
liakasių delei to nebūtų, nes 
delei esančio visoje šalyje di
delio anglių trukumo, ’kada 
streikas užsibaigs, kasyklos 
dirbs visomis pajiegomis ir 
sutrauks pas save ir tix>s darbi 
niūkūs, kurių kasyklos stovės 
dar uždarytos.

Padarius šią sutartį, reikia 
tikėtis, kad pirmiausia bus da
bar susitaikinta su III. ir In
diana kasyklomis. Illinois ka
syklos sutinka mokėti senąją 
algą iki kovo 31 <1., 1923, tik 
reikalauja arbi (racijos. India
nos kasyklos be to reikalauja 
algų nukapojimo.

Francija mano veikti viena.

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

šiandie — Veikiausia giedra 
ir šilta.

Saulė teka 5:58 vai., leidžia
si 7:51 y. Mėnuo teka 11:25 
vai. vakare.

Sutartis pasirašyta.
CLEVELAND, ()., rugp. 15. 

— Sutartis tarp angliakasių 
unijos ir šešių valstijų nepri
klausomųjų kasyklų savininkų 
tapo pasirašyta šiandie bendro
je konferencijoje. Tiikimąsi, 
kad ir kiti savininkai pasira
šys sutartį. Kiekvienas savinin
kas turės jMisirašyti sutartį at
skirai.

DarbAs tų savininkų kasyk
lose atsinaujins tuojaus —• še
šiose valstijose.

Tikimąsi susitaikimo ant
racito kasyklų laukuose.
PUJLADELPIIIA, Pa., rugp. 

15. —■ Konferencija tarp ang
liakasių ir antracito (kietųjų 
anglių) kasyklų savininkų bus 
laikoma Lehigh Coal and Na- 
vigation Co. raštinėje; ji pra
sidės ryto. Tikimąsi, kad ir 
su antracito kasyklų savinin
kais bus susitaikinta ir strei
kas kietųjų anglių laukuose 
veikiausiai bus atšauktas. Tose 
kasyklose streikuoja 155,000 
angliakasių, kurie, tikimąsi, 
sugrįš į darbą už kelių dienų.

Angliakasiai irgi džiaugiasi, 
kad permatomas užsibaigimas 
streiko senąja alga.

Kasyklų savininkai jau yra 
pasiūlę mokėti angliakasiams 
senąją algą ir atsižada savo 
pirmesnio reikalavimo nuka
poti antracito angliakasių al
gas. Kalbama, kad ir anglia-

PARYŽIUS, rugp. 15.
Nors franeuzai gailisi, kad tal
kininkų konferencija paįro, jie 
betgi remia savo valdžią ir jos 
nusistatymą. Laikraščiai kalba 
epie konferencijos paįrimą at
sargiai, susilaikydami. Jie tvir
tina, kad Francija buvo pasi- 
rįžusi išrišti kontribucijos 
klausimą, bet Anglija padariu
si tai negalimu dalyku. Fran
cija buk buvo sutikusi atsiža
dėti niekinių gvarantijų reika
lavimo, bet Anglija nepriė
musi nė vieno Francijos reika
lavimo. Laikraščiai tvirtina, 
kad delei to konferencijos pa
rimo sąjunga . tarp Anglijos 

ir Francijos betgi nepairs.
Ryto ministeriai laikys savo 

susirinkimą ir nuspręs kas da
ryti. Manoma, kad nuospren
džiai bus griežti, bet atsargus.

Francija dar nėra hustačiusi 
savo veikimo. Manoma, kad ji 
auks kontribucijos komisijos 

nutarimo. Jei komisija Vokiet
ijai moratoriumo nesuteiks ir 
Vokietija užmokės pripuolan- 
čią ryto mokėti kontribucijos 
dalį (50,000,000 auksinių mar
kių), tai Francija nieko ne
veiks. Bet jeigu moratoriu
mas bus suteiktas, padėtis pasi
darys daug keblesnė.

Abelnai, Francija mano da- 
oar veikti viena, visai neatsi- 
žiurėdama į kitus talkininkus 
ir pati viena bandys išlupti 
contribuciją iš Vokietijos iki 
paskutinio skatiko, net jeigu 
priseitų okupuoti dalį Vokieti- 
os.

Paves kongresui svarstyti 
geležinkeliečių streiką.
WAS1UNGTON, rugp. 15.- 

Oficialiniai paskelbta, kad pre
zidentas Hardingas bėgyje atei 
nančių 24 valandų perstatys 
kongresui ir publikai visą ge
ležinkelių streiko padėtį ir 
paves kongresui elgtis su strei 
ku kaip tinkama. Pats prezi
dentas jau nieko nedarysiąs 
streiko sutaikimui ir tik pasa
kysiąs geležinkeliams, kad jie 
gali operuoti savo traukinius, 
o valdžia duosianti kareivių, 
jei bus reikalas.

Manoma, kad kongresas įga
lios prezidentą paimti ir ope
ruoti geležinkelius. Bet prezi
dentas tai padarysiąs tik tada, 
kai kitokios išeities nebebus 
ir padėtis pasidarysianti 
rusti.

Kviečia taikintis.

Ar mes džiaugiamės, kad Jungtinės Valstijos pripa-’ ------- -
Žino Lietuvą de jure? I 12,000 angliakasių atmetė jų

TAI. DŽIAUGIAMĖS! Kadangi dabar Lietuvai bus viršininkų padarytąją sutartį, 
lengvinus tvarkyt savo santykius su kitoms šalims, ir ypa-| 
tingai ginti savo teises nuo nedorų kaimynų pasikėsi
nimų.

Ar mes džiaugiamės, kad Lietuvos St. Seimas, paga- sidare, 
lios, pabaigė Respublikos konstitucijos svarstymą?

TAIP, DŽIAUGIAMĖS! Kadangi dabar Lietuvos kasių susirinkimai 
žmonės turės progos naujuose Seimo rinkimuose pareik
šti savo valią ir išsirinkti tokius atstovus, kurie bus ver-

SYDNiEY, N. S., rugp. 15.- 
Beveik vis.os svarbiausios ang- 

j lių kasyklos Novoj Scotijoj už- 
, sustreikavus virš 12,- 

} 000 angliakasių. Dideli anglia- 
aįmetė jų 
i su Bri- 

korporacija 
paskelbti

viršininkų padarytąją 
tish Empire Steel 
sutartį ir nutarė 

tesni jų pasitikėjimo, negu dabartinė St. Seimu dauguma. streiką.
Bet — ar mes džiaugiamės, kad Lietuvos konstituci

joje tapo panaikinta SĄŽINĖS LAISVĖ?
Ar mes džiaugiamės, kad Lietuvos konstitucija įstei

gė atskirą prezidentą su tokiomis galiomis, kokių turi 
KARALIAI?

Ar mes džiaugiamės, kad Lietuvos konstitucija nepa
naikino MIRTIES bausmės?

NE IR DA KARTĄ NE! Stodami už laisvę, demo- 
kratybę if žmoniškumą, mes negalime šitais dalykais 
džiaugtis.

Strcikuojantjs angliakasiai 
reikalauja tų algų, kokios bu
vo mokamos jiems 1921 m. 
Jų viršininkų gi sutartosios al
gos yra daug žemesnės už rei- 

| kala u jamą sias algas.

j Kviečia konferencijon,
I WASHINGTON, rugp. 15.— 
Į Geležinkelių brolijų viršinin- 

Pagalios — ar mes džiaugiamės, kad dabartiniai Lie- kai vė,l pakvietė 
tuvos šeimyninkai įvedė amerikiečiams PRIVALOMĄ 
REGISTRACIJĄ, kuri apkrauna juos pinigiškomis duo
klėmis, gruinoja pilietybes teisių atėmimu ir net turto 
konfiska vikiu? |

NE, MES TUO NEGALIME DŽIAUGTIS! Tokio 
skaudaus siųūgio piliečiams, gyvenantiems užsieniuose, 
net senoji caro valdžia nebuvo niekad sugalvojusi. Ame
rikos lietuviai, kurie per eiles metų rėmė savo aukomis 
Lietuvą, nėra užsitarnavę šitos BAUSMES. i

i Amerikos lietuviai turi teisės ir net pareigos pakelti 
savo balsą prieš augščiaus nurodytuosius blogus dalykus.

geležinkelių | 
kompanijas konferencijon. Ma
noma, kad šį naujįjį taikos žiu 
gsnį daro inžinierių brolijos 
prezidentas Stone ir kad jį re
mia tos geležinkeliečių unijos 
ir brolijos, kurios streike ne
dalyvauja. Stone mano, kad 
konferencija įvyks šią savaitę.

rugp.
Holy

negras

NASHVILLE, Tepu., 
15. — James McElroy, 
Roller sektos kunigas ir 

. Arthur Harris šiandie tapo nu-
Kas jiems šitos teisės nepripažįsta, tas yra ne draugas žudyti elektros kėdėje 
jiems! ’ | pildytas žmogžudystes.

Taigi besiartinančioje DEMONSTRACIJOJE DEL 1 gas užmušė komisaro 
LIETUVOS PRIPAŽINIMO IR DEL LIETUVOS KON- Konnecker, o negras 
STITUCIJOS PRIĖMIMO Chicagos lietuviai pareikš ne nt^!<Lukininką. 
tiktai savo DŽIAUGSMĄ, bet ir savo PROTESTĄ.

Demonstracija įvyks ateinantį nedėldienį, rugpiučio
20 d., su maršavimu gatvėmis ir su prakalbomis milži
niškoje SEVENTH INFANTRY REGIMENT ARMORY 
SVETAINĖJE (Wentworth Avė. prie 34 gatvės).

Visi, kas gyvas, rengkitės į tą demonstraciją!

už pa-
Kuni- 
klerką 

užmušė

Ir tai yra nežiūrint gero 
derliaus.

MASKVA, rugp. • 15. — So- 
vietų valdžia paskelbė, kad 
delei labai puikaus derliaus, 
užsienio prekybos departamen 
tas įsakė savo biurams užsie
ny sustoti pirkus 
cukrų.

Tečiaus nežiūrint gero der
liaus, maisto kainos nuo rugp. 
1 d. pakįlo nuo 30 iki 40 nuoš. 
Nuo to labiausia kenčia Mask-

grudus ir

va.

Ratifikavo sutartis.
Latvių Seimas ratifikavo su

tartis su Lietuva.

E. RYGA. - - Steigiamasis 
Seimas ratifikavo konvenciją 
dėl nusikaltėlių išdavimo ir 
juridinės pagalbos teikimo, 
padaryta tarp Latvijos ir Lie
tuvos valstybių, o taip pat —• 
konvenciją dėl pašto ir telefo
no susisiekimo tarp Latvijos, 
Lietuvos, Estijos ir konsulari- 
nę sutartį tarp Latvijos ir Lie
tuvos. Visos šios sutartys 
pasirašytos Rygoje 1921 m.

i 4

Vii-RYGA. — 100,000 lenkų 
niaus kraštui! Lenkų spaudos 
biuro pranešama, kad iš Vest
falijos (Voikiet.). grįžtą 100,- 
000 lenkų, kurie apgyvendina
mi Vilniaus krašte. Latvių laik
raštis “Latvis” teisingai paste
bi, kad lenkų tai daroma tyčia

Vilniaus kraštui sulenkinti.

PINIGAI
Reikalauja kontroliuoti 

kainas.
WASIKINGT0iN, rugp. 15.- 

Prckybos sekretorius Hoover 
sako, kad būtinai reikalinga, 
kad kongresas pravestų įsta
tymus apie kontroliavimą an
glių, išdalinimo ir kainų, nors 
išrodo, kad angliakasių strei
kas jau greitai užsibaigs. Jis 
sako, kad 20 savaičių streikas

Palaido- ‘ 
savo tėvi- 
kapinėse. 
jo brolis 

jis sir- '

1 net jeigu kasyklos ir dirbtų 
dabar pilną laiką. Tuo ban
dys naudotis kasyklų savinin
kai ir, žinoma, kiek galėdami 
kels anglių kainą, ypač ma
žiesiems vartotojams. Jau ir 
dabar, nežiūrint susitarimo, ka 
sykių savininkai bando kelti 
anglių kainą. Suvaldyti gi to
kius kasyklų savininkus fede
ralinė valdžia neturi galimy
bės, nepravedus naujų įstaty
mų. c

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 15 d., užsienio pi- 

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

labai ,niku k?ina, iro i n it# 9 F*

KONSTANTINOPOLIS, rug
pjūčio 15. — Daroma naujij 
pastangų surengti Graikijos ir 
Turkijos taikos konferenciją. 
Tadkininkų komisionieriai pas
kyrė Veneciją, kaipo vietą to
kiai konferencijai.

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų .... 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 frankų ....
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 auksini} ... 
Lenkų 100 markių .....
Norvegų 100 kronų ....
Olandų 100 guldSnų ....
švedų 100 guldenų .......
šveicarų 100 markių .... 
Vokietijos 100 markių

... $4.46 
..... %<• 
.... $7.57 
. $21.56 
... $2.12 
... $7.98 
... $4.60 
...... 11c 
.... P/2C 
. $17.35 
. $38,81 
.. $26.28 
. $19.05 
..... lle

Mirė daktaras Jonas 
Jonikaitis.

Kauno “Lietuva” praneša, 
kad Bert i ne m irė 
Dr. Jonas Jonikaitis. 
tas tapo liepos 31 d. 
škėje — Sintautų 
Kaip pirmiau rašė
Dr. Juozas Jonikaitis 
go plaučių uždegimu ir inenin- 
gitis.

Velionis buvo 44 m. am
žiaus. Kįlęs iš Šakių apskr.,; 
Sintautų vals., Paricbių kaime. 
Baigęs Veiverių mokytojų se-Į 
minariją jis nioikytojavo iki 
1905 m., bet delei valdžios 
persekiojimų ir nuolatinio gau 
dimo, jis su savo broliu Juozu 
(dabar irgi daktaru) atvyko 
Amerikon. Čia nors sunkiai; 
dirbdamas jis lankė mokyklą 
ir prieš pat karą pabaigė me
dicinos kolegiją. Paskui jis 
padėjo ir savo broliui irgi bai-, 
gti mediciną. Po to jis keliuo 
se miestuose lankė daktarų 
kolegijas, kad dar geriau išsi-1 
tobulinus savo 
Prieš kiek laiko 
broliu išvažiavo 
ten dirbo karo 
tuvoj jam teko 
žai vargo kaip delei buty sto
kos, taip ir dcl žmonių skurdo, 
nes jo jautri širdis neleido jam 
imti iš biednuomenės už pa
tarnavimą, taip kad jis iš prak 
tikos labai mažai pelnydavo. 
Pereitų metų rudenį jis buvo 
išvažiavęs Berjinan toliau 
studijuoti mediciną Vokietijos 
universitetuose, bet ten jis su n-1 
kiai susirgo ir neužilgo po to. 
mirė.

AMERIKOS

LIETUVON

profesijoje.’ 
jis su savoj 

Lietuvon ir 
ligoninėj. Lie- 
panešti nema- PER

NAUJIENAS
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I KORESPONDENCIJOS' - - -  - - - —- - -
INDIANA HARBOR> IND.

Lietuvos nepriklausomybes pri
pažinimo apvaikščio jimas.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
stotis sušaukė bendrą, susirin
kimą 2 rilgp. pasitarti su viso
mis draugijomis kas dėl Lietu
vos nepriklausomybės pripaži
nimo apvaikščioj imo. Mitin
gas buvo labai skaitlingas. Vis
kas ėjo labai gerai, bet pakė
lus klausimą, nuo kur prasidės 
apVaikščiojimas, kilo betvar
kė. Vieni šaukė, kad nuo Au
ditorium svetainės, kiti — nuo 
lietuviškos bažnyčioj. Nutarta, 
kad nuo bažnyčios. Davatkos 
rėkia, kad apvaikščiojimas tu
ri prasidėti 2 v. p. p.; “bedie
viai” gi kad nuo 11 v. iš ry
to. Mat davatkos norėjo pir
miau pasimelsti ir po pamal
dų apvaikščioti. “Bedieviai” 
spyrėsi, kad pirmiąu apvaikš
čioti ir paskui važiuoti į “Nau
jienų” pikniką. Pervaryta nuo 
11 v. iš ryto daryti apvaikščio- 
jimą.

Dar prieš 11 v. susirinko 
daugybė žmonių — važiuotų ir 
pėkščių. Apvaikščioj imo pir
mininkas B. IU Jasulis ir tvar
kos vedėjas, Povilas Jurgutis, 
suieliavo paroduotojus. P. Pra
kalt is nuėmė fotografijas.

Apvaikščiojimą vedė didelis 
hunas, o paskui važiavo auto
mobilius, kuriame stovėjo pa
rėdyta “Laisvė” ir keturios 
mergaitės iš šalių. “Laisve” 
buvo parodyta p-lė Stasė Ka- 
džiuke. Apvaikščiojime daly
vavo veik visi lietuviai ir keli 
žydai. Tik sulenkėjusieji lie
tuviai nedalyvavo. •

Buvo trys kalbėtojai, du 
vieliniai: adv. Mikolauskis, 
adv. Ilavrans’ (cliekošlovakas), 
ir adv. Bradcbulis iš Chicagos. 
Jis kalbėjo apie IL.ieluvą iv 
tvarka joj. Jo kalba labai pa
tiko paroduotojams. Pasak jo, 
Lietuva vistik moka gerai 
tvarkytis, nes per tris metus 
ji pakilo ant tiek, ant kiek 
Amerika per dešimt metų (? 
!). Prieš 25 metus Amerikoj 
buvo beveik taip pat, kaip da
bar esą Lietuvoj (?).

Buvo renkamos aukos, bet 
nesužinojau kiek surinko, p. 
R. R. Jasulis davė “peklos” 
tiems, kurie l>c ]>anialdu aplei

do svetainę. Kur lau jie lauks, 
kuomet “kūnas” svetainėje, o 
“dūšia” “Naujienų” piknike, 

Reikia pasakyt, kad pas in- 
dianharboriečius yra sutarimas 
veikli iš vieno Lietuvos labui.

Nabaštninko Vaikas.

ST. LOUIS, MO.

Nelaimė ištiko lietuvius.

Rugsėjo 1 dieną čia įvyko 
baisi nelaime. Du lietuviai, 
Jurgis Anlanavičia ir Petras 
Baltrušaitis tapo užmušti ir J. 
Stankus mirtinai sužeistas. Jie 
paliko nelaimę važiuodami au
tomobily, kuomet pastarasis 
smogė į telegrafo stulpą prie 
kampo Neosho ir Broadvvay 
gatvių. Jurgis Antanavičia 
apie 30 metų amžiaus, barten- 
deris ir Petras Baltrušaitis, 
apie 35 metų amžiaus, molde- 
ris, tapo užmušti ant vietos. J. 
Stankūnas ir dar trys kiti vy
rai tapo sunkiau ir lengviau 
sužeisti.

Užmuštųjų tapo sutriuškin
tos galvos ir sužeistieji nuga
benti Alexian Brothers’ ligo
ninėn.

Sako, kad jie visi buvo ge
rai įsitraukę naminės ir va
žiavo, taip sau, pasivažinėti. 
Jie turėjo užsimokėti už gir
tybę savo gyvastimi.

- Studentas.

■' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirargas 

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

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 771IT . |
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CHICAGOS PROGRESIVIŲ LIETUVIŲ 1

DEMO M 5 f R ACIJ A
Nedėliojo, Rugpjūčio 20,1922
Seventh Regiment Armory Hali

3401 So. Wentworth Avė.,

Demonstracijos pradžia 2 vai. po pietų.
Draugijos dalyvaujančios in corpdra kviečiame 

pribūti ant Bridgeporto apsistoti 33 St. ir Emerald 
Avė. iki 35 St. Klotas turi apsistoti ant 33 St. tarpe 
Emerald Avė. ir So. Union Avė. Automobiliai apsi
stos ant Halsted, 34 St. ir 32 St. į rytus nuo Halsted.

Kenosha K. GUGIS

Ar Amalgameitų 
unija pakairejo?

Mūsiškiai lietuval komunis
tai pasižymėjo praeityje puoli
mais ant Amalgameitų unijos. 
Jie vadino unijos viršininkus 
darbininkų reikalų pardavė
jais; jie leido lokauto laiku 
provokaloriškus lapei :us; jų 
kalbėtojai, kaip Bimba ir Be
kampis, viešai agitavo griauti 
Amalgameitų uniją iš pama
tų.

Nuo šių metų pavasario jie 
tečiaus griežtai permainė sa
vo taktiką. Ažuot keikę ir 
atakavę, jie pradėjo girti tą 
uniją. Ir šiandien jie jam tiek 
toli “nuprogresavo”, kad geres
nės, kad kairesnės ir revoliu- 
cingesnės unijos jau nė nebe
mato. Kas atsitiko?

Komunistai tvirtina, kad 
Amalgameitų unija pakairėju- 
,si, todėl jie ir pradėję ją rem
ti.

Ar ištikro Amalgameitų uni
ja pakairejo? Pažiūrėkime.

Iki šiol viena ypatybių, ku
rios skyrė Amerikos darbinin
kų kairiąsias organizacijas nuo 
vadinamų, konservatyvių, bu
vo ta, kad kairiosios unijos ne
krovė fondų. Jų aiškinimu, 

į dideli unijų fondai, visokie uni
jų bankai ir t.t. esantys tik tor- 
mazas darbininkų judėjimui. 
Kada, girdi, unijos lokių fon
dų, tokių “biznių” neturi, jų 
niekas nevaržo užkirsti kapi
talistams smūgį bile valandą. 
Gi tos unijos, kurios turi šito
kius turtus, visuomet svyruo
ja, visuomet abejoja ar stoti 
kovon, ar ne, visuomet yra lin
kę deryboms.

Reikia pasakyti dabar, kad 
ir .'Vmu.lį'uiiieilij. unija piistu- 

ialsiais metais žymiai pasuke 
link tų unijų, kurios turi savo 
fondus. Amalgameitų unija 
jau įsteigė savo banką Chica- 
goje. Ji pienuoja atidaryti sa
vus bankus ir kituose stambes
niuose rūbų centruose.

To negana. Amalgameitų 
unija rengiasi papildyti ir dau
giau “griekų”. Pavyzdžiui, jos 
darbuotojai yra ylin rimtai su
sidomėję įsteigimu rūbų siu
vimo pramonėje nedarbo fon
dų. Kairiųjų žvilgsniu, šitie 
fondai turėtų išrūdyti ženklu 
konservatizmo. Dalykas tame, 
kad juo daugiau nedarbo, tuo 
daugiau nepasitenkinimo žmo
nėse, tuo arčiau revoliucijos. 
Gi tokiais fondais norima žy
miai sumažinti vargą — ir, su
prantama, tuo pačiu laiku ne
pasitenkinimą -< rubsiuvių 
darbininkų nedarbo laiku.

Reiškia, liek bankai, tiek 
nedarbo fondai liudija grei
čiau amlagarneilų unijos pade- 
šinėjimą, o ne pakairėjimą.

Tuo gi pačiu laiku Amalga
meitų unija neišsižada ne su
tarčių, nė vadinamos bešalės 
mašinerijos, delei kurios mu
sų kairieji kart kurtėmis iš- 
mčtinėjo Amalgameitams.

Bet ir to negana. Kaip žino
ma, musų kairieji visuomet 
mėgsta parodyti savo “klasinį 
susipratimą”. Jie nepaliauja
mai smerkia ir niekina tuos 
žmones, kurie neparodo lokio 
susiprtimo. Da|r aršiau ' jie 
žiuri į tuos žmones, kurie tam 
tikrais išskaitliavimais padeda 
tą “susipratimą” į šalį.

Štai šilą, didžiausią nuodė
mę, taip sakyti “smertelną grie- 
ką” papildė nesenai ir Anial-

gameitų unija. 'Dalykas ta
me, kad Amalgameitų konsti
tucijos įžangoje buvo sekamas 
pareiškimas:

“Pramoninė ir tarp-pramoni- 
nė organizacija, išbudavota ant 
tvirto žinojimo ir aiškaus kla
sinio susipratimo akmens, pa
statys organizuotą darbininkų 
klasę aktualiai kontroliuoti ga
mybos sistemą, ir darbininkų 
klesa bus tada prisirengus pa
imli ją į savo rankas”.

Štai šitos įžangos jau 
ra naujoje Amalgameitų 
stitucijoje. Aš nepeikiu
jos vršininkų už lai, kad jie 
išmetė kalbamą “klasinę” į- 
žangą. Amalgameitų unija tu
rėjo tiek vargo delei tos įžan
gos, kad unijos viršininkai nu
tarė, jog sveikiau bus ją visai 
išmetus, šitokis unijos “opor
tunizmas” rodo tik, kad Amal
gameitų unija yra saugiose 
rankose.

nebė-
kon-
uni-

Bet visgi — ar turės musų 
komunistai drąsos tvirtint, kad 
panakinimas kalbamos įžangos 
į konstituciją, yra Amalgamei- 
tų unijos pakairėjimaš?

Galima butų nurodyti dar 
daug įvykių, turėjusių vietą 
Amalgameitų unijoje pastaruo
ju laiku, kurie rado ne pakai- 
rėjimą, bet greičiau padešinė- 
jimą tos. unijos, žiūrint į jos

Bet užteks nurodžius tik dar 
vieną įvykį.

Komunistai mato amalga
meitų unijos pakaitė j imą ta
me, kad ji suorganizavo milio
no dolerių Busų-Amerikiečių 
korporaciją. Bet nieko klai- 
dingesnio negali būti, kaip to
kia nuomonė. Pirmiausia, toji 
korporacija yra įveriama 'Biz
nio pamatuis. .Ji tapo sutverta 
ne revoliucijai kelti. Ji tapo 
sutverta daryti biznį. Ji eina 
tiek toli, kad prižada šeri n in
kams dividendus ir tuojaus, iš- 
pirmų metų!
To neužtenka. Amalgameitų 

konvencijoje, kai tapo nutarta 
tverti šitą korporaciją, llillman

manė pagelbėti rusams atsta
tyti savo pramonę. Gal jie 
taip ir manė — kasgi gali ži
noti, ką kas arba kartais žmo
gus tikrai mano lame arba ki
tame klausime. Bet daugelis 
delegatų balsavo už Rusų* 
Amerikiečių pramonės korpo-

skailliavimu: girdi, nupirksime 
komunistus. Jie, esą, dabar 
kelia termą, be įvarę. Ateity
je, esą, reikės tureli reikalai su 
samdytojais ir t.t., — lat nu- 
tildykime pirma komunistus. 
Pverkinie tą milioninę korpo
raciją. šitaip sąprotavo dau
gelis konvencijos delegatų.

Ar jie neapsiriko savo 
skailliavimais?

Ne, nė biskio. . i 
ir t

iš paliktos tebėra bešalės maši
nerijos, prieš kurias komunis
tai kovojo visu atkaklumu, 
nors steigiami bankai, nors ir 
pienuojami nadarbo fondai, 
nors ir išmetami brangiausi 
komunistams pareiškimai iš' 
unijos konstitucijos, mus ko
munistai apie lai neprasitaria 
nė žodeliu. Priešingai, jie gar
bina Amalgameitų uniją, kad 
ji pakairėjusi, kad ji esanti 
geriausia unija visoje Ameri-; 
koje... Taip jau mat esti, kad 
rublis kala, rublis ir “zalatija”. • 
Už milioną dolerių komunistai

i nutilo. ’

Baigiant reikia pasakyti, kad 
ir man, nors ir ne komunistui, 
išrodo gerai, jog Amalganieitai 
nutarė organizuoti miliono do

lerių korporaciją, ba kitai Į) 
komunistai, rasi, butų pridarę 
unijai desėtkus milionų nuo
stolių savo nelemtu darbu.—X.

SVEIKAS MUILAS 
ik. Paakstink savo oda.

Lifebuoy yra palaima 
kiekvienai šeimyninkei ir 
moteriai, kurios dirba savo 
rankomis.

Jis palaiko rankas geriausia
me padėjime.
U-l; .

jis vengia “sausumą” rankų.
- J Jo tyras paimu ir cocoanutų 
aliejai sušvelnina ir suminkština.

7, Muilas, kurį mylėsite vartot.

Kodėl per
“Naujienas”

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

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

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

3) kad kiekvienų pinigų siuntinį (parlaidų) 
.Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri-

* ėmimo;:.
4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka

ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

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

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

Per Naujienas galite $iųšti pinigus ir j lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

...— ■——*
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. Pttllman 0169

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

Lietuviai
Dabar laikas slysti 

pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvų ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
r*------------ I

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179
3213 So. Halsted St., Chicago.

Nedeldienias pagal sutarimą

OIOIO

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA 
ftaenturA 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

„VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

„VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE .
Spausdina goriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir 

juokų skyrių 
”TARKA”

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

turi

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

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

'Reikci^ukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

bi-
Ta

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIftN 
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.

Brooklyn, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybe.

:<X<XO

ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

............ I S!'.'JX'.... -
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj. 
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. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531
Tel.: Central 6390 

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

, 9 vakare.

79

& W BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago,
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, .
3228 W. 38th St., Chicago. TU.

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
vi ausiu armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas ir

sų

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St
Chicago, III.

DABAR LAIKAS PIRKTI
Siutai su 2 kelinėmis $1.3.50 ir 

aukščiau. Overkotai $12.50 ir 
aiikščians. šitie yra suaugusių 
ir jaunų vyrų siutai ir overko
tai ; turime visokio dydžo, petri- 
nų ir styliaus. Pirkite overko- 
tus dabar, tai sutaupinsite pusę 
pinigų.

Jaunų ir suaugusių vyrų ke
linės po $2.50 ir aukščiau.

Atdara vakarais iki 8 vai. Ne- 
deldieniais iki 4 po pietų.

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.
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savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Huh Cah Go.man State Bankas uz juos duo
da apie $38 už šimtinį boną, o 
parduoda po $40 už boną. Pa
siūlymus parduoti Lietuvos Lai
svės bonus galite siųsti į Kauf- nauja lietuvių kompanijų tarpe,
man & Co. State Banką, 114 No. Po šiuo vardu ji veikia da vos 
La Šalie St., Chicago, III. keletą mėnesių, bet savo darbu,

ši kompanija tai da jauna ir

Markių puolimas — Lietuvos 
bėda. — Vakar Vokietijos mar
kės dar vieną sykį padarė didelį 
šuolį žemyn, pasiekusios dešim
ties centų už šimtą. Pastumian
čia šio paskutinio puolimo prie
žastim, žinoma buvo iširimas 
konferencijos Londone.

Keista yra, kad Lietuvos val
džia nežiūrint į tokį markių puo
limą, vis dar pasilieka ta pati 
valdžia. Nors Kunigas Naujie
nose rašė, jog dabar jau valdžia 
tikrai ketinanti išleisti savo pi
nigus, vienok, tų pinigų dar vis 
nėra, o jai ir pasirodys, tai jų 
pasirodymas bus dabar beveik 
po laiko. Visas nuostolis, koks 
buvo galima Lietuvai suteikti, 
jau yra suteiktas. Nieku nebū
dama kalta, Lietuva dabar yra 
parblokšta finansiškai daug 
skaudžiau gal, negu pati Vokie-

Vokietijai, beabejonės, mar
kių puolimas nėra taip skaudus 
kaip Lietuvai. Vokietija iš mar
kių puolimo turi neabejotiną 
pelną. Kada markės nupuola, 
tai daugybė žmonių visame svie
te metasi pirkti markes, many
dami, kad dabar tai jau markės 
atsiekė žemiausios kainos. Pi
nigai už markes, ar tai doleriai, 
ar tai svarai, ar tai frankai, su
plaukia Vokietijon. Pereina vie
nas mėnuo ar antras, ir štai 
markės dar sykį baisiai puola. 
Visi kurie pirko markes turi 
nuostolį. Bet Vokietijai iš jų 
palieka pelnas. Ir taip tas tę
sėsi per porą metų.

Kaikurie žinovai sako, kad 
Vokietija ištikrųjų mažai ką te
mokėjusi iš savo lėšų talkinin
kams kontribucijos. Nuolat be- 
spauzdindama popierines mar
kes, naštą mokėjimo kontribuci
jos uždėjo ant kitų tautų žmo
nių, spekuliatyviškai palinkusių, 
kurie tikėjo, jog Vokietijos pini
gai dar pasikels. Ar šiaip ar 
taip ,iš markių spauzdinimo bu
vo tikros naudos Vokietijai, o 
buvo ir palieka tikra blėdis Lie
tuvai.

Jeigu Lietuvos valdžia nebūtų 
buvusi taip baili taip apsileidu
si, ir gal moraliai pagedusi, ji 
butų galėjusi išleisti savus pini
gus pora metų atgal.

Suviršum metai atgal, už vie
na miliardą Vokiškų markių, 
Lietuva butų gavusi apie pusę 
miliono gramų aukso. Dabargi. 
už tą patį miliardą Vokiškų mar
kių, Lietuva galėtų gauti nedau- 
giaus kaip 25,000 gramų aukso

Jeigu teisingi yra intarimai 
kuriuos užmena Naujienų kores
pondentas Kunigas, kad Lietu
vos valdžia gal tyčia neleido sa
vo pinigų, pagal intekmės kuni
ginių spekulantų, tai jau dėl to 
vieno dabartinė valdžia yra ver
ta didžiausio pasmerkimo ir tuo- 
jautinio pašalinimo.

Kl. Jurgelionis.

Klausimai ir atsakymai.
Lietuvos Laisvės Bonai.

Chicago, III. • ‘ 1
K. Jurgelionis.

Gerb. Tamsta ir Naujienų Biz
nio vedėjau klausiu tamstų kas- 
ling Lietuvos Laisvės Pasko’os 
Bonu, kaip dabar jie stovi ir ko
kia ju vertė. Dabar yra ir ar 
galima, juos parduot ir kur gali
ma parduot. Meldžiu tamstų 
man tą pranešt, už ką tariu nuo
širdžiai iš kalno ačiū, nes aš esu 
girdėjęs, kad galima juos par
duot. Draugiškai,

Adolpas Nanartonis,
1709West 15th Avė.,

Gary, Tolleston, Ind.
Atsakymas.

Lietuvos Laisvės bonai stovi 
gana žęmai. Chicagoje Kauf-

26c., gaidžiai 16 ir 17c.
BULVES •— 100 svarų koble- 

ris $1.60 ir $1.65; saldžiosios 
$1.50 bamperis. 1
$3.00 ir $4.00 statinė; vyšnios 
$2.00 ir $3.00; grėpsai 25c ir 
30c. beskė; orančiai $10.00 ir 
$11.00 dėžė; lemonai $5.50 ir 
$6.00 dėžė; pyčės 2.00 ir $2.50 
bušelis; grušios $1.00 ir $1.50 
bušelis; slyvos $1.00 ir $1.50 dė
žė.

ŽALIOS DARŽOVĖS
Apie priežastis Lietuvos bonų patarnavimu žmoniems automo- Batviniai 75c. ir $1.00 už 100 

pundelių, salieriai 50c. ir 75c. 
už 100 pundelių, kopusiai 25c. 
ir 60c. kreitas. žyduoliai kopū
stai $1.00 ir $1.50 už dėžę; agur
kai 25c. ir 40c. bamperis; sa
lotos galvose $4.00 ir $4.50 krei
tas; grybai 60c. ir 85c. už dė
žę; cibuliai $1.75 ir $2.00 už 
kreitą; pipirai 50c. ir 75c. už 
dėžė; saldieji komai 50c. ir 65c. 
bušelis; tamėtos 40c. ir 50c. dė
žutė.

pigumo Amerikoje buvo jau ra- biliais, jau spėjo pagarsėti, 
šyta Naujienose. Lietuvoje bo-l HUB CAB CO. yra inkorpo- 
nus rods dar mažiau vertina.

sek a n-

Naujienų Savaitinė 
Biznio Apžvalga,

Chicagoj.
Gerbiamieji:—

Malonėkite paaiškinti
čius klausimus Naujienose.

Turiu indėjęs ant labai gero 
spešial pas agentą Jonesį, kuris 
praeitais metais pabėgo. Kiek 
patirta minėtas .agentas davė sa
vo kreditoriams kokios ten kom
panijos šėrus, bet aš gavau tik 
rasitę, kuri rodo, kad aš esu pir
kęs nuo American Road Machi
nery Co. šėrus, bet aš jų nega
vau. Praeitų metų gale aš ga
vau nuo minėtos kompanijos pa
kvietimą dalyvauti mteiniame 
šėrininkų susirinkime. Tas nu
rodo, kad Šerai yra nupirkti ant 
mano vardo, o aš anų negavau. į 
Ar aš skaitaus šitos kompanijos' 
šėrininkų neturėdamas Šero? Ari 
galima tas Šeras atjieškoti? Kiek 
tie šorai yra verti ?

Ka reikia daryti su R. J.. Bi- 
schoff notomis? Atiduoti Bl- 
schoffui kaip dabar buk jo kre
ditorių komitetas garsina Nau- 

receiveriui,
K. J. S.

Machinery

jienose? Atiduoti 
ar kam kitam?
Atsakymas.

American Road
kompanijos serai yra šiek tiek 
verti, bet juos ne taip greit ga
lima parduoti. Jų kaina vienu 
’aiku buvo pakilusi iki $8 už šė- 
’-ą. Jeigu tamsta gauni kompa
nijos pranešimus, tai reiškia, 
kad šėrai yra užrašyti tamstos 
vardu. Jei tamsta negavai šėrų, 
\ai jie turbūt kur-nors užkliuvo: 
ar pas agentus ar pas komitetą, 
kurs Jonesi kreditorių . reikalus 
vedė. Pa. j ieškokite. Jei nesura- 
site, gali išpildyti pametimo affi- 
davitą ir prašyti kompanijos,kad 
ji jums kitus šėrus išduotų.

Bischoffo notų reikale — rods 
geriausia yra paduoti jas recei- 
veriui kartu su savo reikalavi
mu ir affida.vitu, nes kreditorių 
komiteto veikimas yra neaiškus 
ir nežnia ar kas gero iš jo išeis.

HUB CAB CO.
I ruota Illinois valstijoje 
$25,000. šėrų parduota 
$18,000.
tu ir vedėju 
lietuvis, da jaunas, bet labai su- 
gabus žmogus. Jisai tvirtina, 
kad lietuviai šitoj biznio šakoj, 

1 turi da daugiau progų pakilti ne
gu amerikonai, kadangi, jie veik
dami tarpe publikos moka priei
ti ir prie tos dalies, kur ameriko
nai nekreipia ypatingos domės. 
Pasiskelbdami tarp savo tautie
čių jie įgyja daugiau rėmėjų ir 
pritarėjų, ko neturi kitos CAB 
kompanijos. |

ši kompanija, pasidėkavojant 
jos vedėjui atsistojo ant kojų į 
labai trumpą laiką. Josios auto-' 
mobiliai turi visas tam reikalui 
teises, ko nepajie^ia įsigyti jau 
daug seniau gyvuojančios. j 

HUB CAB CO., kaip sako žmo
nes, duoda labai gera ir teisingą 

; patarnavimą. Jos važma yra 
20c už mylią vienam, samdant 
ant valandų $3.00 per valandą. 
Samdant burini atseina daug 
pigiau. Kompanija duodama ge
rą patarnavimą už žemesnę kai
ną, kaip kiti irgi daugiau laimi.

HUB CAB CO. laikinis ofisas 
yra 724 W. 19th St. Telefonas 
Canal 7250.

ant 
už 

Kompanijos preziden- 
yra G. J. Adams,

Markele Kainos.
Chi- ' 
kai-,

eks-

Ant tūlų dalykų vakar 
cagos wholesalio manketo 
nos buvo sekamos:

SVIESTAS — Creamery
tra 331/,c, centralizuotos 33’/2c., 
ladles 26 ir 27c., pakeliuose 23 ir 
24c., kaina rataileriams statinu- 
kės 36c., spaustas 38c.

KIAUŠINIAI — Švieži pir
mieji 22 ir 22% c., paprasti pir
mieji 19 ir 20 centų, maišyti 
mutiniai 18c., ir 18%c., maišyti 
lotuose 21c. ir 21V2C., ekstra su
dėti balto medžio dėžes 29c. ir 
29%c., margiukai 15 ir 16c., pur- 
vinukai 16 ir 17c.

GYVA PAUKŠTIENA—-Kur
kęs 25c., vištos 23c., gaidžiai 
15c, antys 21c., žąsys 14c., pa
vasariniai žąsiukai 20c.

NEGYVA PAUKŠTIENA - 
Kurkęs 34c. ir 35c., vištos 24 ir

RALTIJO8AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay. NevY>rk.NYL>

SoVJLIETUVŽl
1 . PER ,1’TUZOvĄ

/• .ARBA. LIEPOjų.
'Važiuokit viai parankiu u liesiu kelia 

Lietuviai važiuoja | Piliavą 
aplenkia I^enkų juostų (karidorlų) 
visa TRECIA KLASSA PADALIN

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

SS LATVIA .......................................... Rugp. 28
S. S. LITUANIA ............................  Rūgs. 6

TRECIOS KLASOS KAINOS
dAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

4

i BS14-1S Boosevelt Bd.

<•

i 
4
4

i?-’

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

TeL ledrie 1902

DUCAOO. ILL,

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

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

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

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market G234, Market 4526

4
Generliškas Kontraktorius ir 

Budavotojas
Juozas F. Daytonas

Ofisas 312 Holden Bldg.
Telp Main 3423, Hickory 6142

DETROIT, MICH.

AR KELIAUJATE Į SENĄJĄ TĖVYNĘ?
Reikalaukite šitos dykai duodamos knygelės.
Ji yra parašyta tamstos kalboje ir lengvai suprantama. 

Gausi tamsta taip pat visokių informacijų apie UNITED 
STATE LINES laivus. Kokia kliasa bekeliautum, pirma, 
antra ar trečia, visados busi patenkintas, gausi gerą ir man
dagų patarnavimų.

Trečios kliasos pasažieriams duodama kambariai su 2, 
4 ir 6 lovom. Atskiri kambariai duodami keliaujantiems su 
šeimynomis. Maistas yra geriausios rųšies, n- jo duodama 
pakankamai.

Atkeliaujantiems 
Laivakortės.

Jei norite parsitraukti sa
vo gimines iš Senosios Tė
vynės, apmokėk jųjų kelio
nę per UNITED STATES 
LINES. Užtikrink jiems 
gerų patarnavimų, patogu
mus — tegul jie keliauja po 
žvaigždėtosios Vėliavos Glo
ba. į

Reikalauk dykai duodamos 
knygelės.

Atsiųsk, iškirpęs, žemiau 
padėtąjį kuponų ir gausi 
musų valdžios autoritinę kny 
gutę apie pasus, kelionę, 
mokesnius nuo pelno ir tt. 
Ji nieko tamstai nekainuos, 
bet gausi informacijų, apie 
musų gražius laivus. Siųsk 
šitų blankutę tuojaus.

Informacijų apie laivų išplaukimų ir laivakortes 
reikalaukite adresuodami:

UNITED STATES LINES
Moore and McCormick, Ine., Roosevelt Steam-sbip Co., Ine., 

45 Broadway, New York City

U. S. ShioDintr Board Pasen#er Dept.683 HR v. O. oiuppuife DVdlU 45 Broadway> New York

INFORMACIJŲ BLANKA
U. S. Shipping Board, Passanger 

Dept. 683 HR.
45 Broadway, New York City 
Meldžiu atsiųsti man dykai kny
gutę apie kelionės faktue. Taip 
pat ir pilnas infor. apie U. S. Li
nes laivus j Europą, ii Europos.

Vardas-pavardė

Adresas

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

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

1601 South Ashland Avenue. CHICAGO. ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. l^afayette 263

Aplankykit
Field Muzeju
Pavaišyk pats save ir vaikus kokių dienų Field Museum of Natū
rai History — viena iš didžiausių moksliškų parodų pasaulyj. 
Lankykis tankiai šiuose turtų namuose.

Pamatyti neapkainuojamus atrastus praėjusių amžių dalykus — 
vieninteliai dalykai iškasti miestuose, kurie ten gulėjo per šimtme
čius. Stebėtinas rankius parodos nurodo gyvenimų ir aprėdalų 
įvairių žmonių iš tolymų šalių.

Diena atbudavojimo ir apšvietos!

Varto kit Eleveitorių
Field Museum randasi labai pagabioj vietoj ant puikiausio Chi- 
cagos ežero kranto. Lengvai pasiekiamas elevatorių.

Atdara dienomis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Veltui die
nos — nedėldieniais, ketvergais ir subatoms. Kitomis dienomis 
įžanga 25 centai.

Imk South Side eleveiterį iki Roosevelt Road stoties. Trumpas 
* ėjimas į rytus iki muzejaus.

CHICAGO ELEVATED RAILROADS

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Aku šeri- 

ios koley’ 
; ilga

praktika- 
usi Penu 
silvanijos 
hospitalė- 

<e. Paseic- 
lingai pa 
tarnauja 

• rie gi m 
lymo. Du< 
la rodą vi 
oluose H- 
-ose ir ki
ekiuose re. 
aluose mo 
erims ir 
nerginoms.

—M—,    I I !■    I — » —I--------------- -—-----------------
/E^iiR. ntriZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per lt 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Cana' 
8110 arba 357

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 8o. Halsted St.
Vai.; 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

—...........

Telefonai

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisus *

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

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 -

2 po piet.
Telephone Yards 687

1)R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 70^2

■ OR. C. Z. Vilais :
Lietuvis Dentista* 0

i712 South Ashland Avė.
■■ arti d.7_tn* crAtvA*

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEW1CZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau

ju prie ginrdymo 
Kiekvienanre at
itikime teikiu 
.patišką rižiu- 
•ėjimą. nodu 
patarimu* mo
terims ir mergi 
noms veltui.

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

Optometrist 
Tel. BOU levard 6487 
4«48 S. Aihland Av». 
Kampas 4 7-tos gat. 

2-roB lubos 
— ,/

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 8114 W 8L 

Tel. Lafayette «!,

r
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NAUJIENOS
The Lithaanjlen Daily New»

Published Daily axcept , Sunday by
T be Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halsted Street
Chicago, Illinois.

Tclephone Roosevelt 8501

. Subscription Rates:
8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago,
$8.00 per year in Chicago, 

8c. per copy.

Entered as Seco'nd Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
netlėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
[11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams ------  $8.00
Pusei metų ..........   4.50
Trims mėnesiams 2.25
Dviem mėnesiam 1.75
Vienam mėnesiui ............... 1.00

Chicagoje per neiiotojust
Viena kopija ..........      — 8c.
Savaitei .........................  18c.
Mėnesiui ........   ......... 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams-------------------------------- $7.00
Pusei metų ........... . ...».........  4.00
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui ..____________ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams_______ ____________  $8.00
Pusei metų ........................  4.50
Trims mėnesiams_____________ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Darbininkų Inter
nacionalas atgįja.

Tuo laiku, kada Rusijos 
bolševikai vedė derybas su 
kapitalistinėmis valdžiomis 
Haagoje, galingi tarptauti
niai darbininkų susivieniji
mai laikė konferenciją Ams
terdame.

Šitoje konferencijoje da
lyvavo Tarptautinis Darbi
ninkų Profesinių Sąjungų 
Susivienijimas (Amsterda
mo Internacionalas) Londo
no Socialistinių Partijų su
sivienijimas (Antrasis Inter
nacionalas) ir Viennos So
cialistinių Partijų sąjunga 
(Viennos Internacionalas).

Konferencija kaip vienu 
balsu nutarė atsišaukti į vi
so pasaulio darbininkus ir 

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros Darželis.
Iš KLEOFO JURGELIONIES RAŠTŲ

I. GLUDI-LIUDI IR KITOS LYRIKOS EILĖS
(Tęsinys)

Prie aukuro gręsmaus jo kunigai skaitlingi, 
Jauni, seni, klaikios beširdės pranašai, 
Aukas apsmilko aukso smilkalais svaigiais, 
Ir suktųs kvaitulio išlaimina minias.
Ir smilkalų nuoduos paskendę sukas minios, 
Ir smilkalų nuoduos kitus jausmus i n gija, 
Kitom-žlibiom, šaltom—jos praregi akim, 
Kita—nuskurusia, siaura, šiurkščia—mintim 
Aprėpti pradeda žmonių būties dalykus.

(Puslap. 69)
Tai yra antroji dalis eilių “Išeivijoj”. Tas 

pats, pasakytai!, homerinis ramumas, šaltumas, 
beaistrumas aprašymuose, tas pats verliarinis psi- 
kologizmas, verharine galia. Tik gal ši antroji 
dalis savo užbaiga dar kurkas tragingesnū ir žiau
resnė už pirmąją dalį, ir per tat dar didesnes ver
tes yra!

Bet leiskime, kad šios eiles yra Verhaeren’o 
intakoj parašytos — ar šis rašymo būdas organi
niai Jurgelioniui fra svetimas? ir kiek galėjo jis 
būti nepriklausomas šiose eilėse? Ar yra analo
ginių požymių jo kituose rašiniuose?..

Šis Jurgelionies eilių rinkinys apima jo kuri
nius parašytus tarp 1907—1915 (tokios kraštuti
nės datos pažymėta), kurių tarpe geriausios eilės 
parašyta 1911—1912 metų periode (“Jura ir mer
ges”, “Gludi-liudi” — 1911 m., “Išeivijoj” —1913 
m.); iki tam periodui pastebima talento augimas, 
o paskui jo stagnacija, jei nepasakyti daugiau. 
Prieš 1911—1913 metų-laikotarpį Jurgelionio kū
ryboj pastebima daug požymių, kuriuos jis paskui 
taip galingai kartkartėmis reiškė.

Pavyzdžiui, 190* metais yra parašyta eiles 
“Fragmentum” i

Ateikš, mokiny, čia į krūmų pavėnių!
Ateikš, jei apniko juodasis liūdnumas,
ateikš, kad ir džiaugsmo “per saiką” turė

tum!..
Čia krūmų pavėnioj, šilkinėj žolelėj 
kitoniškas ūpas, kitokie jautimai

' apsiaus tavo sielą ir mintyt galėsi...
(puslap. 21)

šitame fragmente jau žymu tasai gabumas 
aprašinėti, kuris paskui taip galingai apsireiškė 
“Išeivijoj”. Tik čia, žinoma, dar nėra tos kaotin- 
gos galios, tos vaizdų konturingos harmonijos, 
kuria “Išeivija” taip puikiai pasižymi. Bet busi
mo parnasizmo žymės jau galutinai aiškios. Toliau 
eina eilės pavadintos Pamenąs

Tarp juodų, kaip naktis, akmenėlių tvirtybių,
Tarp bedugnių, karklynais pridengusių žiotis, 
Tarp blėstančių laužų jų: dūmo aitrumo, 
Tarp kalnų viršūnių, pageidusių klotis 
šiurkščiais patalais,
Juodais pagalviais—
Nuo uolos lig uolos per plyšius, skeveldras, 
Iš gelmių, į viršų, per durnus ir rūką 
Baltutis, grynutis pamenąs iškįla,
Praskrieja, atmindamas lengvu j į pūką,
Ir nyksta tolybėj...

(puslap. 33)

Čonai jau aišku vsas busimasai verharniz- 
mas, nors eilės pačios savaime jokios estetinės ver
tės neturi. Tolimesniais pavyzdžiais butų gana 
parodyti, kaip šios verharenizmo savybės Jurge- 
lionyje pamažėli plėtės, kaip įgijo kaskartą vis 
ryškesnių požymių, bet tai mus toli išvestų iš 
laikraštinio straipsnio sienų.

Palyginus Jurgelionies talento vystymosi ei
les, tenka konstatuoti, visviena, ar jis .pažino Ver- 
haeren’ą ar ne, bet jis turėjo prieiti to kūrybos 
metodo pats savaime. Daviniai tam jau pačioj 
pradžioj buvo aiškiai žymu. Taip, be abejones, 
Jurgelionis vienas didžiausiųjų Lietuvos poelų! 
Juk ir Siuli Priudomas gavo Nobelio premiją tik 
už vienas lyrikos trumputes eiles...

V.
1913 metai Jurgelionies kūryboj kažkokie 

persilaužimo metai. Iki tam laikui jo talentas 
kaskartą auga, kaupias, koncentruojąs, kaskartą 
vis tobuliau pasireiškia, kol pasiekia stebuklingos 
stiprybės. Bet jau 1914 metais žymu paiėgų su
smulkėjimas. Poetas leidžias jau į tuščią žaidimą 
forma, ką jis turėjo teisės daryti tiktai keletas 
metų atgal, ko jis po “Išeivių” jau nebeprivalėjo 
daryti, (žiur. “darbas”, “prisiminimas” ir kt.) O 
jau 1915 metais poetas nustoja iškarto formos, ir 
rašo pavyzdžiui

Koks platus dangus,
Ir koks gilus, 
ir mėlynas.
Kokia molina gili akis!
Ach’!
Tai jos akis, kurios aš vardo nesakau!
Ir štai gi žiuriu aš į ją, 
ir joj sklandau, 
ir joj guliu, 
ir joje paskendau...

(puslap. 66)
Tiesa, juk tai parašyta taip vadinamomis lais

vomis eilėmis? Bet juk ir “Išeivijoj” parašyta 
nemažiau laisvomis eilėmis, bet kaip tenai jaučia
ma forma, koks stiprus tenai ritmas, kaip kiek
vienas žodis tenai savo vietoj ir nepakenčiamas! 
O čia ar yra kas panašaus?.. Visai teisingai poe
tas Jurgis Bltrušaitis pasakė: kaip sūrio be sūr
maišelio, taip eilių be formos nepadarysi... O Jur- 
gelionis-pamokslininkas įžangoj kalba “forma yra 
pamatinė dailės sąlyga”...

Pagaliau ,1915 metų data pažymėta ir seka
mos eilės:
MEILĖS TOMAS
Meilės tomas
Įvairiais motivais ir visokiais metrais
Tvaksi nuolat mano širdyje 
Susidėjęs tau.
Meilės tomą
Tau galėčiau išdainuoti, kad dainuočiau. 
Bet kas tau iš to tomo ?
Tu nenori meilės tomo,

Ir todėl aš šitą tomą
Pasilieku sau. (puslap. 51)

Deja, šios eilės ne tik formos, bet skonio ne
primena!.. Po 1915 metų man nebteko bematyti 
Jurgelionies kurinių. Knyga “Gludi-liudi” vistik- 
tai yra toksai pazitivus davinys, toks brangus lie
tuvių poezijos turtas, kad jis visai pateisina mano 
pradžioj pasakytą pastabą “Jurgelionis-kandida- 
tas”... Tai reiškia, Jurgelionies ties “verharnizmu” 
neapsitoja, jis pasiekęs labai aukštų laimėjimų, 
vėlei pradeda ieškojimą iš pradžios, vėlei eina ne
žinomais keliais. Šios paskutinės dvejos eilės pa
čios savaime jokios vertės neturi, bet kas žino, 
kas jose slepias, kokie ateities daviniai jau jose 
gludi! Juk ir “verharnizmas” išaugo iš visai ne
didžių požymių, o kas minai iš lietuvių su juo ly- 
ginsis! Gal šitos eilės yra tik ūkanotas pranaša
vimas naujo gausaus derliaus rytoj?... Baigiant 
tenka tiktai pasigailėti, kad ši puiki knyga išleis
ta yra Amerikoj, ir dėl šių dienų aplinkybių yra 
visai neprieinama plačiajai Lietuvos skaitančiajai 
visuomenei, o per tai ir nėra dar pakankamai įver
tinta ir neužima tos vietos, kuri jai pridera lie
tuvių poezijos žinyne.

Prierašas: Mums rodos, kad padegėlis Kas- 
matė klaidingai suprato sekamą Jurgelionies 
posakį: “bulių kritikai gabu pasakyti, kad jos 
pačios yra netiesioginė kritika šio bei to iš lie
tuvių prozodijos ir kaikurios vėlesnės yra tie
siogine kritika kaikurių jaunesniųjų...”

Tas posakis visai nėra kreipiamas Į busi
mus kritikus, jeigu jį suprasti maž-daug tokioj 
prasmėj: “Savo eiles kritikuodamas aš galiu 
pasakyti, ctc. Kaip lik tą mintį Jurgelionis ir 
norėjo išreikšti savo posakiu. Ir jeigu Padegėlis 
Kasmatč butų teisingai % jskaitęs Jurgelionies 
mintį, žinoma, tąsyk jis nebūtų įtaręs Jurgc- 
lionį busimiems kritikams pamokslų rašymu.

'Pieša, gal Jurgelionies anas posakis nėra 
perdaug aiškus, tačiau atydžiau jį išnagrinėjus, 
gaunama visai ne ta prasme, kurią jam Pade
gėlis Kąsniu te pridavė. — Red.

raginti juos kovon su prie
vartos ir priespaudos politi
ka ; konferencija nutarė 
ypatingai raginti darbinin
kus ginti Vokietijos respub
liką, kuriai grūmoja pavojus 
iš Francijos imperialistų ir 
Vokietijos monarchistų pu
sės. Paskui ji paskyrė ko
misiją iš 9 narių, po 3 nuo 
kiekvienos tarptautinės or
ganizacijos, dalyvaujančios 
konferencijoje. Komisija 
turės išstudijuoti ekonomi
nę pasaulio; padėtį ir pada
ryti praktiškų pasiūlymų 
jos pataisymui. Pirmutinis 
komisijos posėdis, tapo pas
kirtas rugpiučio 7 d., Briuse
lyje.

Taigi Amsterdame (liepos 
19 ir 20 dd.) užsimezgė nau
jo darbininkų Internaciona
lo pradžia. Įeinančios į jį 
darbininkų organizacijos 
yra taip didelės, kad srovės, 
nedalyvavusios konferenci
joje, neturi beveik jokios 
reikšmės. Profesinių sąjun
gų internacionalas turi 25 
milionus narių, o antrojo ir 
Viennos internacionalų par
tijos visos kartu turi apie 50 
milionų socialistinių balsų. 
Ką reiškia prieš šitą milži
nišką menkos komunistų 
sektos ir katalikiškų darbi
ninkų unijos?

Tarptautinis viso proleta
riato susivienijimas tuo bu- 
du vėl darosi gyvenimo tik
renybe. Karas buvo suar
dęs jį, bet negalėjo suardyti 
ant visados. Darbininkų rei
kalų bendrumas verčia juos 
eiti išvien.

Seimas pabaigė 
savo darbą.

Lietuvos St. Seimas turės 
greitai išsiskirstyti, kadangi 
visus svarbiausius darbus ji
sai jau pabaigė. Rugpiučio 
1 d. jisai galutinai priėmė 
Respublikos Konstituciją. 
Pirm to jisai jau buvo priė
męs Žemės Reformos įstaty
mą ir įstatymą apie Mokyk
las.

Ne vėliaus kaip už dviejų 
mėnesių po St. Seimo išsir 
skirstymo turės būt išrink
tas naujas seimas. Jau da
bar spėjama, kad seimo rin
kimai įvyks spalių mėnesyje.

Dabar prieš amerikiečius 
stovi klausimas: ką jie turi 
daryt, kad busimais Lietu
vos seimas daugiaųs rūpin
tųsi darbo žmonių reikalais, 
negu dabartinis?

Kuomet buvo renkami at
stovai į St. Seimą, dveji su- 
viršum metai atgal, daugelis 
Lietuvos piliečių davėsi ap
gauti klerikalams. Dabar 
jau yra visiems aišku, kad 
klerikalų žodžiu pasitikėti 
negalima. Bet klerikalai tu
ri galią, turi maišus pinigų, 
surinktų iš Amerikos lietu
vių: ar mes leisime, kad ki
tos partijos stotų tuščioms 
rankoms prieš juos rinkimų 
kovoje ? 
.——...... ....... ....... , —
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STREIKLAUŽIAI.

Kairiųjų komunistų laikraštis 
“Darbininkų Tiesa” rašo, kad 
streikuojantys darbininkai turį 
tris priešus:

“Vienas priešas — tai sam- 
dytojai-kapitalistai. Kitas prie 
šas — tai valdžia.

“Na, o kas tok's yra trečias 
priešas? Atminkite patys 
streikuojantys unijistai.”
Uždavęs šitą mįslę streikuo

jantiems darbininkams, komu
nistų laikraštis čia pat ją ir 
“atspėja.” Sako:

“Tų dviejų priešų draugu, 
neatskiriamu trečiuoju 
trynuku yra unijų biu
rokratija, • tai yra: 
buržujų šaika, kuri biznį daro 
iš darbininkų organizacijų....

“Kapitalistai ir valdžia yra 
dvynukai, visai artymi; juod- 
viejų gyvos mėsos ryšiai 
trumpi, ir juodViejų kuna'i lyg 
suaugę į vieną, tik dvi galvos 
viršuje kyšo. O tas trečiasis, 
silpnesnis, prijungtas ištysu- 
siu, bet gyvu ryšiu, velkasi 
paskui anuodu, lyg aklas ver- 
gas-tamas... ”

Ir šitokioje dvasioje rečia 
“D. T.” apie dvejeto spalių par 
mokslą. Unijų biurokratija — 
darbininkų priešas j unijų biu
rokratija eina išvien su kapita
listais ir valdžia; unijų biurok
ratija yra viliugai rr veidmai
niai,.... Ką gero gali duoti dar
bininkams šitoks unijų viršinin
kų plūdimas?

Nieko! Unijų narių kursty
mas prieš unijų vršininkus gali 
tiktai susilpninti unijas; o unijų 
susilpninimas’ šioje valandoje 
reiškia streikininkų jiegos pak
rikimą.

Tuo budu “D. T.’* šitaip savo 
kurstymais padeda ne strei
kuojantiems darbininkams, bet 
jų išnaudotojams; padeda jiems 
laužyti darbininkų streiką!

Šitą savo streiklaužišką darbą 
tas komunistų laikraštis varo, 
pasiremdamas tuo, kad dauge
lis darbininkų nemoka aiškiai 
protaut. Darbininkai, mat, žino, 
kad unijų viršininkai dažnai pa
sielgia ne taip, kaip reikėtų; to
dėl darbininkuose yra gana daug 
nepasitikėjimo savo vadais. Ant 
šito nepasitikėjimo komunistų 
laikraštis ir mėgina žaisli.

Jeigu jisai butų tikras darbi
ninkų draugas, tai jisai imtų 
atskirus klaidingus ir šiaip ne
gerus vadų darbus ir juos kri
tikuotų. Ir kritikuodamas saky
tų : Verskite savo vadus taisytis, 
o jeigu jie nesitaisys, tai, kuo
met ateis unijos viršininkų rin
kimai, pasistatykite į jų vietą 
geresnius vadus. Bet nekelkite 
suirutės dabar, kuomet eina., 
streikas! Pagalvokite, kas butų, 
jeigu mūšio laiku kareiviai im
tų šaudyti savo oficierius, vie
toje kovoję su priešu: juk tuo
met visa armija pakriktų ir 
priešas pergalėtų!

Bet “D. T.” elgiasi atbulai? Ji 
ne kritikuoja darbjninku vadų 
darbus, o šmeičia įjuos ir pataria 
darbininkams kilti prieš juos — 
toje valandoje, kada reikia ko
voti su priešu.

Unijų viršininkai, kad ir daž
nai klaidingai elgiasi, bet visgi 
yra pačių darbininkų išrinkti 
vadai. Ir darbininkai turėtų ap
ginti juos nuo komunistiškų 
šmeižtų. Tfegul tie šmeižikai ei
na lauk iš darbininkų tarpo, jei- 
gu jie nežino nieko geresnio, jisai randa darbo? Ką , paga- 
kaip tiktai ardyti darbininkų lies, darys pagrįžęs Lietuvon 
organizaciją! daktaras, advokatas arba kitoks

----------- lietuvis inteligentas, kuomet 
DAR VIS MELUOJA. į jam bus užginta, kaipo nepilie- 

-- ---------------- * čiui, užsiimti savo profesija?
Jau pereitą subatą mes nuro-’ Inteligentui atlikti registraci-

dėme, kad kunigų “Draugas” ją yra, žinoma, nesunku. Bet

meluoją, pasakodamas, jogei 
Lietuvos valdžios paskelbtoji re
gistracija negrasina pilietybes 
teisių atėmimo. Mes išspausdi
nome ištraukas iš registracijos 
įstatymo ir Informacijų Biuro 
paaiškinimą, kur aiškiai pasa
kyta , kad neužsiregistravusieji 
neteks pilietybes teisių ir paskui, 
jeigu norės atgauti pilietybę, 
tai turės duoti prašymus, laukti 
keletą metų, kaštuotis ir nukęs
ti daug kitokių nemalonumų.

Vakar “Draugas” įdėjo tas 
pačias įstatymo ištraukas ir In
formacijų Biuro paaiškinimus; 
vienok, ažuot atšaukęs savo pir
mesni j į melą, jisai vėl plusta 
tuos laikraščius, kurie rašė tie
są, ir tvirtina, kad ta registra
cija nesanti blogas dalykas.

Gal būt, kad kunigams ji iš- 
tikrųjų nėra blogas dalykas. 
Registrantai, kaip pranešė At
stovybės “činauninkai” Wa- 
shingtone, turės užmokėti po 
$10.00 šįmet ir paskui kasmet 
mokėt po 10 ar po 5 dolerius. 
Kunigui šitokia duoklė yra men
kas dalykas, bet biednam darbi
ninkui ji gali būt didelis apsun
kinimas — ypač bedarbės arba 
streikų laiku.

Kunigui yra nesunkus daly
kas ir užsiregistruoti. Bet tarpe 
paprastų musų žmonių yra tūk
stančiai tokių, kurie nė skaityt, 
nė rašyt nemoka. Daugelis jų 
todėl nė nepatirs laiku apie re
gistraciją ir surištas su ja baus
mes. Bet jeigu jie, dėl savo ne
žinojimo, neturto arba kitų prie
žasčių, neužsiregistruos paskir
tu laiku, tai neteks pilietybės 
teisių* o gal da ir savo turto 
Lietuvoje!

Pilietybės teisių netekimas, 
ir vėl, gali būt menkas dalykas 
“dvasiškai asabai.” Kunigas, ir 
nebūdamas piliečiu, tiek Lietu
voje, tiek Amerikoje gali leng
vai gauti “džiabą.” Kol jisai iš
tikimai tarnauja Rymui, tol jam 
yra užtikrinta vieta vienoje ar
ba kitoje parapijoje. Bet ką da
rys artojas, jeigu jis, pagrįžęs 
Lietuvon, sietui^s teisės įsigyti 
žemės? Ką darys darbininkas, 
jeigu jam, kaipo nepiliečiui, ne
bus duodama paso ir nebus lei
džiama apsigyventi tenai, kur 

kaip jisai gali registruotis, jeigu 
jisai yra šios šalies pilietis?

Tai ve kokių skaudžių ame
rikiečiams dalykų yra toje regis
tracijoje. O “Draugas” mėgina 
apdumti žmonėms akis ir pasa
koja, kad ji esanti visai nepa
vojinga. Jeigu žmonės klausytų 
jo ir tylėtų, tai nė nepasijustų, 
kaip praeitų paskirtasai regist

Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją Besvarstant.

Kunigas

Kiikš.-d. nešilaiko Seimo i 
patvarkymų.

Šiandien St. Seime eina to
limesnis konstitucijos svarsty
mas. Krik.-deni. patenkinti 
tuo, kad vakar praėjo jų nusi
statymas dėlei mokyklų, kulto 
ir religijos dalykų. Visa tai 
duos ateity pamato musų ku
nigėliams gerinti savo padėtį. 
G'al tik vienas dalykas krikš.- 
dem. rūpina, būtent, — tauti
nių mažumų teises, smarkios 
žydų atakos, kad jiems butų 
duota atskira ministerija, kad 
ir jiems hutų tautinė antomo- 
mija pasaldinta jų pačių žydiš
ku klerikalizmu, šiaip kuni
gų veidai reiškia daug pasiten
kinimo, jei ne žydai ir jų pre
tenzijos, šiandien Kaune varpai 
butų pranešę ir pagarsinę Lie
tuvos Respublikos konstituciją. 
Opozocija ruošiasi prie visų 
galimybių, aptaria tolimesnį 
savo taktiką ir budus, kaip 
reaguoti j krikšč.-demokratų 
triumfą. Varyd'amies prie kon
stitucijos galo, k.-d. metasi net į 
įgimtą jiems spekuliaciją. Vi
sas ekstra pataisas jie įnešda
vo tą pačią dieną, jas atspaus
dindavo, padalindavo, atsto
vams ir tą pačią dieną priim
davo, nors St. Seimo statutas 
reikalauja, kad visos pataisos 
ir nauji siūlymai butų išdalin
ti prieš 48 vai. Ir šiąndien 
yra tokių pataisų, kurios tik-ką 
iškeptos ir padalintos. Opozi
cija nurodo į tai, bet lai mažai 
gelbsti. Šiandien priimama 
skyrius apie socialę. apsaugą ir 
artinamas! konstitucijos galo, 
opoziieja nurodo į apsilenki- 
liius su St. Seimo statutu ir 
griežtai pastato šitą klausimą. 
Perzidiumas mato neišsisuk
siąs, skelbia pertrauką, kad 
bendrai su kr-dem, bloku ra
dus išeiti (dauguma prezidiu
me priklauso kr.-dem.).

racijai laikas — ir tada jau bu
tų dalykas nebepataisomas.

Taigi, amerikiečiai: nepaisy
kite to melagio pasakų, bet kel
kite savo balsą ir reikalaukite, 
kad St. Seimas atšauktų tuos 
netikusius registracijos patvar
kymus. Reikalaukite tuoj aus, kol 
Seimas dar nėra išsiskirstys, nes 
paskui bus vėlu!

Užsienių reikalų ministerio 
atsilankymas ir jo pranešimas.

Pertrauka tęsėsi neilgai. At
stovai užima vietas, delei lau
kiamo tautinių mažumų sky
riaus svarstymo, visos vietos 
publikoje užimtos žydų visuo
menės atstovų, kuriems rupi 
kaip galutinai tasai skyrius 
bus priimtas. Seiman atvyks
ta Užsienių Reikalų Miiiisteris, 
paplinta kalbų, kad busią daro
mas pranešimas, — manyta, 
kad pranešimas lies valdžios 
pasižadėjimus, liečiančius žydų 
tautinę mažumą, iš soc.-ilcni. 
pusės juokiamasi, kad Lietuva 
gauna Palestinos mandatą, kad 
kr.-*dem. reikia prie to ruoštis.

M misteris praneša, kad jis 
gavęs oficialų Amerikos Jung
tinių Valstijų valdžios atstovo 
pranešimą, kad Amerika pri
pažįstanti Lietuvą de jure ir 
de facto. Kįla ■dideli ausiu ova
cijų. Ovacijos tęsėsi gana il
gai. Aprimus, Šleževičius siūlo 
pareikšti Seimo padėką Ame
rikos tautai, kitos frakcijos 
prie to prisideda, s.-d. Čepins
kis prisidėdamas prie pasiūly
mo, pareiškia, kad jo frakcija 
siūlo delei šio didelio įvykio 
nutraukti posėdį ir eiti į gat
vę. Kr.-deni. siūlo pertraukos 
10 minučių, kada tai nepraei
na, siūlo popietinį posėdį 5 
vai., kas jų. balsais priimta. 
Opozicija meta k.-denn “cn- 
praustaburnių” epitetą.
Krikščionys nori du kiškiu vie

nu šuviu nušauti.
Darosi aišku, kad k.-dem. no

ri pasinaudoti tuo “de jure” į- 
vykiu ir be triukšmo priimti 
šiandien konstituciją, - - reiš
kia jie nori nušauti du kiškiu 
vienu šuviu. Susirinkus Sei
mui 5 vėl., tuo metu, kada 
Kauno gatvėse renkasi minia 
manifestuoti Amerikai, aišku,
kad jie savo nusistatymą pra* 
ves, nors ir visą naktį posė- 
džiucdami. Eina kalbų, kad 
priėmus konstituciją, tuojaus 
busią surengtos iškilmingos 
pamaldos ir lt. Bet opozicija 
iškelia prasižengimą ir laužy
mą įstatymo būtent, Seimo sta
tuto, kad vistiek šiandien ne
galima svarstyti konstitucijos, 
nes yra pataisų, kurios tik-ką 
išdalintos. Prisieina nusileisti, 
posėdis uždaromas. Kiikš.- 
dem. plusta opoziciją, mat pas
taroji kalta, kad k.-dem. nesi
laiko įstatymų.

Bukite kitri, kad i*UĮ?|>jiičio 
I dieną katalikiško ji I^ieiuVa 
turės savo konstituciją, tai 
ir bus kunigų Lietuvoje šven
tė. |

29-VI1-22 m. Kunigas.

(Musų bendradarbis įspėjo: 
St. Seimas ištiesų galutinai 
priėmė konstituciją rugpjūčio 
1 d.—Red.)

.W’ » ■ ■■■■ ■ -l'UUJL__J... i;

' Redakcijos Atsakymai j
J. P. Parkauskui. — Prane

šimą gavome, kada laikraštis 
jau buvo atspausdintas.

Ant. Jurkštui. — Jūsų pra
nešimą neįdėjonie hiikii'ašlin, 
nes jis mums buvo priduotas 
po to, kai laikrąštis jau buvo 
išėjęs iš spaudos.

Kunigo Draugui — Kadangi 
mes ankščiau gavome iš kilo 
musų korespondento žinutę 
apie tą patį dalyką, tai Jūsų 
korespondencijos šį kartą ne
dėsime.
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Darbininky išnaudojimas
John M. Work.

NA U J i ANOS, Chicago, Iii.

Yra sakoma, kad tikras su
smukimas pareina ne nuo dar
bo, bet nuo išnaudojimo per 
darbą. Nors dabartiniam mu
su socialiam surėdime yra ma
žesnis ar didesnis pažeminimas 
dirbti naudingą darbą, bet tik
renybėj, dirbimas tokio darbo 
yra prakilniausis ir girtiniau- 
si veiksmas. Jis $ra prakil
niausis ir girtiinausis, kadangi 
jis yra naudingas tautai. Nuo 
jo pareina pažanga ir tautos 
arba rases augimas. Savaimi 
aišku, kad naudingame darbe 
nesiranda nieko tokio, kurio 
butų galima išaiškinti tą pa
žeminimą, numatomą jame 
prie dabartinės sistemos, Iš
aiškinimo reikia eiškoti kur- 
nors kitur.

Ankščiau šioj šaly — kuomet 
beveik visi dirbo “ant savo at
sakomybės”, kaip yra sakoma 
—naudingas darbas buvo aukš
tai gerbiamas. Žmogus, kuris 
dirbo naudingą darbą, buvo 
beveik tiek gerus kaip ir kitas 
žmogus. Jis nebuvo ant tiek 
pažeminamas, ant kiek jis yra 
šiandien.

Bet taip greit, kaip tik dar
bą taupinamoji industrija pri
velto mažas industrijas išsi
vystyti į dideles industrijas— 
taip kad žmonės nebedirbo il
giau “savo atsakomybe”, bet 
pradėjo dirbti kitiems — nau
dingas darbas patapo pažemi
nimu akyse tų, kurie buvo ta 
eiga i>aliuosuoti nuo dirbimo 
naudingo darbo.

Naudingas darbas yra laiko
mas pažeminančiu, kadangi jis 
yra atliekamas prie vergystės 
apystovų. Jis yra skaitomas 
pažeminačhi, kadangi darbi
ninkas yra išnaudojamas. Kaip 
jis yra išnaudojamas?

Šiuo budu. Kapitalistai val
do industrijas. Jie samdo dar
bininkus dirbti jiems. Jie mo
ka darbininkams dalelę vertės 
jų darbo ir kas lieka pasiima 
sau. Tokiu budu — nedirbda
mi patys jokio* naudingo darbo 
- ponai tampa milionieriais ir 
turi savo pilkiausius palocius, 
automobilius, tarnus, vasarna
mius, graznas ir 1.1. Visa ta 
jie gauna išnaudodami darbi
ninkus.

Nėra ko stebėtis, kad jie nie
kina darbininkus. Vergai yra 
visuomet niekinami savo po
li . Išnaudojamieji yra visuo4 
mot neapkenčiami savo apga
vikų. Darbininkai, kuomet tik 
jie panori, gali pasiliusuoti iš 
tos niekinančios padėties. Ne, 
ne visuomet, kuomet tik jie 
panori, bet kuomet įvyksta 
rinkimai.

Visa, kas jiems reikia dary
ti, — tai savo balsais įteikti 
Socialistų partija galią — taip 
kad industrijos taptų kolekty
ve nusoavybė, priklausoma vi
suomenei ir operuojama vi
suomenes gerbūviui. Tuomet 
darbininkai nebebus ilgiau iš
naudojami, bet gaus pilną sa
vo darbo vertę. Naudingas 
darbas ir vėl pataps prakilnus 
ir gerbtinas akyse visų, ir pa
razitų, kurie dabąjr sudaro 
gerbt inia tįsią klasę, nebebus 
ant visados.

Eearl ir Mearl pirmąsias ke
lias savaites nelabai augo. 
Tada jų auklė, F. C. Hogan, 
ėmė maitinti juos su Egle 
Brnd. Jie taip tarpo kad už 
metų laiko laimėjo pirmą do
vaną mctiniaųie kermošiuje 
Little Valley, New York, ši
tie dvynukai gyvena pas 
Mrs. F. C. Hogan, Randolph, 
New York. _ t H j

Virginia Lou tapo išbalsuota 
Iowes pavyzdinis kūdikis. Ji 
laimėjo dovaną $500, pervir
šydama apie dešimtį tūkstan
čių Lowes kūdikių. Ji yra 
duktė Mr. and Mrs. K. E. 
Įtinęs, 122 W. Wellington St., 
Waterloo, Iowa. Innesienė 
sako: “Eagle Brand išgelbė
jo musų kūdikio gyvybę ir 
padarė iš jo dovaną laimintį 
kūdikį.” .

Kiekvienas Jų 
jo 

Dovanas
NESTEBĖTINA, kad tiek daug gražia, sveiku kūdikių, kurie tapo 

išbalsuoti “geriausiais kūdikiais” kūdikiu konkursuose visoje ša
lyje, turėjo būti išauginti ant Eagle Brand Kondensuoto Pieno. Kadan
gi Eagle Pienas patapo visuotinas kūdikiu maistas, motinu per karty 
kartas vartojamas.

Neeksperementuok su SAVO kūdikio maistu. Tūkstančiai motinų pa
tyrė, kad Eagle Pienas suteikia kūdikiams sveikatos ir vikrumo. Gy
dytojai jį rekomenduoja — jis lengvai suvirškomas ir priduoda pilniau 
šio maistingumo.

Tikrenybėje, Eagle Pienas nėra dirbtinis, jis yra PIENAS — tiktai 
grynas pienas ir grynas cukrus —tai gamtiškas maistas, jeigu moti
nos pienas sustoja. •'
Per tris gentkartes Borden’s Eagle Pienas buvo vienatinis garsus 
Amerikoniškas pienas. Jis visados yra grynas ir gausus. Ypatingai 
jis tinka kūdikių maitinimui ir sųbudavojimui nedapenėto vaiko.

Iškirpk kuponą šio pagarsinimo ir pasiųsk jį Borden Kompanijai, o ji 
prisius, visai dovanai, ką norėsi, ar pamokinimų jūsų kalboje kaip kū
dikį penėti, ar kūdikių knygą, ar valgių gaminimo knygą kur pasa
kyta kaip gaminti skanius valgius su Eagle Pienu. Prašyk įvardin
damas ką norėtumei gauti. Tas patarnavimas yra jums tik paprašius.

i « . .

Kiekviena motina gali atsidėti ant Eagle Pieno. Jis yra visiškai sau
gus ir grynas, ir jį galima pirkti visur.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

Robertas apsitaisęs molynais 
kaspynais ir ženklais dėlto, 
kad jis laimėjo Vyriausio 
čempiono dovanų N eb rask a 
Valstijinčje Mugėje pernai. 

“Jis išaugo ant Eagle 
Brand Pieno.“ Šitas Vy
riausias Čempionas, yra 
sūnūs C. B. Botos,ių, 
417 E. 4th St. Vniversi- 
ty Place, Nebraska.

Mrs. Charles M. Spa- 
rienė iš Prescott, Iowa, 
yra kita motina, kuri 
išgyvenimo patyrė ko
kis yra puikus maistas 
kūdikiams Eagle Brand 
Kondensuotas Pienas. 
Jos jaunutis sūnelis, 
Charles Vijliar Sparr, 
buvo juo penimas iš 
pat mažens. “Nuolati
nė jo gera sveikata pa
darė jį pilną ūpo ir 
smagumo”, ji sako: 
Kaip didžiuma sveiką 
berniukų, Charles yra 
protiškai vikrus ir turi 
gyvą supratimą. Jis 
pradėjo abėcėlę mokin
tis būdamas 15 mėne
sių amžiaus, o turėda
mas pustrečių metų jau 
galėjo vartoti dantų 
šveistuvą kai vyras.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. VVashngton St., Yhicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

------------------—------ -------- K u p o n a s -______

Pažymėkite kryželiu kokios knygos norite:

Instrukcijos

VARDAS

Knyga
Virimo
Knyga

e Mark of The Borden CoMPaN^ 
Rtį. U. S. Pat. OJ.

aC PrEserVED Milk
and for additiona} tl*6 

^ture, tl0n» each label

Theborden coM?aHV
YORK, U. S.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTA8
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. Vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va-

ADRESAS Liihuanian
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Ar Rusija turi būti pripažinta?
Emile Vandervelde.

(Tęsinys)

Nauja ekonominė politika.
.Tojįjįi komunistams nepasi

sekė atsikratyti nuo ubagų, 
jiems lyginai nepavyko atsi
kratyti nuo turtuolių.

Praeitaisi metais visos, ar be
veik visos, Maskvos krautuvės 
buvo uždarytos. Tik sovietų 
koperativai ir šmugelninkai 
varė biznį.

Šiandien vyrauja “N. E. P.” 
—Nauja ekonomine politika. 
Privatinė pirklyba nebėra 
draudžiama. Didelės krautu
vės, valdžios išnuomuojamos, 
pradeda atsidarinėti. Krautu
vėse žmonės knibždėte knibž
da. šiemet krautuvių ytra 500 
kartų daugiau, negu praeitų 
metų kovo mėnesiu.

Jus matote rinkas ant kiek
vieno kampo. Kaimiečiai su
neša maistą, pirkliai įvairius 
dirbinius, o buvusieji buržu
jai velka rinkon savo šaunios 
praeities likučius, kad už juos 
gavus sviesto ar kiaušinių.

“Mes turime savo kampą”, 
pareiškė man Tatiana Tolstoi, 
paskilbusio pasauly Tolstojaus 
duktė. “Savo kampą ir savo 
diena. Mes susitinkame su 
draugais ir pasidaliname nau
jienomis. Mes parduodame 
laikrodėlį, šaliką, čeverykų po
rą — kad tuo būdu galėjus nu
sipirkti maisto.”

Šalip tų paradoksinių komer
cijos lyčių (formų), kita “N. 
E. P.” karakteijinga prekyba 
vis labiau ir labiau ima pasi
reikšti.

Nauji pirkliai.
Visoj Maskvoj tėra tik viena 

departamentinė krautuvė, ku
rią kontroliuoja sovietai. Ten 
parduodama viskas — prade
dant nuo Trockio ir Lenino 
paveikslų ir baigiant “antan
tės niekadėjų’’, Rusijos, Angli
jos, Prancijos, Belgijos ir Ame
rikos kareivių paveikslais, ku
riais vaizduojama mūšiai. Tik
rai keistai atrodo, kad tokie 
dalvkai randasi komunistų 
krautuvėj!

Bet privatinių krautuvių 
skaičius nūdien auga, ir for
muojasi toki pirklių klasė, ku
ri visai neatatinka bolševikų 
idealui.

Raudonojoj aikštėj, priešais 
Kremliną, aš mačiau pardavi
nėjant papirosus, kurių dėžu
tės buvo pagražintos Belgijos 
kareivio paveikslu, šalip kurio 
figūravo toks moto: “Ysero 
gerojams”. Netoli operos ma
tosi stebėtina savo turtingumu 
augmenų kolekcija, kuri kai
nuoja apie vieną ar net du bi- 
lionu. Krautuvių languose iš
statyta rakandai, kaurai, pa
veikslai, meno kuriniai, žodžiu, 
tai yra tikra Chinijos ir Japo
nijos daiktų paroda. Kadangi 
ten negyvena svetimšalių, o 
kainos daiktams yra tiek aukš
tos, jog iš algos gyvenantys 
žmonės negali jų įpirkti, tai iš
vada tegali būti tik viena: “N. 
E. P.” sukurė nouveau riches 
klasė pačioj “darbininkų ir 
kaimiečių respublikos” širdyj.

Prie to visa vakarais jus ga
lite matyti “Imperijoj” pirk
lius, 4 valgančius šaunius pietus. 
Tai yra vienas keisčiausių so
cialinių reiškinių Maskvoj, kur 
dedasi tiek daug keistų dalykų. 
“Imperijos” restoranas randa
si pirmame aukštyj tų namų, 
kurie priklauso darbininkų 
unijoms. Ten čigonės linksmi
na susirinkusius komersantu?.

Kada tokie vaizdai stojasi 
prieš jūsų akis, jus nenoroms 
klausiate savęs: kuogi sovietų 
socialine hierarkija skiriasi 
nuo kapitalistų socialinės hie- 
rarkijos?

Rusijoj nebėra buržuazijos 
senąją prasme. Bet ten yra 
žmonės, kurie gyvena kai bur
žujai, turi buržujų apšvietimą, 
griebiasi, buržuazinio užsiėmi
mo ir spekuliacijos. Dviejų

mylių atsto nuo Maskvos na
muose, kurie buvo valdžios pa
skirta musų gyvenimui, radosi 
šoferis, dvi tarnai t i ir vaikai 
čcvt'i'vk mus šveisti.
kas, kaimietis, valdininkas, ku- 
nigas, kareivis ir ubagas su
daro čia, kaip ir kitur, sociali

nės piramidos laiptus.
Respublikoj, kuri įtraukė sa

vo programon komunizmą ir 
taiką, randasi šimtas milionų 
kaimiečių savininkų, vienas 
milionas du šimtu tūkstančių 
kareivių, vieni kurių yra basi, 
o kiti dėvi šaunias uniformas, 
raudonas kelines, epoletus ir 
kazokiškas kepures arba “či- 
čakus”, kurie buvo dėvimi 
Aleksei Micbailovičo, antrojo 
iš Romanovų giminės caro, 
laikais. Ar no keistas dalykas 
matyti grįžimą į senovę, pri
imant senovės papročius? Ir 
ar nesidaro biskį nejauku ma
tant Trockį apsuptą profesio
nalinių kareivių grupe, įskai
tant Vrangelio vyriausiojo 
štabo viršininką, kuris vakar 
buvo monarkistas, o šiandie 
virto komunistu?

Revoliucijos daviniai.
Bet ne vienas gali paklausti, 

kas iki šios dienos buvo laimė
ta revoliucijos, kuri tiek daug 
kraujo praliejo, tiek daug au
kų reikalavo ir sukurė tiek 
daug vargo ir nelaimių?

Bandysime į tai atsakyti ob- 
jektingai, ramiai ir nesilaikant 
jokių prietarų.

Pirmoj vietoj, carizmas — 
tas Europos ir viso pasaulio 
baisūnas — liko išrautas iš pat 
šaknų. Tas vienas laimėjimas 
gali pateisinti daug dalykų.

Iš kitos pusės, kaimiečių re
voliucija yra įvykęs faktas. 
Nieko nebepasiliko nuo cariš
kų ir kitų tituluotų ponų dva
rų. Dabar kaimietis valdo že
mę. ir jis niekam jos neužleis.

Ant galo, sovietų valdžia, dė
ka savo eksproprijacijoms be 
atlyginimo, pasidarė kasyklų, 
miškų, namų ir didžiųjų fab
rikų šeimininkas. Viena di
džiausių šios dienos problemų 
yra ta, ar bolševikai sugebės 
pAtys tvarkyti tą turtą — ar, 
negalėdami tinkamai vesti fa
brikus, vėl paves naujai kapi
talistų klasei tą darbą?

Komunizmas praktikoj.
Tačiau vienas dalykas yra 

tikras: tai yra pilnas komu
nistų nesugebėjimas tvarkyti 
kolektyvį turtą. Kur tik buvo 
tokie bandymai daroma, visur 
tie bandymai pasibaigė pilnu 
nepasisekimu.

Faktinai, naujos ekonominės 
politikos pagrindinis principas 
yra komercinis išnaudojimas. 
Už visokį patarnavimą moka
ma pinigais.

Jus mokate į teatrą einant. 
Jus mokate už gelžkeliu važia
vimą. Jus mokate 25,000 rub
lių už tramvajų važiavimą. 
Algos išmokama pinigais. Val
džios mokesniai imama pini
gais. Pagalios, liko nutarta, 
kad biednuomenė, gyvenanti 
valdžios namuose, mokėtų ran
das. Krautuvės, kavinės, res^ 
toranai ir fabrikai liko išnuo
mota privatiniams žmonėms, 
kurie moka valdžiai pinigais

tam tikras randas. Tatai nėra 
komunizmas. Tatai nėra so
cializmas., Tatai pa saki 
paties Lenino teisingo pareiš
kimo, valstybinis kapitalizmas.

Ar bolševikai tvers?

Ar sovietai galės principe 
ir faktinai išlaikyti politinę 
galią, nuolat darydami konce- 
s i .in.s4 ?

Aš nerczikuosiu tuo klausi
mu daryti jokių pranašavimų. 
Visa kas gali būti pasakyta yra 
tai, kad 1917 m. sukilėliai bė
giu penkių metų sukurė val
džią — tokią valdžią, kuri at
rodą galingą esant. Jie turi 
skaitlingą armiją. Jie turi po
liciją, kuri yra geriau organi
zuota negu buvusio cairo slap
toji poliicja. Čia jau reikia pa
sakyti, kad į čeką ineina ne
maža buvusių caro satrapų. Jie 
turi aibę naujų biurokratų, ku
riems laikui bėgant vis labiai 
ir labiau rupi ginti bolševiku 
valdžią. Jie kontroliuoja so
vietų rinkimmi, kurie yra tik 
tuščias formali ilgumas. Nepro
duktyvu buržuazija rinkimuo
se nieko nusveria. Kaimiečiai 
yra sumažinta iki 1/20 dalies 
jų tikrojo skaičiaus. Ne bol- 
ševistinės socialistų partijos 
skaitoma nelegalinėmis ir jų 
sekėjai neturi teisės balsuoti. 
Slapto balsavimo laido nėra. 
Maskvos soviete, kur prisilai
kant lygaus, slapto ir visuoti
no balsavimo, socialistai revo
liucionieriai pravesdavo dau
giausia savo atstovų, da
bar bolševikai turi 1,100 sa
vo žmonių, o kiti 300 atstovų 
figūruoja kaipo “nepairtyviai”.

Be to, yra gerai žinomas 
faktas, kad Rusijoj susirinkimų 
laisvės nėra; kad spauda yra 
gryna valdžios monopolija. 
Išėmus vieną bespalvį laikraštį, 
kuris spausdinama Berline ir 
todėl Rusiją pasiekia už pen
kiolikos dienų po savo, pasiro
dymo, visi kiti Maskvos laik
raščiai yra oficialiniai valdžios 
organai: “Izvestija” — vakari
nis laikraštis, “Pravda” — ryt
metinis, ir “TrlMi” ^—iliustruo
tas ncdeldieninis laikraštis, ku
ris kartais turi labai užiman
čių karikatūrų.

Ar reikia po to stebėtis, kad 
visuomenės opinija, turėdama 
labai blogų informacijų, pasi
lieka i neirti nė?

Pats savaime suprantama, 
jog yra sunku paprasti, ką 
žmonės mano. Prisieina spė
ti apie kaimiečiu masės senti
mentą, kuris pasireiškia tai di
dele neapykanta prieš bolševi
kus, tai baime, kad reakcijai 
įsigalėjus iš jų nebūtų atimta 
žemė.

Bet vienas daiktas yra tik
ras, jeigu ir c .zistu Ja opozi
cija, tai ji išeina aikštėn tik re
tomis išimtimis.

Kada aš buvau Maskvoj, aš 
mačiau tik du tuzinu laisvų 
žmonių: kalinius, kuriuos aš 
gyniau.

Tai bus vienas geriausių at
siminimų mano gyvenime tas 
susitikimas su gerojais: Gacu, 
Timofjevu, Vcnediapiriu, Gul- 
denmanu ir daugio kitų, kurie 
carui valdant buvo kalinami 
dėl kovojimo už laisvę, o da
bar Leninui valdant jie vėl sė
di kalėjime dėl tos pačios prie
žasties.

Mes atvykome į Maskvą — 
Licbknecht, Rosenfeld ir aš— 
tik vienos minties vedami: iš
gelbėti kalinius nuo mirties.

Mes pačioj pradžioj pranešė
me jiems apie lai, ir jie atsa
kė: “Tai menkniekis. Mes 
pašventėm savo gyvenimą 
revoliucijai. Tegul jie nužudo 
mus, jeigu jie nori to. Visa 
ko mes norime, lai galimybės 
kalbėti, atsistoti prieš savo 
priešininkus, kaltintojus, ir pa
reikšti savo jįevoliudrnius ir 
socialinėm jsitikinimus Rusijos 
ir viso pasaulio darbo klasei”.

Jie turėjo progos tatai pa
daryti. Jų burnos nebuvo už
darytos. Nebuvo galima tar
dyme viešumo išvengt. Notoms 
nenoroms bolševikai turėjo su
tikti, kad kaltinamieji turėtų 
gynėjus.

Bet tuo da musų priedermė 
nesibaigia.

Kai aš rašau šiuos žodžius, ‘ I 
nežiūrint visų Berline padaly
tų sutarčių kai dėl kaltinamų
jų nugalabininio, maža vilties, 
kad bolševikai išlaikytų savo 
prižadas. Jeigu mes sugrįžo
me Europon pirm negu tardy
mas pasibaigė, tai tik todėl, 
kad apeliavus j civilizuotą pa
saulį, idant pastarasis darytų 
pastangų, kad neleidus tą bai
sų dalyką įvykinti. Tai nega
limas daiktas, kad žmones, ku
rie sykiu dirbo ir kentėjo, ku
rie kovojo dėl tų pačių reika
lų, sukurtų tokią neapykantą, 
kiuri privestųn prie žudynių. 
To neturi įvykti. Darbininkų 
Internacionalas nedaleis, kad 
tai įvyktų!

Mano išvados.
Dabatr aš privalau baigti. Aš 

sugrįžau iš Rusijos, įgavęs du 
aiškiu įspūdžiu. Pirmas, vi
sos pastangos sukurti “suvieny
tą proletariato frontą” negalės 
turėti jokio pasisekimo tol, 
kol Rusijoj bolševikai nesiliaus 
persekioję kitas socialistines 
partijas ir neduos žmonėms pa
prasčiausių politinių teisių.

Antra, blokados politika, ku
ri ryžosi savo militarinėmis in
tervencijomis dr teikimu Vran- 
geliui ir Denikinui pagalbos 
atskirti Rusiją “digliuota tvo
ra” nuo likusio pasaulio, at
nešė daugiau blėdies, negu aš 
maniau.

Tatai sukulrė- masėse didelės 
neapykantos > link svetimšalių. 
Tatai davė bolševikams progos 
pateisinti tenorą ir diktatūrą. 
Tatai da labiau padidino pa
saulinio karo nelaimes ir at
nešė bejėgiams žmonėms ne
apsakomų kentėjimų. Ar pa
saulis žino tai, kad Maskvoj 
dėka blogados padariniams, 
reikalinga pdreiti tris ar ketu
rias vaistines, kol gauni pa
prasčiausių vaistų. O visa tai 
sukurė tokias aplinkybes, kad 
tūkstančių tūkstančiai žmonių 
mirė dėl neturėjimo atatinka
mų vaistų.

Eiti tuo pačiu keliu, atskirti 
šimtą milionų žmonių nuo li
kusio pasaulio butų daugiau 
negu nusidėjimas: tai butų 
pragaištingiausi klaida. Net 
pirm vykimo Rusijon aš bu
vau tos nuomonės, kad sovie
tų valdžia turi būti pripažinta. 
Šiandien labiau negu kada nors 
aš esu įsitikinęs, kad neatsi
žvelgiant į nieką, ekonominiai 
ir politiniai ryšiai su Rusija 
turi būti atnaujinti. Ir visų 
tautų darbininkai turi daryti 
atatinkamą spaudimą į savo 
valdžias, kad Rusija butų pri
pažinta.

(Pabaiga)

Vienas išGeriausiųNaminiųGėrimu

BRANO

HEMIAN
STVLt 

malt Hnvfl

Bavarsko malt extract geriausias maltas, ką išdirba
mas Suvienytose Valstijose, padaromas lengvai ir 
greit; pamokinimus kaip padaryt suteikiam veltui. 
Bavarsko reikalaukit pas savo bučerninką ar gro- 
serninką, pas kurį perkat didesnius orderius; prista- 
tom į namus, taipgi siunčiam paštu ar expresu po vi
sas Suvienytas Valstijas.

BAVARSKO MALT HOPS
WHOLESALE IR REATELE 

3238 South Halsted Street, Chicago, III.

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

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

Artima sojuntra i Danzlgq ir Piliav®. 
Be sugaišimo ar kokio nesmagumo. 
Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems 
dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet 
laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai 
pribūva Išplaukimo rytą, tiesiai prie lai
vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI 
VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 
sos keliauninkai turi lovas uždarytuose 
kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai-
i. vakorčių agento arba prie

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

O nelaime ! Yra daug Žmonių, 
kurie juoksis iŠ tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruflles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuo jaus pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite sayo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65g. aptiekose, arba prisiąe- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

Istorinis Dokumentas 
apie Lenkus

“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį 
dokumentą apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI
MO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa
rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie
varta ir žulikyste antmetė ant Lietuvos Liublino 
Uniją, kurią ir dabar jie bando atsiremti, užpul- 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku
binai užsirašykite savaitinį laikraštį“SANDARA”
Prenumeratą metams $2.50; pusei metų $1.25: į 
Lietuvą $3.00.
Laiškus su užsakymais reikia siųsti šiuo adresu:

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

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

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudCjima
Jei skaitant raidls susilieja 
Jei ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą,
Jei skaitant ar siuvant akis ak* 

da. tuomet reikalaukit akiaia

John J. Smetana
Akinių specialistą* 

1801 So. Ashland Avė. 
Kampas 18-os gatvts.

Ant trečio augšto viri Platt’* ap 
dėkos, kambariai 14, 16, 16 ir lr> 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 Dieta

DR. VAITUSH, O. D.
Llet*vl» Akie SseciaUata*

l aiengvins akių {tempimą, kuris 
esti, metastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, šKaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. S pečiais atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

BIZNIERIAI
Ar j’au visi turite užhisakę kalendorius 

sekantiems metams?

Dabar yra geras laikas užsisakyti Kalendorius 
gaunant pilną pasirinkimą. Reikia turėt omeny, kad 
pasirinkimas greit pradės mažėti, tavoras eis prastyn, 
o kainos kils. Paskutiniems tik likučiai atliks.

NAUJIENOS dabar turi didžiausią pasirinkimą 
Kalendorių srity. Kainos yra žemos ir teisingos. Dar
bas padaromas gražiai ir laiku. Nieks nepralenks Nau
jienų.

P. Dubickas yra musų veikėjas kalendorių srity. 
Jisai aprūpino Kalendoriais jau šimtus Chicagos biz
nierių, ir įgijo jūsų pasitikėjimo. Jisai moka suprasti 
biznio dvasią ir sulig to pritaikinti, tinkamiausią tos 
dvasios reiškėją. Jis patenkins Jumis ir Jūsų kostu- 
merius, o tas padidins Jūsų pelną ir pagerins ateitį. 
Jisai pasirengęs aprūpinti kalendoriais ir priemiesčių 
bei apielinkės miestelių biznierius ir pristatyti sam- 
pelus visiems ant pareikalavimo. Klauskit: raštu, tele
fonu ar asmeniškai ir busite aprūpinti geriausia ir tei
singiausiai.

Naujienos su Jums—Jus su Naujienomis, — tebū
nie toks musų bendras obalsis.

NAUJIENOS, Telefonas: Roosevelt 8500.
1739 S. Halsted St.

—...................... ................ . ——*nim..................... n ■ i .............   h

....... ... .... ......... '---- ------------------ *
DR. W. YUSZKTT?WICZ

Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

L-....... .............. ' ............

f Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Iloseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

Icatarrh!
]OF THE STOMACHį

ItltlHilIHH UMIItlIlil

[FfĮOU CANT ENJOY LIFE 
vvith a sore, tour, bloated rtom- 
ach. Food does not nourith.

Inttead it is a tourco of misery, cauting 
paini, btlching, dizzines* aod head- 
aches.
ę The penon vvith a bad (tomach 
should be tatisfied vvith nothing leu 
than pennanent, lasting relief.
4J The right remedy vvill act upon the 
linings of the ilomach, enrich the blood, 
aid in casting out tl^p catarrhal poison* 
and strengthcn every bodily funetion.
ę The large number of people vvho 
have auccessfully used Dr. Hartman't 
famous medicine, recommended for all 
catarrhal conditiont, offer the strongest 
possible endoraement for

Pe-ru-nA
IN SERVICE FlfTY YEARS

a
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Šerno draugu būrelio pa
dėka jam patarnavusiems

Šerno Draugų Būrelis šiuomi 
reiškia širdingiausios padėkos 
visiems tiems, (kurie pasku
tinėse sunkiose jo gyvenimo 
valandose dėjo visas pastangas, 
kad padarius jas lengvesnėmis 
jam, ir ant galo pagerbė ji, 
atiduodami jam paskutinį savo 
patarnavimų, palydėdami jį į 
kapus.

Pirmiausia reiškiame širdin
giausios padėkos d-rui Naike- 
liui, kuris per penkias su vir
šum savaites be jokio atlygini
mo lankė jį ligoninėj ir su atsi
dėjimu stengėsi palengvinti jo 
kančias; paskui, poniai P. Pe
trai t ienei, kmųi su pasišventi
mu darbavos, rinkdama geros 
širdies žmonių aukas jo užlai
kymui ir ant galo leido savo 
namuose surengti jam šerme
nis, nepaisydama to, kad gal 
kokie tamsus fanatikai ir blo
gos valios žmonės stengsis jai 
atkeršinti už tai; — kalbėto
jams, kurie atsisveikindami su 
juo paskutini kartų, mokėjo ir 
norėjo teisingai įvertinti mu
sų Gerbiamojo Rašytojo asme
nį ir darbus;-—‘^Naujienoms”, 
kurios dėjo savo laikraštin vi
sus šito Būrelio atsišaukimus 
Dėdės šerno reikaluose ir šir
dingai pritarė tai jo darbuotei;

adv. F. J. Bagoeiui, kuris 
leido palaidoti jo kūną kapi
nėse ant savo loto šalę savo 
brolio; — p. S. Mažeikai už jo 
gražų surengimą • laidotuvių ir 
jo palyginti nebrangų paskai
tymą už jį; — muzikams, ku
rie savo muzika be jokio at
lyginimo pathrnavo Dėdei 
Seilini“, muzikos mylėtojui, pa-’ 
lydėdami jį į Amžiną jo At
silsį; ir ant galo visiems drau
gams, kurie jį nuoširdžiai rė
mė ir ant galo pagerbė savo 
atsilankymu padarydami jo 
šermenis didele iškilme, •—•vi
siems šiuomi tariame savo 
širdingą ačiū.

šerno Draugų Būrelio vardu: 
Kazys Gugis, pirm. 
Justin Kulis, kasin., 
J. Laukis, rašt.

Perspėjimas.
Klerikalai viliugingu budu ren

ka pinigus.

Klerikalai rinko apgarsini
mus į programą ir pinigus nuo 
biznierių ir šiaip žmonių dėl 
padengimo demonstracijos iš
gąsčių, įkalbėdami žmonėms, 
kad visos srovės rengia bepd- 
rai vieną demonstracijų, kad 
viliugingu budu daugiau ga
vus iš žmonių pinigų.

Kadangi progresyvūs srovūs 
ir šiaip pažangus žmones ren
gia demonstraciją atskirai 
nuo klerikalų, todėl turim pra
nešti visuomenei, kad mes 
neimamo jokios atsakomybės 
UŽ viliugingai surinktus nuo 
žmonių pinigus ir pareiškimu, 
kad tie pinigai negali būt pa
naudoti tam kam buvo rinkti. 
Jie turėtų būti arba sugrąžinti 
aukavusiems arba paskirti 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

Bendras Pažangiosios Visuo
menės Komitetas.

šlykštus kunigų gai
valų darbas.

Vakair Bendrojo Pažangio
sios Visuomenes Komiteto at
stovai nuėjo j City Hali paim
ti leidimą demonstracijai, ku
ri įvyks ateinantį nedeldienį. 
Pradžioje buvo šiokių-tokių 
keblumų, bet paskui pavyko 
sutvarkyti dalyką ir leidimas 
tapo gautas.

Paroda prasidės lygiai 2 

vai. po piet, rugpjūčio 20 d. 
Priešakinis parodos būrys su
sirinks 33-je gatvėje tarp Hal- 
sted Si. ir Emerald avė. Kiti 
būriai sustos į pietus, išilgai 
Etnerald avė.

Bet ar žinote, delko buvo 
keblumų gauti leidimą paro
dai? ()-gi dėlto, kad kuniginiai 
gaivalai buvo nunešę skundą 
policijai, kuriai jie pasakė, 
kad musų parodą rengiu “bol
ševikai!”

Užvakar, kuomet Bendrasis 
Komitetas laike savo “posėdį, 
tai jam jau buvo pranešta, 
kad kokie tai klebonijų klap
čiukai mėginą padaryti klinčių 
pažangiosios visuomenes de
monstracijai. Komitetas te- 
čiaus nenorėjo tikėti tam pra
nešimui, nes jisai manė, kad 
klerikalai tokios niekšystes 
visgi nedrįs daryti. Bet pasiro
do, kad tai buvo teisybė.

Tai ve kokiu budu klerikalai 
pradėjo savo “tautinės šven
tės” iškilmes: skundu ir mela
gyste! Bet jeigu jie šitaip el
giasi, tai reikia pasidžiaugti, 
kad pažangioji visuomenė nu
traukė ryšius su jais. Su gai
valais, kurie melagingai skur. 
džia savo tautos žmones, nega
lima turėti nieko bendra!

tLietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Bolševikai steigs “stampoms’4 
liejyklą,..

Bolševikų laikifištpalaikio 
ipaustuvej dirbant teko man 
šgirsti gana įdomų to laikrašt- 
lalaikio administratoriaus pa
sikalbėjimų su Į). Urdaičiu apie 
biznio dalykus.

Urdaiti, kas bus, kad pas 
mis biznis eina juo tolyn, tuo 
ilogyn? užklausė adminis
tratorius.

Reikia kaip nors surasti 
naują skynią biznio pataisy
mui, •— atsake Urdaitis.

—Tai kokį? Ar tverti bent 
kokią kooperaciją?

Visai ne. Žinai, mums su 
kooperacija nesiseks, nes netu- 
'ime įtekmės žmonėse. Iš m a* 
ięs butų “švakas” oratorius, 

o jus neturite pažinties su 
žmonėmis. Taigi, apie koo- 
npracijos tvėrimą nėr ko ir 
kalbėti.

■Urdaiti, tu patalkiai kai 
verbliugas per adatos skilutę 
išlysti... tu mane visai užmu
šei ir be baslio...

- štai mano pienas. Reikia 
pradėti išdirbinėti draugijoms 
reikalingus dalykus.

-O koki tie reikalingi daly
kai? su nušvitusiom akim
ižklause administratorius.

—•Dirbsime robines štam
pas, plienines, finansų “lapus” 
kitus reikmėms ir visus galus.

—'Puikus sumanymas! Bet 
kaip mes tuos visus dalykus 
padarysime? Juk tokie išdir
biniai turi būti padaryti unijos 
darbininkų.

Eik jau cik. Ar tik ne 
nuo “Naujienų” įgavai tu kin
kų drebėjimą... Kam tos uni
jos!... Ar tau smegenys ne
dirba?!... Tu tik buk atsargus 
su unija ir turėk daugiau kan
trybės, o viskas bus olrait.

Taip, taip. Mes čia geriau 
apie uniją * nekalbėsime, nes 
tas mums gali tik daugiau pa
kenkti. Bet verčiau vykdikime 
savo pienus. Nes jei greitu 
laiku nepasiseks mums dole
rių prisišienauti, tai mes turė
sime kraustytis iš kur atkelia
vome. ..

štai aš turiu sugalvojęs ir 
smulkmeniškai išdirbęs visus 
mano skymo pienus. Supranti! 
Aš jau buvau agentūroj, kur 
štampas dirba ir viską sužino
jau. Jie man štai ką patarė 
daryti. Sako, girdi, tik gauk 
orderių, o mes padarysime 
jums robines štampas su a t ra
mento pailuškaitėmis už 1,12 
dol., o jus savo “kostume- 
riams“ galėsite jas pardavinėti 
po 2.25 dol. Tokiu budu jums 
liks po $1.13 nuo kiekvienos 

stampos be jokio darbo, tik už 
suteikimą mums orderių.

Ar daug tokių orderių bus 
galima gauti? — užklausė ad
ministratorius.

- Mes tik turime biskį pa
dirbėti, proletariatų paagituoti 
ir daugiau draugijų sutverti, 
o tada orderių bus galima gau
ti tiek ir tiek. Supranti?... 
Tik pagalvok! Už vieną štam
pą mes pelnysime 1.13 dol., 
o per apskritus metus galėsi
me pelnyti tūkstančius dole
rių, už kuriuos mes gausime 
riebių sandvičių kiek tik mu
sų širdis pageidaus...

IBet tų vienų roberinių stam 
pų mums neužteks. Juk vien 
lik tuonri biznio nepadarysime, 
o apie riebius sandvičius, tai 
ir mąstyti negalima, —. apsi
laižęs nurijo seilę administra
torius.

—Jau tik taip labai nesirū
pinki Aš turiu dar pataisymą 
prie to sumanymo. Tokiu pat 
budu mes pradėsimo pardavi
nėti plienines štampas, ir tuo
met pinigų bus kai šieno. O 
orderių mums nestigs. Pinigus 
lik imk ir riebius sandvičius 
valgyk, kaip koks? turkų Sul
tonas... Ha, ha, ha, ar nege
ra propozicija? — nusikvato
jo Urdaitis.

0 kiek galėsimo uždirbti 
už plienines štampas? — už
klausė administratorius.

—Čia yra pinigų.
—Kaip tai? Pinigų?!
Ar plienines štampas mės 

brangiau pardavinėsime?
—Brangumas kaip brangu

mas, bet žiūrėk, mums kom
panija apsiima padaryti plieni
nes štampas už 1.50 dol., o 
mes galėsime jas pardavinėti 
po 1 dol. ir brangiau. Na, ar 
tai pelno neužtenka? O juk 
tie Jurgiai musų skymo vis- 
tiek nesužinos!... (Apsirikote, 
vyrai! — Zec.).

—Tu, Urdaiti, ištikrųjų gal
vą nešioji ant pečių. Tavo pie
nus mes būtinai turimo įvyk- 
dinti gyvenimai!. Ir tai kuo- 
greičiausia! <&uai ktj, Urdaiti, 
parašyk tu apskelbimą į musų 
‘azietą vardan bolševikų labo 
ir pasakyk, kad nuo dabar 
tnusų administracija išdirbi
nės reikalingus dalykus... Ži
nai, reikia atkreipti domės štai 
i ką. Parašyk: “Roberinės
stampos su atramento paduš- 
kaitemis.. .”

Brač, ir tavo galva ne 
puodynė! Tokių štampų aš 
dar negirdėjau ir nesu matęs. 
Tokias štampas bus galima už
patentuoti ir gerus pinigus 
gauti... Bet visa tai mes dary
sime slapta ir nuduosime, kad 
mes tatai darome ne už pini
gus, bgt vardan visų darbi
ninkų labo — vardan bolševiz
mo... Mes tik šauksime prole
tariatą, kad daugiau tvertų 
draugijų ir pirktų daugiau 
štampų.. .

Daugiau draugijų, dau
giau štampų, daugiau pinigų, 
—daugiau riebių sandvičių... 
Kaip lai gražiai skamba! —• 
Nesavu balsu sušuko adminis
tratorius, ir vardan bolševizmo 
karštai suspaudė Uirdaičio de
šinę ir ilgai ją krato...

— Zeceris.

ROSELAND,

I)r. I. E. Makaras vėl čia.

Per daugiau kaip pusę metų 
ro’selandiečiai buvo netekę lie
tuvio gydytojo ir dėl to dauge
lis apgailestavo ir kentėjo. Ne
turėjo, taip sakant, kur kreip
tis bėdoje, savo kalba, liuosai 
savo bedas, kentėjimus pasi
pasakoti ir tinkamą rodą ar 
pagelbą gauti.

Dalykas buvo tame, kad vie
nutėlis lietuvis gydytojas Ro- 
sclandė, be gelbėdamas kitų 
sveikatą savosios buvo netekęs. 
Per ilgą laiką jisai kovojo su 
liga, bet, pagalios išėjo per
galėtojas ir vėl pradeda rūpin
tis sveikata kilų, gal da su di
desne energija negu pirma.

Dr. Makaras veiks savo se
name olisc 10900 So. Michiganl 

avė. telefonas Pullman 0312.
Linkiu jam gero pasisekimo.

NORTH SIDE.

Svarbus žingsnis.

Plačiai vietos lietuviams ži
noma Chicagos Lietuvių Drau
gija savo susirinkime, laikyta
me rugpjūčio 13 d., apsvars
čiusi bėgamuosius savo reika
lus, dienotvarkyje naujų su
manymų, rado reikalu para
ginti northsidiečius rūpintis 
pastatymu nuosavos svetainės 
Išrinkta komisija iš trijų ėd
rių, kurie turės pakviesti visas 
vietos draugijas kad išrinktų 
panašias komisijas, kurios tu
rės sueiti į daiktą ir surasti 
budus kuriais butų galima įsi
gyti svetainę. Reikia pastebė
ti, kad visokie pirmesnieji 
draugijos sumanymai išsipil
dydavo, lodei geriausio pasise
kimo ir šiam sumanymui! 
* •

Nutarta dalyvauti Chicagos 
Progresyvės Visuomenės ma
nifestacijoj, kuri bus nedėlioj, 
rugpjūčio 20 d. Turiu pažymė
ti, kad šis tarimas padaryta 
kaip vienu balsu; dalyvauti ap 
vaikščiojime ne iš džiaugsmo 
ilelei Amerikos pfripažinimo 
Lietuvą, de jure, nė Lietuvos 
priimtąja konstiitueijia, bet 
griežčiausiu protestu prieš Lie
tuvos klerikališkos valdžios 
despotizmą.

Nutarta paraginti visus 
draugijos narius dalyvauti 
protesto milingo prieš Johnson 
bilių, kurį rengia North Sidės 
Dr-jų Sąryšis ateinančioj pėt- 
nyčioj Wicker Park didžiojoj 
svetainėj, 2016 North avė. arti 
Robėy ir Mihvaukee. —Jonas, t

--- ą,i------------

BRIDGEPORT.

Rugpjūčio 13 d. Ant. Urbo
no svetainėje Vyskupo Valan- 
čausko Pašelpos Draugystė lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Apkalbėjus einamuosius drau
gijos reikalus prieita prie svar
stymo ar prisidėti prie apvaik- 
ščiojimo, kuris įvyks nedėlioj 
74h liifanttry> Regiment Ar- 
mory svetainėje. Vienbalsiai 
nutarta apvaikščiojime daly
vauti in corpore. Taipjau nu
tarta užkviesti' visus narius 
per atvirutes, kad susirinktų 
paprastoj svetainėj ne vėliau 
l vai. po pietų. Be to buvo 
pageidaujama, kad šiame ap
vaikščiojime dalyvautų ir dau
giau draugijų. —Nut. Rašt.

' PUIKIOS NAMINSS GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, 111.

LIET. DARB. DR-JOS AME- 
RIKE SUSIRINKIMAS.

Rugpjūčio 13 dieną žemai
čio svetainėje (Lietuvių Darbi
ninkų Draugija Amerikoj lai
ke savo susirinkimą. Apkalbė
jus einamuosius draugijos rei
kalus buvo prikeltas klausimas 
ar dalyvauti progresyvės v li|A 
tuvių visuomenės apvaikščioji
me pažymėjimui Lietuvos pri
pažinimo. Nutarta dalyvauti 
tame apvaikščiojime, kuris 
įvyks nedėlioti 7-th Jnfantij'y Re- 
ginient Armory svetainėje. 
Butų pageidaujama, kad visi 
draugijos nariai dalyvautų ap
vaikščiojime. —K. Rugis, pirm

MOTINA LIETUVOJ GAVO 
PAŠALPĄ Už SUNAUS KA

REIVIO GYVASTĮ.

Nepaprastoms aplinkybėms 
susidėjus ačiū Essex Kauntės,

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

BAMBINO
Vaisbažonklls Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galimu gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Ji° prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Atmokėsimo Pranešimas

ŠIUOMI PRANEŠAME SEKAMAI:
1. Kreipkitės daliniam atmokejimui 4% nuošimčių Vic- 

tory notų:
Visos 4% nuošimčių Victory notos, kitaip žinomos, kai

po Suvienytų Valstijų Amerikos auksinės notos 1922-23, 
kurios pažymėtos raidėmis A, B, C, D, E, arba F prijung- 
tos prie serijų numerių, buvę paskirtos pinigų paskolos 
mieriui, pagal nurodymą Turtų Sekretoriaus, šiuomi yra 
šaukiami at mokėjimui gruodžio 15, 1922, sutinką su pa- 
davhdijiir.u ant. notų atmokėjimu ir Turtų Departmento 
išleistu numeriu 138, datuotu balandžio 21, 1919, tai yra, 
kuomet originalčs notos tapo išleistos. Interestas ant vi
sų 4% nuošimčių Victory notų, kurio atmokojimui yra šau
kiami ir atmokėjimo laikas baigsis gruodžio 15, 1922. 
Victory notos 4% nuošimčių serijos, turinčios pažymėjimo 
raides; G, H, I, J. K, arba L prijungtos prie/serijos nume
riu yra ne kitokiame bude, yra skatinami atmokėjimui ir, 
jų laikas sueis ir sumos išmokėjimas gegužės 20, 1923, 
lemiantis jų terminais.

2. Smulkmeniški nurodymai pridavimui 4% nuošimčių 
Victory notų atmokėjiino, apie ką yra pranešama Turt'ij 
Departmento pranešimo numeryj 299, datuoto liepos 26, 
1922 kopijos, kurias galima gauti iš Turt’ų Department ), 
paskolos ir pinigyno skyriaus, Washington, D. C., arba 
bile Federal Reservc Banke.

• A. W. MELLON,
Turto Sekretorius.Liepos 26, 1922.

Savininkams Victory Notų ir kitiems 
tuomi paliestiems.

3i

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
13692 D. Kontriunaitc ■
13693 P. Nemekšiene 
13699 A. Slabiene
13706 0. Čepiene
13707 J. Smikučins 
13708/886 P. Spudviliene 
13726 M. Labanauskienė
13734 S. Malinauskiene
13735 M. Butkiene 
13737 K. Cinskiene
13745 N. Volk
13746 M. Jasutiene 
13750/873 O. Ch. Spolveris 
13752 B. žilaite
13855 J. Ėzerskis 
13757 J. Bizis 
13762 A. Adomaičius
13765 J. Norkus
13766 M. Krikščivnuiite 
13775 V. Burašiene 
13782 A. Gedminui 
13792 V. šalauskaitė 
13796 B. Masilauskis 
13800 A. Wassel
13801 D. Norgelaite
13806 M. BuCiuskiehe 

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Miss., Lavvrence Kuopos pąsitar-i 
navimui Raudonasis Kryžius 
prisidėjo prie to, kad Franci j oje 
pasimirusio Amerikos kareivic 
Jono Kaitulio motina ir be svei
katos esanti sesuo Lietuvoj gaus 
iš Jungtinių Valstijų atlygini
mą, apie kurį jos nežinojo, kad 
joms pripuola.

Kanulienės draugas atėjęs į 
Lavvrence’o Kuopos raštinę pra
nešė raštininkei, p-lei Harrietai 
Partridge, kad jam rodos, kad 
nukautojo vyro draugai gauna 
apdraudą, kurią turėtų gauti jo 
motina, kuriai apdrauda ne tik 
priklauso, bet ir reikalinga.

Ištyrus paaiškėjo, kad Kanu- 
lis nebuvo apdraustas, ir kad 
valdžia neturi žinių apie jo prie- 
klausinius. Tatai buvo parei
kalauta afidavitų iš Lietuvos ir 
jiems atėjus jo motina gaus at
lyginimą pradedant nuo jos sū
naus mirimo dienos, liepos 19 d., 
1918 m.

13808 K. Labusaičiui
13809 U. Dambrauskiene
13810 K. Pūkius
13810 0. Kursinskiene
13826 M. Eidiene
13827 J. Petrila
13840 V. Kavaliauskas
13842 J. Arominui
13852 I. Stulginskis
13872 J. Kaulakaite
13884 I. Martinkus
13896 J. Jakštiene
13908 P. Arlauskaite
13918 S. Šimkus
13921 M. Bukauskiene
13922 V. Valantinaviče
13924 J. šatkus
13941 J. Ramanauskas
50480 K. Juozaitiene
50545 V. Labeika
50556 O. Zakarauskiene
5056.3 M. Uzboniene
50574 V. Vaitulionis
50584 L. Liudvikui
50591 A. Šaganiogas
50597 S. Ramančionis

I dlAftDIE PINIGU I 
' KURSAS
Siunčiant Lietuvon per mus: Į 

16c. už 100 auks.
arba

625 auks. už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatymas užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6.000,000.00

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

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

Telefonas Victory 9082.......... .................. —>
Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS 

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.
..........—............ -....................į ■■

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

i—. 1 1 1 ■ ............. .

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Cartal 2118 ■ 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS, ir CHIRURGAS

4G31 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

r—-...... ■■■
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tiephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

' .............. ....... ..... ",l1" 1 "t
Telephone Yards 5834

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

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

r—---------------  ........ . —■’
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago. /
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NAUJIENOS, ChlcflgO, BĮ. Sereda, Rugpjūčio 16, 1922

Pranešimsui
ATSIŠAUKIMAS.

Visose kolonijose draugijų valdybos, 
viršininkai ir visuomenės darbuotojai, 
pasistengkite kuogreičiausiai sušauk
ti savo d 
kad galėtumėt nutarti draugijose apie 
dalyvavimą in corpore rengiamoj mil
žiniškoj demonstracijoj, nedėlioj ru-- 
piučio 20 dieną, Seventh Infantry Re- 
giment Armory svetainėje. Draugi
jos, kurios nutars maršuoti in corpo
re, turės suvažiuoti į Bridgeportą, 
iš kur pradės maršavimas į 7th Regi- 
ment svetainę.

Taipgi draugijų viršininkai ir visi 
darbuotoji, išrinkti kolonijų komite
tai ir veikėjai, kurie pritaria pažan
giųjų srovių politiniam nusistatymui, 
yra kviečiami į susirinkimą seredoj 
vakare, rugpiučio 16 dieną. 8 vai. vak. 
Fellowshin svet., 831 W. 33 Place. Ta
me susirinkime bus suteiktos visas 
pilnos žinios apie demonstraciją ir ap- 
vaikščiojimn.

Bendros Pažangiosios Visuomenės
Komitetas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
ELEKTRO ŠVIESA

Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar-

VYRŲ

IrauKijų ekstrų susirinkimus, bas. Cash ar lengvais išmokėji-
mais. Tek Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

REIKIA APSUKRAUS VYRO SU 
automobilium pardavoti real estate 
ir pirmus morgičius. Gera proga 
uždarbis.

B. MASIULIS,
6641 So. Western Avė., 

Phone Republic 5550

ir

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, gera vieta ir gerai biz
nis eina. Svarbi pardavimo prie
žastis. Pašaukit

Lafayette 6177

NAMAI-ZEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Bridgerort. I iet. Moterų Draugi
as “Apšviela” extra susirinkimas 
įvyks rūgo. 17 <1.. 8 vai. vakaro, “Auš
rom” svetainei. 3001 S. Halsted St. Vi
sos narės malonėkite atsilankyti.

— Valdyba.

repeticija 
d.. 8 v. v.

____  ____ laiku su
sirinkti, nes turime dainuoti rugpiučio 
20 d., 7-mo Regimente Armory svetai
nėj per apvaikščiojimą.

— “Birutės” Valdyba.

“Birutes” generališka 
įvyks ketverjre, rugpiučio 17 
Visi dainininkai malonėkite

L. M. S. A. seimas prasidės subatoj. 
nigp. 19 d., 9 v. iš ryto, Raymont 
Chapelėj (816 W. 31 St.). Tą pačią 
dieną 7:30 v. v. įvyks moksleivių va
karas toj pačioj svetainėj.

— Centro Valdyba.

Bridgeport. — šv. Domininko Dr-ja 
laikys savo mėnesinį susirinkimą tre- 
šiadieny, rugp. 16 d., 7.30 vai. vak., 
šv. Jurgio par. svet., 32 PI. ir Auburn 
Avė. Visi nariai malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui.

— A. Bugailiškis, nut. rašt.

North Sidės Draugijų Sąryšis, ren
gia protesto mitingą prieš Johnsono 
Kilių, varžantį nepiliečius ateivius, 
pėtnvčioj, rugp. 18 d., 8 vai. vak., 
Wicker Park Svet., 2046 W. North 
Avė., prie MihvaukeC ir N. Robev gat
vių. Protestuoti prieš tokius įstaty
mus yra bendras reikalas visų darbi
ninkų, nes ir dabar visokie darbinin
kų varžymai žiauriais įsatymais yip 
nepakenčiami.

Draugai, šį protesto mitingą pada
rykime sėkmingu — skaitlingai susi
rinkite. Komitetą®.

Bridgeport. — Jaunuolių orkestros 
nariai pribukit praktikai seredoj, rug
pjūčio 16, 7 vai. vak., į Malk White 
Sq., svetainę. Apart griežimo ir dai
navimo bus mokinama operete. Tam 
reikalui yra pakviestas o’ke®tros ve
dėju p. 
nelis, 
ji įstot

Juozas Grušą, p, Felikso Mo- 
Taipgi nauji nariai norintie- 

Orkestron ateikite.
Rašt. Heleri Sadauskis.

North Side Liet. Draugijų Sąryšis 
kviečią visu draugi ių valdybas ir de- 
log^tn® susirinkiman seredoj, rugp. 16 
d., 7:30 v. v., Liuosvbės svet., 1822 
Wąhansia Avė., reikale rengiamo 7th 
Re'gimentn svetainėj apvaikščiojimo 
Lietuvos pripažinimo.

— Sekr. J. Jankauskas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
KURI YPATA YRA MAČIUSI PO- 

licijantą areštuojant žmogų liepos 7 
d.. 1922, Mark White Sųuare Parke, 
prie 29-os ir Halsted gatvių apie 5 vai. 
po pietų. Malonėkite atsišaukti į 
Naujienas Box 92,

1739 So. Halsted St.

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS JURGIO 
Sabeckio, pneina Raseinių a'pskr., Ši
lalės miestelio, apie 30 metu, kaip 
Amerikoj, gyvena kur nors Soutuos. 
Jis pats ar kas kitas meldžiu pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga. Aleksan- 
driną Sabeckaitė. po vv»u Doveikienė, 
3000 Pershing Rd., Chicago, III.

JIEŠKAU JONO SUKOWICZ. 
Turiu labai sva’bu reikalą. Malonės 
i’s pats ar kas jį žino, pranešti, busiu 
dėkingas.

PETRAS SUKOWTCZ, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PRANAS MECKUS. RIETAVOS 
paraniins, Jaupienų (arba Otriu) kai
mo, iieško savo draugų ir pažįstamų iš 
Lietuvos.

Rašykit
FRANK MATZ.

18-20 N. Ann St.. Chicago. III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui vaiki

no arba našlio — 30 — 50 metų 
amžiaus. Kad butų protingas 
ir negeriąs niunšainės. Naujie
nos,Box 99.

JIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ne senesnės kaip 35 met., no
rinčios turėti gerą vyrą, atsišau
kite, J. Big, 3342 VVamer Avė., 
Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

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

REIKALINGAS bučeris mo
kantis savo darbą ir galintis 
angliškai kalbėti.

Atsišaukit tuoj:
704 W. 69th St.

PARDAVIMUI saliunas. La
bai geroj vietoj.

5257 So. Racine Avė.

VIENAS IŠ PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BR1GHTON PARK’E 

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

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metam-s,—Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa 
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

PRANEŠU SAVO DRAUGAMS IR 
pažįstamiems, kad nupirkau grosemę, 
kurioj tarp kitko pardavinėja geros 
rūšies ice cream, ir minkštus gėrimus. |<uį pasfovį vieta ir gera alga, 
meldžiu savo pazĮstamus ir draugus o o
paremti mane biznyje, o aš iš savo 
pusės pasižadu kuogeriausiai jums pa
tarnauti.

DOMININKAS TAUJALIS
928 W. 33rd St.

REIKALINGAS barberis pa
tyręs žmogus. Geram darbinin-

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, biznis išdirbtas, lietuviais 
ir rusais apgyventa, parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti Chicagą. Atsišau
kite 1034 W. 14th PI., 6 kambariai ir 
saliunas $20.00 rendos, lysas ant 2 
metų.

LOTAI $375.00
LIETUVIŲ ŠV. KAZ. VIENUOLY

NO ir arti MARŲUETTE PARKO 
turim’ egrų ir pigių lotų po $375.00 
Western Avė. biznio lotai po $1500.00 
taipgi dideli skyriui ir BONGALOW 
ir nuo 2 FLATŲ iki 30 flatų. Norin
tis 
nj

Atsišaukite Naujienų ofisai) 
3210 So. Halsted St. Num. 10.

ISRENDAVOUMUI
RENDAI ANTRAS AUKŠTAS, 

kampinis namas, visokių tautų apgy
ventoj vietoj, labai parankus dėl ofiso 
daktarui arba dentistui, nes tokio 
amato žmonių beveik čia nesiranda. 
Kam reikalingas, meldžiu atsišaukti.

1659 W. North Avė., 
Tel. Haymkt 2631

ANT RANDUS OFISAS TINKA- 
mas dėl daktaro, advokato arba real 
estate, gražiai ištaisytas, elektros 
šviesa, steamheat, geriausia vieta ant 
Bridgeporto, taipgi ant randos kam
barys vienam ar dviem vaikinams. 
Telephonas, maudynė ir kiti paranku- 
mai. Kreipkitės j Naujienų ofisą 
No. 50, 3210 So. Halsted St,

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario dėl dvie

jų vaikinų, Brighton Park apie
linkėj. Kas turite tokį kambarį, 
meldžiu pranešti. M. Kutra, 
4353 S. Francisco Avė.

REIKALINGAS kambaris su 
valgiu vienam švariam vaikinui. 
Geistina, kad butų Bridgeporto 
apielinkėj. Kas turite tokį kam
barį, praneškite Naujienų Sky
rius, 3210 S. Halsted St. No. 11.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

REIKALINGA MOTERIS AR VE- 
dusi pora pridabojimui 3 Va metų mer
gaitės. Duosiu kambarį vedusiems 
arba moteriai. Kitais dalykais susi
tarsim ant vietos. Atsišaukit.

C. BARTKUS,
2941 W. 39th St., arba Pershing Rd. 

antros lubos

REIKIA patyrusių operator- 
kų, prie coat fronts. šviesi, vėsi 
ir švari šapa. Atsišaukite pas:

HAMMES CARNELL CO., 
833 W. Jackson Blvd.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

REIKIA paprastų darbininkų 
į geležies kiemą. $4.00 per dieną.

Kreipkitės:
Concrete Engineering Co., 

1926 So. 52nd Avė.

REIKIA pirmarankio bučerio, 
kuris galėtų vienas pasilikti bu- 
černėj. Atsišaukite apie 1 vai. 
po pietų.

Naujienos Box 95.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui senų skudurų 40c. į 
valandą.

J. ANDALMAN, 
1312 W. 59th St.

REIKIA porterio į restau- 
raną; gera alga.

BLOCK & GOLD
1356 So. Halsted St.

PARDAVIMUI RANKINIS PIA- 
nas labai pigiai. Pianas labai ge
ram stovyje. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Kas pirks tas 
nesigailės. Norintieji pirkti 
šaukit.

1659 W. North Avė., 
Tel. Haymkt 2631

atsi-

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

Jeffre arba mainysiu ant Fordo 
mašina randasi gerame stovyj, 
nes man perdidele mano darbui. 
Atsišaukite, 3300 S. Union Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ANT 
Bridgeporto; taipgi yra 7 pragyveni- 
mij kambariai. Ręndos $50 į mėnesį 
Parduosiu pigiai, jei greit veiksit. 
Pardavimo priežastįis, šeimynoje nesu
tikimas.

1217 W. 31st St.

pirkti matykite mumis, gausite ge- 
bargenų.

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Westem Avė., 

Phone Republic 5550

RYTINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 matams: 
Pirm1. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rast. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 Wesi 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. .1 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

ICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rašt. 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė. 
fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi- 
Čįa, J. Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba-1922 m.: pirm. K. Kairia 
3233 Cortcz St.; protokolų sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekt V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

PARDAVIMUI MAXWELL AUTO; 
mobilius pilnai gerame stovyj, tajerai 
nauji, automobilius 5 sėdynių. Par
duosiu už labai pigią kainą $200.00 
(už du šimtu dolerių).

Kreipkitės šiuo antrašu:
2423 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kamnų ir visokių tautų apgy- 
ventoj, bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingu žmogaus, tad 
nepraleiskit p.eros progos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI “Bridge Res- 
taurant”, vieta išdirbta nuo se
nai, renda nebrangi.

2308 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA 

| kandai, 
gonai. 
Turiu parduoti į trumpą laiką, 
apleidžiu miestą — atiduosiu už 
singą pasiūlymą.

3328 So. Halsted St. 
2-ros lubos .

(furniturė) smuiką ir var- 
Daiktai visi gerame stovyje, 

nes 
tei-

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė, randasi geroj vietoj, 
t^utii apgyventa, biznis cash. 
šaukite greitai į Brighton 
Branęh.

4138 Archer Avė.

Visokių 
Atsi- 
Park

SHOP 
tirštai lietuviais 

Parduosiu ga- 
Priežastis — turiu kitą

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
svk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard

PARDAVIMUI BARBER 
ant Town of Lake— 
apgyventoj kolonijoj 
na pigiai, 
biznį.

4600 So. Marshfield Avė., 
kertė 46-tos gatvės

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI SALDAINIU KRA- 
Utuvė ir kitokiu visokių smulkmenų. 
Senas biznis išdirbtas. Apielinkė vien 
lietuviais apgyventa. •

K. VENCKUS, 
3358 Auburn Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ KU- 
rioje pardavinėjama šie tavorai: pie-' 
nas, rūkyta mėsa, visokie gėrimai i 
kiti grosemės tavorai. Biznis cash 
senas, išdirbtas, renda pigi. Parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą. Mel
džiu atsišaukti. 3233 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 3242.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namu už labai nipią kainą su visais 
barais ir nuool table (biliardu) stalu, 

c- Namas 7 kambarių ir greta tuščias lo- 
irj tas: namas kampinis sti elektros švie-

sa ir maudynėm®, i Apgyventa lietu
vių ir airišiu. Kaina $8 000. $4,000
morgičio su 6%. 5701 S. Carpenter St.

PARDAVIMUI SALIUNAS PUSĖ 
ar visas, apielinkė apgyventa žydų ir 
lietuvių. Parduosiu pigiai, nes noriu 
greit išvažiuoti į Lietuvą.

3827 Emerald Avė.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
generale krautuve, 5228 S. Kedzie 
A Ve. Užlaikoma viskas, kotik rei
kalinga namams, hardware, grose- 
riams, stogams, popierų, malevų, sti
klų, pilnutė stako ir geroj vietoj. 
Puikiausia lietuviui proga. Telefo- 
miokit Prospect 2112.

PARDAVIMUI GROSERNĖ; BIZ- 
nis randasi šioj vietoj 
— priežastis pardavimo 
nesveikata. Parduosiu 
kainą.

3139 W. 38th

per 28 metus 
— senatve ir 
už prieinamą NAMAI-ZEME
st.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
Lietuvių kolonijoj, biznis,gerai eina. 
Pardavimo priežastis ‘ — partenerių 
nesutikimas.

Kreipkitės į
Naujienų ofisą no. 97, 

1739 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Kas jieškot bizniavo namo, tai yra 

proga bile kokj biznį užsidėti, dabar 
storas yra tuščias, 2 aukštų medinis 
namas, 2 pagyvenimai, ant antrų lu
bų, apačioj 5 kambariai ir Storas tin
kamas bile kokiam bizniui. Rendcri 
neša $86.00 į mėnesį. Parduosiu už 
$6,500, arba mainv^iu ant bučernes, 
grosenies, automobilio, loto, saliuno, 
n-' kito Vokio biznio bile kokioj apie-

PARDAVIMUI bučernė ir gro linkei. Namas randasi ant Bridgepor-
serne visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai; 
priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu. Parduosiu už prieinamą 
kainą. 2958 So. Lowe Avė.

to. Kreipkitės tuoj
J. NAMON.

808 W. 33 Place. erti Halsted St. 
Telephone Boulevard 1550

PARDAVIMUI barbernė ir 
pool ruimui, iš priežasties, kad 
einu į kitą biznį. Kaina $850. 
cash .ar išmokėjimais. Gera vie
ta. 918 W. 14th St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ BUDIN- 
kas, 17 kambariu prie Bhie Island ir 
Hoyne Avė., pigiausia visame mieste, 
noc tik £4.200.00, pelno neša $52.00.

Kreipkitės:
3825 W. 22nd St.

DELIKATESEN, GROSERIS, SAL- 
dainių, cigarų ir livery biznis, parda
vimui. Pigi renda su pragyvenimui 
kambariais. Išvažiuoju j vakarus.

Atsišaukite:
5129 So. Halsted St.

ESU PRIVERSTAS PARDUOTI 
R0 akerių farroa visa dirbama, ?n- 
tvorta no 20 nkeriu laukui, rusė že
mes juodžemis, ruce prie žvvro, 8 
k-imbnrių narna® labai gražus ir v’si 
hiuHnkai ceri. Parduodu lengvais iš
mokėjimais ir pigiai. Mrs. M. Peter- 
son, 114 N. Sheldon St., Chicago^ III.

EXTRA PIGUMAS: 2 LOTAI, 
7nių pasažierių automobilius Schand- 
licr, mainysiu ant namo. Ix>tai ran
dasi Gary, Ind. arti Broadway, labai 
gera vieta. Reikalui esant galiu da- 
dėti ir pinigų.

M. A.,
2015 So. Robey St.

VITAUTO B AND valdyba 1922 m.’ 
Pirmininkas J. Keturakis 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Jų- 
revičia, maršalka M. Adomaiti:' 
Delegatas j Ch» Liet. Darbininką 
Tarybą J. Balakas.

PARDAVIMUI — BARGENAS 
lotas arti
Turi būt greit parduota už tavo 
kainą.

šv. Kazimiero klioštoriaus.

Room 709 
117 No. Dearborn St.

DIDELIS BARGENAS!
Paradvimui naujas mūrinis 2 pagy

venimų namas: apačioj Hardware Sto
ras ir 4 kambariai; viršuj 6 kamba
riai. Apšildomas karštu vandeniu; 
elektros šviesa ir visoki kiti vėliausios 
mados įrengimai. 5 automobiliams 
mūrinis garadžius užpakalyj namo. 
Parduosiu arba mainysiu ant mažes
nio natno, loto, bučernes, dry good 
štoro, automobiliaus arba priimsiu bi- 
le kokius morgičius kaipo pirmą įmo
kėsimas. Namas turi būti parduotas 
į trumpą laiką.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Arcrer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

BIRUTES KAI.NO DRAUGIJOS Vai 
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av.; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas; kasos glob. Ant. 
Arum-inas ir Ant. Strumbris; mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedeldienj. 
1 v. po p. Urbono salėj 3338 So 
Auburn Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.: turtų raŠtį Vincentas Dargia 
10520 Sd. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

FERMAI
Parduodu 80 akr. derlingos juodže- 

mės: 55 akr. dirbamos. 20 akr. gany
klos, 5 akr. miško, pievos užsėtos do
bilais, upelis bėga nėr ūke, tvoromis 
nutverta. <?eri budinkai. obuoliu sodas, 
Mrpp dviejų žvyruotu keliu, 1 % mv- 
lios iki miestuko, prie m’okyklos, lie
tuviais nugyvento, — važiuoiu i Lie
tuva. todėl parduosiu niffini, kaina 
$4.500; įmokėti re’kia $1.906. o $2.600 
ant ilgo l^ikn. Norinti c^lės uirktl 
su gyvulinis ir javais. Platesniu ži
nių kreinkitčs nvje savininko. S. Mor- 
keviče, R. D., Fountain, Mich.

SAVININKAS priverstas par
duoti vieną, ketvirtdalį akerio ne
toli Riverside ir Forest Preserve1 
Park, netoli nuo Westem Elec
tric. Kaina $230; išmokėjimai —

PARDAVIMUI saliunas pigiai 
arb amainysiu ant groserio ar ki
tokio biznio. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Atsišaukite 3437 į $35 cash ir $5 į mSnesį. Kreipki- 
S. Morgan St. tės į Naujienas No. 98

PUIKUS BARGFNAS ANT 
South Side, prie 4645 Wallace St. ne
toli 47-os gatvekarių linijos, 2 blokai 
nuo Halsted St. 2 aukštų medinis na
mas 3 ir 4 kambarių flatai, 1 name ir 
puikus 6 kambarių flatas atdaras 
plumbingas, par^elėno maudynė. Pir
mam flore vra 5 kambariai ir krautu
vė, tinkanti saliunni: lotas 1^9 vedų 
ilgio. Platesnių žinių pašaukit Bou
levard 8180.

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balanas 1432 
So. 50 Ct.,. Cicero, III.; nut. rašt. J 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, 111. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet.. 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
prinr.-ami geri muzikantai.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A; Rudauskas 3328 South 
Auburn Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.: nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAD 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martlnavičia, J138 S. Eme- 
lald A v., nut. rašt. J. V. Dirnša, 
3242 S. Emerald Avė., ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka F r. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

STOCKAI-SEROS
SUPERKU pilnai apmokėtus 

serus Co-operative Society 
America, moku $12.00.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Phone Englewood 0187

MOKYKLOS

of

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba raiy- 

kit išlygų paklausdami. ,
Sara Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI?

1507 W. Madison St.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėnj, nuprosvtoių. 

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

TATLORS SCHOOL 
1707 W. Divirion St.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAšEL- 
POS KLIUBO’ valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin- 
kus; maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą subatos vakarą. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontroles 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So 
Morgan St.; kasos globėjas Ant 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka- 
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos. Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplevvood Avė.; Vice- 
nirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tienė, 3227 Auburn Avė.: Fin. rašt. 
K. Prasevičia, 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whipnle St.; 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi
čia, 3309 So. Auburn A v., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wallace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Enve- 
rald A v. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califc.mia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49tb Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikon.<i 
trečia sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue. 

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
chester av.; Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st..;Kasierius F. Her
manas 1645 Wabansia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno adresas: Liuosvbės 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi- 
m o*n

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 nvetams: — Pirm. A. 
Švelnia 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1R22 Wabansia Avė.

BRIDGEPORTO LIETUVIU NAMU 
SUSIVIENIJIMO 

St. Mažeika, 
St.; padėjėjas

SAVININKŲ 
valdyba: — Pirm. 
3149 So. Halsted
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ouette Rd.: fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. Wal1ace St.: iždin. 
Aleksandra Biianskas. 840 W. 33 
PI.: kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wa11aco 
St.: maršalka K. Giedrikis. 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pinną trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.




