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H Lietuvos V; 
pakeisti, susiu

98 žmo- 
aųt angių laivo 

pastarąjam pasken
dus subatos naktį ties Ušant 
sala, Francijos pakraščiuose, 
netoli Bresto. Paskendo jis nuo 
susidūrimo su franeuzų laivu 

. Seine. 242 pasažierių ir darbi
ni nkų liko išgelbėta.

Laivas paskendo 100 pėdų 
gilumoje. Su juo^ paskendo ir 
už $300,000\ aukso, skiriamo 
Indijai.

E<?ypt plauke iš Anglijos į 
Bombay, Indijoj su 44 pasa- 
žieriais ir 290 darbininkų. Sei
ne gi plaukė į Havre.

Esamomis žiniomis, laivas 
Egypt delei didelės miglos sto
vėjo ant vietos ir nuolatos švil
pė. Tik urnai kitas laivas 
'smarkiai sušvilpė, išlindo iš 
miglos ir smogė į jo šoną. Už-r 
gautas Egypt paskendo į 20 
minučių. . . ."v

Manoma, kad ir du ameri
kiečiai yra žuvę kariu su lai
vu. , . * K . . <

BRHST, geg. 22. 
nes žuvo

HONG KONG, geg. 22. — 
Pietinės Ghinijos armija, va
dovaujama prezidento Sun Yat 
Šen, mete bombas italei Kian- 
gsi rubežių. Bombps padarė di
deli sujudimą tam šiaurines

| SPRINGFIELD, Ilk, 
— Illinois angliakasių 
dentas Farrington 

'kad jis jau atsakė 
kasyklų savininkų 
daryti atskirą sutartį
baigti angliakasių streiką Illi
nois valstijoje. Savo atsaky
me jis pareiškė, kad savininkų 
pasiūlymas tapo atiduotas Illi
nois distrikto pildomąja! tary
bai, kuri susirinks sekamą ket- 
vergą ir tą pasiūlymą apsvars
tys.

Kas yra Rusijos nuomonės 
reiškėju?

Kuomet 
taiką ir 

kis

čičerinas kalba apie 
nusiginklavimą, Troc- 
žvahgina kardu.

GENOA, geg. 22. — Kuomet 
Rusijos užsienio reikalų mini- 
steris čičerinas gyrė italus už 
jų nusistatymą Genoa konfe
rencijoj, gauta žinių, kad ita- 
ijų laivas Marle buvo apšaudy- 

*i’tas ir paskandintas Juodose ju
rose. Jį paskandiho rusų ba- 
tarėjos. I*usė žmonių iš įgu
los liko užmušta.

Taipjau gauta Trockio kalba 
komunistų kadetams. Jis bu
siantiesiems oficieriams pasa
kas:

‘^Netikėkit į Genoa kalbas; 
pasitikčkit tik savo durtuvais 
ir batarejomis. Konferencijos 
neduos to, ko mums reikia; tai 
galima atsiekti tik raudonąja! 
a|nijai pereinant kapitalisti

nių šaliij rubežius ir iškeliant 
raudoną vėliavą visoj Europoj. 
Galbūt <Jar šią vasarą raudo
noji armija bus pašaukta paro
dyti savo* karo spėką.”

Kadangi čičerinas ir kiti 
Rusijos delegatai reikalavo irai 
kos ir nusiginklavimo, vis aar 
tebesantįs čia delegatai klausia 
viens kito: ”Kuris tų dviejų 
žmonių yra tikruoju reiškėju 
sovietų valdžios nuomones?”

Milionai miršta badu.
Tuo pačiu laiku iš Novoro- 

sysko, į kur išplaukė Italijos 
Raudonasis Kryžius ateina bai
siausių žinių. Pietinė Rusija 
tapo paversta “į didelį kapiny
ną badaujančių žmonių. Mote- 
rįs, vyrai ir vaikai miršta ba
du ne tūkstančiais, bet milio- 
nais.” , J

Ghinijos kareivių ir privertė 
juos bėgti. Ffctiiar pietinės Chi
nijos armija veržiasi į Kuan- 
gsi provinciją, o jos kareiviai 
ir provincijos gubernatorius! 
bėga panikoje.

Jau du provincijos distrikfai 
yra užimti. Provincijos guber
natorius šaukiasi gen. Wu Pei 
Fu pagelbos, bet tasis negali 
prisiųsti kareivių, kadangi jo I 
visi kareiviai yra sukoncentruo 
ti prieš Manžurijos karvedį Į 
gen.

Grūmoja kasykly savinin 
kams.

Prieš juos bus užvesta bylos.

SPRINGFIELD, III , geg. 22. 
L. Valstijo/VUre^torius kasyk

lų inerauų Robcrt MedilI 
dvylikai kasyklų inspek- 
Illinois valstijoje užvesti 
prieš visus kasyklų savi- 

įstaty- 
sa nulyti

įsake

bylas 
ninku.s 
mų, d Skalaujančių

prie kasyklų registruotus inži-.
nierius kada kasyklose yra dar
bininku. <

V 1

Čang Tso Lin^.

Nori taikintis?
z (LONDONAS, geg. 22. — Iš 
Pekino pranešama, kad pieti
nės Chinijos prezidentas 
San Yat Šen bandąs

l)r. 
susitarti 

su gen. !Wu Pei Fu. Tačiau s sit- 
sitaikimas butų labai sunkus, 
nes abu seni priešininkai.

Ex-premieras Uang Sih-Čen 
sutikęs priimti premierystę ir 
sudaryti kabinetą į gegužės m. 
pabaigą. Iki to laiko premiero 
pareigas eis čau Tzu-Či. Kabi
netas pasmerkė gen. Čang Tso 
Ling kaipo maištininką, dėlei 
jo paskelbimo Mongolijos ir 
Manžu.jijos nepriklausomybės.

Privatinė nuosavybė ir 
prekyba Rusijoje.

MASKVA, geg. 22. — Nauji 
dekretai, kurie taiko paskatin
ti privatinius kapitalistus prisi
dėti prie Rusijos rekonstrukci
jos, tapo paskelbti po užsibai- 
gimui Genoa konferencijos.

Komisarų taryba paskelbė 
nuėmimą valstybes monopolio 
ant prekybos ūkio padargais ir 
sėklomis. Tuo pačiu laiku 
centralinis pildomasis komite
tas pravedė Kilius, kurie leid
žia tūlame laipsnyje privatinę 
nuosavybę taipjau paveldėji
mą turto iki 5,(MX) auksinių 
rublių. Taryba taipjau svarsto

59 metams.

savininkams jų pilnon savastin 
visus mažesnius kaip 7 pagy
venimų namus. Tokie namų 
grąžinimai daromi ir kituose 
miestuose. Maskva be to ati
duoda nuosavybėn visus na
mus, kuriuos norintis jų apsi- 
ims savo lėšomis pataisyti.

Ukraina grąžina savinin
kams visus mažesnius malū
nus.

Surado naują salą.
HONOLUI.U, T. IL, geg. 22. 

—■ JLorrin A. Thurston, Hono- 
hilu laikraščio leidėjas pieti
niame Pacifike surado iki šiol 
nežinomą salą apielinkėse Kin- 
gman salų. Sala ftfi'i puikią 
užtaką. ” .

Thurstonui prašant, tą salą 
aneksavo Jungt. Valstijos.

Šaukia airiui pasiaiškinti.

pasira-

i LONDONAS, geg. 22. — Ko
lonijų sekretorius Churcbill at
stovų bute paskelbė, kad Ang
lijos valdžia iškvietė visus pa
sirašiusiuosius po Anglijo'S-Ai- 
rijos sutartim atvykti į Londo- 

Į ną ir pasiaiškinti apie
šytąją tarp Griffitbo ir Dc Va
lerus frakcijų sutartį, 
liAiip išrodo, peržengia Londono 
sutartį. Tikimąsi, kad konfe
rencija įvyks pabaigoj šios sar 
vaitės. .

Churchill taipjau paskelbė, 
kad į Ulsterį, neapsistojant ten 
neramumams, tapo pasiųsta 
dar daugiau Anglijos kareivių 
kas sustiprins valdžios spėkas. 
Jei Ulsterio valdžia prašys, 
Anglijos kareivių bus pasiųsta 
į kiekvieną Ulsterio dalį.

Belfaste be kitų tapo nušau
tas ir Ulsterio parlamento na
rys W. J. Twaddell. Delei to 
valdžia yra labai sujudusi.
jĮ pabaigą savaitės Belfaste 

viso užmušta 15 žmonių.

Italai puola arabus.

kuri,

MALTA, geg. 22. —•, Gauta iš 
Tripoli žinių, kad Italijos ka
reiviai pradėjo didelį puolimą 
ant sukilusių arabų Tripolita- 
nijoj. Ten sukilimas prasidėjo 
pereito kovo mėn. «

Italai vartoja bombardavi
mo aeroplanus ir pridaro dide
lių nuostolių puolamiems ara
bams. /

LONDONAIS, geg. 22. — 
Apie Bulgarijos sukilimą gau
ta labai prieštaraujančių ži
nių. Vienos jų sako, kad Bul
garijoje yra ganėtinai ramu. 
Kitos gi tvirtina, kad karalius 
Boris pabėgo, o premieras Sta- 
mbuliski (agraras) susidėjo 
su.komunistais ir paskelbė res
publiką. Oficialiuių žinių nėra. 
Neturi žinių ir Bulgarijos ats
tovybės. Bulgarijos legacija 
Paryžiuje paskelbė, kad jokio 
sukilimo Bulgarijoje nėra.

ATHENAI, geg. 22. — Grai
kijoje tapo sudarytas koalici
nis kabinetas, kurio premieru 
yra Protopapadakis.

IMPERFECT IN ORIGINAL

I .
Jo Eksceleųcijai ponui Pau

liui Ilymansui Tautų Sąjungos 
Tarybos pirmininkui Genevoje.

Pone PirnpU|nkc! Atsakyda
mas į Tamstos šių metų kovo 
8 dienos nofąi siuliančią pa
keiski neitraliiBs zonas, Tautų 
Sąjungos karmės Kontroles 
Komisijos sud&ytas Suvalkų 
ir Vilniaus sriįyse laikina de
markacijos lin«ija, turiu garbės 
patiekti Jūsų Ekscelencijos ži-

I niai, kas seka:
Lietuvos Vyriausybė liekasi 

įsitikinusi, J^ad vien ištisas Su
valkų suhmięs pildymas ij 
Lenkų Vyniajisybes pusės gaĮe- 
tų sudaryti stiprų pamatą lie
tuvių lenkų ginčui išspręsti ir 
vėliau nustatyti su Lenkija ge
ros kaimynystės ir draugingu
mo santykius.

Lietuvos Vyriausybė nieka
dos nebuvo atsisakiusi nuo Su
valkų 'sutarties reikalavimu. 
Tiesa, siūlant Tautų Sąjungos 
Karinei Kostroles Komisijai, ji 
sutiko pasirašyti 1920 m. lap
kričio 29 d. protokolą, kuriuo 
buvo sustabdomi karo veiks
mai prieš (Lenkų kariuomenę, 
gen. Želigovskio vadovaujamą, 
kuriuo buvo numatomai vėles
nis sudarymas iš Kontrolės 
Komisijos puses neitralinės zo
nos Vilniaus srity. Bet į šį pro
tokolą jokiu bildu negalima 
žiūrėti, kaip į Suvalkų sutar
ties pakeitimą (modifikaciją). 
Lietuvos vyriausybė, ji pasipa

išydama, norėjo tik palengvin
ti Želigovskio kariuomenės 
evakuaciją iš jo$ užimamos te
ritorijos, kas pilnai atatiko 
Tautų Sąjungos Tarybos 1920 
m., spalių 27 <1. nutarimui. Prie 
šio, Lietuvos vyriausybė, pasi
rašydama šį protokolą, pada
rė atatinkamą pa reiškimą ir 
prašė Kontroles Komisiją pri
imti jį domėn ir patiekti Tau
tų Sąjungos Tarybos kiniai.

Visai kitokią reikšmę turėtų 
dabar naujos demarkacijos li
nijos pravedimas, kad ir nusta
tymui modus vivendi nei trali
nėse zonose. Jūsų Ekscelenci
ja leis man pastebėti, kad da
bartinėmis aplinkybėmis bet 
kuris šių zonų padalinimas ga
lėtų įvykti su aiškia gyviems 
Lietuvos reikalams nuoskauda. 
Nežiūrint laikino
kuris duodamas šiai naujai li
nijai, nežiūrint visų 
darjomų rezervų dėl teritorinių 
abiejų valstybių teisių, Lietu
vos vyriausybė; sutikdama su 
panašių ribų pravedimu (dali- 
mitacija), padarytų aktą, kuris

PMį... -------- -----------
rimtybės atsakymas j p. Hymanso pasiūlymą • 
i’uš^su Lenkįja, neitralines zonas demarkacijos 

linija.

imsi šventu lietuvių tautos tei
sių prie Vilniaus krašto laike 
visų derybų, 'kurios buvo veda
mos Tamstai pirmininkaujant 
negali nuo jų atsisakyti, net ir 
nustatymui modus vivendi, da
linant neitralines zonas.

Be to, aš leidžiu sau paritin
ti Jūsų Ekscelencijai,, kful de
markacijos linijos pirmiau ke
turiais atvejais Santarvės vy
riausybių nustatytos, nebuvo 
Lenkijos respektuojamos, kuri 
kiekvieną kartą jas lauže, vis 
užimdama teritorijas,^esančias 
Lietuvos pusėje. Visi šie sulau
žymai yra pasilikę nenubausti. 
Yra abejojimų ar manomos li
nijos pra vedimas nesudarytų 
panašių sulaužymų pavojaus, 
o sąryšy su jais ir ginkluotų 
susirėmimų.

Lietuvos vyriausybė mano 
turinti pamato tikėli, kad Tau
tą Sąjungos Taryba, kuri kate- 
gortngai keliais atvejais pas
merkė, kaip jis to ir buvo ver
tas, Lenkų generolo Želigovs
kio smurtą, nepanorės spirti 
nustatyti demarkacijos liniją 
ncitralinėje zonoje, sudarant 
tuo būdu aktą, kuris butų to
lygus, kad ir neišreikštam žod-| 
žiais, pripažinimui 
Tarybos puses šio

iš tos pat 
taip ryš

kaus tarptautinės teisės sulau
žymo: Lietuvos vyriausybė ne
gali duoti savo laisvo •sutikimo 
pakeisti Vilniaus srity nei trali
nes zonas laikina demarkacijos 
linija.

Kas dėl neitralinių zonų gy
ventojų padėties, Lietuvos vy
riausybė turi Mbrbės prie šios 
progos panaujinti savo pir
miau Tautų Sąjungos Tarybai 
padarytus prašymus, kad ji 
teiktųsi paimti šiuųs gyvento
jus savo aukšton globon iki 
to laiko, kolei bus galutinai iš
rištas Lietuvos ir Lenkijos gin
čas.

Aš prašau Jūsų Ekscelenciją 
teiktis priimti mano aukštos, 
pagarbos išreiškimą.

V. Jurgutis, 
Užsienių Reikalų Ministcris. 
Kaunas, 1922 IV. £ d.

pobūdžio

Tarybos

kad atsisakomai-nuo Suvalkų 
sutarties ir legitamuojama da
lykų padėtis, gen. Želigovskio 
smurtu sudaryta ir patvirtinta 
šių metų kbvo 24 d. Varšuvos 
Seimo nutarimu, kuriuo sie
kiama prijungti Lenkijai Vil
niaus kraštą. Jūsų Ekscelenci
ja teiksis sutikti, i kad Lietuvos 
vyriausybė, kuri nesiliovė gi-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, geg. 22 d., užsienio pini

gų kainą, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.45
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ............. $8.23
Danijos 100 frankų ......  $21.84
Finų 100 markių ................... $2,08
Francijos 100 frankų .......  $8.97
Italijos 100 lirų ....................... $5.13
Lietuvos 100 auksinų ..... i......................... 32c
Lenkt? 100 markių ...................  2% c
Norvegijos 100 kronų ........  $18.20
Olandų 100 guldenų ........... $38.83
Švedų 100 guldenų .... ......  $25.80
Šveicarų 100 markių ......... $19.06
Vokietijos 100 markių .. ...... 32c

Neteisiugg paskaly atšau 
kimas. ■.

VVASHINGTONAS, geg. 
(Elta). — Del paskalų 
kaž-kokius slaptus pasitarimus 
neva Genujoj įvykusius tarp 
lietuvių delegacijos ir lenkų 
užsienio reikalų ministerio 
Skirmunto dėl IJetuvos atsisa
kymo savo sostinės Vilniaus, 
gaunant už tai kaipo atlygini
mą Klaipėdos uostą su jo apie- 
linkėmis -t- Lietuvos diploma
tinis atstovas prie kvirinalo, 
daktaras šaulys, kuris yra ak
tualiu patarėju Lietuvių Dele
gacijoje, pareiškė, kad tie pas
kalai neturi jokio pamato. Jo
kių derybų tuo reikalu, nei ofi
cialių, nei paslaptų tarp lietu
vių ir lenkų delegacijų negalė
jo būti dėl tos aiškios priežas
ties, kad Lietuvos sostine Vil
nius negali būti išstatyta pir- 
kliavimui.

19. 
apie

LAWTON, Mieli., geg. 22.— 
Frank Cole, kuris paskiau pa
sidavė policijai, susibaręs už 
tvorą nušovė Wm. Bakhvin ir 
gal mirtinai pašovė jo pačią. 
Jų kaimynas 
visą tai matė, 
iš Imimės.

Geddes, kuris 
mirė ant vietos

NEW YORK, geg. 22. — Na
cionalinis socialistų partijos pil 
domasis komitetas, kuris laikė 
čia savo susirinkimą, paskelbė, 
kad sekamuose kongresiniuose 
rinkimuose Socialistų Partija 
pastatys savo kandidatus į 
kongresą kiekviename dislrik- 
te ir ves smarkią rinkimų 
kampaniją, žymiausi socialia-j 
tų darbuotojai prisižadėjo vei
kliai toje kampanijoje daly
vauti.

Komitetas sako, kad žmončs 
yra nepatenkinti demokratų ir 
republikonų partijų veikimu ir 
jų neįstengimu 
bes klausimo,
m o algų ir kitų svarbių 
ninkams klausimų, todėl 
b i au pradeda linkti prie 

lis tų.

išrišti ’bedar- 
laipjau kapoji- 

darbi- 
vis la 
socia-

LENKIJOS DARBININKAI 
GAUS ATOSTOGŲ.

VARŠUVA, geg. 22. —•. Len
kijos seimas priėmė įstatymus, 
kuriais visi fabrikų <larbininkai 
turės gauti kasmet dvi savaiti 
apmokamų atostogų (vakaci- 
jų).

Kunigams nepatinka.
MILWAUIKEE, Wis., geg. 22. 

— Visose 250 katalikų bažny
čiose Milvvaukee diecezijoj ta
po perskaitytas laiškas nuo 
arcivyskupo Messmer, kuriame 
jis pasmerkia motenų nešioji
mą drabužių su žemais kak
lais ir kelinaičių. Jis ličpia ku
nigams tokių moterų nepriimti 
išpažinties ir neduoti joms ko
munijos..

Nicaragua sukilėliai pasiduoda.
MANAGUA, geg. 22. — čia 

prasidėjo’, sukilimas prieš pre
zidentą Cbamorro ir sukilėliai 
buvo užėmę Lona tvirtovę, ku
ri valdo šį miestą. Jungt. Vals
tijų ambasadoriui * pareikala
vus sukilėliai betgi sutiko tvir
tovę perduoti Amerikos jūrei
vių komanduotojul, kuris pas
kui ją atiduos valdžiai.

Nauji Lenky žiaurumai ne 
itralinėje zonoje.

WASHING'rONAS, geg. 20 
(Elta). — Iš Kauno ką tik gau
ta radio prailgimas, kad Žvi
kelių kaimui Punsko srityj ne- 

i utralinėje zonoje lenkai uidė.įp 
duoklės — mokesnio nųlįjoną 
markių. Negavę duoklės paė
mė arklius. 127 jMirdavč iš 
varžytinių Suvalkuose^ Toje 
pat srityje neitralčj zonoj vie- 

gegužėfl 
18 iki 

Lietuvos 
už-

mobilizavo vyrus nuo 
37 metų. Visi bėga 
pusėn. Pastaruoju laiku 
mušta penki neutralės zonos 
gyventojai, paskutinis beariant 
lauką.

GALVANAUSKO IR ŠIAULIO 
ATSILANKYMAS PAS GE- 

NUOS ARKIVYSKUPĄ.

“Elta” praneša, 'kad iL-ictu- 
vos premieras ir Lietuvių Dele
gacijos Konferencijos pirmi
ninkas E. Galvanauskas, drau
ge su Lietuvos diplomatiniu 
atstovu Romoje d-ru J. šauliu, 
buvo atsilankę 26 valandžio 
pas Genuos Arkivyskupą. Jie 
įteikė arkivyskupui dokumen
tus paliečiančius Vihiiaus klau
simą. Arkivyskupas parodęs 
savo didelį užsiinteresavimą ir 
užuojautą dėl Lietuvos diplo
matų išdėstytų įvykių, kurie su 
darė Rytų įsu ropoję sunkią si
tuaciją, užėmus Lenkų kariuo
menei Lietuvos sostinę Vilnių 
ir jo apiėlinkes.

Tremtinių sustabdymas

E. KAUNAS. — 1922 m. ba
landžio mėn. 10 d.’ Ministerių 
Kabinetas nutarė tremtinių 
grąžinimą per demarkacijos li
niją ’į okupuotą (Lietuvos dalį 
sustabdyti.

100,000,000 
auksiną

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

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

^eę Naujienas galite siųsti pinigus ir j lenkų 
užMtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

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

» ..........................
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulerard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
8210 So. Halsted St.. Tel.

TOWN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th Street. Tel.

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

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

. ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659
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GRAŽUMUI Tol. Randolph 2898

odos skylutės iš

sis paprastai priimniai

LIFEBUOY BiWW ■
SV1EKAS MUILAS

ina

tamstoms duosime visus naujus GO šmo-

Eilė Rakandų SeklyčiaiValgomo Kambario setas

Virtuvės Rakandai

Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

Sutinusių narių

PRANEŠIMAS

ūmam

IMPERFECT IN ORIGINAL

kad 
prie

Ausis
Ausjs 
Ausis 
Ausis

BRIDGĘPORT 
ELECTRIC CO.

nepatiko 
svetaine 
jie ėmė

Pasiliuosavusi moteris su 
Lydia E, Pinkham Vegetab- 
le Compound.

kojoms 
negra- 

susižei-

legatas pareiškė, kad lietuvių 
skyrius balandžio i 
laukas sumoje $11 
į Gentr

PcrraikčČiai tin
kanti visokios rū
šies potrukiui ii 
labai gerai tinka.

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Gurno Pąnčiakos 
Pasigydymui nuo 

niksterėjimo

Riešuto medžio Queen Anna mados 
išleidžiamas iki 6 pėdų 
riose spalvose 
auksuotas, vertas $12.00

MR8. M.
WAITKIEWICZ 

Akušerka
I 3113 S.Halsted st.

Tel. Blvd. 8138
i Per 15 metų pa- 
| sėkmingo 
g t ik arimo 
■patarimo 
Igeporte.
'V ’ * K. V * * * ..

;*kas ligas 
tviename atsltiki- 
Ime teikiu ypatiš- 
jką prižiūrėjimą. 
IDuodu patarimus I moterims ir mer

ginoms veltui.

prak
iurtu 
Brid-

Gydau 
visokias moteriš- 

i. Kiek-

stalas 48 colių apvalainis 
4 krėslai su tikra skūra sėdynėms, įvai- 

vertas $87.50; 42 šmotų dišems setas puikiai pa-

Chlcago. — Geg. 10 d. teko 
būti R. of S. P. konferencijoj. 
Pirmininkui atidarius susirin
kimą, sekretorius perskaitė 
praeitos konferencijos proto
kolą, kuris tapo priimtas vien
balsiai. Toliaus vienas globėjų 
perskaitė finansinį pranešimą 
už balandžio mėnesį. Jo prane
šimas buvp tokia:

LIETUVON-- 4

užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. >

F. of S. R. tarptautinė 
konferencija.

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 
1305-7 127 N. Dearborn SL 

Randolph 8899 
MAURICE J. GOLAN 

Bes. 1102 8. Ashland Blvd, 
Seeley 8676

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retail 

kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards'2296.

Ant lirookesčių, jei pagal 
duujama.

Viso išlaidų .... $1420.21 
Pasiųsta nacionalinėn • rašti- 

nėn ...... $18,000.00
Pasilieka ant rankų $1943.23. 

Atskaita priimta vienbalsiai

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakomingiausias ir 

pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bndgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe. x

Dar buvo skaitytas laiškas iš 
centro su prašymu daugiau au
kų; ji$ buvo priimtas vienbal
siai. Patėmijau, kad valdybai 
labai nepatiko, kada vienas de
legatas, ar kas jis yra, priėjęs 
prie stalo kopijav 
tas; ar valdyba žino 
ai’ ne, nežinau.

Skaudama Gerklė 
i .. Gerklė 

Kataruota Gerklė 
Gerklė

Chicago, UI. 
d. 9336

Kaip illiustruotas Alcazas išdirbystčs*pilnos mieros gesinis pečius, su 
baltu priekiu, geras kepikas, pilnai gvarantųotas. yra vertas $70.00'. 
Baltas parceliuotu viršum stalas su stalčium, vetrtas $12.00 ir 2 krės
lai baltai enemeliuotį verti $10.00.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nną 7 

iki 9 vakare.

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

Per ko- 
^tų turėjau 
smus mone
tose perioduo- 

nusilpnydavo, 
kas kenkdavo at
likimui regulia
rių pereigų. Mė
ginau daugelį gy
duolių ir visos bu
vo be pasekmių.

V, JV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 812 W. 33 St„ Chicago.
TeL Yards 4681

Buvau , prikalbinta pamėgint Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound per 
drauges ir jos pastatė mane į norma
li sveikatos stovį. Labai tankiai tu
rėjau reikalus ir visuomet rekomen
davau savo draugėms Vegetable Com
pound, kurios turėjo panašius nes
magumus, kaip ir aš. Galite panau
dot šiuos faktus, kaipo liudijimų.” -— 
EVA ALDRICH, 218 Union St., Em- 
poria, Kansas.

Yra daugelis moterų, kurtos varto
jo Vegetable Compound savo mergy
stės dienose. Jos patyrė, kad tai yra 
brangy tina laikė mėginimo periodų. 
Vėliaus, jos vartojo, kada jautėsi yra 
reikalas kenkimų simptomų, kurie pas 
moteris apsireiškia.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound yija moters gyduolė. Prireng
ta iš geriausių medikalių augalų, ku
rie yra priimti atitaisymui moteriš
kų nesmagufnų.

NŪO MERGYSTES
IKI MOTERYSTEI

J. P. WAITCHES
LAWYRR Metnvys Advokatas 

Dieųpmi^ :ltoom ^11 — 
121 Nt Dearborn SU 

Teiepli^ne Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

Tel.: Pullman 6377.

aiškino, kad šeštadienio dienos 
turį būt valdžia neduos leidi
mo aukoms rinkti, nes, esą, 
lig šiol dar nebuvę renkamos 
aukos tą dieną Chicagoj. Jis 
taipgi patarė delegatams, kad 
rinkiniui gatvėse butų pasis
tengta gauti neradikalusis ele
mentas.

$75.00
Park Auditorijos 

110.00 
300.75 
25.00 

1.75 
8.75

sau atskai
kas jis

rūšies 
suve’ržtuvų 

kojoms ir

Nuo kovo mėnesio buvo li
kusių $194.90, prie kurių pri
dėjus Įplaukas už balandžio 
mėnesi i>asidaro $21363.44. Ši
ta suma yra suplaukusi nuo 
Chicagos skyrių.

Išlakios už balandžio mėnesį 
buvo tokios;

Tel. I^ifayettc 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

> M. Yuška, 
3228 W. 38th St., Chicago, UI.

ADVOKATAS
Ofisas vidurnjaeBtyj. 

ASSOCIATION BLDG. 
‘ 10 La Šalie St. „

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 0 po pietą

.. . "■? .
Namų Tel.: Hyde Park 8895

Tavorus galima palaikyti vėles
niam pristatymui. Pristatom 

veltui į visa gdalis miesto. Par
duodame už pinigus ir lengvų 
išmokėjiųių.
krautuvės atdaros kas vakaras 
ikį 9 valandai vakare.

JOHN KUCHINSKAS
LETtIVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd gt„ kerti Leavitt SL 
Telephone Canal 2552

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

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

Raštinės nųbmas 
IJouglas

j! hjM&mdymas . 
SpaudaJr apgar. 
Telefonas ir, teleg 
šluostai .............
Klišės paveiks. 
Bankįį)^ išlaidos* 
Didžiosios raštiųčs . išlaidos,
Clueagos apmokėtos $90.00 

Pašto išlaidos .......... 114.36

Visokios 
šulų 
žiom-s 
dus, tai šis yra mekaniš 
kas gydymas.

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

Dabar turime visiškai naujutį sta- 
ką, vyrams ir vaikinams drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už- 
kviečiame jus ir jaučiamės, kad ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio 
13 d. Du įėjimai: 1401 S. Halsted 
St. ir 739 W. 14th St.

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

S. GORDON, f
1401 So. Halsted St. <

5 kambarių nateu! dratus išvą- 
džiojame pilnai su CCQ 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101
1892

3 šmotų Laukinės velour setas, rėmai tvirto raudonmedžio baigimo, 70 co
lių devenportas, visi 3 šmotai apmušti su augštos rūšies velour, liuosom 
sėdynėms, sprendžina apačioj,* vertas $225.00. Devenport staliuku 20 co
lių pločio, 60 colių ilgio, Queen Anuje mados raudonmedžio baigimo,, veltas 
$45.00. Vclvet karpeta .9x12 įvairiose spalvose, verta $45.00 ______

Sujudinki! odą!
. Yra dabai lengva pagražint savo odą ir 
sveikai užlaikyti su Lifebuoy — kadangi 
elgiatės teisingu budu. /

Pradėsite sujudindami savo odą — ko 
pirmiau jokis muilas nėra padaręs.

Kartą oda sujudinta
valytos, celės paakstintos, cirkuliacija pa 
akstinta — kitkas paprastai.

įprašyk jei įdo
mauju af* , dirbi 
prie feradimib Pa 
aiškinimas veltui

nėšio įp- 
‘ pasiuntė 

Po jo dar vienas de- 
nepastebejau kokio 

skyriaus, pranešė, kad ir jie 
pasiuntę savo surinktus pini
gus Centran. Tas parodo, kad 
žmonės atjaučia rusų bad uolių 
padėtĮ, suaukodami tokias mil
žiniškas sumas; ir visas jas 
sudeda paprasčiausi darblųin-

Sekretortus pabrėžė faktą, 
kad labai mažomis išlaidomis 
surinkta didelės sumos ' aukų. 
Už kovo mėnesį išlaidos buvę 
k i toniškesnčs: Sdkretoriaus
raštinei apmokėta $420.30, O 
pašto išlaidų buvę $500.(M).

Po to sekė delegatų pareiški
mai. Visa, matyt, veikė išsi
juosę. Lietuvių delegatas (tur 
būt tik viens tebuvo, nes tik 
vieną mačiau) pareiškė, 
skyrius sparčiai ruošiasi 
Tag Day; visas tai darbuotei 
Reikalingas komitetas esąs su
ruoštas. Tam panašiai skambė
jo ir kitų pareiškimai. Žydų 
skyriaus pareiškimą davė pat
sai sekretorius; anot jo, žydai 
lig šiol nėra nieko veikę ir au
komis nėra prisidėję.

Svarbiausia dienos klausimas 
buvo Tag Day. Sekretorius pa-

K. GUGIS
ADVOKATAS

. Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-19 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted SL 
•

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Ą tfurniture, Ku<js, Stovės. Pianus.
1930-32 S. Halsted Si. Pbonojjruphs. faints. Huidvvure. 4201-3 Archer Avė. 

and General Ho'usehold Goods

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dai —
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime A 
nuo $3 ir aug- M 
ščiau, dide- M 
licms nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
mo gerus au- 
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitis
8307 Aubnrn Avė.

• Tel.: Boulevard 4189^

Bet man labiausiai 
tai jų visų rūkymas; 
ir taip maža, o kaip 
rūkyt cigarus ir cigarctus, tai 
durnuose nors kirvį pakabink. 
Klausiau, ar nepradės ką nors 
kalbėti apie drapanų rinkimą, 
bet nieko nebuvo kaLliėta apie 
tai. Gal tai ne jiems priklauso 
drapanų rinkimo darbas. Ži
nau gerai, kad drapanos yra 
renkamos, bet kas su jomis 
daroma, nežinia.

Dar noriu pastebėti, kad dis
kusijų jokių nebuvo; gal tai 
dėlto, kad delegatai susirenka 
visokių tautų, kuriems sunku 
yra kalbėti anglų kalba. Jei 
tas yra tam kliūtimi, tai ko
dėl skyriams nesiuntus surink
tų aukų tiesiog į Rusiją? Siun
čiant į Centrą, matyt, jos pu
sėtinai apdyla ir tie, kurie yra 
gražiai ąpmokami, sakosi dide
lę malonę darą Rusijai. Aš 
manau, kad šitų geradarių nei 
su žvake maiše nerastum,, jei 
jiems mažiaus į kišenių įkris
tų. (Lalnlarybūs darbas, kaip 
ir kiekvienas kitas darbas, jei 
jis yra reikalingas, turi būti ir 
apmokamas, Kitaip negali būti. 
Negalima nei laukti, kad kas 
norėtų darbuotis dykai. Bet ar 
minimi darbuotojai yra “per 
Hobiai” apmokami, tai sunku 
pasakyti, ypatingai pašaliniam 
žmogui nežinančiam gerai, to 
darbo'sąlygų ir reikalų; 'Pata
rimas gi siųsti Rusijon aukas 
kiekvienam skyriui atskirai nė
ra sveikas. Taip darydami sky
riai ne tik nesumažintų lėšų, 
bet ir tvarkos pas juos 
žiau butų. — Red.)

—Plotnikas.

Patėmikit dovanas!
Kiekvienas kuris pirks šią eilę 
rakandų, duosim $35.00 vertės 
dovanų, kaip tai ar gramafoną, 
ąr ledaunę arba Cedaro medžio 
dėžę, duosim visai veltui.

Eilė dėl miegamo kambario
Pilnos mieros Simmons 
misinginė lova, verta 
$27.50, plieniniai spring- 
sai verti $9.00, 45 svarų 
baltos vatos matrasas su 
tyirtum viršum, vertas 
$12.00, Queen Anne mar 
dos 42 colių valnut med
žio kamode,su dideliu veid 
rodžiu, 4 dideliais stal
čiais, verta $68.00.

Vartotus Rakandus leapsimoka Pirkti 
. ' i it »

Nes už žemiausią kainą galima įgyti naujus Lietuvių Rakandų Krautuvėse
Žemiaus talpiname 4 kambarių eilę rakandų, kurios yra vertos ir visur parsiduoda po du sykiu tiek; mes 
tų, už $365.00, už kurią kainą niekur negalėtumėt nupirkti. » ______________

Skaudama Nosis
Bėganti .. Nosis Silpna
Kreiva .. Nosis ___
Užkimšti Nosis] Papūtus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

120 So. State St., Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 6. Nedcldio- 

niais uuo 10 iki 12.

JT\A kiu
ŽINOVAS 

į Atitaiso {vairas a- 
M® vienu atsilanky- 

ma’ be jokios chloro- 
formos. SuvirŠ 800 iš- 
gydymų užrašuose.

Ateik Ir leisk apžiūrėti diplomuo- 
t!am ir registruotam gydytojui ir 
chirurgu^ kuris specialiai išstudi
javo galvų. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

UGAS.

PATARIMAS DYKAI 
Silpnos Akįs[Kurčios . 
Skaudamos Akjs Tekančios 
Raudonos Akjs Ūžiančios 
žvairos .. AkjsJ Užkimštos

'F

Sf W. BANES 
ADVOKATAS

’yal.: P A. M. iki 5 P. M.
> 1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chica;

Phone Central 2560
Rez. 8203 So. Halsted SL 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai,

akstinta
Jūsų švari, sujudinta oda, negali gelbėti 

ūmai, kitkas, kaip tik Lifebuoy suminkšti
na, pagražina paimu ir cocoanuto aliejai.

<

Nepamirškite — šis paprastai priimniai 
švelniai sujudins odą, kiekvieną kartą, kuo
met prausiesi su Lifebuoy.

Urnai aplankysite pasekmes. Kiekvieną 
dieną JAUSITE ir MATYSITE savo odą 
augančią naujai ir sveikai. ■<

Mėginkite tik TEISINGU BUDU odos 
pagražinimui.

Lifebuoy sveikas ir priimnus kvapas.

SHARP it SMITlI
Visokios surgiškos reikmenys 

65 East Lakė Street, CHICAGO, 1LL.
Tarpo Wabash Avenue ir 

Michigan Boulevard
Įsteigta 1844 Inkorporuota 1904

Emporla, Kansas. — “Pradėjau 
naudot Lydia E. Pinkham gyduoles
llil'lldiUUilinni metų atgal,

kuomet buvau dar

MANUFACTURER5

520 FIFTH AVĖ 
NEW YORK

r ■■
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Utarninkas, Gegužio 23, ’22

Kiekvienas Standard

1

i

Fa-

Telefonai:

!

•*»1

3

A.

Telefonas: Boulevard 7042

T

24
25
31

prie 
Duo

■■

DR. G. Z. VEZELIS !
Lietuvis Dentlstaa 

4712 South Ashland Are.) 
arti 47-tos gatvts

«

Lietuvos Mokytojų Profe
sinės Sąjungos rėmėjai

ILietuvos Mokytojų Profesi
nės Sųjungos pirmininkui p. 

I B. Žygeliui, jniskatinus sukur
kta organizacija, kurios tikslas 
yra finansinė ir moralinė para
ma Lietuvos laisvai mokyklai. 
Organizacijos vardas: “Lietu
vos Mokytojų Profesinės Są
jungos Rėmėjai” pasako jos 
tikslų, kadangi L. M. P. S-ga 
dabartiniu laiku yra vieninte
lė IJctuvoje organizacija, ku
riai rupi išimtinai žmonių švie
timas.

L. M. P. S. Bemėjų nariu 
skaitosi kiekvienas asmuo, už
simokėjęs metams $5 arba 
daugiau. Visi nariai gauna 
L. M. P. S. mėnesinį žurnalų 
“Gyvenimas ir Mokykla”.

Visi pinigai eina L. M. P. 
S-gos iždan, kuris išduoda apy
skaitas.

Iki šiol viso labo chicagie- 
čiai sudėjoc $408.00. Aukavo 
šie asmenys: Aptickorius J. 
Kulis, $25.00, aptickorius Pr. 
Poszka $25, Ed. Butkus $20, 
Dr. Petras Žilvitis $20, A. Vi- 
dikienė $25, Dr. A. Karalius 
$30. Po ‘$10: S t. Kodis, res-

tnurantininkas Wm. B. Jučus, 
Adv. K. Cugis, Dr. J. Juozai
tis, Dr. P. Z. Zalatoris, Dr. A. 
Montvidas, e. p. “Naujienų” 
redakt. A. Lalis, P. Vilimas, 
Dom. Pivorunas. Po $5: Dr. 
A. L. Graičunas, Dr. K. Drau
gelis, kun. J. Vaitulis, Petras 
Sarpalius, Dr. A. Zimontas, A. 
Vizbaras, L. Gižaitė, J. J. Pa- 
lekas, V. F. Andriulis. K. Vil
kas, A. J. Kareiva, farmaceu
tas K. Blyža, F. Pulekis, J. 
Sinkus, J. Paulauskis, apticko- 
rius A. Bielskis, aptickorius 
M. Mcssar, farmaceutas Br. 
Jankauskas, Dr. C. Kasputis, 
J. Balčiūnas, S. K. Grisius, J. 
Antanaitis, P. Bruchas, J. Lie
pą, Julius Cckutis, Dr. J. Ku
lis, Ad. Vertelka, P. Pečiuliu- 
nas, M. Rožanskis; Gečįus $3; 
J. Malachovvskas, Fcliks Lutz 
ir A. Žymontas — po $2. Po 
vienų dolerį dar sudėjo: J. 
Stungis, K. Vilkas, B. Gečas, A. 
J. Kareiva, C. Kasputis, D. R. 
Baršis. Dar vienas doleris su
mesta smulkiais.

L. M. P. S-gai reikalinga į- 
vairaus 
miems 
nams* 
norite,
jas skaitytų, prisiųskite L. M.

turinio knygos kuria- 
ir sukurtiems knygy- 
Kas 'turite knygų ir 
kad Lietuvos žmonės

Oil Produktas yra 
Pirmuoju Produktu

TERMINAS priedinio — produkto yra^gabiai, bet 
klaidingai išaiškinamas. Išdirbystes veikime 
Standard Oil Company (Indiana) nėra taip va

dinamais priediniais produktais. Išdirbimas kiek
vieno produkto yra skirtingoj veikmėje. Kiekvienas 
yra daromas,/kad prisitaikius prie iškalno nuspręs
tų ir tiesiai sprendžiamų, . kaipo pirmutinis pro
duktas. .

Tepimui aliejų išdirba Standard Oil Company, 
(Indiana) prisitaiko prie dabartinių pataisytų reika- 
lavmų tepmo inžinierių, kad butų galima- viskas at
likti, kokis tik reikalas nebūtų prie mašinerijos. Da
bartinių dienų nustatyta, kad reikalinga aplaikyti 
neišdirbtą aliejų, tam tikros rūšies, kuri geriau yra 
priimta, kad išduoda tepimui aliejų, kuris dabarti
niame laike geriau tinka.

Yra daugelis ireišdirbto petroleumo ir kiekvienas 
skirtingas. Taipgi skirtumas aliejų gaunamų iš 
skirtingų šulinių to paties lauko, vienok griežtų 
aliejaus skirtingumų yra patėmyta. Vienos rūšies 
neišdirbtas aliejus išduoda daugiausiai puikaus tepi
mui aliejaus; kitas gali būt mažai ar visai nieko, 
vienok jie gali išduoti daugiausiai gasolino.

Paskyrime neišdirbto tepimui aliejaus, paveizdan 
Standard Oil Company (Indiana) labai atsargiai pa
renka, kurie turi fizišką charakteristiką reikąlingų 
aprūpinimų, kad pavertus į tepimo aliejų dirbimo 
išlygose. šie neišdirbti aliejai atsargiai procesuo- 
jami ir išvaromi didele daugybe tepimui į dirbtuves 
ir pardavoja Standard Oil Company (Indiana).

Jų išdirbimo bizniu yra pats per save. Iš pasi- 
skyrmo materijolo, kuris juose talpinusi ir prie pas
kutinės operacijos patampa pirmuoju apkalbėjimu. 
Prižiūrėjimas pasiskyrime žalio materijolo; kiekvie
nas žingsnis varomo proceso ir faktas, kad produk
tą išdirba ši kompanija, kaipo aukščiausios vertybės, 
kuri abelnai yra pripažinta. Šis yra prirodoma 
faktais, kad laike'1921 iw. netoli 25 milionai Polari- 
no galionų, Perfect Motor Oil buvo reikalaujama, 
kad išpildžius reikalavimą.

Todėl, su kiekvienu produktu .Standard Oil Com
pany (Indiana) išvarytu. Kiekvienas yra pastaty
tas, kad atliktų tam tikrą patarnavimą ir kiekvie
nas nueina pas kostumerį be kvalifikuoto šios kom
panijos gvarantavimo, tad tikrai yra kaip perstato
ma ir kad duos didžiausią patamvimą, už kainą, 
kuris kiekvienam lengvai prieinamas.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, / Chicago, III.

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. 1(1:30-12:00 dieną

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

Dabar laikas išvadžioti dratais namus
* pirm išpuošimui.

Specializuojamo dratų išvadžiojimą Benuose namuose, taipgi nau
jos konstrukcijos darbas, spėka ir taisymas. Jei jūsų namas dratais 
neišvadžotas, tad kodel-gi neturėt šių dienų jtaisymus. Parūpiname 
aukštos rūšies reikmenis už žemą kainą. Leiskit išmėgint. Apskait- 
liuojas mielai apsilankys jūsų namuose ir parūpins jums jūsų rei
kalavimais. . ‘i ! 1

CENTRAL MEG. ELECTRIC SUPPLY CO.
3602 So. Halsted Street,

z—\ Tel. Yards 5267

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.
Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

NAUJIENOS, Chicago, UI

P. S. Rėmėjų žinion; jūsų kny
gas greitai Lietuvos žmonės 
skaitys.

Visi pinigai pasiųsta L. M. 
P. S-gos iždan.

L. M*. P. S. Rėmėjų skyrius 
galima kurti visur. Del infor
macijų kreipkitės į pirmininkų 
Dr. A. J. Karalius, 3303 So. 
Morgan Str., Chicago, III. Kny-

■

ir aukas siųskite iždininkui Įgas ir
(Dr. J. Juozaitis, 3261 So. Hals- 
ted str., Chicago, 111).

Dr. A. J .Karalius,
L. M. P. S. R. pirmininkas.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

VYRAMS, MOTE
RIMS, VAIKAMS’ 
PUSPADŽIUS pri
dedant belaukiant, 
arba pristatysim pri 
siutus ar pri- ff 41 
kaltus V U
Leiterio — skiepas 

---- Šiauriai.

IĘITER STORES
S^SrATF VAN BUREN ACDNGRESS STS^^F

VYRIŠKI MĖGSTI 
SVEDERINIAI KO 
TAI, iš priekia gu- 
zikais ’ užsisagomi, 
tik pilki, 150 tame 
lote. Ateikit (P 4 
anksti *** ■
Leiterio žemutinės 

grindys.

Išdirbėjo Biznio Uždarymas
4,000 KOTU, APSIAUTALU IR ORĖSIU 

Šių ir šimtai kitu madų
Moterys, kurios laukė didžiausių baigenu, dabar jų proga Tik pamislykit apie drapa

nas, kokias matote ant paveikslo po $10 — ir tik pamislykit, kad turite progą pasirinkti iš 
šimtų kitokių gražiausių madų, už tą pačią žemą kainą y— ir nepamirškite, kad tai nebus ap
sigavimui progos — geriausia vertė, 4,000 drabnių — ir kiekvienas yra stebėtino bargeno...

Kuo didesnė vertė, tuo daugiau par- 
davėjais aprūpinta.

Tankiai plaukia dideli laivai

WWHITE STAR
Į Chcrbourg ir Southampton 

Olympic — Birželio 3; Birželio 24; 
Romeiic — Birželio 10; Liepos 1; 
Majestic — Birželio 17; Liepos <8- 

Tuoj pribuvus į Southanrptoną, k/ 
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie- 
pojų su užtikrnimu smagų pervežimų 
ir teisingą bagažo pervežimą.

^RedStarLin¥
Tiesus patarnavimas į Liepojų.
Dideli, smagus garlaiviai. Rcgu- 

liaris plaukiojimas *

AmericanLine
Į Hamburgą 

Minnekahda(3 klesa)Geg. 24, Birž. 28 
St. Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Mongolia ........... Birž. 21; Liepos 26
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 

Parankus keleiviams parvežimas ir 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepojų.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Western Passenger Mgr. 
14 No. Dearborn St., Chicago, III.

CRENCH LINC 
fl COMPAGNIE GČNĖRALETRANSATLANTIOŲE I 
■ Lxprc«o

Greita kelionė
NEW YORK — M'EMEL

*PARIS ........ ........ ........... Geg.
LA TAURAINE .... ....... . Geg.
FRANCE .......................... Geg,
ROCHAMBEAN ............. Birž. 1
•Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Karve Bal. 14
3-ios klesos kaina ........... $106.50

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

KOTAI IR APSIAUTALAI

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEVY YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų. 
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų. 
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St 

Chicago, III.

Gražiausių madų, šilko pamušalu, ambroideriais 
arba šilkiniais spurgais — taipgi lygios mados — 
risokių spalvų, visokioms moterims ir merginoms 
nieros ir jūsų pasirinkimas sekamų materijų:

Shawsheen
Poiret Twill
Tricotine
Polette
Sport Polo

Bolivia
Velour
Polairc
Tweeds
Herringbone

ZAVEJANCIOS DRESES
Pasiūtos Canton crepe, Canton ir leisų kombina

cijos, crepe <le Chine, chiffon taffeta, crepe knit, 
tricotine, poiret twill etc. Karteliais drapiruotos, 
juostelėms aptrimuota, tesioginių ir kitokių madin
gų modelių.

IŠPARDAVIMAS JAU EINA
Pamatykit musų iš Van Buren gat

ves langus.
1 Per telefoną, C. O. D. arba laišku užsakymų ne- 
Prtimam.

\r.Richter
PAI N- 

EXPELIER”
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlhnasj 
lad naudokite šit# patikėtinu namini 
vaistu. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka l’aln - Expeller1o, kurty 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 85c. ir 70c. 
aptiekose arba pas.

F. AD. RICHTER & C0.
v 104-114 So. 4th St.
u Brooklyn. N. Y.
O3XXnX3333333S

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

‘ DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligi /

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalčse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
yyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitofjuj 
elektros prietaisus. k

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

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

< f jpienomis:* Canal
1 3110 arba 357

Nakt. Drexel 950
Boulevard 4136

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

L

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. G. M. GLASER
..Jkaktikuoja 30 metai

sSr'-/ Ofisas:. ’
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, nijnoi?.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 pp pietų, 5—7
vakare. Nedeliomis nuo 10 —

x 2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
4729 So. Ashland Ave^ 2 labu 

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 8:8f vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

1)R. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd SL 

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

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-tO augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredoęi 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted SU Chicago, III.
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ninkų paskirtas, o įsikūrus 
Lietuvos oficialinei atstovy
bei pateko į jų, užimdamas 
gana svarbių (kartais atsto
vo pavaduotojo) vietų.

Ponas finikas , priklauso 
tai žmonių rūšiai, kur visa
dos moka laikyt nosį pavėjuj 
ir taikytis prie aplinkybių: 
kur reikia, jis moka būt ra
dikalas ir "bedievis, kur rei
kia — patriotas tautininkas, 
reikia būt katalikui, — jis 
įsitikinęs katalikas. Pono 
Čarneckio atstovybėj jis 
kartu su kantorių giedojo 
Gyvąjį rožančių. Bet vis’ 
tiek klerikalams jis nemė- 
gus, -— viena, turbut, dėl to, 
kad, šiaip ar taip, jis vis tik 
iš tautininkų lagerio kilęs, o 
antra — Washingtone yra 
kunigas Kemėšis be vietos.

Pašalinimas “bedievio” 
Rimkaus, kurs veikiausia 
ten, menkų vietelę teužima, 
yra tik pirmas atstovybės 
nuo bedievių valymo žings
nis. Čarneckis, šokąs pagal 
klerikalų šain-katarinką, jų 
liepiamas negalės neatstaty- 
ti*ir šiaip ištikimo jam Vini- 
ko, kad padarius vietos ne
suteptoms katalikams, kur 
pirmuoju kandidatu, pasiro
do ,esąs kunigas Kemėšis.

Berline trijų internacionalų 
konferencijos iki pastarųjų 
dienų suimta ir ištremta 160 
socialistų partijoms priklau
sančių žmonių, o Maskvos 
kalėjime eina socialistų re-

v.oliucionierių bado streikas.
Tikriesiems kontr - revo

liucionieriams bolševikai 
tekia amnestijų, socialis
tams — kalėjimus, badų ir 
ištrėmimų...

Ap-
Tokic ko-

Apžvalga
ATSTOVYBĖS NUO “BE

DIEVIŲ” VALYMAS. .

KONTREVOLIUCIONIE- 
RIAMS — AMNESTIJA, 

REVOLIUCIONIE
RIAMS — KALĖ

JIMAI.

Lietuvos S-d. Partijos Metine 
' Konvencija

t’
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Brooklyno “Vienybė” pra
neša, kad ji turinti žinių, 
jog Lietuvos atstovybė Wa- 
shingtone atstatanti nuo vie
tos vienų savo darbininkų 
— Rimkų. Atstatanti jį ne 
dėl ko kita, kaip tik dėl to, 
kad jis ęsųs “bedievis”.

Vietoj atstatomojo “bedie
vio” busiųs padėtas kunigas 
Kemėšis. t » ,

Klerikalų spaudoj teko 
pastebėti siundymų "taipjau 

prieš kitą atstovybės žmogų, 
būtent, Vinikų. Pastarasis 
jau senai Washingtone.. Jis 
buvo tautininkų - klerikalų 
sudarytojo ten “Egzekuty- 
vio Komiteto”1 narys, tauti-

Telegramų pranešimais, 
sovietų valdžia Ukrainoj pa
skelbė manifestų, kuriuo su
teikiama amnestija kontr
revoliucininkų vado Vran- 
gelio kareiviams Ir dauge
lis tų kontr-revoliucininkų 
grįžta bolševikijon.

Tuo tarpu Friedrichas 
Adler, žinomas Austrijos so
cialistų vadas, laišku į Vo- 
kiečių komunistų veikėju 
Klarų Zetkin praneša jai, 
kad jo gautomis žiniomis 
>Rusų sovietų valdžia dar 
paaštrino persekiojimų soci
aldemokratų ir socialistų re
voliucionierių. Po įvykusios

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

(Tęsinys)

Bet kas tai per svajonė — parašyti veikalą, 
kuris visoms tautoms butų savas, kuris atstotų 

trūkstančias maldas- Jeigu ir galimas 
Kas reikia toksai veikalas, tai koks jisai turėtų 
sakyti būti ?

, Visų pirma, reikia kad jame butų
sprendžiamos tokios problemos, kurios dėl jų pat 
prigimtie^ yra amžinos. Antra, kad veikiamieji 
asmenys butų ne kokios nors vienos tautos, ne 
kokio nors vieno luomo reiškėjai, bet kad jie butų 
žmonijos, kaip tokios dvasinių savybių komplek
sas. Šių savybių esimas jau galėtų sudaryti tai, 
ką mse vadiname pasauliniu veikalu. Bet Rol
land’as svojojo ką kita. Jis norėjo, kad jo veika
las butų ne tik pasaulinis, kaipo literatūros vei
kalas, bet kad jis butų jungiamasai elementas vi
sai žmonijai, kad jis visas tautas šauktų į meilę, 
kuris visų tautų širdyse žadintų dieviškąją ki
birkštėlę ir jungtų į vieną liepsną. O tai padaryti 
reiškia padaryti kurkas daugiau, negu parašyti 
pasaulinės reikšmes literatūros veikalą.

“Parodyk kasdien iems žmonėms kasdienį 
gyvenimą: jis yra gilesnis ir platesnis, negu ma

rios. Mažiausias iš mus nešioja savy 
begalybę... Piešk paprastą gyvenimą 
šio stačiokingo žmogaus, piešk pa
prastai, kaip jie slenka. Nesirūpink 
žodžiu, nesirūpink meno priemonė

mis, kuriose šios dienos menininkų paiegos išsise
mia. Tu kalbi į visus, tai kalbėk 
jų k a 1 b a.... Buk visas tame, ką ku
li galvok, ka galvoji, jausk, ką 
jauti. Tavo širdies ritmų teka ti

žmonijos 
bendra 
kalba

tarpu tai vieninteliai rimtesni 
musų konkurentai socialistinių 
srovių tarpe, nes apie kairiuo
sius lai odininkus netenka kal
bėti, kaipo masių partijų. Ir 
tuo atveju ramiai galime pasi
džiaugti savo laimėjimais. Ko
munistai Lietuvoje, kad ir rū
pestingai penimi iš Maskvos, 
susmuko vis labiau. Aiškiai su
mažėjo jų Įtekmė profesinėse 
sąjungose, žymiai apiro orga
nizacijos ir ne tik dėl Žvalgy
bos puolimų. Turime visų ei
lę atsitikimų, kuomet rimtesni 
darbininkai, pirma prisidėję 
prie komunistų, dabar grįžta 
pas mus. Tai vienas prirody
mų, kad bolševikų idėjinis lai
vas prakiuro nebeužtaisomai ir 
atsargesnieji jų jau dezertuo- 
ja.

Komunislų bankrotas reiš

kiasi dar kuo kitu. > Prisižiū
rėjus jų vedamajai linijai, ten
ka pasakyti, kad ir (Lietuvoje 
jie visų laikų • eiiia atatupsti. 
Pakeitė savo nusistatymų dėl 
Seimo, dėl savivaldybių, že
mės klausimu, dėl darbuotes 
profesinėse sąjungose. Ir jeigu 
vis da plusta mus su pirmykš
čiu įnirtimu, tai iš dalies ir dėl
to, kad taip jau priprato. 
Tenka pastebėti, kad pačiu pa
staruoju laiku Lietuvos Komu
nistų Partijos C. K. kreipėsi į 
mūsiškį C. K. bendro fronto 
sudarymo reikalu. Tai pirmu
tinis jų oficialus žingsnis ir, 
žinoma, ne iŠ gera padarytas.

Galima neabejojamai pra
našauti, kad komunistai nusi
gyvens Lietuvoje kas kart vis 
labiau ir turės arba žlugti, ar
ba arčiau grįžti prie to kelio, 
kuriuo eina socialdemokratija. 
Ta keista ir apverktina rolė, 
kurių suvaidino komunistai 
Rusijoj ir kurių jie dar gaus 
atlikti, lik prisidės prie jų į- 
tekmės mažėjimu.

Musų Partijos programinė 
pozicija Šių metų praktikoj 
neiškėlė jokių didesnių abejoji
mų draugų tarpe. Del Parti
jos taktikos kilo ginčų ir pa
čioj konferencijoj, bet apio 
juos kalbėsiu vėliau. Visa kon- 
femcijos domė susimetė tik 
praktiškos darbuotės klausi
mais. Augame į masinių dar
bininkų partijų; gyvenimas 
stato visų eilę einamųjų užda
vinių, kuriems Partija turi 
tikėti, jei nori vaidinti L.ietn- 
vos gyvenime jai tinkamų i-o- 
lę, jei nori pilniau išnaudoti 
sąlygas. Tat gyVdž praktikos 
klausimai visų pirma sudomi
no Partijos konferencijų. Bet 
apie juos kitam kartui.

savo vietinius centrus 
skričių Komitetus.
mitetai yra Mariampolės, Vil
kaviškio, šakių ir Kretingos 
apskrityse. Kai kurie jų jau 
stato sau praktiškų uždavinį,— 
įkurti partijos kuopų kiekvie
nam apskrities valsčiuje. Veik
lesnieji rajonai daro žymios 
įtakos į atsilikusius ir sužadina 
darbų ir ten.

Organizacijos darbas eina 
vis spartyn. Žymi kuopų da
lis susikūrė 
pastaruoju
konferencijų C. Komitetas ga
vo pakvietimų įkurti naujas 
kuopas daugiau kaip dešimty
je vietų.

Tie faktai visai objektinai 
rodo, kad musų Partijos dar
buotė yra įleidus šaknis į gy

Naujas Lietuvos vyriausy
bės parėdymas pasy 

reikalais
(Liet. Informacijų Biuras)

Atstovybė Washingtone yra 
gavusi iš Užsienių Reikalų Mi
nisterijos naujus parėdymus 
pasų reikalais,

1. Ugšiol nebuvo vienodumo 
Amerikos Ir Lietuvos valdžių 
praktikoje pasų vizavimo. 
Ajmerikos Valdžia už Lietuvos 
piliečių pasų vizavimų ėmė 
$10.00. Kad priėjus prie vie
nodumo, ir Lietuvos valdžia 
nutarė imti už Amerikos pilie
čių pasų vizas po $10.00.

2. Pasai važiuojančių Lietu
von Lietuvos piliečių vyriau
sybės parėdymu, turės būti vi
zuojami taip-pat, kaip ir kitų 
šalių piliečių. Ligšiol Atstovy
bės jie nebuvo vizuojami. Už; 
pajjų Lietuvos piliečiams bus 
imama, kaip ir ligšiol $10.00 
(senoji Rusija ėmė 30 r. me
tams.) už vizų imama $5.00. 
Išviso $15.00,

3. Tos naujos taisyklės in- 
eina galėn nuo 1 birželjo die
nos šių 1922 metų.

Pirmuoju žvilgsniu gali at
rodyti, kad Čia pakeliama mo
kesnis už pasus. Bet tikre
nybėje yra palengvinimo. Se
niau pasai buvo išduodami vie
niems metams ir galima buvo 
jį prailginti tik 6. menesiams. 
Visa tai atsieidavo $10.00 iB 
$5.00; išviso $15.00. Dabar pa
są išsiėmus galima bus tą patį 
pasą pailginti kas metai, prL 
mokant už pailginimų tik $5.- 
00 į metus.

Įvedama atmaina Ir prašy
mų dėl paso liudijime. Ligšiol 
tokius prašymus (aplikacijas) 
galėjo liudyti tam tikros or
ganizacijos ur įstaigos, rem
damos paprastu asmens pareiš- 

’kimu. Nuo birželio pradžios 
bus reikalaujama, kad tokie 
prašymai butų daromi pas vie
šąjį notarų (notary public) po 
priesaika.

5. Užsienio Reikalų Minis
terija praneša, kad Tautų Są
junga rengianti naują paleng
vintų pasų formą, kuri reikia 
tikėtis, bus priimta ir pritai
kinta ir Lietuvos vyriausybės.

Svečiai iš Mažosios 
L Lietuvos •

(Lietuvių Informacijos Biuras 
Wasbinglonc praneša:

labai nesenai, o 
laiku, prieš pat

II I Iia.. ■■■■■■■«

St. Kairys , Į :
pastatytus klausimus ir tik bal
savimu reiškė savo nuomonę.

Visai kas’ kita šįmet. Kon-

24 dienąir
S.-D. Partijos

Balandžio
Kaune vyko
metinė konferencija. Dabartinėj
musų Partijos padėty, kuomet fcrcncijoj dalyvavo 31 atstovas
organizaHja dar nespėjo pla
čiau išaugti, tos metinės kon
ferencijos faktinai pavaduoja 
Partijos suvažiavimus. Pernai 
metų konferencija, sakysim, be 
ko kito nustatė Partijos veiki
mo programų, šįmet ji irgi pa
darė keletu nutarimų, kurie iš- 
tiesų priklauso suvažiavimo 
konfemcijai.

Tat ir šių metų konferen
cija į dvi dieni gavo atlikti 
Partijos gyvenime tai, kų de
mokratinėj šaly atlieka ^jos 
parlamentas, posedžiuodamas 
ištisus mėnesius. Konferenci
ja išklausė pranešimų apie 
Partijos darbuotę centre ir 
vietose. Ji padarė paklausimų 
ir interpeliacijų vedamoms 
partijos įstaigoms visais klausi
mais, kurie jai atrodė reika
lingi išaiškinimo ir pataisymo. 
Konferencija apsvarstė ir nu
statė artimiausiai ateičiai Par
tijos darbuotę ir jos finansų 
klausimų. Keliais nutarimais 
konferencija papildė veikia
muosius partijos gyvenime į- 
sitatus. Pagalios konferencija 
naujai išrinko vykdomųjų Par
tijos įstaigų — Centro Komi
tetų.

Kaip atrodė konferencijoj 
dabartinė (Partijos padėtis? / 

, Jei palyginti jų su praeitais 
metais, tenka be jokio svyra
vimo pasakyti, kad! L. S,-D, 
Partija žymiai išaugo ir su
tvirtėjo. Tai rodo ir pačios 
konferencijos, jei jas tarp sa
vęs sulyginti. Pernai Centro 
Komitetas daugely atsitikimų 
pats turėjo kviesti atstovus

vitjtų, ues vietos kuopos 1>U* 
vo aa'ba persilpnos, ar da ne- 
susikurusios. Pernai koillcrcil- 
cijoj vyravo centras ne tik sa
vo idėjinė įtekme, bet ir skai
čium. Žymi dalis iš vietų at
važiavusių draugų da nesijuto 
pajėgus savarankiai svarstyti

’sprendžiamuoju balsu ir apie 
15 svečių, 
patariamuoju balsu.
stovai buvo išrinkti ir įgalioti 
arba vietose, arba nuo centri
nių Partijos įstaigų. Skaičium 
atstovai iš vietų žymiai persvė
rė centrų, d be to parodė ne
lyginamai daugiau savaranku
mo svarstomuose klausimuose. 
Kuomet iškilo ilgi ir karšti gin
čai dėl Centro Komiteto ir 
Seimo frakcijoį^darimotės, tie 
dvi įstaigi iškarto pajuto, kad 
kalba Partijos šeimininkas, 
kalba tėviškai, bet rimtai, 
skirdamas kas padaryta gera ir 
kas bloga. Ginčai dėl to 
punkto buvo labai i&kšmingi 
Partijos gyvenimui suprasti ir 
apie juos pranešiu Amerikos 
draugams atsieini straipsniu. 
Dabar tik da vienų priduriu,— 
šių metų konferencijoj balasto 
tarp atstovų beveik neturėjo
me: ginčai ir svarstymas ėjo 
nepaprastai gyvai, sąmoningai 
ir rimtai. Jau ir tuo tenka 
širdingai pasidžiaugti.

Reikia be to pasakyti, kad 
konferncija nebuvo įtiek pilna, 
kiek galėjo būti, — jon atvy
ko atstovai nuo 60% visų kuo
pų, už tai patys veiklesnieji.

Kaip atrodo Partijos organi
zavimuos darbas?

Šiandien turime 41 vietų 
kuopų. Daugumoje jos dar ne
skaitlingos, kaikurios mažai 
veiklios, bet gyva srovė prade
da ryškiai prasimušti partijos 
darbuotėj ypač kai kuriose vie
tose. Daugiadsia padaryta Su
valkijoj ir Šiaulių srity. Pra
sideda darbas ir Žemaitijoj. 
Blogiausią padėtis Uitenos, I’a- 
nevežio, Rokiškio, Kėdainių, 
Kauno ir Trakų apskrityse. 
Ten tik kaikur gyvuoja kuo
pos, ruošiasi naujos kurtis.

Partiniai stipresniuose rajo
nuose organizacija jau turi

tavo žodis: stilius yra siela!”p i a
Taip kalba apie dailininkų, kuris turėtų būti vi
soms tautoms savas, Rolhand’o dainuojamas as
muo, pasaulinės reikšmės kūrėjas, dainuojamas 
tame veikale, kurį Rolland’as kūrė pasauliui—taip 
kalba Jean Christophe to paties vardo veikale, api
budindamas tokio veikalo savybę. Niekas taip 
gerai neapibudina Rolland’o kūrybos, kaip jo pa
ties tariamieji žodžiai. Ir ši pirmoji pastatytėji 
sąlyga tokiam veikalui yra tasai uždavinys, kurį 
Rolland’as visų pirmiausia stengės nugalėti, ir ku
rį nugalėti jam nebuvo jokia sunkenybė. Rol
land’as kalbėjo į visus, ir jie rado visiems bendrą" 
kalbą. Kas kita jo idealai, jo skelbiamos veikale 
idėjos — galima jas priimti ir atmesti, gali jos 
jungti žmones, gali gal ir dar labiau kartais iš
skirti, bet vistiktai jos turi būti apsvarstytos, tu
ri būti pergyventos — pro jas praeiti jau nebe
galima. O kas ties joms apsistojęs, su jomis pra
silenks?... Žiūrint kieno kokia sąžinė.

Tuščia butų pasakoti turinį veikalo, nusi- 
tęsusio per tris tūkstančius puslapių, kuriame 
galų gale dainuojama‘tiktai vieno žmogaus gy
venimas nuo lopšio iki kapo angai.

Tai yra romanas — ir daug daugiau, ’ negu 
tai yra gyvenimas. Ir daug daugiau 

negu gyvenimas, nes jis kūrėjo ug
nim nuskaidrintas. Tačiau to dešim
ties tomų veikalo konstrukcija labai 

Piešiama, kaip pasaulinis genijus-mu-

romanas,

Veikalas

paprasta.
zikas atėjo į pasaulį, kaip augo rutulojos, kaip 
jis priėmė pasaulį, kaip jis kūrė, kaip jis savo idė
jas vykino. Bet-tas žmogus susiduria su kitais 
žmonėmis, kurie irgi gyvena, ir savo idėjų turi, 
kurias irgi vykinti nori. Roliand’as didžiausia mei
le ir rūpestingumu piešia juos. Bet kad suprasti 
tuos žmones, reikia pažinti ir jų gyvenimas, ir jų 
tėvynė. Rolland’as piešia ir tai. Susidūrus prie
šingoms idėjoms, jįj veikmes plotis išsiplečia, 
intraukdamas į savo sukurį vis naujus ir naujus

Partijos narių
/Visi at-Į vąjį Lietuvos darbininkų gy-

1 * venimų, iš jo ima stiprių sul
čių ir vystosi sparčiai, nežiū
rint visų sutinkamų sunkeny
bių. Netenka vien džiaugtis. 
Kaip vėliau draugai pamaty
site, daug ko stingaine; turi
me savo veikime tokių spragų, 
kurių neužtaisius bus negalima 
rimtai vystyti tolimesnės par
tinės darbuotės. Tos spragos 
tįjfir tuomet seksis aptaisyti, jei 
rasime savyje labai didelio 
pasiryžimo. Bet smagu imtis 
darbo, kai žinai, pkad kiekvie
nas rūpestingai įsodintas grū
das tuojau ima augti, kai ma
tai vis didesnio pasitikėjimo ir 
pasisekimo tarp tų, kam musų 
Partijos darbuotė yra skiria
ma.

Kuo tenka išaiškinti vis ali

mė?
Praėj usiais metais nemaža

Tiek Partijos
draugai vietoseCentras, tiek 

aiškiai eina prie sislematin^o 
partinio darbo. Tame darbe 
sekasi užniegsti vis platesnių 
ryšių profesiniam darbininkų 
judėjime, eiti į savivaldybes, 
atsiliepti į svarbesnį įvykį kraš
to gyvenime. Kad musų Par
tija išeina plačion viešumon, 
darosi centru Lietuvos darbi
ninkų kovoje, tam nemaža pa
sidarbavo ir musų frakcija St. 
Seime. Tose srityse įdėtas 
darbo kapitalas pradeda nešti 
žymius nuošimčius.

Bet tiek pat daug nusvėrė 
Partijos j>a,sisel< ian ui jos pro- 

grainiųis nusistatymas ir jos 
pasirinktoji taktika.

Praėjusiais metais Lietuvoje, 
kaip ir kitur, gavome vesti 
nuolatinę idėjinę kovų, varžy
damies su komunistais, šiuo'

horizontus. Rolland’o kūrinys milžiniškai auga. 
Tokiu budu jis vaizduodamas pavienių asmenų 
psichologinį rutulojimos, jų paiegų formavimas, 
jo gyvenimo aplenkybes, daro visumos, visos mu
sų kartos, dabarties istoriją, sukaupdamas visas 
svarbiausias dabarties problemas ir jas iš visų 
pusių apspręsdamas.

Yra sena legenda apie šventą Kristaporą 
(Christophorus — Kristaus nešiotojas). Senų kel

tininką vidunaktį, pažadina vaike- 
Šventas lis ir prašo, kad jis jį per upę per-
Kristaporas keltų. Kodėl gi aš' tavęs negalė

čiau perkelti, — šypsos geras se
nelis ir glostydamas vaikelį pasisodina sau ant 
pečių. Bet juo toliau keltininkas brenda, juo jo 
našta daros sunkesnė ir sunkesnė^ kad jis net 
baigia paiegų nustoti. Ir tiktai keltininkas surin
kęs paskutines savo paiegas vargais, negalais 
apyaušry pasiekia kranto. Ir apyaušry sukniu
bęs ant kranto sužino jisai, kad jis ant pečių taip 
sunkiai nešė ne kūdikį, bet pasaulio sąžinę.

Šią legendą papasakoja Rolland’as savo vei
kalo pabaigoj, lyg norėdamąs tuo pasakyti savo 
uždavinio prasmę. Ir iš tikrųjų Jean Christophe 
yra pasaulinis sąžinės halsas, kurį iškelti ir pas
kelbti buvo nelcngviau, negu šventam Kristapo- 
rui kūdikį nešti.

Akliausio šovinizmo gadynę, kada prancūzų 
— vokiečių tarpusavė neapykanta siekia aug- 

ščiausio laipsnio, kada vieni ir kiti 
uoliausia rengias busimam neišven
giamam karui, Rolland’as savo vei

kalui vyriausiuoju asmeniu pasirenka vokietį, jo 
bude apčiuopdamas vokiečių: tautos savybes. 
Jean Christophe f— genialus muzikininkas, turįs 
Beethoven’o, Bach’o ir kitų vokiečių muzi- 
kininkų savybių, tačiau yra visos tautos 
dvasios reiškėjas. Tai yra viena prigimties 
paieg'a — raudonas, tivrtas, raumeningas, 
visa- nori pasiekti patsai, I visa patikrinti,

padaryti, visas idėjas savo rankomis įkū
nyti. Pilnas iegų ir gyvybės jis negali nekurti, 
nes tai yra' jo prigimties butenybė, kaip rusų by
linose dainuojama ‘tiaželo ot siluški stalo’ — sun
ku pačiam nuo iegų savo. Jo mylimiausias drau
gas — Olivier. — prancūzų tautos dvasios reiškė
jas. Jeigu.Christophe’as’yra veiksmo žmogus, 
veiksmo karžygis, tai Olivier yra minties karžy- 
gis. Jis neturi tokios paiegos, kaip jo draugas 
vokietis, — fts visai iš kito luomo ir kilęs — 
anas valstietis, šis miestietis^— tačiau j iš turi 
aiškią sąmonę, begaliniai jautrią sielą; nors li
guistas ir visuomet išblyškęs, tačiau, jo dvasia — 
kažkoks nesiūlomas idealizmo kūrimo aparatas. 
Tokių, kaip jie gyvenime nėra — jie yra gyve
nimo apibendrinimas, gyvenimo sultys. Paga
liau, tre.čiasai svarbesniųjų asmenų — moteriške 
Gracija — itale, simbolis, sukaupimas tylios gra
žybės, grožės'išminties — Italijos dvasios. Kiek
vienas jų myli savo tėvynę, bet visų 'labiausia 
myli savo sąžinę, savo įsitikinimų nekaltybę. 
“Teisybė visose tautose yra vienoda, bet kiekvie
na tauta turi savo melų, kurį savo idealizmu va
dina,” —4 sako Jean Christophe. Ir jisai mylėda 
mas tą v\eną teisybę, atsisako nuo savo tautinio 
idealizmo, ir gyvena, kaipo pasaulio pilietis, ir 
kuria savo žemės misiją, kaipo visiems privalo
mos teisybės ieškotojas. Ir kad toji teisybė atei
tų į žemę —

Lietuvos Atstovybe Wash- 
ingtone šiomis dieifomis gavo 
pranešimų iš Klaipėdos, jog 
Prūsų lietuviai nutarė pasiųs
ti į Ameriką savo delegaciją 
(vardai bus pranešti vėliau), 
kuri norės supažindinti Ame
rikos lietuvius su jM’usų IJetu- 
vos padėtimi, jų vargais, jų 

■kovomis, jų pastangomis prisi
dėti prie Didžiosios Lietuvos.

Be to toji delegacija turės 
tikslu susipažinti su Ąiiibrikie
čių lietuvių kolonijomis, už
megsti su jomis artimesnių ry-

Tokių delegacijų buvo ma
nyta siųsti į Ameriką dar per
nai metais. Tečiau dėl kąi- 
kurių kliūčių, pernai sumany
mas neįvykęs. Dpbar idėja 
jau vykinama ir netrukus 
Amerikos lietuviai susilauks 
dviejų svečių iš Mažosios Lie
tuvos.

WASHI1NGTON, geg. 22 d.

Herojai

visos tautos turi pasiliuosuoti nuo 
jų tautinio melo. “Yra kaž kokia 
paslėpta siela, akla galia, demonai, 
karius kiekvienas savy uždaręs 
nešiojas. Nuo pat žmonijos pra
džios musų visos pastangos buvo 
kreipiamos šitas vidaus mares są

mone ir religija užtvenkti.” Ir šita žmogaus ant
roji, paslėpta siela, jo vidaus marės yra jo kuria
moji paiega. Bet kas tai yra kurti? O, kurti — 
tai yra mirtį žudyti, — atsako Rolland’as.

(Bus daugiau) *

Melas, kuris 
idealizmu 
vadinas

I r •

no konferencija atmetė Bolivi
jos prašymą priimti jų ton 
•konfercncijon, *kad ji galėtų 
dalyvauti sprendimuose apie 
čili^Peru ginčijamas teritori
jas. Manoma/ kad tą patį pa
darys ir Peru delegacija.
-- ------- . - ■ - -- ■ v . ■ ■---- , -<

NUŠOVĖ KIŠENVAGI.
Jack Burgess, žinomas kai

po žynius kišenvagis, tapo su- 
batos vakare vienoj smuklėj 

; ant vielos nukautas.

______________________________________
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Europos 
Padėtis

K. Sėjikas.

(Tęsinys)

VIII
Porą žodžių apie Kusijos pi

nigus. Pirm karo Husų rub
lis buvo vertas maž-daug 51 
centą, liet tarybų valdžios iš
leistas popierinis rublis Ameri
kos pinigais skaitant tėra ver
tas %ooo cento dalį. Rusams 
“rublis” vis da reiškia ką nors. 
Juk taip da nesenai rublis 
jiems buvo didelis daiktas, 
liet kartus kasdieninis patyri
mas įtikina juos, jog^kas tai 
negera su rubliu. Jiems sunku 
suprasti, kodėl tai įvyko. Tokį 
pat sunkumą turi ir kitos Eu- 
ropos šalys —> Ąustrija, Len
kija, Vokietija, Franci ja, etc. 
Nežiūrint tos žemos valiutos, 
pinigai tose šalyse visgi pasi
lieka vienintelis maino būdas. 
Rusai Maskvos rinkose perka
si maisto popieriniais pinigais, 
ant kurių figūruoja tokie fan
tastiniai skaičiai: “25,(XX) rub
lių,” “50,000 rublių,” “100,(MM) 
rublių.” Bet 100,000 rublių da
bar teįperka tik tiek prekių, 
kiek pirm karo įpirktavo vie
nas rublis. Maskvos juokdariai 
sako: einant į rinką neškis du 
krepšiu — į didžią j į sudėk tūk
stantines bumaškas. o mažaja
me kropšyj parsineši nupirk
tas už tuos pisigus prekes.

IX
Kodėl Europos šalių pinigų 

valiuta taip žemai nupuolė? 
Taip, kodėl? Tokį klausimą 
Kellogg’as pastatė vienam di
džiulių New Yorko bankų pre
zidentui. Paklaustasis be svy
ravimo atsakė:

“O, aš nieko apie tai neži
nau.”

“Bet,” 'tęsė toliau KoUegg’as, 
“Jus visgi turite banke žmogų, 
kuris nusimano tame dalyke ir 
veda banko užsienių reikalus.”

‘Taip, mes turime žmogų, 
kuris specialiniai t studijuoja 
tuos dalykus. Bet aš manau, 
kad ir jis negali pamatiniai iš
aiškinti tą reiškinį. Iki šiol jis 
pasirodė esąs labai geras spė- 
jikas, — tai ir visa.”

“Vienok kur nors turi ras
tis žmogus, kuris tikrai pažįs
ta tą reikalą; žmogus, kuris, 
kaip univcrsiluose sakoma, yra 
autoritas.”

“Aš nežinau,” atbejingai at
sakė bankininkas. “Vienas ban
kų sakosi turįs autoritetą, bet 
man neteko jo matyti. Kiti ban
kai irgi pradeda samdyti iš 
universitų ekonomijos profeso
rius. Bet mes baųdysimp vary
ti biznį vaduojantis spėjiko 
nurodymais.”

Gi Zuriche, Šveicarijoj, Kel
logg’as kalbėjos su bankinin
ku, apdraudos kompanijos pre
zidentu ir ekonomijos fina il
sų profesorium. Visi jie išreiš
kė tą mintį, kad Šveicarijos 
sunki ekonominė f padėtis susi
darė dėka jos pinigų valiutos 
aukštumui. Fabrikininkams už 
žaliąją medžiagą ir darbinin
kams reikia mokėti frankais, 
kurjų vertė yra ibeyeik toki 
pat kai ir pirm karo. Tuo bu
do daiktų gamyba atsieina la
bai brangiai. Tuo tarpu kitose 
šalyse, kur pinigų valiuta yra 
labai žema, tų pačių daiktų 
padarymas atsieina?visai pigiai, 
štai kodėl Vokiečiai savo išdir
biniais užkariavo Šveicarijos 
rinkas. Šveicarijos '\brikinin- 
kai, negalėdami ad.\ «yti kon
kurencijos, priversti yra užda
ryti savo fabrikus. (> tai pri
vedė prie industrinio krizio.

Bet kada Kellogg’as pak
lausė, kodėl Šveicarų franko 
vertė nenupuolė, tai visi trys 
šveicarai “kartu/sušuko:

“Kodėl Šveicarų ir kitos ma
žytės šalies, Olandijos, pinigų 
valiuta nenupuole? Juk karo, 
metu mums reikėjo sumobili
zuoti didelę armiją ir ją už

laikyti, kaip ir kari iman
čioms šalims. Delei to musų 
šalies skolos/nepaprastai padi
dėjo, mokesniai gyventojams 
pasidarė stačiog nebepakelia

mi. Bet kodėl musų pinigų ver
ta pasiliko aukšta, o kitų šalių 
pinigai nepaprastai nupuolė — 
mes tatai irgi norėtume žino
ti.”
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Vokietijoj, kur pinigų valiu

ta irgi labai nupuolusi, girdisi 
kitoki giesmė.

‘Taip, mes galime gaminti 
išdirbinius pigiau, kol da turi
me Vokietijoj žaliosios medžia
gos,” sako Vokiečių fabriki- 
ninkai. “Bet jei mums reikės 
gabenti žaliosios medžiagos iš 
užsenių, tąsyk musų industri
jai ateis galas. Savo pinigais 
mes negalime įpirkti svetur 
žaliosios medžiagos.” \

Ir Vokiečių darbininkams 
prisieina pakelti didelis vargas, 
bežiūrint to, kad nedarbas ten 
beveik nežinomas. Tiesa, jie 
Uždirba dabar labai daug mar
kių. liet kas iš to: tomis mar
kėmis sunku verstis dėl nepap
rasto^ maisto ir kitų daiktų 
brangumo.

Profesorių, mokytojų ir kitų 
profesionalų reikalas irgi blo
gas. Jų algos proporcingai ky
la <ki mažiau ųęgu darbininkų. 
Ir nereikią perdaug jau lakios 
vaizduotės, kad suprasti, koki 
sunki našta spaudžia Vokieti
jos žmones.

Vienas Leipzigo universito 
profesorius, labai praktiągas 
žmogus, rašo Kellogg’ui, jog 
jis nemanąs, kad Vokietijos 
žmonės ilgai galės vilkti tą 
jungą. Iki šiol Antantė rūpino
si lik tuo, kaip išgauti iš Vo
kiečių valdžios kontribuciją. 
Jie laikėsi Biąmarcko politikos: 
spausti Vokietiją iki “baltojo 
kraujo.” Bet tokiam spaudi
mui turi ateiti galas. Tiesa, 
Vokiečių valdžia rodo didtlį 
palAnkutną pildyti Antantės 
reikalavimus. Bet juk ir lime
ną galima spausti tik tol, kol 
jame randasi sulčių. Kai y tų 
sulčių nėra, nieko gera sebe- 
išspaųsi.

Toki tai dalykų padėtis yra 
Austrijoj, (Lenkijoj, Rusijoj ir 
Vokietijoj. Kitose Europos ša
lyse nors ir nėra taip bloga, 
bet ir ten žmonėms prisieina 
nemažas vargas kęsti. Vis tai 
karo daviniai. Kuomet Rumu
nijoj, Bulgarijoj ir Amerikoj 
yra didelis duonos perviršis, — 
milionai Europos žmonių ba
dauja. Anglių, aliejaus ir kito
kio kuro yra pakankamai pa
sauly. Bet nežiūrint to, milio
nai žmonių kenčia šaltį ir ne
turi kuo savo kūną pridengtu 
Industrija irgi smunka. O, re
gis, ji turėtų sparčiai plėstis. 
Juk Europai dabar reikia la
biau negu kada nors varyti at
statymo darbas. Bet kadangi 
susidarė koki tai tragedinga 
ekonomine padėtis, tai Euro
pos žmonės nebežino nė kaip 
išbristi iš vargo balos.

Tačiau ekonominė padėtis — 
tai ne gamtos padaras. Dides
niam ar mažesniam laispnyj 
ji priklauso nuo pačių žmonių. 
Vadinasi, žmonės gali keisti

štai kodėl dabar ir laikoma 
įvairios konferencijos Europos 
ekonominės padėties sutvarky
mui. Mat, jau pradėta supras
ti, kad vienos šalies smukimas 
traukia balon ir k i Jas šalis. 
Nors ir negalima didelių vilčių 
dėti į politikierių posėdžiavi
mus, bet visgi, reikia manyti, 
kad kas nors bus padaryta. Čia 
jokių kiltų siekimų nėra: pa
tys Europos kapitalistai atsidū
rė prie sienos ir bando surasti 
kokią nors išeitį. Pairs Genuos 
Konferencija, bus sušaukta ki
ta. Nors vingių vingaus, bet 
visgi bus bandoma eiti prie pa
šalinimo Europos ekonominio 
chaoso. Žaisti ugnimi ir nema
lonu ir pavojinga. Tai pradeda 
jaiiiažcl suprasti kad ir tokie 

kietagalviai politikai, kai pran
cūzai.

(GALAS)

(Apgarsinimas)
ATSAKYMAS PONUI J. P.

f EVALDUI.

Gerb. p. J. yP. Evaldas, patalpino 
“Naujienose”, geg. 22, 1922, “PER
SERGĖJIMĄ”, prieš mano išsiuntinė
tus šėrininkams Midos Teatro Ben
drovės laiškusK> apibudindamas padėtį 
ir šėrų tos bendrovės pardavinėjimo 
klausimus.

Punkte 4, to “Persergėjimo”, p. 
.Evaldas pareiškia, kad Mildos šėrai 
turi pilni| savo vertę $10.00, ir nieks 
jos negali numažinti. Tas yra malo
nu girdėti. Todėl, šiuomi statau par
davimui savo arti 1000 Šerų, ir sutin
ku jas atiduoti po $7.00 už Šerą, su
teikdamas p. Evaldui gryno pelno po 
$3.00. Jeigu p. Evaldas, kaipo uolus 
Mildos Teatro Bendrovės veikėjas, to 
pelno sau nenori, ir nori mokėti pil
ną kainą'"'po $10.00, aš vis vien savo 
šėrus po $7.00 parduosiu, o tuos $3.00 
“extra” paaukausiu Lietuvos kultūriš
koms įstaigoms. Jegu to pasiulijimo 
p. Evaldas nepriims, tas bus aiškiu 
prirodimu, kad p. Evaldas pradrįso 
viešai “blufuoti”. k

Punkte 1, p. E. pareiškia, k&l ge
gužės 9, 1922, Mildos Teatro Bendro
vė pasiliuosavo iš pavojaus ir dabar 
Teatras' yra operuojamas, su “PEL
NU”. Tas yra dar malonesnė Žinia. 
Tik p. E. kaipo sekretorius ir paty
ręs knygvedys malonės prirodyti vie
šai, iš ko tas “PELNAS” susideda. 
Faktai yra šitie: Teatro įplaukos 
geg. 10, 1922, buvo $90.57, geg. 11, 
$Š5.88, geg. 12, $51.96. Operavimas 
teatro atseina paprastai apie $125.00 
į dieną, ir tai be “Overhead Expen- 
se”. Bus visiems žingeidu gauti p. 
Evaldo nurodimą to “pelno” plačiau.

Punkte 8, p. E. pareiškia, kad Hert- 
manaviezius nėra gavęs iš valdybos 
leidimo siuntinėjimui laiškų šėrinin
kams, arba pirkimui ar pardavinėji
mui Mildos Teatro Bendrovės šėrų. 
Toks leidimas yra visai nereikalingas, 
nes šėrai yra privačiu turtu kiekvie
no žmogaus, ir todėl, kiekvienas turi 
teisę jas pirkti ar parduoti kam tik 
patinka. Bet p. Evaldas, malonės 
pasiaiškint, ar jam valdyba suteikė 
leidimą garsinti tą ♦'Persergėjimą”, ir 
pasirašyt po jo kąipo bendrovės sek
retorius? Yra tai oficiali funkcija, 
kuri reikalauja valdybos leidimo. Tuo 
tarpu, p. Evaldas nėra Mildos Teat
ro Bendrovės direktorium, nei dar 
“kvalifikuotu” sekretorium, nes nuo 
laiko jo užėmmo ofiso nebuvo dar 
valdybos susirinkimo, o jeigu toks 
butų buvęs, tai kodėl aš kaipo direk
torius neesmi gavęs pakvietimo?

Punkte 5, p. Evaldas, įtaria Hert- 
manaviezių, kad jis noris parduoti 
bendrovę žydams. čia jau matosi 
patriotiški jausmai, kuriais p. E. yra 
nuo seniai atsižymėjęs, . kas visiems 
yra gerai žinoma. Tečiau, nuo kaip 
seniai E. Mildos Teatrą mato kaipo 
“patriotišką” įstaigą? Kodėl tų jaus
mų neiškelia aikštėn laiške, kada Mil
da buvo rankose svetimtaučių, atsidū
rus į bankruto padėtį? Taigi, jeigu 
Hertmanaviczius sugebėjo tą įstaigą 
Išvaduoti iš bankruto padėties, iš sve
timtaučių rankų, be p. Evaldo ir jo 
patarėjų pa'gelbos, ir pastatyti tą 
įstaiga ant apmokančios papėdės, da- 
bartinis p. E. pasistatymas; kada jam 
rupi gauti darbelis bendrovėje Hert- 
manavieziaus rankomis sutvertoje, at
rodo labai neskanus.

Punkte 2, p. E. pareiškia, kad nuo 
pradžios 1921 metų, iki gegužės 9, 
1922, bendrovė turėjo didelius nuos
tolius ir atsidūrus buvo į didelį pavo
ju, ir tik p. Evaldui, gegužės 9, 1922 
apėmus sekretorystę, viskas pagerėjo. 
Gal būt nėra reikalo laukti galo šių 
metų, kad visi šėrininkai žinotų tei
sybę, ir todėl, šiuo’mj paduodu skaitli
nes pereitų ir šių metų teatro tikietų 
įplaukų: Mėnesinės įplaukos 1921 me
lais buvo šitokios: Jan. $8,787.09; 
Feb. $6,830.87; Mar. $6,852.23; April 
$6,736,86; May $5,951.46; June
$2,043.19; July $2,168.60; Aug.
$3,478.47; Sept. $4,537.26; ' Oct.
$7,195.41; Nov. $7,835.87; Dec.
$7,764.70. _ Iš to matosi, kad tik va
sariniai mėneriai ątnešė nuostolius, 
kada oras buvo labai karštas, ir kada 
nepilnas laikas buvo operuojamas. -

Tuo tarpu, šiais, 1922 metais, įplau
kos buvo sekančios: Jan. $8,338.43; 
Feb. $6,949.20; Mar. $6,186.22; April 
$6,009.43. Tolimesnį laiką p. E. pa- 
davadins. \

Iš virš paduotij skaitinių, kiekvie^ 
nas gali mayti, kad iki Hertmanavi- 
cziui yetlant teatrą, pelnas buvo sezo
nu laiku, ir todėl pavojus ne iš tos 
puses bendrovei gresia.

Pavojus bendrovėj apsireiškia nuo 
laiko metinio šių metų, dalininkų su
sirinkimo, kada tai tapo paminti įsta
tymai valstijos Illinois, ir suokalbinin
kai pradėjo veržtis į jiems nepriklau
sančias vietas.

t Aš nemanau nurodinėti viešai visu 
vidujinių bendrovės dalykų. Pašali- 
niems tas ne įdomu. Tik stoka p. 
Evaldui etikos, iškėlė aikštėn nesma
gu bendrovėje dabartinį padėjimą. 
Panas Evaldas kaip tik ir prirodo, sa- 
viĮ pasielgimu, pagarsinimo “Perser- 
g$imo” be valdybos nutarimo, pavo
ju, kuris gerovei gresia. Toks sa
vavališkumas yra pirma priežasčia 
puolimo žemyn visų bendrovių. Tokiu 
savąjiškumu šiais metais pasikartojo 
labai daug, ir jie bus kitoj vietoj ir 
kitoniškų budu tinkamai prirodyti.

DELEI MILDOS TEATRO BENDRO
VES’ ŠĖRU PARDAVIMO.

Nuo pat laiko susikūrimo Mildos 
Teatro Bendrovės dauguma dalininkų 
krepčsi į manę su prašymu, surasti 
pirkėjus jų Šerams. Tą patarnavimą 
teikiau visada sulyg savo išgales, tai 
pirkdamas pats, tai kitus pirkėjus su
rasdamas. Desčtkai šėrininki/ ir da
bar kreipiasi į mane kad surasčiau 
pirkėjus dėl jų šėrų. Dabar, kada ap
sireiškė veikimas suokalbininkų mu
sų bendrovėje, kad uždarius visai Mil
dos Teatro Bendrovės Šerams turgų, 
ir tokiu budu, suteikus tūliems “pat
riotams” progos nuvaryti šėrus iki 
$1.00, ir pigiu budu visą šeri ninku 
turtą pavaklyti, apsiginimui pats sa
vęs ir kitų mano draugų atidariau sa
vo ofisą užsiregistravimui šėrus pirk
ti ir parduoti.

Prie to mano žygio privertė ma
ne “Naujienų” geg. 10, 1922 straips
nis, skelbentis “Mildos Teatro Ben
drovės Šerus, prašoma po $5.00, siu-

loma po $1.00.” 'h
Todėl, šiUomi parėiškiu, jeigu p.

Evaldas, sutinka mokėti visiems šėri-
ninkams, kaip paskelbė po $10.00 už
šėrą, tegul visi pas jį kreipiasi. Bet 
jeigu p. Evaldas, savo tą “persei^ė- 
jimą”' pagarsina tik su tikslu, 
žmones nuo mono ofiso atbaidyti; tai 
pareiškiu, kad mano ofisas visąda bus 
visiems Midos Teatro Bendrovės da
lininkams atdaras, kiekvienu reikalu. 
Ir kiek mano išgalės bus, norintiems 
parduoti savo šeru^, stengsiuos surast 
pirkėjus.

Lai gyvuoja Mildos Teatro B-vė! 
Su gilia pagarba, ' 
J. J. HERTMANAVICZIUS, 

8188 Emerald Avė., Chicago
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QASSNER & ALTSHUL 

Malioriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

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

3259 Ogden Avė., Chicago.
—e------- >-------------- *

PERSERGEJIMAS
Mildos Teatro Bendrovės 

šėrininkams
1 >1 '_____

Ponas, Hertmanowicz išlęido 
laiškus šėrininkams nurodinė
damas būtent pavojų Mildos Te
atro Bendroves šėrininkams.

1. Mildos Teatro Bendrovė iš- 
siliuosavo iš pavojaus gegužio 9 
1922, ir nuo šios dienos Teatras 
yra operuojamas su PELNU kas 
dieną, ir ateityje neš pelną.

2. Pagal rekordus Bendrovės: 
niio pradžios 1921 metų iki ge
gužio 9rtai, 1922, teisybė Mildos 
Teatro Bendrovė turėjo didelius 
nuostolius ir teisybe pasakysiu 
buvo dideliam pavajuje, šis daly
kas bus pilnai nurodytas sekan
čiame METINIAM susirinkimet 
šėrininkų.

8. Valdyt Mildos Teatro ne
davė įgaliojimo p. Hertmanowicz 
siuntinėti panašius laiškus, ar
ba da'leidę pirkti arba pardavi
nėti Mildos Teatro Bendroves 
šėrus. 

t

4. Mildos Teatro Bendrovės 
šėrai turi savojūlpą vertę $10, 
niekas jųjų negali numažinti.

5. Visi Mrininkui LAIK1K1TE 
savo šėlus prie SAVĘS, nes par
duodami kitomis ypatomis, par
duosite visą Bendrovės turtą, 
svetimtaučiams arba antraip sa
kant žydams, nes p. Hertmano- 
wicz stengiasi tą padaryti, ką 
man ypatiŠkai pareiškė gegužio 
9-tą, 1922. !1(- ,

i B j

Šėrininkai Mildos Teatro Ben
drovės norėdami pilnų informa
cijų, kreipkitės į mano ofisą, 
stovis Bendrovės bus pilnai iš
dėstytas.

I 
«

SAVO ŠĖRUS LAIKYKITE 
PRIE SAVĘS.

t

Jonas P. Evaldas, Sekr.
Mildos Teatro Bendroves, 

840 W. 33rd St. Yards 2790

Ofisas atdaras kasdieną nuo 
9:00 ryto iki 9:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais nuo 1:00 iki 4:00 
valandai. . t ,

i

t.

Visokiems
puikioms skalbiniams

Šilkams
Vilnoniams
Blanketams 
Sveteriams
Silkiniam Marškiniam 
Lingerie
Šilkiniam Apatiniam 
Georgettes 
Caiiton Crepe 
Silkinėm Pančiakom 
Vilnonėm Pančiakom 

vartokit

Reguliariškiems 
šeimynos Skalbiniams--

Paklotiems
Pagalvių Užvalkalams 
Staltiesėms 
Napkinams

. Rankšluošėiams 
Žiurstams
Žaidimo Drabužiams 
Apatiniams 
A br ūsams 
Marškiniams 
Kalnieriams 
l’ančiakoms 
Skarpetkoml1’"811"™ 
Nosinėms 

vartokit

Rinso

. (kitokiems, ne- 
) šilkiniams

lisle 
ir

Sutaupyk — Busi Savininku
NUOSAVUS NAMAI!

Kur turi savo tuščią lotą?
Parūpiname pinigus ir pabūdavo jame bungalow arba Dutch ko- 

lonijaliŠkas dvieų, arba trijų aukštų namus, arba kokius tik norėsite, 
mados ir dydžio, už žemiausią kainą, arba ant lengviausių išlygų. 
Parūpiname apsaugos bondsus kurie bus jūsų nuosavybe ant visados. 
Jei neturite savo plano, mes parūpinsime.

Informacijų rašykit
DEARBORN BUILDING and FINANCE CO.,

127 North Dearborn Street, 
Room 1314.

M' . ' _ _ _ _ < ' 1 > J"' '^'J J. J ■■LL J . 1 I 1 . -!'■ 1

Garsinkities “Naujienose”

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu
rtu digonę ir kudi

10929 S. State St, 
Chicago, Ilk

j*1"1

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto Hd 

8 vakaro
Resldencija: 2811 W. 63rd SI 

Tel. Prospect 8466

Telephona Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Mortan SI. 

CHICAGO. ILL.

VALANDOS: Nuo 8 1M H ryto
Ir nuo 5 Iki 8 vakaro

■■ ■ -........................ " ■

Rezidencijos tel. Van J3uren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A, J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

/—.....   ■■■ i
Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT^-SASS.

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

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

vakare išskiriant nedčldienius, 
* ■"1 ■ ■ ......

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 158^ i

DR. J. Kiltis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

8259 So. Halsted St., Chicago. !

.................................................................. k, . ______■ 

Telephone Yards 5884

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

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

r Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS Iii CHIlAjKGAS 

8464 So. Halsted St. 
Chicago, III. >

Ofiso Valandos: 6—8 vak. •
Tel. Boulevard 5913 1

Residencijos Tel. Boulevard 1042 ' 
k-,----------------------------------- - --------

.1—. ..... , .... .................... ,

Dr.fMaurice Kalni ak -
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So, Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 I 
ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo 1C į 
iki 1 vai. po pietų. j



AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS,

NAUJIENOS, Chicago, UI. Utarninkas, Gegužio 23, ’23

CHICAGOS
"SAUSIEJI” SUGAVO
"SLAPTĄJĮ” AŠERĮ. JIEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI

ŽINIOS
NORI SUSITAIKINTI.

Pereitą sekmadienį Chicagos 
Darbo Federacija laike savo 
susirinkimą. Susirinkime buvo 
prąnešta, kad sekamą šeštadie
nį namų budavojimo unijos 
laikys susirinkimą su taip va
dinamu “piliečių” komitetu. 
Svarbiausia to susirinkimo tik
slas bAį surasti budus užbaigi
mui ginčo su kon t rak toriais ir 
“piliečių“ komitetu teisėjo 
I^andiso algų nustatymo klau
siniu.

dų šeimyna, 15 7 avė., išva
žiavo pasivažiheti. kampe 
Greenview ir Addison . gat. 
Kirklandų automobilius susi
dūrė su John Neskos, 
California avc. Mrs. 
dienei ir jos 17 metų 
dukteriai (Lagrangei 
po ranką.

752 So.
Kirklan- 
amžiaus 
sulaužė

(NUO -KVORTOS “MUNŠAI- 
NO” IR UZBONO VYNO IR 

FORDAS ”ZIGZAGUOJA”.

IŠKIRTO POLICISTUI
“ŠPOSĄ.”

Anksti vakar rytą policistas 
James Mullen nužiūrėjęs tris 
“bombininkus” pasekė juos 
ant Rečių lubų naujai statomo 
namo, 3832-3834? Lexington 
gat. Poli eisi ui užlipus ant tre
čių lubų šip trys vyriukai pasi
gavo policistą ir jį per langą iš
vietė lauk. Paskui visi trys 
Lėgo.

Policistas tapo sunkiai 
žeistas.

Policistai važiuodami E. 63 
gat. patėmijo “atzigzaguojant” 
Fordą. Jie paliepė Fordui sus
toti, bet šis pradėjo dar la
biau “zigzaguoti.” Tada polici
stai pasileido jį vytis, ir arti S. 
Park avė. jį sugavo. Fordu va
žiavo Gus O’Connor ir Ben- 
jamin Gottlib. Pas juos rado 
kvortų "munšaino,” ųzbonų 
vyno ir revolverį. Policistai nu
sivežė juos į detektyvų biurą.

BAUS Vi NEĮDĖJIMĄ 
’SCREENS” LANGUOSE.

pa

su-

PLĖŠIKAMS TEKO $10,000;
PAŠOVĖ MOTERIŠKŲ.

Chicagos sveikti tos departa
mento viršininkai išleido Įier- 
sergėjimą namų savininkams, 
kad jie sudėtų savo namų lan
kuose "screcns”. Kurie šio per 
sergėjimo nepaklausys, sako, 
bus baudžiami nuo $1 iki $100 
už kiekvieną prasižengimą.

“Sausieji” padarė kratą Ed- 
ward Draper, Egles Hunting 
ant Fishing kliubo viršininko 
namuose, 614 N. Clark gat., ir 
radę ten naminį “bravorą” jį 
areštavo.

GATVEKARIŲ KOMPANIJOS 
DARO DIDELIUS PELNUS.

Pereitais dviem mėnesiais 
galvekarių kompanijos padarė 
gryno pelno 2,373,828.71 dol.

PASIBAIDĘS ARKLYS SU
ŽEIDĖ DU.

Vakar pasibaidęs arklys vi- 
durmiesty sužeidė merginą ir 
vyrą pavojingai ir daugiau len
gvai.

GAZU NUSIŽUDĖ DVI 
MOTERYS.

Mrs. Emma , Weire, 2366 
Clybourn avc., ir jos seserėčią 
Miss Ricca Durda, abi 65 melų 
amžiaus, vakar gazu nusižudė.

Pranešimai
L. S. S. 8to Rajono konferencija 

įvyks gegužės 28 d., Naujienų name, 
Kuopos priklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus. .

Rašt. Ant. Grebelis.

Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikfetų. •

PAJ1EŠKAU RUrjlfO GYVENI- 
mui 2 vaikinams South Sides apielin- 
kėjo tarp 51st ir 67 Sts. — Western 
Avė. iki Stony Island. Ruimas turi 
būti su visais naujausiais įtaisais. 
Praneškite laišku bči telefonu, nuo 
5-kių valandų vakaro. Sekamu ant
rašu :

T. JANKAUSKIS, 
4612 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 3386

VYRŲ

—

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA —
Accetelyne Torch Operuotojų 

Kreipkitės:
PRICE IRON & STEEL

67th St. & 48th Avė.

PARDAVIMUI automobilių 
taisymo šapa, pilnai įrengta. 
12 pasažierinių automobilių. 
Gerai įrengtas biznis.

6829 So. Ashland Avc.

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures arti teatro. Biznis iš
dirbtas. Pigi renda tirštai ap
gyventa vieta. ^307 Kensington 
Avc., Kensington, III.

CO.

PARDAVIMUI VAISTINĖ (DRUG 
store) labai prieinama kaina, lietuvių 
apielinkėj. Lietuviškai kallpntis, lai 
atsiŠhukia.

B. A. GALS PHARMACY,
S. W. kampas Lake St. ir 19th Avė. 

Melrose Park, 111.

PARSIDUODA SALIUNAŠ LA- 
bąi pigiai, geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi du bifniu, todėl vieną no
ri parduoti.

Atsišaukte:
3791 Archer Avė.

ČARENDAVOJIMUI VIENAM 
vaikinui ar be valgio.
Bute yra ėlėk&bLšwsfc ir maudynės. 
Gera transportacijii, Kero proga mi- 
linČiam tyrą orą. Prie mažos šeimy
nos.

332 W. 58th St. 
Wentworth 2835

REIKIA DARBININKU
O

REIKTA 'moterų prie assemb- 
iing darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — g’eyaj algą.

ACME STĄĄipiNG CO., 
119 N. Sheldon.

•X i t •'

' REIKIA ŠVARIŲ MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25 METŲ AM
ŽIAUS DIRBTI PRIE KILBA- 
S1NIŲ ŽARNŲ. NUOLATINIS 
DARBAS, GERA MOKESTIS. 
Kreipkitės į superintendento 
ofisą.
OPPENIIEIMER CASING CO. 

1016-26 W. 36tĮi St.

DARBININKŲ REIKIA PRIE GA- 
ru varomo kastuvo-lopctos. 35c. į 
vai. 10 valandų darbo diena. Gerai 
valgis ir miegas — $6.00 į savaitę.

CONSUMERS CO., 
Quarry Mc Cook ,111.

PARDAVIMUI restauranas 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Atsišaukite į Naujienų ofisą, 
klausdami num. 38.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.’ KREIPKITĖS: 
GREAT NOlfrjTERN CHAIR

COMPANY
2500 Ogden Avc.

PARDAVIMUI BŲČERNĖ IR 
grosernė ,Brighton Paiįko apielinkėj. 
Biznis senas. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lieituvą. !.

4104 So. Campbėll Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, lietuvių, lenkų ir kitų tau
tų apgyventa. Parduosiu pigiai, 
prežastį pardavimo pati/site "ant 
vietos. \

4503. S. Ashland Avc.

NAMAI-ŽEME

REIKIA chipperių ir grindė- 
rių; gera alga — nuplatinis dar- 
basį Interstate Iron & Steel Co. 
118th Street Works, South Chi
cago.

REIKIA VYRŲ IŠRAŠYMUI VL 
sekios rūšies 
kompanijai, 
visas, ar puse 
m-e biznio.

Kreipkitės:
Room 526, 105 N., Clark St.
International Ins. Agency.

_ - - -------

Insurance seniausiai 
Alga ir komišinas —• 
laiko. Mes išmokinsi-

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAU- 
tuvė pardavimui. Didžiausioj lietu
vių kolonijoj. Pardavimo priežastis 
— nemoku lietuviškai kalbėt.

3244 So. Haisted St.
I

PARDAVIMUI RESTAURANAS, 
gera vieta, biznis nuo senai išdirb
tas. Pardavimo priežastis — part
nerių nesutikimas.

60 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 5 KAMBA- 
rių namas. Prie namo 2 lotai, 
dvi baruos, viena karvė, 12 
vištų. Kaina $2,900 cash. 

5529 S. Kiklare Avc.

PARDAVIMUI PRIEINAMOMS 
sąlygoms 2 flatų, .po 5 kambarius na
mas; 2 flatai po 4 kambarius; apačio
je gyvenimui kambariai ir saliunas. 
Taipgi parsiduoda gerame stovyje pi
anas. Priežastis pardavimo — part
neriai turi apleisti Chicagą. Atsi
šaukite, 3212 So. Wallace*St. Phone 
Boulevard 8979.

Vakar per pietus Mrs. M. 
Bermgin, 25 metų amžiaus, 
1433 So. Sangamon gat., parė
jus namo pastebėjo plėšiką. 
Jai bėgant prie lango pašaukti 
pagalbos, plėšikas ją kojon 
peršovė.

Kitoj vietoj, būtent į Mrs. 
E. M. Gertz namus, 1451 Win- 
nemac, atvejo agentas ir pra
dėjo rodyti savo daiktus. Tuo 
tarpu įėjo kitas jo “frentas” ir 
namus apkraustė ant $10,000. 

\ Plėšikai lt čia pabėgę.

SPAUSTUVIŲ DARBININKAI 
SURENGĖ MIRUSIEMS 

DRAUGAMS PAMINĖJIMĄ.

Lietuvių Tautiškų kapinių 10 m 
sukaktuvių apvaikščiojimas įvyks 
geg. 30. Visos Chicagos lietuvių 
draugijos kviečiamos apvaifyščiojime 
dalyvauti. —« J« Katonas.

REIKIA PATYRUSIŲ MQ- 
terų sortavimui naujų vilnonių 
atkarpų.

II. JACOBSON
640 W. 14-fli St.

REIKIA MEDŽIO BAIGĖJŲ.
Kreipkitės:

GREAT NORTHERN CHAIR
COMPANY,

2500 Ogden Avė.

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

5359 S. Morgan St. 2 fl. front

PARDAVIMUI NAMAS IR LO- 
ta^-5 pragyvenimų. Geras ir toile- 
tas viduj. * Namas randasi geroj vie
toj, rehdos neša $62.00 į mėnesį. Kai
na $6,500.

JOHN HURAK, 
2080 Canalport Avė.

SURADO VAISTŲ ŠMUGELĮ 
WEST SIDĖJ.

Federalinės valdžios agentai 
tvirtina suradę 19-tame varde 
narkotinių vaistų Šmugelį. Vie
tos politikieriai, sako, gelbėja- 
vę šmugdlio agentus. Įvairios 
rūšies narkotinius vaistus šinu- 
gclni nkai persigabendavę iš 
Meksikos ir kilų vietų slaptu 
budu ir čių juos pardavinėda-

VCL BOMBA.

Anksti vakar rytą eksplio- 
duodama bomba tarpdury tri
jų aukštų namo, 2219 Semina
ru avė., išmetė tris šeimynas 
iš lovų. 'Namo savininkas buVo 
gavęs grasinančius laiškus, rci- 
kalail jaučius iš jo Į,000 dol., 
bet jjs j tylį jokius domės ne- 
kreipęs...,,;, ,

Nei vieno nesužeidė. šiaip 
nuostolių padaryta nedaug.

DVI MERGINOS NORĖJO 
NUSINUODINTI, BET NEI 

VIENAI; NEPAVYKO.

Pereitą sekmadienį dvi mer
ginos norėjo nusinuodyti, bet

šio pasaulio “marnastys” buvo 
apėmę dėlto, kad prarado mei
lę, o kita, kad jos gražiausias 
dvi dresi plėšikai buvo pavogę.

ĖJO PAS MERGINĄ, GAVO 
KULKĄ.

Kai kurį laiką Clarence 
Hamilton buvo populiariškiau- 
sis kavalierius pasauly su Miss. 
Leslie Brown. Vėliau ji susipa
žino su Horatio Allen, ir paga
lios pavarė Clarence. Anksti 
sekmadienio rytą Clarence 
bandė per langą' įeiti ų idiss. 
Brown’s namus, 4304 So. Dear- 
bom gat. Allen tatai patėmijęs 
paleido kulką jo strėnom Po tai 
meilės tragedijai Hamilton at
sidūrė Bridewellio ligonhuty, 
q Allen policijos stoty.

PARDAVIMUI BŲČERNĖ ir GRO- 
semė, su visais rakandais, 2 kamba
riai prągyvenimui, biznis gerai išdirb
ta ir viskas parsiduoda cash, parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

1334 W. 61 St.

Pereitą sekmadienį po pietų 
\Voods teatre Chicagos Typo- 
grafical Unija ir Old-Time 
Printers Ąsočiai j a 'surengė 
mirusioms savo draugams pa
minėjimą. Kalbėjo Clara Jone 
Shepard, Inland Printer Maga
zino antrasis redaktorius.

“Birutės” metinis susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti šį vakarą, geg. 11, 
bus laikomas ketvirtadienį, geg. 25, 8 
v. v., FeHowship salėj.

Rytoj, geg. 18, Mark White salėj f- 
vyks “Birutės” gpneralė repeticija. 
Visi nariai būtinai atsilankykite,.

—Valdyba. '

ASMENŲ JIESKOJIMAI

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

“OREMUS” CHEMICAL
LABORATGRY,

1718 So. H^lstetbSt.

REIKIA bučerio suprantančio 
savo darbą. Taipgi turi mokėt 
Fordu važiuot.

2256 W. 24th St. t ‘ J / t-
----- 1—.............   —

PRIE mašinų pagelbininkų 
dienomis ir naktimis, pridedant 
bonus. Chicago Bridge & Iron

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
namu, arba be namo. Daromas cash 
geras biznis. Naujas namas, moder
niški įtaisymai: elektra, maudynės, 
geradžius dol dviejų mašinų, .didelis 
bargenas. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą. Atsišaukite.

5752 So. Racine Avc.

za.
71Pereitais metais mirė 

Chicagos Typographical Unijos 
narys ir 11 Old-Time Printers 
Associacijos narių.

“ 1 » W » t 4 * ■ '

JIEŠKAU PETRO DARGEVI- 
ČIAUS, Tauragės Apskričio, Miečių 
kaimo; 27 metai kaR" Amerikoje. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas malonėkite pranešti uz 
ka busiu dėkingas. Imas Simonas, 
202 Adams St., Westville, III.

UžMU-

School 
su savo

GELBĖDAMI VIENĄ 
ŠĖ KITĄ.' 

i---- i------ -----
Alicc Enter, 1009 

gat., dol nesugyvenimo
vyru išgėrė nuodų. Ją gelbėti 
buvo pašaukta policija. Polici
ja veždama ją ligonbutin, kam 
po Lincoln avė. ir Haisted gt. 
mirtinai suvažinėjo Miss Anna 
Rot h, 841 Fullerton avė.

APSIVEDIMAI.
, JIEŠKAU APSĮVEDIMUI MER- 
ginos nuo 19 —' 27 metų, be skirtu
mo tikėjimo; geistina, kad butų šva
ri ir dajlios išvaizdos. Norinčios su
sipažinti su manim, rašykite prisius- 
damos paveikslą, kurį ant pareikala
vimo grąžinsiu. W. Z., 2554 Blue 
Island Avė., Chicago.
L...............ML!”'—.. ---------- J ............. - -------

ĮVAIRUS SKELBIMAI

VOS NESUDEGĖ VAIKAS

Albert » Weidolad, 4 metų 
amžiaus, 2316 So. Sacramento 
tve., pereitų sekmadienį pavo
jingai apdegė, kai užsidegus 
degtukams, kuriais jis žaidė už 
sidegė jo drabužiai. 

----- i-----------
ANT KAMPO BESTOVĖDA

MAS MIRĖ.

Henry Smith, darbininkas, 
6801 So. May gat., pereitą 
šeštadienio vakarą mirė sto
vėdamas kampe 59403 ir Gro- 
ve avc. Sako, širdies liga bu
vus jo staigios mirties priežas
timi.

PRIGĖRĖ VAIKAS.

Teddy Chrusciel, 
amžiaus,/ su , savo 
draugais pereitą ; 
nuėjo žuvauti ir įkritęs 
ties Diversy avė. prigėrė.

10 metų
► keturiais 
sekmadienį 

upėn

NORĖJO PARODYTI ”KAB- 
| RASTI,” VOS NEUŽSIMUŠĖ.

----- ,-----------
Bobert Donaldson, 10 metų 

amžiaus, 5006 N. Winchester 
avė., norėdamas pasirodyti sa
vo draugams savo “kabrastį,” 
kad jis galįs įlipti telefono stul- 
pan, vos neužsimušė, kai jam 
prilipus prie elektrines vielos 
elektra jį nutrenkė ir jis nukri
to žemėn.

PALIKSIU GROJIKLĮ PIANĄ 
atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
pirks apt lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
I Naujienų ofisą num. 35.

TAISOME AUTOMOB1MUS
Visokios rūšies ir kiekvienoj vietoj, 
arba savo garadžiuje. Užganėdinan
tis ■ patarnavimas ir gvarantuotas 
darbas.

J. R. SKUTAS,
2234 So. Leavitt St. Chicago, IU. 

Phone Canal 50'41,

ŠIUOMI PRANEŠU SAVO BRO- 
liams Sudeikiams, kad Marijona Su- 
deikaitė, po vyru Domikienė yra 
mirusi Lietuvoj, balandžio 12 d., 
1922 m.

' KAZIMIERAS DOMIKAS, 
914 S. Lincoln St., Waukegan, III.

GAUS DAUG PINIGŲ
Juozas Logulas buvo sušaudytas 

Feb. 16, 1922 Santa Fe R. R. jar
duose. Vienas iš sušaudytų John Ko- 
van .užvedė provą prieš Santa Fe R. 
R. Co. Juozo Logulos adresas buvo 
paduotas 566 W. 18th St. • tenai jo 
nėra. J. Logulas atsišaukite greitai 
pas T. J. Kučinską ir Adv. H. O. 
Mulks, Room 1611, 155 N. Clark St., 
Chicago, III.

2 FLATAI $5,300, po 6 kam
barius, elektra, maudynės leng
vos išlygos, gera vieta. Pirk 
greitai. C. P. Suromski & Co., 
3346 S. Haisted st., Chicago, III.

REIKIA DVIEJŲ LIETUVAIČIŲ Works. 105th & Throop St 
baigusių graminur school mokintis užr 
slauges (nurse). iiDniformos ir kny
gos, valgis ir kamųaris; $.5 į mėnesį.

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. (85th Pi.

REIKIA merginos abe’.nam 
namų darbui. ' į ( 
. Gera vieta. ■ C1

KIEMAN,
1255 S. Troy St.

REIKIA v£Hį $46 išnešiojimo 
apgarsinimų — trumpos valan
dos, Kreipkitės.

4630 S. Ashland Avė, Room 1 
Chicago, 111.

■ V 1 ‘ 1

PARDAVIMUI GROSERNĖ VISO- 
kįų tautų apgyventoje vietoje. Biz
nis geras, ,'— Cash, priežastis parda
vimo — Važiuoju į Lietuvą.

Aasišaukite:
«[8Ž33 So. Haisted St.

BARGENAS REAL ESTA/Em
5 kambarių medinė bungalovv, fur- 

naso šiluma — $5,000.
6 kambarių mūrinis bungalow, kar

što vandenio šiluma $7,250.
2 flatų garo šiluma, mūras $1Q,5OO 

cash ar išmokėjimais.
Taipgi daugiau bargenų tuščių ir 

įrengtų. i
O’NEILL & HYNES,
5556 S. Kedzie Avė.

JIEŠKAU moteries prižiūrėji
mui keturių metų mergaitės'. 
Kambarys ir valgis. Atsišaukite 
greitai.

3018 W. 39th St. (1 fl.)

REIKTA KOLEKTORIŲ į INSU- 
rance kompaniją. Turi būt gerai ap
sipažinęs su Chicago. • Gera alga. T e- 
lefonuokit po 10 Vai. ryte.

UNITED ASSURANCE AND 
ACCIDĖNT CO.

2816 So. Michigan Avc.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Val
gis, kambarys ir $9.00 į savaitę. 
Kreipkitės:

1730 So. Haisted St.

REIKALINGAS patyręs barasi 
beris,, kuris galėtų atlikti savo 
darbą. Iš mokyklos neatsišauki
te. A. šilkaitis, 85 W. Main St 
St. Charles, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ JR 
bučemė, Biznis vedama cash. Sa
vaitinė apyvarta siekia $1,000, lystas 
ant 4 metų. Reikia greit parduoti, 
parduosiu pigiai. Kreipkitės 3210 
So. Haisted St. Naujienių ofisan 
num. 112.

PARDAVIMUI barber shop 3. 
kėdės, vieta apgyventa visokių 
tautų, biznis senai išdirbtas, vi- 

rakandai gerame stovyje.
3416 So. Wal!ace St.

ROJŪS ANT ŽEMĖS
[Ųjfuinvų rėzdencija: 3 lotai, 25 viš

tos — lengvos išlygos, gražioj vietoj, 
netoli šv. Kizimiero kapinių.

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Haisted St., 

Chicago, III. ~

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKIA darbininkų į geležies 
atmatų kiemą — shearmano. 
Nuolatinis darbas.

S. S. P. S. CO„ 
5833 So. State St.

PARDUODU kriaučių šapą 
geriausioj vietoj, kas pirks šią 
savaitę gaus už penkius šimtus.

3216 So. Haisted St.

PARDAVIMUI groscrnė, de- 
likatesen, kendžių, icc cream, ci
garų, tabako krautuvė,

5039 So. Haisted St.

PAPRASTŲ DARBININKŲ
REIKIA PAPRASTŲ

DARBININKŲ
IR PAGELBININKŲ PRIE 
MAŠINŲ NUO ŠMOTŲ

DARBUI
PATYRIMAS ’NEREniA-
LINGA§, .KBpiPKITĖS:

THE ACMĖ STEEL GOODS

Rivj&rdale, III.
\ c. ( n <.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI STUDEBAKER 

automobilius. Parduosiu visai pi
giai. Viskas naujai pertaisytas 
bėga kaip naujas. Turiu parduoti J 
trumpą laiką. Savininką galima ma
tyt dienomis iki 5 vai. vak. 1823 So. 
Ruble St. 2-os lubos, priekis.

FARDAVIMUI BUICK 4 CILIN- 
derių automobilius,/ parsiduoda labai 
pigiai. Priežastis neturiu kur lai
kyt.

Atsišaukit
STANLEY SUDENT,

251 E. 115th St. ,

' SALIUNUI FIXTUKES •
Pilnas setas 2,000 pėdų ofiso 

tvarų; 50 sectional Ice Box’ų; 
stalų už bile kainą.

J. KRAUS,
918 W. Madison Stieet,

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, lietuvių ir anglų ap- 
gyventoj. Parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju į Lietuvą. At
sišaukite, 3631 S. Union Avė.

per-
500

PAVOGTA KUMELĖ
Nedėlioję gegužio-May 21 d., 1922, 

š ganykos po numeriu 8220 Vinccn- 
nes Avė., apie 6tą vai. ryte. Kumelė 
)uvo 4 metų, juoda su balta čeką 
raktoje ir apie pas nagą paskutinės 
kairiosios kojos.

Jei kas tokią patėmytumėt, prašau 
pranešti, už ką duosiu atlyginimą.

A. STIKYS, 
8220 Vincennes Avė.

Arba Tel. Vincenut 1143

--------->..,11,,.: Ii--------h-«-

DARBININKŲ 
PAPRASTŲ 

DARBININKŲ
PAGELBININKŲ PRIE

MAŠINŲ NUO ŠMOTŲ z 
DARBUI

PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. KREIPKITĖS: 

TITE ACMiE STEEL GOODS 
COMPANY

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI Haynes 7 sė
dynių automobilius pirmos kle
sos stovyje. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. Kreipkitės: »

618 W. 31st S.t

PARDAVIMUI SALIUNAS, VIE- 
ta apgyventa lietuvių ir senas bizrris, 
gerai išdirbtas. Parduosiu-pigiai,(nes 
turiu išvažiuoti greit.

Kreiptis:
3201 So. Aubum Avė. ' .

IR RAKANDAI

PARDAVIMUI 
SALIUNAS.

Kreipkitės:
818 W. 14th St.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
saliunas su 5 pragyvenimui 
kambariais ir lysas sykiu.

3225 So. Haisted St.

PARDAVIMUI išardomas ga- 
radžius labai pigiai. Visai nau- 
; as ir gerame stovyje, atsišauki- 
;e:

3934 So. Rockw^l'l St.

DIRŽŲ PIESKUOTOJŲ REI
KIA. KREIPKITĖS:

GREAT NORTHERN OHAIR 
COMPANY,

2500 Ogden Avė.

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą, di- 
nijig ir bet room setus. Puikų pho- 
nographą su rekordais, ant grindų 
pastatoma lempą, kaurą ir paveiks- 
ius. Viskas kaip r.au.ias, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., 1-mos 
lubos.

RAKANDAI, 3 ,WILTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario 
setai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario seai, ant grindų pastatoma 
empa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po viena šmo
tą atskirai. Galima matyt dieną ir Ashland Avė. arba 1730 S. Union Av. 
vakarais/ 704 S. Independence Blvd. Tel. Canal 4968^

GERA LAIMĖ LIETUVIAMS
Parsiduoda saliunas prie pat dide

lio Wilson Co.. ir kitų didelių stock 
yardų vartų. Norintieii padaryti ge
rų pinigu, skubėkit pirkti: noriu par
duoti į trumpą laika ir už labai pri
einamą kainą. Priežastis nardavinvo 
du bizniai — vienas negaliu apžiū
rėti. čia nereikia laukti kostumerio 
k<ain kitur. čia tik norėk dirbti — 
saliunas pilnas visada. Malonėkit 
kreiptis prie J. Mjliauskio, 4107 So.

PROGA. BIZNIERIAMS
Parsiduoda kampinis bizniavas na

rnąs. Ant pirmo flioro yra saliunas 
ir užpakalyje salė, visi saliuno fixtu- 
res. kaip tai: barai, stalai, krėslai ir 
kiti visi rakandai priguli prie namo. 
Ant viršaus 2 flatai po 6 kambarius, 
viskas ištaisyta elektriką, maudyklės 
ir kiti visi parankumai įtaisyti. Vis
kas kieto medžio ir tt. Randos peša 
$220.00 į mėpesį. Kaina $22,000.00, 
įmokėt apie $16,000. Namas randa
si po numeriu 4157 So. Kedzie Avc. 
Atsišaukite pas savininką

J. J. LTPSKI, 
3303 W. 65th Place.

MORTGECIAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite ’ išmokei! mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus notas ir 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO.,
5 North La Šalie Street,
kampas Madison St. Tel. Main 4845

STŪCKAI-ŠEROS
PERKAME ŠERUS

Atpiiksime sekančių bendrovių Še
rus:

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

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

Stocks & Bonds \
25 N. Dearborn St.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

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

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Haisted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.




