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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikofe

Kapoja algas geležinkeliečiams
Semionovas pasiliks Amerikoj

Francija gal nedalyvaus Haagoj
Pradeda kapojimą gele

žinkeliečių algy
Jau nuspręsta nukapoti algas 
kelių prižiūrėtojams. Geležin
keliečiai vėl ka’ba apie streiką

i reiškimas, kad nukilnojus ai- 
gas geležinkeliečiai nebeįs
tengs nė tiek maisto nusipirk
ti, kiek gauna maisto Cook pa
vieto kalėjime kaliniai. Bet ki
ti tarybos nariai (atstovaujan-

CHICAGO.- Nupiginus bis- 
kučiu geležinkelių prekių ga
benimo kainas, jau pradedama 
kapoti ir geležinkelių darbinin
kų algas. To reikalauja gele
žinkelių savininkai ir tai, ma
tyt, padaryta su iškalno pada 
rytu, susitarimu: patįs geležin
kelių savininkai ipaskęlbė, kad 
važmos kainos sumažintos tik 
delei supratimo, kad ir- gele
žinkeliečių algos bus nukapo
tos ir kad tas nukapojimas al
gų busiąs padarytas nuo liepos 
1 dienos, kada pradeda veikti 
ir važmos kainų sumažinimas.

'•Kaip savininkai. sakė, taip 
ir vyksta, nors apie važtmos 
kainas ir algas sprendžia dvi 
atskiros, viena su kita nieko 
bendra neturinčios įstaigos: 
važmos kainas nustato tarp- 
valstijinės prekybos komisija, 
o algas — geležinkelių darbo 
taryba. ‘ . *’

Geležinkelių darbo taryba 
jau paskelbė, kad ji jau nuta- 
re nukapoti algas 400,000 dar
bininkų, dirbančių prie gėlo, 
žinkelių prižiūrėjimo ir naujų 
kelių pravedimo. Nukapoji
mas siekia apie $$0,000,000 į 
metus. Tas nukapojimas 
galėn liepos 1 dieną.

Nors nukapota algą tik 
nai geležinkeliečių daliai, 
ir visi kiti geležinkeliečiai 
susidomėję, nes jie žino,

įeis

vie- 
bet 
yra 
kad 
Jau

spėjama, kad dar šią savaitę 
bus nukapota algos ir dauge
liui kitų geležinkelių darbinin
kams. Į

Geležinkeliečių algos jau 
kartą buvo nukapotos, tad ge-, 
ležinkeliečiai nenori priimti 
naujo algų nukapojimo. Jie 
jau tariasi kaip su tarybos nuo 
sprendžiu kovoti ir jau girdė
tis balsų už paskelbimą strei
ko. Apie streiką kalba Ameri
kos Darbo Federacijai pri
klausančių geležinkeliečių pre
zidentas Jewell, prabilo . ir 
pats Go m persas.

Kelių prižiūrėtojų 
valdyba laiko savo susirink'mą 
Detroite. Bet ji daug negali 
tarti, kadangi ji sprendžiamo
sios galios neturi. Ji gali tik 
nutarti paduoti visų unijos na
rių nubalsaviimui paskelbimą 
streiko. Ir ji veikiausia tą ir 
padarys.

Ką reiškia naujas algų nu- 
kapoj imas geležinkeliečiams, 
pasako geriausia vieno geležin
kelių ddrbo tarybos nario pa-

unijos

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

Negalima esą deportuoti 
Semionovą.

Taip nusprendė immigracijos 
komisionierius. Prieš valdžią 

jis nenusikaltęs.

n -ii.—ir

Kaip gen. Semionovas “liuosavo” Siberiją
Chicago, III., Sereda, Gegužio-May 31 d., 1922

Entored as second Class Matter March 7, 1014, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of March 8, 1879.

vistick išnešė nuosprendį nu
kapoti algas, nes lo reikalavo 
geležinkelių magnatai, ku
riems tie tarybos nariai tar
nauja.

No. 127

Lietuvos žinios
<?

Rusai nepripažįsta Vilniaus 
klausimo išsprendimo

VVASHINGTON, geg. 30. — 
Generalinis immigraęijos 
misionierius Ilusbartd 
prendė, kad JSibirij 
kas gen. Grigori Semioridv 
gali būti deportuotas iš Jihigt. 
Valstijų. Jis apie savo nuos
prendį pranešė darbo sekreto
riui Davis. Semionovą depor
tuoti reikalavo senatorius 
Borah, kadangi Semionovas 
yra nužudęs Amerikos karei
vių Siberįjoje.

Komisionierius nusprendė, 
kad Semionovas tapo tegali
mai įleistas į šią šalį ir lodei 
begali būti deportuotas iki jis 
nepapildys nusižengimo prieš 
valdžia.

ko- 
nus- 

skcrdi- 
ne-

Francija gal nedalyvaus 
Haagos konferencijoj

Poincare pabirsiąs parlamen
tui susilaikyti nuo dalyvavimo.

atsto- 
surilai- 
Haagos 

nebus
konferenci- 

ekonomiinius

PARYŽIUS, geg. 30. — Ge
rai padėtį žinančiuose rate
liuose kalbama, kad premieras 
Poincare rekomenduos 
vų butui, kad Francija 
kytų nuo dalyvavimo 
konferencijoje, jeigu 
pilnai aišku, kad 
ja svarstys vien
Rusijos reikalus ir kad konfe
rencijoje dalyvaus* vien eks
pertai, o ne diplomatai.

ŽodE ekspertas supranta
mas šiame dalyke, kaipo paša
linantis kaip diplomatinius, 
taip ir politinius vadovus. 
Taip, Poincare neskaito, kad 
Rusijos užsienio reikalų mini- 
steris čičerinas yurt ekspertas.

Jeigu pasirodys, kad konfe
rencija bus grynai ekonominė 
ir nebus į ją įleidžiama politi
kos, tai Franciją dalyvaus jo
je. Bet jeigu konferencija pa
liestų ir politiką, tai Francija 
pasitrauks iš jos . dar-prieš at
vykimą Rusijos delegacijos. 
Kad įsitikinus apie tai ji pir
miausia pasiųst*tik savo žval
gus.

Manoma, kad parlamentas 
suteiks Poincare laisvę elgtis 
taip, kaip jis norės.

Oficialirfiai rateliai yra susi
domėję Londono ir Rymo ži
niomis, kad Haagos konferen
cijoje taipjau turės būti aps
varstyti ir nustatyti rubežiai 
tarp Rusijos ir Lenkijos ir ki
tų šalių. Prancūzams tai labai 
nepatinka, tad jie atidžiai per- 

dele- 
ras,

v • • 'šiaip:
ŠtAndie — apsiniaukę, gai

lius bus lietaus; oras daug 
vėsesnis.
• Saulėt eka 5:18 v.,‘ leidžiasi
8:16 v. Menuo leidžias^ 11:37 žiūrinės kiekvienos šalies 
v. vak. gatų sąrašų ir jeigu tik

Gen. Semionovas nesenai atvažiavo _.į Jungt. Valstijas kaipo Sibcrijos “liuosuolojas” nuo bolševikų, bet tuojaus su
sipažino su areštais ir Amerikos kalėjimu, o kongreso tyrinėjimai parodė, kad jis ir jo gaujos buvo niekas daugiau, 
kaip paprasti plėšikai ir žmonių skendykai. | Fotografija aiškiau negu pasakojimai parodo Semionovo gaujų darbus, štai 
ant žemės guli šimtai užmuštų žmonių, kurtuos išskerdė Semionovo šaikos 4>gen. Romanov. Šioj krūvoj guli 450 lavo
nų. Tuos žmones geto. Romanov sušaudė iš kulkasvaidžių. Didžiuodamies atlikę kruviną darbą, Semionovo kareiviai 
noriai sutiko pozuoti fotografijai. Vienok Semionovas tapo pripažintas geras .Amerikai žmogus ir nebus deportuotas, 
nors deportavimo ^reikalavo senatoriai. Tą skerdyką dabar gina stambiausieji Amerikos kapitalistai.

kad jais yra ne vien ekspertai, 
Francija veikiausia tada susi
laikys nuo dalyvavimo.

• Giria Lloyd George Pinigai laimėjo Kareiviai 'kelia maištą

Vokietijos atsakymas 
priimtinas.

BERLYNAS, geg. 30. — 
šiandie kancleris Wirth kalbė
jo reichstage apie Vokietijos 
Valdžios nutarimą priimti tal
kininkų reikalavimus, pasiti
kint, kad bus suteikta Vokieti 
jai $1,000,000,(MM) internacio
nalinė paskola.

Nors, Wirth girė Uoyd Geor
ge, bet pasmerkė Franci jos po
litikierius, kuįie reikalavo 
puolimo ir okupavimo Ruhr

PHILADElLPlHIA,. Pa., geg.
30. — Gifford Pįnchot, repub-

Čang kareiviai pereina gen.
Wu pusėn.

MASKVA. V. 5. — (Ar.)
užsienio Reikalų komisaras, 
Gancnekio parašu, pasiuntė 
Lenkų atstovui Maskvoj Ste- 

j fanskitti notą, kur neigiamai 
atsakoma į Lenkų valdžios rei
kalavimą nustoti kalkėti lie
tuvių rusų reovakuacijoš 
komisijoj dūliai grąžinimo tur
tų, išvežtų iš buv. Vilniaus ir 
Gurdino gubernijų.

Lenkų valdžia savo notoj 
reikalavimus į Rusus rėmė 
tuo, kad abi minėtos gub. in
korporuotos į Lenkiją.

Rusų nota išrodo, kad pasi
rašant Rygos sutartį, Lenkijai 
buvo pranešta apie Lai, kad yra 
padaryta Rusų — Lietuvių su
tartis iš 1920— VI -12 d., su
lig kurios Rusai pripažino Vil
niją Lietuvos Respublikos da
limi, o 8 Rygos sutarties pun
ktus aiškiai pabrėžia, kad Ru- 
-^i neprivalo kištis į Lietuvos 
— Lenkijos ginčą.

Atsakydamas į lai Stepans- 
kis parašė griežtą notą, kurioj 
išrodoma, kad Gardinas jau 
senai įeina į Lenkijos sąstatą, 
Vilnius gi tik laikinai, kol ne
buvo išaiškinta liaudies valia, 
buvo valdomas. Stefanskis 
protestuoja prieš davimą Lie
tuvai tokio turto, kaip Vil
niaus apskrities teismo areby- 
tai, ‘ILcnkijpš piliečių”1 fab
rikų bei dirbinių, kaip padū
kini: ŠereŠevskio fabrikas
Gardine ir lt.

f

DARBINAS, geg. 30. — Gen. 
Čang Tso Ling kareiviai palei 
Rytinės Chinijos geležinkelį 
pakėlė maištą ir perėjo 
Wu Pei Fu pusėn. (Dabar 
štininkai valdo veik visą 
žinkelį.

nia gubernatorius, savo kam*- 
{Minijai išleido, kaip jis pats 
liudija, $93,562, iš kurių $82,- 
253 buvę jo paties pinigai. 
Kampanijos komitetas sakosi 
išleidęs $117,013 ir dar yra 
neišlmokėtų $4,692. Iš tų pi
nigų Pinchot pati davusi $29,- 
500.

Pinchot -laimėjo nominaciją 
nedidele balsų dauguma, šti-

Išpildys talkininkų reikalavi
mus, bet tikisi gauti paskolą.

PARYŽIUS, geg. 30. — Tal
kininkų kontribucijos ^komisija 
vakar gavo iš Vokietijos atsa
komą,‘kuriuo priimama tos klonio. Jis pareiškė, kad tai-, 
ikoimisijlos reikalavimai refor-I ka Europoje $ra negalima kol

Vokietįjah^nublatos grūmoja-, mušdamas savo oponentą Ge
orge E. Alter. Bet Alter nomi
nacijos kampanijai išleidęs tik 
$1,131.

Bet tai buvo tik nominacija. 
Kiek gi pinigų dar bus išlei
sta tikriemsiems rinkimams 
atėjus? Tai nebus rinkimai, 
bet pirkimas gubernatoriaus 
vietos: kas daugiau duos, 
ir laimės. O daugiau duos 
kuris tikisi turėti didesnės 
naudos. Y r ,1 '•'S i

(Gubernatoriai rankami
4 metams ir paprastai gauna 
apie $12,000 algos į metus, ar
ba $24,000 per visą savo tar
nybos laiką).

muoti Vokietijos finansus.
Nota susideda iš šešių pusla

pių atsakymo ir 8 puslapių

Vokietijos nota yra priimti
na ir tikrai išvengia < krizio, 
kuris grūmojo kilti gegužės 
31 dieną.

Vokietija, priima kontribuci
jos komisijos ijeikalavimus, 
bet tik su tuo supra•tipui, kad 
Vokietijai bus suteikta interna
cionalinė paskola, apie kurią 
dabar bankieriai. svarsto. Tik 
pasitikėdama gauti minėtą pa
skolą Vokietija ir prižada už
mokėti pilnumoje , šių metų 
kontribuciją. Jeigu gi paskola 
butų atsakyta, ar nebūtų ganė
tinai greitai sukelta, Vokieti
ja prašo leisti atspausdinti 
daugiau popierinių pinigų, 
kad galėjus paskui išmokėti 
jais kontribuciją.

Nuteisė 51 komunistą.
--- *

REVIūLIS. geg. 30. — Iš KM 
areštuotųjų policijai pada
rius puolimą ant komunistų, 
51 komunistai tapo 
kalėjiman. 16 jų gavo 
iki 10 metų katorgos, 
lengviau nuteisti.

nuleisti
nuo 4

o kiti

Atgicžai, Rusijos valdžia 
areštavo Maskvoj ir narį Pusto
ni jos ambasados Wilderąu.

Katalikų kongresas užsibaigjė.
______________ »

RYMAS, geg. 30. — Katali
kų eucharistinis kongresas už
sibaigė popiežiaus palaimini
mu. Ryman buvo susirinkę 
apie 60,(MM) pilgrimų ir popie
žiui įėjus j šv. Petro ir Povilo 
baziliką, visą tą minią apėmė 
nebesuvaldomas religinis egs- 
tazas. Laike laiminimo minia, 
šaukė “Te gyvuoja popiečius” 
iki užgimimo. Popiežiui tai la
bai patiko.

gen. 
<mai- 
gelo-

7 jurininkai užmušti.
ma karini

Vakarfkščids reichstago už

 

sienio yfeikalų komiteto “ posė

 

dis buvo labai rtiukšmingas ir 
kuone prieita prie peštynių.

Stambiausias Vokietijos ka
pitalistas Hugo Stinnes tvirti- 
tino, kad Vokietija, iš baimės 
talkininkų, nebeturi savo už
sienio politikos. Jam esą ne
svarbu, kad franeuzai ir užim
tų Ruhr klonį. Industrijos mi- 
nisteris Sčhmidt atsakė, kad 
stambiesiems kapitalistams, 
kaip Stinnes gal ir nesvarbus 
yra Ruhr užėmimas, bet visai 
šaliai jis reiškia (katastrofą.

Neprik l ausoma sis sočialis ta s 
Dittman nepagerbė vokiečių 
kareivių, pasakydamas, kad 
franeuzų kareiviai Ruhr klo
nyj elgsis taip, kaip kad vokie
čiai elgės Belgijoj. Tuo labai 
įsižeidė pan-igermanų vadovas 
Helfferich, kurį kitas nepri
klausomasis socialistas' pavai
šino dar slakerio titulu, nes tas 
ultra patriotas niekad nėra Į 
buvęs apkasuose. Helfferich 
šoko peštis, (bet socialistas jį 
atmušė^ o paskui kiti jo drau
gai jį sulaikė.

u’olimu.

tas 
tas, 
sau

yra

Lietuva išeisianti iš ižo 
liuotos padėties.

KAUNAS. — Vokiečių kuk- 
ipščio uBerliner l'ageblatt“ 
pranešimu iš 'Genujos ten įvy- 

l ko susitarimas tarp Liętuvd\ 
Latvijos ir Estijos, kuris su
daro darbo bendravimą tarp 
šių trijų valstybių ir jxivaduo
ja Lietuvą iš ligišiolinio izo
liavimo dėl Vilniaus klausimo 
Lietuvai suteikta galimybė pa
keisti savo izoliuotą poziciją, 
kadangi Rygoj, Taline, ir Elsin- 
kuose turės būt paskelbtas 
Latvijos ir Estijos pareiški
mas, kuriame šios dvi valsty
bės pareiškiusios pilną savo 
ųeutralumą A^Iniaus klausi
mu.

MASKAVA, geg. 30? — Su 
i katėmis Rusijoje galima pada
ryti ^turtą. Katės Maskvoje 
parsiduoda nuo 15,(MM),(MM) r.

komunistais ir vietine Ru^ų at- iki 20,000,000 rub. Js už vieną. 
Kačių labai mažai bėra Rusi
joje, nes jos išdvėsė laike

Rusų atstovas Rygoj įpainiotas 
St. Seimo padegimo bylon.

E. RYGA. Balandžio 21. — 
Bygos apskrities tcismrfs baigė 
bylą dėl gaisro St. Seimo rū
muose. Apkaltintais teisman 
buvo traukiami St. Seimo vy- 
riaųsis šveicorius Ptttrams ir 
jo duktė. Būdamas sulig pa
žiūrų kairųjų srovių pritarėju, 
Putrams palaikęs. ryšius su

stovybe, kurios atstovas Ha-
neckis net lankęs Putramo bu

tą'. Gaisro tikslas: nužudyti badmečio. Bet žiurkių ir pe- 
St. Seimo narius ir jų svečius j bų priviso tiek, kad gyventojai 
— Suomių atstovus. nebežino nė, kur dėtis nuo' jų.

' PORTLAND, Ore., geg. 30. 
— 7 jurininkai liko užmušti 
ir 2 ugniagesiai sužeisti susi
dūrus Columbia ' upėje {dviem 
laivam. \ \

VILKAVIŠKIS. — Nuo š. m. 
balandžio 20 dicno.y daugumoj 
Vilkaviškio privatifm 
darbininkai pradėjo 
reik a la u j a, or J i na ri j os 
mo ir kitų smulkesnių sąlygų 
patenkinimo.

dvarų

/*

i

Auksinai jau 
eis brangyn

Amerikos ir Europos finansistai ketina pas
kolinti Vokietijai vieną miliardą dolerių dabar, 
o jei dabartinė paskola pavyks tai vėliaus keti
na paskolinti dar daugiaus. Tas didžiai pagel
bės Vokietijai atsistoti ant kojų.. Tas taipjau 
didžiai prisidės prie pakėlimo markių kurso. 
Todėl jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, te
gul siūnčia dabar nebelaukdamas didesnio mar
kių atpigimo. ,

Geriausia patarnavimą pinigų persiuntime, 
pigiausia pasiuntimą ir visišką saugumo užtik
rina ir gali užtikrinti tik tokia įstaiga kaip Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

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

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOlE

' f tlRIDGEPORTO SKYRIUS*

8,210 (So. Haktod St., Tel. Boulevard 9663
Z TOWN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street,
BRIGHTO'

4138 Archer Avė., >
WEST PU

523 West 120th St„
R0SĖLAN&O SKYRIUS

233 East 115-th St., <

Tel. Boulevard 0672 
SKYRIUS

Tel. Lafayette 7674 
O SKYRIUS

Tel. Pullman 0169

Tel. Pullman 0659
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Kas Dedas Lietuvoj
BLOGAS PAVASARIS.

Šįmet Lietuvoj ligi Šiol lo
bui nenormalus Ir blogas pa
vasaris. Sniegą pradėjo leisti 
gana anksti, bet apie kovo mė* 
nesio vidur| oras vėl labai at
šalo Ir vietomis vėl dikčiai 
prisnigo. Pačiam Kaune kaip 
įxt visų <žiemų buvo mažiau 
sudegi), taip Ir dabar čia yra 
kiek šilčiau Ir nebebuvo* taip 
daug prisnigę; kaip p’hyvinci- 
j(>J.

štai ką tiktai gavau laišką iš 
Skapiškio, kuriame šiaip rašo- 
ma: “Blogai, kąd šįmet ine^ 
nebegalime sulaukti pavasario. 
Per Velykas pas mus buvo taip 
sušilę, kad net vaikščiojom ^vie
nuos marškiniuos, staiga pra
dėjo rugiai žaliuot, varlės kur
kti, tai mes buvom labai nu
džiugę, kad jau bus vasara. 
Bet musų džiaugsmo butą per- 
ankstyvo. Balandžio 20 d. ir 
vėl taip kietai pašąlo Ir prisni
go daug sniego, kad ir vėl mes 
turime žiemą. Taigi dabar 
lauksime trečio pavasario, nes 
lig šiol du pavasariu jau tu
rėjome. Del 'tokio oro ūkinin
kai labai suslrupinę, kad gali 
išalti kviečiai, ę yĮJUČ dobilai”.

—jPet. Klimka.

((Operacijos augimas 
Lietuvoje

(Iš Llit. Inf. Biuro).

PABĖGIŲ (ŠPALŲ) MIRKIMO 
DIRBTUVĖS DARBININKAI 
METĖ DARBĄ IR PAĖMĖ 

ATSISKAITYMĄ.

Kaunas. 23-IV-1922 m. Kau
no gclž kelių pabėgių įnirk ii no 
dirbtuvėje prie virinimo įsibė
gi ą< dirbo apie 30 darbininką.. 
Dirbo jie ant ak orto, ir, pasak 
pačią darbininkų, pet* dieną už
dirbdavę nuo 30 lig 100 auksi
nų, Bet ligi 100 auksinų jie 
teuždirbdavę retą kurią (Meną, 
o darbas esą gaila nelengvas, 
uos išmirkę pabėgiai pasidaro 
net dvigubai sunkesni. Todėl 
jie už tokį atlyginimą nclnmo- 
rėjo/ilgiau dirbti ir pareikala
vo pakelt mokesnį, nors ant 
(lok, kad butų galima lengviau 
nupoluit po 100 auksiną per 
dieną. Gel^kclių administraci
ja padidint mokesnį atsisakė, 
dėlto visi darbininkai metė 
darbą ir subatoje balandžio 
22 d. paėmė pilną atsiskaity
mą. —Geležinkelietis.

. Kad Lietuva eina stipryn, 
kad jos skalsiti ateitis užtikrln- 
ta; |aii geriausia ixuxxlo kopte- 
racijos bujojbiiasf. \ kt^peraci- 
jos bemhx>vės ūkininkų ir dar
bininkų šallafMiokla yra^jJc- 
tuvh — daug svarlR-hnes yba, 
nogit tonis šalinis, kur indus
trija yni aitgžtdl išiklhišd. Lie
tuvos vkoiiohilnė slilirybč visų 
pirma priderės riud gero siisi- 
organlzavimo jiis piliečių eftao- 
noinihiaiis reikalais; gi tam tik
slui k'oĮk'racijUtt prlhciĮyal ge
riausia tinka. Lietuvoje kojpb- 
racijbs judėjimas nebepintio- 
jc stadijoje randasi; išgyvenęs 
lalihingal ketvirtą šimtniečio 
dalį, jait jisai turi ėavo istori
ją. Draugijoj nebeveikia palai
dos, kiekvieną &au. Yra 7 vieti
niai echtnii koj>entcijos drfcir- 
gijų: Kauno, Vilkaviškio, Kė
dainių, Ukmergės, Rokiškio, 
Panevėžio, Šiaulių. Visi tie sri
čių centrai yra susidėję Į vie
ną didįjį centrą, kurs ym Kau
ne (išėmus Šiaulių Centrą). 
Vien vartotojų draugijų, jau 
centralizuotų, Lietuvoje yra 
207. Pagal statistikos žinių su
rinktų Lietuvos Koperacijos 
Bendrovių Sąjungos, vartotojų 
bendrovių Lietuvoje išViso da
bar esama 381. Boaibcjo bent 
antra tiek yra ūkio draugijų ir 
mielių ir įvairių kredito drau
gijų. Jeigu iš 381 vartotojų 
draugijų.—- 207-os priguli prie 
Centro, tai jau ženklas, kad 
koperaicijoti judėjimas yra ant

tikro kelio ir kad gana toli jau 
nužengęs. Koperacijos Bendro
vių Sąjunga turi savo preklą 
sandelius; pereitais metais ji 
nupirko prekių * išviso už 
15,618,253 auk. ir 40 s'k. Be 
to ji turi Panevėžyje savo gy
vulių skerdyklą, kuri pereitais 
metais^ padarė apyvartos už 
2,955,868.62. Yra dar Kaune 
ragų fabrikas. Metų pabaigoje 
sujungi turėjo kasoje 314,- 
,616.59; prekių už 6.826,192.91 
gamybos už 981,123.72, Sąjun
gai skolingi 1,916,396.07. Pa
jus (Šeras) Koperatyvų Banke 
(nes ir toksai jau yra inkuir- 
tas) l(X),0O0. Vertybės 'popie
rių už 1,005,500. Kilnojamojo 
turto 64,196.02; muilinoj amo 
turto 1,1(M),000. Sąjunga leidžia 
savo laikraštį “Talka” vertina^ 

’mą 43,972.83. Pridedant dar ir 
kitas turto rubrikas Į>aiirodo, 
kad Sąjungos turtas siekė pd- 
ba ilgoj 1921 metų — 12,886,- 
635.45. Gryno pėlno pereitais 
metais padaryta arti miliono 
auksinų (899,599.16). Visos 
apyvartiks ]>ereitais metais Są
junga turėjo 20,136,976.80. 
Pagal šių 1922 m. priimtos są
matos — apyvartos laiikiama 
šiais metais 64,412,000 t. y. tris 
kart tiek, kiek i)ereitais me
tais. Beikia atsiminti, (kad są
lygos koperdeijai plėtotis Lie
tuvoje šiais laikais nėra ]rato- 
gios: ncĮiastovpinas rinkos kai
nų ir pinigų kurso, lenkų gin
kluoto kumščio giuiimojimai, 
nepakankamas dar visuomenė
je koperacijos idėjos' atjauti- 
hias — v įsa tai žymiai kliudo 
ko])eracijai plėtotis. Tačiau vi
sos klintis nugalimos ir svei
kas tautos instinktas, aihsirin- 
kęs tvirtąjį kelią savo plėtotei, 
nobesiduos; nuo jo nustumti.

Be biznio dalies, buvo plėto
jamas ir idėjinis švietimo dar
bas. Buvo leidžiamas, kaip 
aukščiau paminėta, dvisavaiti
nis žurnalas “Talka,” sp(x?ialės

knygos, brošiūros, atsišatikl- 
mai, lapeliai; buvb užlaikomi 
ir siuntinėjami instruk toriai, 
Buvo daronkks sričių konferen
cijos, paskaitos ir tt Ypač pa
žymėtina yra tai, kad kopemty- 
vąi Įžengė Į naują darbd sritį, 
būtent, Į suplrkįnėjimą ūkio 
produktų. Pereitais metais 
prekių supirkta už 10,659,- 
377.64. (Lašinių, ringių, bulvių, 
sėmenių ir k. d.) Didžiuma nu
pirktą dalykų buvo statoma 
armijos intendantūrai; kiti | 
Vokietiją, Latviją, Busi ją. Su 
Hamburgo ir Karaliaučiaus ko-

l>criityvals buvo varoma plati 
prekyba,

Pažymėtom^ ir inkurlmas 
kt>Į>eralyVU irinko, Sulig Įsta
tais kapitalas turės susidėti iŠ 
3030 akcijų, kiekviena po 1000 
auksinų. Puse akcijų turi būti 
įmokėta tuojau, gi kita puse — 
bėgy 1H metų. Koperatyvai 
raginami išpirkti visas banko 
akcijas, kad nereikėtų, šauk
tis pagelbos privatinio kapita
lo. Iš to banko kopom ei jos ju
dėjimui bus dideles naudos. 
Draugijos turinčios liekamų 
pinigų dės savo bainkan, gi tos,

kurios dėl kapitalo stokos ne
gali savo veikimo išplėsti, iš 
'to banko galės gauti patogio
mis sąlygomis pasiskolinti. 
Svarbu" tai, kad visas pelnas iš 
banko operacijų eis patiems 
koperdityvams.

Gegužes 16 d. šių metų atsi
darė Kauno Lietuvos koperaty- 
vų kongresas; pernai metais 
tokiame kongrese buvo 74 ati 
slpvai; šiame gi jau buvo 120 
atstovų. Reikia tikėtis, kad 
šisai kongresas energingai pa
stūmės pirmyn Lietuvos kope- 
ratyvų reikalus.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13

Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

L

DAR APIE TRAUKINIŲ 
NELAIMES.

Jau rašiau “Nnaujienoms” 
apie netikusių balandžio 19 d.

laimę. Taigi prie to kas buvo 
rašyta pridursiu dar šias smul
kmenas: Užmuštų negyvai tik 
du žmogų, gi trečiasis labai 
sunkiai sužeistas gal dar ir 
pasveiks. Sužeistų viso labo 
(Iciiritj kiti tesužoi.sti vi
sai lengvai) lig 30 žmonių. V-as-

nepayubumų.

reikia

T

Dearborn

ILLINOIS

lavimo bei

KAINOS
$135.71

136.21
136.21

pridėti

CHICAGO

8HKANTI IŠPLAUKIMAI

pora dienų pirm

KLĖSOS

CANADIAN PACIFIC
Į PILIAVĄ — LIBAVĄ — MEMELI

VISAS KELIAS VANDENIU PER SOUTIIAMPTONA
Keleiviai turi iallnj eueijun«kna prie Southamptono be suvė

ŠKOTIJOS (MonJ-realo) Gejp. 30 
(ii htantrealo) Birž.

HESS K FRANCUOS (Quebec) BirŽ. 13
Keleivini Kalt apleisti 

laivo iSplnuKimo.
Keleiviai plaukianti iii (JUEBEC, pribūva 

B ryto ir plaukia tieniai prie laivo nūo- 
v.Il£}»,eMIrn6i?A ISIEI l’AVĖLUOSIT, ’ NEI 
VIEŠBUČIŲ IŠLAIDOS.

* įsi trečios klecoe keliauninkai turi lo
vas uždarytuose kanjbariuoee.

TBbčlOS
Nuo Chięa»OH iki Piliavai 
Nuo Chicanroa Iki Memelio 
Nuo Chicaąoa iki Libavo 

SuV. Valai ’ 
95.00. it. karės taksų

J, l^orčTl. lr , RHalH reikalais, kreipki- 
ros prie bile laivakorčių 
rie K. 8. ELWORTIIY, 40 nto. arba

8 prekiniai, 7 keleiviniai ir gar- 
vežis darbinio traukinio nuvir- 
sdamas šalikelių dikčiai susi
kalė.

Del įvykusios kttfastrofos 
buvo areštuota stoties viršinin
kas, abiejų traukinių mašinis
tai ir iešmininkas (streldčni- 
ka&), bet po tardymo visi ta
po pailiuosuoti, išskiriant malki 
n?o traukinio mašinistą ir jo 
pagelbininką, kurie numatomi 
didesniais nelaimingo įvykio 
kaltininkais. . Juodu bj^isiu 
girtu-. Po galutino ištyrinfl^ be- 
abejo, tikrąjį dalykų stovį pa
skelbs pati gelžkelių Valdyba.

Pažymėtina, kad 
du syk padavė į 
apie nuotikį žinias 
čias tikrenybei.

—Gelžkelietis.

“Elta” jau 
laikraščius 
ncatsakan-

/F
KRIAUČYSTA

kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 
kirpimo, dezaininimo etc., mokina-I 
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

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

Tiems klausimams nušviestį Kap. NATKEVI-. 
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik- 

.raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŠSIPĖENUMĖRUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai rtilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.5,0. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:SANDARA
327 E Street, So. Boston. ?Mass.,

Patarnavimas 
Suteikiamas 
per

PRANEŠIMAS
kad perkėliau ofis^ j naują vietą, kur 
atliksiu savo darbą geriau, kaip pir* 
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

DR. VAITUSH, O. D.
Uetiriii Akli Specialiita*

<» •

Ko-operacija
IENA iš svarbiausių industrijos patarna
vimo formų yra ta, kuri susidaro iŠ iš
dirbėjo ir pirkėjo ko-operacijbs.

Turint tą omeny, the Standard Oii Com-
p’any (Indiana) yra sudariusi patarnavimo biu
rą, kuriame vadovauja gabiausi inžinieriai, kli- 

» rių reikalas yra, kad ko-operuotų su desineriais, . 
kurių reikalas yra, kad ko-operuotų sti desine
riais, išdirbėjais ir pirkėjais visokių mašinų, kad 
gauti tinkamas pašinas už pigiausią kainą.

Kad labiau išplėtojusi patarnavimą the 
Standard Oil Company (Intjįąna) turi dii\suma- 
nymu — pirmasai tas, kaa the Standard Oil 
produktai suteiktų gerą patarnavimą, ir ant
ras, kad vartotojai gahtų pilną užganėdinimą 
ir Vertų savo pinigą.

Kaipo pasekmė šio patarnavimo kostume- 
riai ras, kad jiems nereikės turėti brangiai at
sieinančių nuostolių. Tepimo specialistai Stand
ard Oil Co. (Indiana), reikalui esant, ištirs 
visokias problemas ir pasakys kokį alyvą ir 
riebalus reikia vartoti, kad gavus teisingą te
pimą jo mašinerijos.

šis didelis specialis patarnavimas suteikia
mas dykai. Tai yra vienas didžiausių princi
pų šios kompanijos, kad suteikus kostumeriui 
kuogėriausį patarnavimą .pagalba musų didelio 
patyrimo, kad jo tepimo metinės išlaidos butų 
kuomažiausios.

Ihdividuališkose didelėse mažose dirbtuvė- 
r se, kur tepimo inžinieriai Standard Oi'l Compa

ny (Indiana) patarnauja, tas principas tinka
mai pritaikomas?

; Daug pripilto alyvo nevisuomet reiškia go
rį tepalą. Teisingas tepimas kuomet vartojama 
tinkamas alyvas tinkamoj vietoj ir teisingai.

Kad suteikus vartotojams teisingą tepimą 
reikalas -tepimo inžinierių Standard Oil 

Company (Indiana). ‘
Šis tepimo patarnavimas vienas iš daugelio 

specializuotų būdą kur the Standard Oil Kom
panija (Indiana) tarnauja Industrijai sykiu ir 
draugijai.

Standard Oil Company
(Indiana

910 So. Michigan Avė. - Chicago
' 277G

6

Draugijinės Ligos
Kraujo ir Odos Ligas

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

PEŪPLES HEALTH INSTITUTE
40 N. Wells St., kampas Wells ir Washington Sts

Vai,: 9 ryto iki 8 vak.

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, uųinva kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 VVest 47th St.

JOHN KUCHINSKAS
< LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St, kerti Learitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

- ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. .... _

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel. t Hyde Park 8895

I

loioioioloĮolo;

Kur seniausia,
Ten geriausia.

GOLAN &GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blrd, 

Seeley 8676
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SENIAUSIA AgenturA VIENYBE
r

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoj© — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
tojo nuo priėmėjo gyve* 
nimo.

Pinigus i Lietuvį 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

„VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiui.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popioras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

”VIENYBĖ”
EINA DTT-KATtT 

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

juokų skyrių 
”TARKA”

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

t 95
Pirkite „Vienybės” Ben
droves šorus. Divideftdai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas. '

Vienas Šeras $10.

V. W. RUTKAUSKAS 
. Advokatas

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

V a k. 812 W. 33 St., Chicago. 
Tel. Yards 4681 '

I
Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
K&mp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 Į 

iki 9 vakare. 
----------------------------i

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Valu 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Itecter Building

79 West Monro e Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 8203 So. Halated St.

-

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas s 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 v^. po plet, 
Telefonas Victory 9082

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307AAuburn Avė.

Tel/ffBoulevard 4189
Ateikit kadi tik norit

vi-

-H

r

OjbTOToToT<

Kur vienybe, 
Ten galybė.

1U-
ra- 

rei-

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikri^ukito platesnių
• formacijų apie viską, 

čykite mums laiškus,
kalaukiLto musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LltHUflNIflN
VIENYBE PUBL Go.
193 Grand St.

BrooKIun, N. y.

Ant limokesčių, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių naipui dratua išva
džiojome pilnai su CfĮCk 
tixturc8

Darbą gvarantuojame.
Elektriškom darbui

Telefonai Boulevard j

1619 W. 47th Street

LAZURKOS
Dabar geriausios

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

Puikiai
sutaisytos, dvįdešimts kartą 
smarkesnėms, negu papras-' 
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.BDLLDOG BLUE

Prašyk savo groserninko Bull Dog 
lazurkų.

J. L PRESCOTT CO., 
New York

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatomo 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turime 
didelį siutų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuoštmui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Ttunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo. ,

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.
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Piktadariai padegė našlės na
mus; našlė su vaikais išgelbėta, 

bet be sąmonės.

Lietuvių Šv. Antano parapi
jos klebonas kun. Mikulskis 
geg. 21 <1. sumanė 40 valandų 
pamaldas savo bažnyčioj. Geg. 
22 d. nuėjo į šitas pamaldas 
buvusio tos parapijos klcliono 
kun. Aleknavičiaus brolienė, 
našlė Gabrielė Aleknavičienė. 
Ji išbuvo bažnyčioje iki 10 va
landos vakaro ir sugrįžus na
mo nuėjo su vaikais gulti. Tą 
dieną oras buvo apsiniaukęs ir 
lijo. Apie 2 ar 3 valandą po 
12 nakties, Aleknavičienės vai
kai pajuto, kad jų namai de
ga, išlindo pro langą ant sto
go ir ėmė klykti. Kaimynai 
tuo šitą klyksmą išgirdo, davė 
žinią gaisrininkams ir vaikai 
su motina tirpo išgelbėti iš ug
nies. Gaisrą užgesinus tapo su
žinota, kad namą kažkas pa
degė, per langą įmesdamas vi
dun gazodinoj suvilgytus ir 
uždegtus skudurus ir degan
čius skudurus užmesdaimas 
miegančiai ♦ našlei ant lovos. 
Aleknavičienė, nors išgelbėta, 
bet yra be sąmonės. Kada pa
šaukė jai gydytoją, ji at si peli
kėj us pasakė: “Kaukėtas vy
ras, aš mačiau jį — paskui ug
nis, Dieve mano!” ir vėl Irko
be sąmonės.

Aleknavičienė tapo nugaben
ta į Šv. Juozapo ligoninę^ o jos 
vaikučius priėmė Pranas Zig
mantas.

Aleknavičienės vyras žuvo 
karo lauke, Francijoj. Kada 
jos vyrą paėmė į kariuomenę, 
ji prisiglaudė pas savo vyro 
broflj, kun. Aleknavičių už šei
mininkę, kuris tuomet kldlM)- 
navo šv. Antano parapijoj. 
Kun. Aleknavičius turėjo ^dide
lių kivirčių su savo parapijo- 
nais; ypatingai jam buvo pri
kišama, kam j iš laiko gaspa- 
dinę su vaikais. Davatkos bu
vo taip įniršę tfnt jo už tai, 
kad net paskelbė jajn boikotą 
ir nėjo pas jį išpažinties. Kle
bonas į šitą boikotiC atsakė, 
kad jis verčiaus nusMsdąs savo 
parapijos, kaip išsižadėsiąs 
savo brolienės su mažais vai
kais.

šitoms kevyrčiams besitę
siant vieną naktį kažkas, bet 
yra aišku, kad vienas gerųjų 
katalikų, vienok nei Dievo rū
stybės nebijodamas, ėmė ir 
padegė bažnyčią. Kas tą pada
rė, lig šiol nieks nežino.

Šitokiems dalykams pradė
jus darytis, kun. Aleknavičius 
nusileido davatkoms ir prasi
šalino iš So. Omahos. Gab
rielė Aleknavičienė pasilikusi 
viena, nupirko So. Omahoj 
namelį ir iš siuvimo sau pra
gyvenimą darė. Ji turi gimi
nių Cbicagoje, drą A. Rutkaus
ką. .

Policija daro tyrinėjimą. So. 
Omabos gyventojai labaį ste
bisi tokiu atsitikimu.

—A. A. žalpis.

INDIANA HARBOR, IND.

Kap. L. Natkevičiaus ir mok.
B. Žygelio atsilankymas.

? ________ a,

Nors sena žinia, bet nepra
nešus visuomenei, butų apsi
leidimas i ndia na harboriečiams.

Geg. 6 d. 7 vai. vakarą vie
tos lietuvi^ Pasilinksminimo 
Draugiško Kliudo Komitetas iš 
12 žmonių stotyje pasitiko Sei
mo narius, kap. L. Natkevičių 
ir.mok. B. Žygelį; keturiais 
papuoštais Stepono Bartkaus 
automobiliais komiteto nariai 
su svečiais atvažiavo iš stoties 
į Stepono Bartkaus namus, kur 
praleidę apie valandą laiko, 
nuvažiavo į Auditorijos svetai
nę. Ties svetainės durimis sve
čius pasitiko minėto kliubo na
riai ir kiti Indiana Harboro 
gyventojai su gražia muzika.

Publikos susirinko pilna sve-t

taine. Pirmininkas buvo Balt
rus Jasiulis. Pirmas kalbėjo 
mok. B. Žygelis, antras kap. 
C. Natkevičius. Abudu kalbė
tojai labai patiko publikai. Jie
du aiškiai ir visiems supranta-
mai papasakojo apie 'Lietuvos 
politiką, nurodinėdąmi į pra
gaištingus kunigijos darbus. 
Jie sakė, kad Lietuvoje nei 
socialistai, nei bedieviai, nei 
kitos partijos nesikiša į baž
nyčios reikalus iiu reikalauja, 
kad kunigai nesikištų į šalies 
politikos reikalus, kurie jiems 
nepriklauso. Ačiū tam kuni
gų lindimui ne į savo reikalus 
žmonėms tenka daug nukentė
ti visomis pusėmis.

Buvo renkama aukos Lietu
vos politikos reikalams ir su
rinkta $157.75. Visą tą sumą 
paėmė su savim Lietuvoj Poli
tinio Iždo iždininkas Vilkas, 
kuris buvo atvažiavęs iš Chica- 
gos tą vakarą. Išlaidų už sve
tainę, muziką ir kitus daly
kus pasidarė $106.60, kurias 
panešė Lietuvių Pasilinksmini
mo Draugiškas Kliubas.

Kap. L. Natkevičius ir mok. 
B. Žygelis patiko visiems, ka
talikams ir bolševikams, kurie 
čia jiera tokie fanatikai, ko
kiais, kaip girdėt, jie yra ki
tur. —Kunigo Draugas.

RAŠYTOJUI DĖDEI ŠERNUI 
AUKA.A 

t

Elizabeth, N. J. — Musų už
sitarnavusiam rašytojui dėdei 
šernui, kurs, kąip žinia, dėl 
nesveikatos jau kelinti metai 
patsai sau^duonos užsidirbti 
nebegali ir kurio išlaikymui 
“Šerno Draugų Būrelis” atsi
šaukia į visuomenę aukų, Eli- 
zabeto lietuviai aukojo: SLA. 
3-eia kuopa $3, D. Pctrueio- 
nis $1.50, A. P. Zailskas ir A. 
Grimalauskas po $1, J. Maksi
mavičius 50c., viso lalio $7.00. 
Pinigai pasiųsta Šerno Draugų 
Būrelio kasteriu i J. Kuliui ad
resu sekretoriaus A. Lalio, 
1739 S. Halsted, Chicago.

SLA. 3 kp. Narys.

Darbininkai kala naują 
ginklą .

Streikininkai dažnai pava
dindavo darbdavį melagiu. 
Laikraštis “Labor Age” sako, 
kad nauju darbininkų ginklu 
yra įnnlynias darbdaviui, kad 
jis yra melagis. Ne tik pava
dinti jį, liet ir parodyti jam.

Streikuojantieji audyklų dar
bininkai bekovodami su savo 
darbdaviais tolydžio daro su
radimus. Jie surenka tikruo-

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvot tkaudšjimą,
Jei skaitant raide* susilieja, 
Jei ii raides darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis skae- 

la, tuomet reikalaukit akintą.

. John J. Smetana
Akintą specialiais* 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvls.

Ant trečio augšto viri Platt’o ap
tiekus, kambariai 14, Ii, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 rvtp iki 9 vai. vak. 
lladeiiomis \auo 9 r. iki 12 pietą.

Pranešimas
Bridgeportiečiama ir toliau gyve

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

žemintą kainą su pagelba akių 
specialisto. Dabar nereikės to
liau j ieškoti, kuomet galėsite rei
kalus atlikt čia pat ant vietos, pas

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

sius davinius ir skaitmenis, 
kad parodžius, kad jų pusėje 
yra tiesa. Jie ‘atkreipia visuo
menes domę audyklų apylinkė
je į šiluos faktus ir skaitme
nis,'“ nors jiems tenka ,už aipskel 
bimą užmokėti.

“Labor Age” laikraščio tvir
tinimu didžiausia audykla A- 
merikoje yra Anioskeag, Man- 
chestery, New Hampsliirėj. Ji 
turi 620,000 perptuvų ir, dir
bant, 16,(MM) maširių žiūrėtojų. 
Streikininkai pasiėmė žinovus 
faktams surasti apie Amos- 
keagą, kada kompanija tvirti
no, kad ji negalinti mokėti 
pragyvenamų algų, štai keli 
tų faktų, kurie tapo surinkti 
ir Manchesterio laikraščių pa
garsinti pusės puslapio apskel
bimuose.

--------------- j.------ —---------------
Įrodymas, kad darbdavio 

meluoja, tikrai yra geras įran
kis darbininkams. Darbdavis 
negali išsisukti iš jo ir monyti 
visuomenei akis, kad jis negali 
išsiversti. Kada visuomenė ma
ris, kurioj pusėj yra teisybė, 
darbininkams bus lengviau 
kovoti su darbdaviais.

7 V IR TUMAS
r

Banko tvirtumas remiasi ant savo 
board of direktorių ir kuomet jus ma
note, kad šio banko direktoriai yra pla
čiai šalyj žinomi žmonės kaipo turtingi, 
pastovus ir biznyje gabus, tamista tuo- 
jaus prieisi, prie išvados, kad Stock 
Yards Savings Bank, kad ir nebus di- 
džiausis bankas Chicagoj, bet beabejo- 
nės tvirčiausis.

7

Clearing House Bank

MUS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 ra®.
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 

j kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.__

Pa
pą? 

prie 
Duo

TIESI

Telefonai:

R“ffles
<■

Aptiekoee 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiuskito 
75c., tad 
atsiusime 
por paSty 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

AICOHOI.'IO?'" ‘ 

sfOPSDANDRUff
PkOMOTĮTŠ 

HEALTH Y SCAI.P 
LUXURIANTliAIR

EAD.RICHTERAlCO 
UDSH TERMINAI BLOG 5 

brgoklvn 
NIAV YORK

teikiu

Telefonas: Boulevard 7042

Duodu 
mo- 

mergi-

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted SU- Chicago, III.
kampas 18’th St.

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2^01 W. 22nd St., kampas S. 

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

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

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted st.
Tol. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo priik- 

||tikavimo “* turiu 
patyrimo. Pasek- 

^mingai patamau- 
OOju prie gimdymo. 

'Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą, 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistaa

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

šmotas

Komjpani j os kapi talizaci ja 
padidėjo nuo $4,009,(MM) iki 
suvirš $44,000,000 vien iš pel
nų, nepridėjus nei vieno dole
rio iš kitų šaltinių. Koanjianija 
turi antviršio ir mantos maž
ne dviguliai tiek ką jos kapi- 
talizacija išneša. Kompanija 
išmokėjo mažne $3,000,(MM) di
videndais blogaisiais 1921 mo
tais. Kompanija išmokėjo* 1921 
metais dividendų 409 n,uos. 
daugiau negu 1911 iri. Šimtas 
dolerių įdėtas į kompanijos 
akciją 25 mėtai atgal atnešė 
jo savininkėli dividendų $670 
ir dalbar pati akcija yra ver
ta $1,175. Ir daugybė kitų to-

Pamėginkite naujo, —

Sa užregistruota valsbaženkllaSuv. ValsL , 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaisto įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

Ruffles yra laoal paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

coN|t NfS.5n.0to Oi

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

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

RALTIJOS-AMERIKOC
UI LINIJA 9Bi'oadvay. Nev'tork.NY

ėILIETUVKPĘR HAMBUP.GApitlAA
// ARbA. LIliPOjų. **

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu kelio. 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Ijenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN-

... TA Į KAMBARIUS
SŽi ANT 2’^’ 4’rių’ 6-šių ir 8-nių L0VV

Birželio 14
Birželio 28

Žil LITUANIA
POLONIA .

TRECIOS KLASOS KAINOS Į:
OJi HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPIMŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Sujudinkit savo odą!
Ar žinote ką tas reiškia? Koliai to nedarote, negalite

turėt savo odą gražią
Tik isitėmykit tai — Prasta Lifebuoy sujudina apmirusį

oda, paprastai yra dalinai _ir vi gražumą,kuris randasi jūsų odoj.
siškai apmirusi. Išvarto ir atnaujina odos sky

Galite tiĮom laikinai sušvelnyt, 
arba suminkstyt panašią odą — 
bet tikrai negalite pagerint jos, 
koriai nesujudinsit iki gyvumo ir 
sveikumo.

Ar ne esate matę kodelgi vi-
> šokios rūšies muilai ir veido sme-

tonėlės yra apgavingais? Jie
praleidžia gyvumo dalį. )

lutes.
Lengvai sujudina^ vidurinias

celes.
Sugrąžina sveiką cirkuliaciją.

yri paimu ir cocanuto alie
jai sušvenlnina ir suminkština
sujudintą odą.

Jausite priimnumą, skaistumą
sveikatos ir gyvumo kiekvieną 
kartą, kuomet tik prąusitės ir
maudysitės su juomt

Nei jokis muilas pirmiau nėra panašiai padaręs.
Mėginkite šį paprastą, kiek

vienam suprantamą, n^tura-
lišką būdą.

Sujudinkit savo odą!

\ Didelis RAUDONAS

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 956 
Boulevard 413G

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

Alau Specialistas 
4649 So. Ashland Avė, 

Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 me|ai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
• Nvn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedėliomis nuo 10 —
2 po piet.

Telephone Yards 687

»..
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 15 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily New|

Published Daily axcept Sunday by 
The Jfthuaniau Newa Puh, C<H Intų

1739 SO. HALSTED ST.. 
. CHICAGO, ILLINOIS.'

Ttlapbana įoosavalt $500
OaOB^lį.1—TT - -    .... r r -  y --rr*—it-

Subscription Ratesi 
>8JD0 per year in Canada. 
|7.80 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago, 

8c. per copy,

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 19144 at tha Post OHice 
■jf Chicagoj 11L. undar tha act ei 
March 2ndf 1879.1 .

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedildieniua. Leidžia Naujienų Ben- 
drovl, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Iii. — Telefonas i Boosevalt 8500.

Jiisbnokijljno kainai
Chicagoje — paltu:

Metams » .. .. .... ..  , *-•
Pusti metą -......... . ...
Trims maneliams . ,..y
Dviem mėnesiams , , 
yianam menasiui , , 

Chicagoje per aeiihtfijusi
Viena kopija ----------- *■■■■>■
Savaitei ___ _  . .
Minėsiu! —.... <■■ ■..■. , 75c.

Suvienytose Valstijofa na Chicagoj 
paštui

Metams .. ........ . $7.Q0
Pusei metų    * ■ ■■■■-, 4.10 
Trims mėnesiams , ,, ,,, , —... 2.00 
Dviem mėnesiams i n 1-^0 
Vienam mėnesiui , ......... .. .75

Lietuvon Ir kitur ufsianiuosei 
^Atpiginta)

Metams........... . ...... $8.00
Pusei metų -- - - - - - - 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti paltu Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

j4.50 
2.25 
1.75 
1.00

I l|Arlimiausieji Liet. Socialdemokra
REIKĖTŲ KAS NORS 

DARYTĘ

kunigą Gar-

Andais, remdamies Broo- 
klyno, Vienybės pranešimu, 
mes buvome įdėję šioj vietoj 
pastabą apie klerikalų žy
gius valyti Lietuvos atstovy
bę Washingtone nuo “bedie
vių”, Atstatoma vienas toks 
‘bedievis’ Rimkus, o jo vie
ton brukamas be vietos esąs 
kunigas Kemėšis. Eina 
siundymas prieš Viniką 
jis irgi ‘bedievis’. Toksjau 
esąs ir Kripaitis. Tat gyvo
jo rožančiaus atstovybėj jie 
yra musų klerikalams kris
las aky, juo labiau, kad sa
vųjų kandidatų netrūksta. 
“Sandara” girdėjus dagi, 
kad klerikalai norį/“įtupdy
ti į kokią valstybinę vietą? 
— be abejo į atstovybę ar 
bent finansinę misiją — patį 
“žinomą keikūną ir kartuvių 
statytoją” 
mų, — nors mes tuo nelabai 
norime tikėti. Tai yra, no
ro jie gal ir didelio turėtų 
įtupdyti tą subjektą atsto
vybėj tik tas noras nelabai 
išpildomas. Jie žino ku
riais keliais jis čionai atvy
ko, o todėl negali nenusima
nyti, kuo pakviptų padėji
mas jo čia oficialinėj Lietu
vos valdžios įstaigoj. Pa
kaks jiems savų kandidatų 
ir be Garmaus.

Amerikos lietuviai betgi tu 
retų pradėti ką nors veikti, 
kad padarius galą, tam kle
rikalų siaubimui. Visų pir
mausią jie turėtų griežtai 
pareikalauti iš Lietuvos val
džios, kad ji atsiimtų iš ofi- 
cialinių čia savo įstaigų kle
rikalų partijos agentus, o 
atsiųstų žmones, kurie butų 
tinkami valstybei atstovau
ti, — kuriė^rėtų ir sugebė
tų valstybinį darbą dirbti. 
Jeigu gi Lietuvos valdžia ši
tų protestų ir reikalavimų 
nenorės patenkinti, tuomet 
tegul ir ji nebeieško sau šim

patijos ir paramos amerį- Kaip ir, ^atsakydami į tai
kieČlUOSe *• :»-»4- ei t cit

BENDRAS FRONTAS 
MASKVIEČIŲ SU

PRATIMU.

Pairus trijų internaciona
lų komisijos taryboms, mas
kviečiai pasiskubino išleisti 
atsišaukimą į pasaulio prole
tariatą, parodyti, kad ne 
trečiasis internacionalas 
kaltas dėl pairimo, bet ant
rasai ir Vienos internacio
nalai. Atsišaukime jie pa
prastu budu kolioja Europos 
socialistų ir darbininkų par
tijų vadus “buržuazijos tar
nais”, kurie neleidžią darbi
ninkams susiprasti, susi
jungti ir padaryti bendrą 

mfensivą pries| kapitalizmą, 
ir pagalios šiuo budu ape
liuoja:

“Darbininkai, pasakykite 
pareigas užmiršusiems savo 
vadams, kad daugiau jus ne- 
beleisite jiems sabotažuoti 
bendrą frontą, kad jus nori
te susivienyti ir sulaužyti 
Vokiečių ir Anglų socialde
mokratų vadų užsispyrimą. 
Tegyvuoja. suvienytasai 
froritas iš apačios!”

Kurio vadais tegali būt 
tik Maskvos diktatoriai. }

T

Kad ir sena musų partija, 
senesni už visas kitas Lietuvo
je, bet revoliucijos įvykiai ir 
naujai susidariusi politinė Lie
tuvos padėtis daro ir iŠ musų 
naujakurius. Viskas iŠnaujo 
tvarkosi. Gavusi didesnės lais
ves visuomenė vysto savo ie- 
gas, kuria.ūkį, kuria visuome
nėj gyvenimo naujas formas.

Tam kūrybos darbe visuo
menei grupės atkakliai tarp 
savęs varžosi, stengdamos al
kūnėmis praskirti sau kelią 
prie geresnių vietų. Kas tokiu 
momentu kiliems užleis, tas 
bus nustumtas užpečkin.

Taigi į darbą ir Lietuvos 
darbininkai! Į darbą ir L. S. D. 
Partija, darbininkų klesinėa 
minties reiškėją ir jų vadas!

Praktinių uždavinių turime 
visą eilę. Reikia tesėti tam di
deliam darbininkų norui or- 
ganiziiotis, kurs ten gyvai reiš
kiasi visuose krašto užkam
piuose. Organizuotis; — tai vi
sų pirma reiškia išplėsti ir.su
tvirtinti pačią.L. S. D. P., kad 
ji apimtų visą kraštą ir virstų

ja.

Bet sukurti plačiai organi
zacijai ir gyvai ją vesti reika
linga skaitlingos partinių darbi 
ninku eilės, reikalinga prityru
sių, sąmoningų veikėjų, apie 
kūrins suktųsi visas vietos dar
bas, Jų Partija dar neturi. 
Jausdamas tą spragą kasdie
ninei darbuotei, Centro Komi
tetas jau pernai metais bandė 
įsteigti Kaune partinę mokyk
lą labiau susipratusioms darbi
ninkams ir iš jų susilaukti xlar- 
bo paveldčjų. Sunkios gyveni
mo sąlygos neleido to sumany
mo įgyvendinti.

Tat Partijos konferencijai te 
ko pačiai iškelti tą svarbų rei
kalą ir pavesti , naujam C. 
K-ui būtinai įmigti mokyklą 
nevėliau šio rudens. '

Kad ir geriausia sektųsi nau
jų veikojų ruošimas, mes dar 
negreitai turėsime jų pakari;

mone kelti minių susipratimą 
ir laiku nušviesti jos padėtį ir

^Vienos internacionalo atstę- 
vai išleido šitokį pareiškb 
mą:

“Visų kraštų darbinįnkai! 
Mes pirmutiniai iškėlėme 
klausimą dėl proletariato 
vienybės ir be paliovos dėl 
to veikėme, Antrasai inter
nacionalas, kovodamas' su 
komunistų demagogija, iš
leido iš oiųąns bendrą darbi
ninkų reikalą ir įnešė šiek 
tiek naujų trukdymų prole- 
tarijatui susijungti. Betgi 
trečiasis (maskviškis) in
ternacionalas visai nieko ne
darė, kad padėjus pasaulio 
darbininkų kongresą orga
nizuoti. Priešingai, jis vei
kė atbulai. Rusijoj jis dar 
labiau paaštrino persekioji
mą socialistų, ir tęsė toliau 
nuomonių ir žmonių apsi
sprendimo laisvės gniauži
mą. Agitacija už bendrą 
frontą maskviečiams yra tik 
priemonė savo tikslams at
siekti. Deltogi darbininkai 
turi geriausiųjų savo klasės 
elementų spaudimu padary
ti galą skaldymo politikai ir 
demagogijai. Mes iš savo 
pusės nepaliausime veikę 
dėl darbininkų vienybės.”

spausdintas
Partine literatūra mes

tu Partijos uždaviniai
►

(Iš Partijos konferencijos)

■ST. KAIRYS. / 1 •• 
uždavinius, — tai 
žodis.
taip pat biedini. Praėjusiais^ 
metais be laikraščio įstengėm 
išleisti vos keletą brošiūrų ir 
tos ne visos skiriamos pla
čioms darbininkų minioms. 
Susimesti ties tuo darbu, pa
ruošti geros agitacinės litera* 
turos, — tai reiškia laimėti 
pusę darbo. Tat konferencija 
it nutarė: pavesti C. K-ui, kad 
išvystytų partinius leidinius, 
išleistų visą Čilę brošiūrų, ras
tų priemonių dažniau leisti 
“Socialdemokratą.”

Visais sunkiausiais 
niais esame pratę 
draugų amerikiečių
Literatūros gaminimas —r sun- 

atsitik i- 
šauktis 

pagalbos.

sunkus mums, kai tenka to 
darbo imtis, nutrukus nuo de
šimties kitų. Įjus, draugai, ir 
tuo atveju esate už mus lai
mingesni. Dirbdami ištisus me
tus daug ramesnėse už mus 
sąlygose, galėjote pasigaminti 
reigalingų raštų ir, kiek mums 
žinoma, turite jų jau nemaža. 
Mums butų labai svarbu, kad 
galėtumėt pasidalinti sii mu
mis tuo knygų turtu. Nebutu^ 
me perdaug godus, jei galėtu** 
mc iš jūsų gauti pirmam kar
iui po 100 ctkzempliorių kiek
vienos rimtesnes knygutės, 
gautume galimybės įkurti kny
gynėlių pradžią prie kiekvie
nos musų kuopos. Tiems kny
gynėliams norėtume gauti nb 
tik grynai socialistinės litera
tūros, bot ir kultūrinės, iš 

, dai-
bot ir kulturiųčs, 

/am tos mokslų, geresni
1 jūs veikalų. Papildę iš jūsų 

gautas knygas tuo, ką šiandien 
turime Lietuvoje, galėtume su
daryti visai žmoniškus knygų 
rinkinėlius, kurie gyvai pade- 

; tų pakelti Lietuvos darbininkų 
apšvietimą.

Taigi, draugai, nepasigailėki! 
triūso ir skatiko tani kilniam 
darbui. Aukų rinkimo knygo
mis gal neatsisakytų organi
zuoti atskiros kuopos savo vie
tose ir net atskiri asmenys, o 
bendrą vadovavimą tektų pra
šyli, kad pasiimtų L. S. S. Pil
domasis Komitetas.

tinių musų kuopų nėra vienin
telis Partijos siekimas. Pasta
ruoju laiku L, S, D. P, įtek
mė profesinėse darbininkų są
jungose žyftniai auga. Visa eilė 
tokių sąjungų yra ’musų draUH 
gų vadovaujama. švietimosi 
reikalas profesinėse organiza
cijose nėra mažesnis,, kaip par- 

Pagalios, pastaruoju 
socialistinio 
kurios irgi

tinėse. 
laiku ėmė kurtis 
jaunimo kuopos, 
šliejasi prie socialdėmokralir 
jos. Kuopų skaičius vis didėja. 
Joms pagelbėti Partija pradė
jo leist prie “S-to” mažą mė
nesinį priedą “žiežirbą.”

Neį platesnis jaunimo judė
jimas, nei tuo labiau profesi
nis darbininkų negalimas be 
nuolatinio laikraščio, Tat Par
tijos konferencija rado būti
na, kati C, K, kuo tik galėda
mas prisidėtų prie atsakomų 
laikraščių sukūrimo, ypač pro
fesiniam judėjimui. Dabartinės 
sąlygos Lietuvoje duoda vil
ties, kad tas uždavinys seksis 
įgyvendinti. Bet draugų ameri
kiečių pagalba knygomis ir 
toms darbininkų judėjimo sri
tims butų gražus broliškos pa
galbos darbas.

Konferencija svarstė savo 
uždavinius profesiniam darbi
ninkų judėjime, bet iš pamatų 
nieko naujo netarė. Partijos 
nusistatymas tuo klausimu bu
vo pasakytas pernai metais ir 
dabar tebelieka jo laikytis ir 
stiprinti patį darbą. Viena 
svarbių> priemonių sustiprinti, 
tai, kaip jau esu minėjęs, su
kurti ir leisti profesinis laik
raštis.

Konferencijoj gana daug bu- 
vo kalbėta, kaip sutvarkyti 
Partijos finansai. Pamatinis 
tuo reikalu nutarimas, tai kad 
visose organizacijose butų 
tvarkingai sumokamas nario 
mokestis, kad.butų renkamos 
aukos palto j Lietuvoj, išnau
dojant tam tikslui kiekvieną 
progą. Konferencija su dideliu 
dėkingumu įvertino tą mate
rialą pagalbą, kurią Partija 
iki šiol yra gavusi iš’ Amerikos 
draugų ir tikisi,' kad tos pa
galbos jį nenustos ir artimiau
siu 

ji, nenustos ir aru 
ilAii, Bot konferencija 

griežtai pallrčze, kad Partija 
lėšų reikalu’ turi juo galima 
kuogreičiausia atsistoti ant sa
vų kojų.

Piniginė apyskaita iš praeitų 
metų ir Partijos sąmata busi
miems bus atskirai paskelbta 
Amerikos socialistinėj spaudo
je. x i

Iš kitų konferencijos spren
dimų paminėsiu apie šiuos: 
konferencija pavedė Seimo 
s.-d. frakcijai, kad kas galima 
darytų darbo apdraudimui įs
tatymų keliu; konferencija ap
tarė busimos rinkimų kampa
nijos į nuolatinį Seimą reika
lą. Tuo pastaruoju klausimu 
konferencija pažymėjo pama
tinius punktus, kurie turės su

mą. Konferencija nustatė būdą 
kandidatų sąrašams sudaryti. 
Be to uždėti partijos nariams 
reikalą išanksto rinkti tam tik
slui lėšas, be kurių butų nega
lima pati kampanija pravesti.

Einamaisiais klausiniais kon
ferencija tarp ko kito pasisako 
dėl Partijos narių dalyvavimo 
teisme ir valdžioj. Remdamos 
tuo, kad Partija yra prieš mir
ties bausmę, konferencija nu
tarė: Partijos nariai negali da
lyvauti teismo įstaigose, kuo
met jos gali daryti mirties 
sprendimus politinėse bylose.

Del dalyvavimo valdžioje 
konferencija nustatė: Partijos 
nariai negali užimti valdžioje 
tokių vietų,* kuriose pareigų 
ėjimas yra surištas su politi
niu valdžios atstovavimu. Tuo 
pačiu tapo pasakyta’, kad Par
tijos nariai negali būti nei mi- 
nisteijais, nei vice-ministcriais, 
nei valdžias atstovais užsie
niuose. v

Pagalios konferencija nuta
rė sudaryti prie Centro Komi
teto Partijos .Tarybą ir išrink
toji nauja C. K. Partijos Tary
ba susidės iš C. K. nariu ir at
stovų nuo apskričių Komitetų 

ir tarti 
darbuo
tus vy- 
P'artijos

ix> vieną. Taryba turės rinktis 
periodiniai kas mėnuo 
einamuosius Partijos 
tos klausimus. C. K. 
riausiu vykdomuoju 
organu.

Į naująjį Centro Komitetą 
išrinkti draugai: St, Kairys, K. 
Bielinis, VI. Požėla, J. Plečkai
tis ir L. Purenienė,

Konferencija užbaigė savo 
darbus giliu pasitenkinimu ir 
gera viltim, kad ir jos darbuo
tė padės sustiprėti musų Parti
jai,

Kas yra užpaka 
ly Genuos?

Vienu atsakymų p šitą klau
simą, kaip sako Anglijos Ko
munistas, yra būtinumas Ang
lijai palaikyti padidėjusį skai
čių laivų užimtų prekyba ir ko 
inercija; kitaip Anglija bus žu
vusi. ’ t

Tas gali butų Anglija gali 
reikalauti rusų prekybos, kad 
jos transportiniai laivai neštų 
pelną Mr apsaugotų ją nuo pra
pulties; todėl ji dalyvauja kon
ferencijoj.

Bet šalia laivų yra dar kitas 
veiksnys, kuris stovi Genuos 
konferencijos užpakgly, Tai 
yra žibalas — Standardo Ži
balas — sustiprėjęs ačiū Rusi
jos trukumams.

Genujoj eina kova tarp inilži 
niškų žibalinių ir finansinių 
reikalų. Varžymosi dalyku yra 
didžiuliai Rusijos žibalo lau
kai. Varžytinin'kais yra franko 
belgų rothscliildinė grupė, ka
rališkoji olandihe (britų ir 
olandų)' grupe ir llockefel- 
lerio Standardo Žibalo grupė,

Standardo Žibalo grupe ma
tomai ima viršų, nes Trockis 
pasakė, “Mes tvirtai tikim svei
ko proto verslo pergale, visų 
pirmiausia Amerikoj, q pan
kui Europoj.” I

Kas kitas, jei ne Amerikoj 
kapitalizmas savo dkleliausia 
išgale atsteiglį Europą galėtų 
priversti Rusiją pasiduoti? 
Kam pasidavus butų Rusijai 
daugiau pelno ir apsiskaitymo 
dabartinėj jos kraštu t inybes ir 
į ateitį atsižvelgimo valandoj? 
Ir kas yra Amerika, jei ne ki
tu vardu Rockefellerio Stan
dardo Žibalas?

Rusija per vvashingtoninę 
Vanderlipo koncesiją jau su
teikė Standardo Žibalui plačias 
teises Sibire.

Dabar ateina žinių apie Stan
dardo Žibalo nupirkimą 1920 
metais puses reikalų Nobelio 
Rusų žibalo kompanijoj; ku
rios nuosavybės randas vidu-ė 
rinėj pietų Rusijos daly ir yra 
skaitomos vienu svarbiausių 
žibalinių laukų liesi varžomo j 
teritorijoj. Tos nuosavybės esą 
geram stovy ir kompanijos 
kaspijinis bei volginis laivynai 
paruošti laukia tarnauti.

Genuos konferencijos pra
džioj A. C. Bedford nuo Stan
dardo Žibalo kompanijos iš 
New Jerscy ir Frank Vander- 
lip atstovaująs finansiniams 
Standardo Žibalo reikalams pa
siskubino nuvažiuoti į Gcnuą. 
Ir ten jie yra lig šiol; Vander- 
lip rašinėja Amerikos laikraš
čiams žinias, pateisindamas ru 
sų reikalavimus ir logiką ir 
išblaškydamas rusų šmėklas, 
kuriomis baido juo^ franeuzų 
ir belgų taktika.

Visa tai yra įdomu.
Kas Genuos užpakaly? Žiba

las — Standardo Žibalas.
Palaukim, o pamatysim. So

vietinė rusų' respublika netru
kus bus tokia jau komunisti
ne, kokia Franci jos “demokra
tinė” respublika yra proletari
nė.

Leninas ir Rockefcllcris —• 
du savo rūšies žmonės -— pasi
davė raiikas ir tapo partne
riais. s —Ind. Solidarity.

Wm.» Roseiibeers
ATLANTIC CITY, N. J„ ge

gužio 30. —- Wm.> Roseiibeers 
iš Washingtono, gimė nebyliu 
6 metai atgal. Vakar< jį iškelta 
aeroplanu 1,000 pėdų ir jis iš
taro pirmą žodį. Dabar bus 
bandoma jį kelti dar augščiaų.

Visuomeninė pažanga
Lietuvoj '

kurie grįžta Lietuvon, 
Amerikoj kelioliką ar

Tie, 
išbuvę 
daugiau metų, nebegali pažin
ti’savo gimtosios šalies. Gyve
nimas ten virte verda. Ne tik 
Lietuvos miestai, bet ir so
džius jau atgijęs; visur judė
jimas, veikimas, organizacijų 
dygimas ir jų augimas. Pilie
čiai savo laisve neatsidžiau
gia ir tautos dvasios energija 
pratrykšta tūkstančiais srovių 
srovelių įvairiuose krypsniuo
se.

Pirmoje vietoje reikia staly
ti švietimo darbo bu jojimą. 
Nėra gražių ruimingų mokyk
lų, nėra patogių suolų vai
kams, nėra visų reikalingų 
prietaisų — bet visa bu at
pildo didelis mokslo troškimas. 
Lietuvoje mokinasi visi; maži 
ir dideli, suaugęs jaunimas. 
Apie 200,000 Vaikų lanko pra
dedamąsias mokyklas, apie 
13,(KM) viduriniąsias, o jau ir 
universijetas turi apie 600 stu
dentų. Bet kiek dar mokinasi 
privačiai, pašaliais — ypač jau
nimo, Kiek moksleivių užsie
niuose,

Augant apŠvietai auga parei
kalavimas šviešos šaltinių: 
knygų, žurnalų, laikraščių. 
Daugybe naujų gerų įvairiose 
mokslo? Jiteratučos, dailės ša- 

joms 
skai- 
gau-

koše leidžiama. Seniau 
nebuvo rinkos: mažai kas 
tyti temokėjo; dabar jos 
dyte gaudomos.

Perijbdine' literatūra gražiai 
auga ir stiprėja. Kelioli^ą me
tų gal inž. Petras Vileišis di
dvyrišką žingsnį padarė leis
damas pirmąjį dienraštį “Vil
niaus Žinias.” Tik jisai tai ir 
galėjo padaryti. Reikėjo prikiš
ti kelias dešimtis tūkstančių 
rublių. Maža buvo skaitytojų. 
Dabar Lietuva turi 6 didelius 
dienraščius: 4 Kaune ir 2 Vil
niuje. Be tų dar yra keli rusų, 
žydų ir lenkų kalbomis. Tie 
dienraščiai auga, grožėja, nuo
lat gerėja turiniu, gausėja ap
garsinimais,

StisidarS parankesnė dirva 
bujoti savajai dailei. Yra kam 
skaityti poetų eiles, yra kam 
plikti tapybos ir lipybos ku
riniai, yra kam lankyli dramas 
ir operas. Užtat ič Lietuvos 
dailė bujoja klesti. Opera ste
buklingai greitai * išaugo ir bu
joja. Didieji pasaulio kuriniai, 
k. a. Travijata, Faustas, De
monas, Rigolello ir kiti stato
mi, kartojant daug' sykių vis 
su dideliu pasisekimu. Kauno 
miesto Teatras pilnas. Jau ir 
permažas pasirodė. Netrukus 
busią statomi dideli ir puoš
nus Rūmai. Seniau rusų pub
likos numylėtinis musų tautie
tis Kipras Petrauskas nevys
tančią garbę pdnijo, atsidavęs 
savo talentą Lietuvos operai 

naujų gražių pajėgų, tarpe tų 
ir du buvusieji amerikiečiai 
lietuviai pp. Sodeika ir Kudir
ka.

įdomins augimas įvairių 
draugijų: apšvietus, blaivybės, 
dailės, biznio, ir ypač koope
racijos. Tik vien nuo 4 rugp. 
1921 m. ir iki bal 8 d. 1922 m. 
Tauj)ymojskolinimo bendrovių, 
i Pažymėtinas augimus skau
tų organizacijos. Skautų idė
ja labai gražiai prigijo Lietu
voje ir viskas žada jai puikią 
tenai ateitį.

/
Džiugina1 ir sportd pažangai 

Angįai ir amerikonai atsilan
kantieji Lietuvoje džiaugiasi, 
manydami Lietuvos jaunimą 
užsikrėtusį jų žaislais: basc- 
ball, football, tennis ir kito
kiais. į

Apskritai imant nuolat au
gantis ir stiprėjanlisLietuvos 
.visuomeninis judėjkiMi duoda 
stiprios vilties ir garantijos, 
jog Lietuva intelektualūs ir 
ekonominės kultūros žvilgsniu 
greitai pasivys kitas Europos 
šalis. —[L. I. B.]

Politiniy kalini moters 
neis daugiau pas Harding?

Washlngton. — Kate Ri
charde O’IIare, vaikų žygio va
dovė amnestijai išprašyti, pre
zidento sekretoriaus padėjėjui 

pasakius, kad “prezidento nu-' 
sistatymas neatsimainęs,” pa
sakė, kad politinių kalinių pa-1 
čios su vaikais paskutinį kartą 
ateina baltnamin maldauda
mos.

O’Hare, drauge su Mrš. Ma
ry Brite nuėjo į baltnamio raš
tinę gauti atsakymą į jos laiš
ką, įprašydama, kad kivirčai 
tarp teisingumo skyriaus ir 
baltnamio klausime pasielgi
mo su 100 politinių prasižengė
lių butų užbaigti. Savo laiške 
ji pasakė, kaip Dovanojimų 
Gynėjas Finch pripažino, kad 
jo raštinėj mašina atskiroms 
byloms tyrinėti nusileido ir 
kaip jis prisipažino, kad jokio 
pareiškimo negali būti nei da
bar, nei ateity. Ji prašė, kad 
visi nuteisimai butų sumažin
ti iki taikos laiko pamato, ki
taip sakant, kad1 visi kaliniai 
tuojau butų paliuosuoti. Sek
retorius George Christian pri
ėmė patarimą matomu leng
vumu,

Bet prezidentas, nežiūrint jo 
paties tarnautojų pripažinimo, 
kad pareiškimas, kurio jis lau
kiąs, nebus padarytas, i liepė 
pasakyti, kad jo “nusistaty
mas neatsimainęs.” Negali bū
ti ilgiau abejonės tame, kaip 
jis laikosi žodžio su šnipyibės 
akto bylų aukų moterimis ir 
vai'kais, kad net laiškas nuo 
O’Hare'ienes lig šiol tebėgaIjs 
jo rašomame stale.

Nustebusi baltnamio nępai- 
sinimu, O’llareicnė trumpai iš
dėjo sekretoriaus padėjėjui ‘.da
lykų stovį. Ji pasakojo apie 
prezidento pasižadėjimą daryti 
žingsnių teisingumo skyriui 
davus pareiškimą; apie pripa
žinimą, kad jokio pareiškimo 
nebus; apie bereikalingas kan
čias daromas pačioms ir vai- 
kams ba?tnamip ir teisingumo 
skyriaus vištelių gaudymo žais 
mc su kalinių likimu. Ji pasa
kė, kad jie daugiau neateis 
“kaipo prašytojai.” Jie pama
tė, kad prašymas administra
cijos nieko gero neduoda. Jiems 
tenka kreiptis į Amerikos žmo
nių teisingumo jausmą. Šitas 
yra dvidešimtas bergždžias 
bandymas pasimatyti su pre
zidentu; tai bus paskutinis.

O’Hareicnė priminė sekreto
riaus padėjėjui, kad'kelių žmo
nių gyvastys karo melu maža 
tesvėrė, bet karštaširdė tauta 
nedovanos “žudymo po colį” ' 
pačių ir motinų su vaikais ir 
palengvo kankinimo pačių ka
linių šituo skyriaus ir baltna
mio neveikimu.
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DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Are.

» Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kędzie 7715
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DR. A. JUOZAITIS

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

DR. W. YUSZKIEWICZ;
Gydo visokias ligas: galvos, I 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tek ilumboldt 5849



Literatūra
K. Sėjikas.

Mes vartojame daug žodžių, 
kurių reikšmė mums nėra pa
kankamai aiški. ' Mes dažnai 
atsiduriame to šventojo pade* 
tyj, kuris pareiškė: “Kada tu 
klausiu kas tai yra laikas, — 
aš nežinau. Bet neklausiamas 
aš žinau, kas tai yra laikas.” 
Vienu tokių miglotų žodžių 
yfa literatūra. Apie literatūrų 
yisi kalba. Ir dažniausia kalba 
ne tai, kas reikia. Ištikrųjų kas 
tai yra literatūra Ar visa tai,' 
kas spausdinama, priklauso li
teratūrai, ar ne? Jei ne — lai 
kas, priklauso, o kas ne? Ko
kiu kriterijum vaduotis, kad 
atskirus literatūros Hurinim 
nuo šiaip sau knygų?

Pirmon galvon mes neskirta
me prie literatūros sapnininkų, 
laikraščių pranešimus, kalendo
rius, almanakus, etc. Tai jau, 
tur būt, aišku kiekvienam. Bet 
visgi kodėl mos taip darome? 
Štai k(xleL —■ literatūros kūri
nys privfflo turėti patvarių ver
tę. ■ Ką tai reiškia? Patvari ko
rinio vertė reiškia tai, kad tas 
kūrinys bus taip jau naudin
gas žmonėms už dešimties ar

dvidešimties metų, kaip kad 
jis yra naudingas mums dabar. 
O kaip su laikraščiiais? Kas, 
sakysime, šios dienos “Naujie
nas” norės skaityti dviem de
šimtim metų prffėjus? Nedaug 
tesiras tokio /sporto mėgėjų. 
Tas pats ir su kalendoriais, al- 
manakais, eic. Jie gyvena, taip 
sakant, peteliškės gyvenimu: 
šiandien yra, o ryto padėta už
mirštim

Vadinasi pirma literatūros 
kurinio sąlyga yra patvaru
mas. Bet kaip tada sii logarit
mų lentelėmis, matematikos ir 
kitų mokslų kuriniais? Jų pat
varumo niekas negali neigti. 
Tie kuriniai, kaip anglai sako, 
gyvuos

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiutį^s pagelbininkas 

(arba asistentas) \ 
GRABOKIUŠ

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
DetroitrMich.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Uetuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta paa The 
Royal Main Line. lĮideli ir popuUa- 
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”. kurio plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žefngeidu važinėti tafs lai? 
vais. 'Pupas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL ST^AM I 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.
_______ M----------------- ?■ ’ ...... —-----
t...........  1 'N

Tel. I^ifayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Telephone Y arda 5834

~ DR. P. G. WIEGNER.
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 3464 So. Halsted SU 
Chicago, III.

Ofišo Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1041

ūr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

“Tilt the su n grows cold 
And the stars wax old,”
Nežiūrint to, tie patvarus ir 

naudingi kuriniai nepriimta 
skaityti literatūra tikroj to Ro
džio prasmėj^ Tuo tarpu kokias 
.nors eilėraščių knygas, kur 
kalbama apie merginas, jų gel
tonas kasas ir kitus nieiiknic- 
kius, mes be dvejojimo skiria
me prie literatūros. Kodėl 
taip? Pirmoj vietoj literatūrai 
priklauso tos knygos, kurios' 
savo turiniu suinteresuoja vi
sus skaitytojus; antra, tų kny
gų pati forma, stilius teikia ne-, 
maža pasitenkinimo. Litera
tūros kūrinys apeliuoja ne į 
kokį parinktų skaitytojų būrį, 
o į visus vyrus ir moteris, kai
po tokius. Mokslinio kurinio 
tikslas — suteikti skaityto
jams žinių. Jis dažnai apcfliitjo- 
ja tik į mažų ^specialistų būrį. 
Daktarai skaito medicinos kny
gas, advokatai — teisių kny
gas, etc. Šiaip žmogus tokiomis 
knygomis nesidomi. Priegtam 
reikalinga ata t i nlcamos’^ ruošos 
tokioms knygoms skaityti. Kas 
kita su literatūros kuriniais. 
Jie gali teikti naudingų žinių, 
bet 'Jįili ir lieteikti. Tai antra
eilis dalykas. Tačiau iš litera
tūros kurinių visuomet laukia
ma estetinio pasitenkinimo. 
Teisybė gyvena; knygos mirš
ta. Vargu kam dabar ateina į 
galvų skaityti originalius New- 
tono raštus. Jo surašytieji gam
tos dėsniai randama kiekviena
me fizikos vadovėly j. Tiesą sa
kant, tie Netvlono dėsniai kitų 
yra dažnai daug geriau išaiš
kinti, negu paties Ncvvtono raš
tuose. Vadinasi iš mokslo kny
gų mes reikalaujame tik tam 
tikrų faktų. Kada mes sužino
me tuos faktus, mums nėra 
reikalo - skaityti tuos pačius 
mokslo kurinius. Žinoma, mes 
galime išmoktus faktus užmir
šti. Bet kada tai įvyksta, mes 
nebūtinai grįžtame prie tų pa
čių mokslo, vadovėlių, iš kurių 
pirmu kartu sėmėme žinias. 
Bet kitaip yra su literatūros 
kuriniais. Tegul kas bando at- 
pifsakoti Dantės “Itėviškųjų 
Komedijų” ar Shakespeare’o 
kurinius. Kas iš to išeitų? Iš
eitų tik parodijos. Perduoti tai, 
kų užveria Dantės ar Shakes- 
pearc’o kuriniai, kitapi nėra 
jokios galimybės. Kuomet mok
slo kuriniai apeliuoja į protų, 
tai literatūros kuriniai apeliuo
ja į emocijų, jausmus. štai 
kodėl ir nėra galimybės per
duoti Dantų ar Shakespeare’ų.

Apie savo energijas gali pa-

šakoti tik tas, kas jas pergyve
na. O tai, kų pergyvena kitas, 
mes negalime tinkamai atpa
sakoti. Žinojimas yra patvarus, 
bet eniocijois kitėja — jos sun
ku pagauti, sunku sulaikyti. 
Klausai geros muzikos ir tavo 
krūtinėj kyla eniocijois, jauti 
lių tai, ko kitam penllioti ne
gali. Bet užsibaigė muzika ir 
emocijos pranyko. Žiuri Į pa
veikslų — jis irgi kutena tavo 
estetinius jaifehttis. Tas ikits ir 
su literatūros kuriniu. Kai 
skaitai Į, tavyj gimsta emoci
jos. Vienok tų emocijų negali
ma atgaivinti padėjus knygas 
į šalį, štai k(xleL poezijos ku
riniai skaitoma ne kartų, bet 
jkelioiikų kartų ir vis galinsi
ma naujo pasitenkinimo. Kiek
vienų kaitų muyfyse sužadina
ma emocijos. /

“Litcratui*a yra užrašas ge
riausių minčių, — sako Emer- 
son’as. Taip, Iitoraturi^Jra už
rašas to, ką žmonės pastebėjo 
ir patyrė gyvenime, kaip jie 
reagavo į įvairius gyvenimo 
klausinius, kuriais visi žmo
nes domisi. Tokiais klausimais 
yra meile, /pavydas, kerštas, 
neapykanta, patriotizmas, tikė
jimas ir eile kitų. Tuo bildu 
literatūra yra gyvenimo išraiš
ka kalbos pagalba.

k Vyriausi* literatūros akstinai 
yra:

(1) Noras Išreikšti savo min
tis. Visi mes norime dalintis 
savo mintimis ir jausmais. Ne- 
bereikalo sakoma, kad išpa
žintis y#i gerais dlaiktas sielai. 
Iš čia paivina literatūra, kuri 
tiesioginiai reiškia rašytojo 
mintis ir jausmus.^

(2) Mus interesuoja žmonės 
ir jų 'darbai. “Nieko pasaulyj 
nėra įdomesnio, kaip žmogus,” 
— sako Hamilton’as. Mes do
mimės žmonėmis, jų gyveni
mu, jų motyvais, jų aitromis 
ir jų santykiais. Iš čia kyla li- 
teratmj^ kuri nagrinėja žmo
nių gyvenimo <lrainą.

(3) Stebėjimas realaus pa
saulio, kuriame mes gyvena
me, ir kūrimas tokio pasaulio, 
kurio tikrybėj nėra. Mes mėg
stame įiasakoti kitiems apie 
tai, kų mos matėme ar ką mes 
vaizdavomėSk Iš Čia inircina ap
rašomoji literatūra.

(4) Mes mėgstame pačią 
formų. “Tai bent parašyti,” — 
sakome hies. “Tiesiog žodžiais 
paveikslai piešiama.” Mokėji
mas vaizduoti žodžiais paveik
slus ir ryškiai atpasakoti kV-' 
kius nors nuotikius yra menjį. 
štąi kodėl literatūra skaitoi^a 
menu.

“Mylėkime knygas,” sako 
Julės Lemaitre’as, “ir nekvar
šinkime sau galvų jų klasifi- 
kuote ir mokyklomis, kurioms 
jos priklauso.” Žinoma, giles
niam literatūros pažinimui to 
neužtenka. Bet šiaip skaityto
jas negalvoja apie įvairias lite
ratūros mokyklas. Jis skaito 
tai, kas jam pritinka. Įteikta 
žinoti, kad vieiiatn gali patik
ti vienos knygos, o kitam — ki
tos. Su literatūra dedasi tas 
pats, kas ir su žmonomis. Juk 
mes sutinkame gyvenime pui
kiu žmonių, Su kuriais mes 
nieku budu negalime draugau
ti. Mes juos galime gerbti iš 
tolo, bet aripnesnėn pažintini 
su jais nenorime sueiti. Su tuo 
faktu reikią'visuomet skaity-kai.’

tis. 0 girti, ką kiti giria (ne
žiūrint to, ar tai tau patinka, 
ar ne) reiškia ipnpugą pamėg
džioti. x

Da kitas dulykias. Ne visi’ 
vienodai reaguoja į literatūros 
kurinį. Biznyj,? pelnas tankiau
sia pai’ehia nuo'investuoto ka
pitalo. didumo; juo daugiau in
vestuojama, tuo daugiau ir 
pelno, gaunama. Žinoma, inves
tavimui yra Iraiibcžiai, bot tai 
jau ekonomijos moksdo^ daly
kas. Tas pats ir snskaitymu. 
Jei knygas skaito toks žmogus, 
kurio gyvenimo patyrimas ir 
išsilavinhnaS yra platus, tai 
jam skaitymas atneš daug dau
giau naudos, negu tani skaity
tojui, kurio gyvenimo patyri
mas ir išsilavinimas yra šitaip 
ras. žodžiu, 'kas datig turi, tani 
daug ir duodama. Bet naudo
ti ir miklinti smegenis reikia. 
Smegenys, taip sakant, apau
ga sųmonimis nuo 4 nenaudoji
mo. Skaitydami literatūrų, mes 
praplečiame savo protinį reg- 
ratį. Mes inunatome, pasak žy
miausio pasaulyj kritiko Bran
desnė, kad žmogaus siela nėra 
koks nons prūdas, kur viešpa
tauja kapų ramumas. Ne, žmo
gaus siela yra jure, kur siau& 
čia nuožmios autfros. O jos gel- \ 
mėse veisiasi baisūnai. Įžiūrė
ti Į sielos gelmež, pažinti jos 
audras galima tik pagalba li
teratūros. Iš tikrųjų kiek žino
mų mes tikrai pažįstame? Vie
nų, kitų. Daugumas žlmonių 
mums tik uždaros knygos, ku
rių antraštes tegalime skaity
ti. Tai, kas randasi jų viduj, jų 
sielose, —• mums nežinoma. 
Kaip tik čia literatūra iri atel-' 
na mums į pagalbų. Dailioji li
teratūra patiekia mums • cha
rakteringų tipų, nurodo kaip 
tie tipai reagavo į gyvenimų,, 
rišo “prakeiktus” gyvenimo 
klausimus, kovojo su įvairio
mis kliūtimis, ir kuo ta kova 
pasibaigė. Kam tokie dalykai 
nerupi? Kiekvienas (kuris gali 
pasakyti apie save: “Aš esu 
žfmogus ir visa, kas žmoniška, 
maji nėra svėtima”) negali 
neigti tų dalykų. Jei jis neigia, 
jis nėra pilniu žmogus tikroj 
to žoidžio prasmėj, jis negyve
na kultūringo žmogaus gyve
niniu. Tikram gyvenimui rei
kia, kad rani<03 dirbtų, sme
genys galvoti), o širdis įnylė-

gyvenimas nėra pilnas.
Ir taip, reikia 'skaityti lite

ratūrų. Tiesa, musų literatūra 
da, palyginti, menkutė. Bot, 
visgi jau turime šio to pasis
kaityti. O susipažinti su sava- 
ja literatūra yra būtinas reika
las. “Žmogus priklauso,” sako 
Rcnan’as,, “savo gadynei ir sa
vo tautai, nežiūrint to, kiek 
jis nosikratytų nuo savo ga
dynės ir nuo savo tautos.”

Tai tiek. Kitų kartų pakal
bėsime apie naujus lietuvių li
teratūros kurinius.

DAINININKŲ PIKNIKAS.
Gegužio 21 Gardnere darže 

Laisvės Kanklių Mišrus choras, 
L. K. Vyrų Choras ir Moterų 
Tiesos Choras buvo bendromis 
spėkomis 'surengę pavasarinį 
piknikų su programų. Progra
mas susidėjo iš dainų, kalbų, 
įvairių žaislų ir šokių. Žmo
nių buvo susirinkę vidutiniš-
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Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavot
12459—F. Gudmanas
12462—K. Paulauskienė
12472—1. Lukša
12477—D. Kalvaitis
12485—A. žulpa
12493—O. Sakalauskienė
12499—E. Bagdonavičienė
12501—J. Andriulis
12503—A. Šimkus
12504—P. PelcckienS
12506—O. Abu'laitienė
12507—A. Bernotas
12509—S. Jancauskis
12510—P. Eišminskienė
12516—F. Gudmanas
12520—M. Orlauskaitė
75008 —E. Blonienė
50219—A. Daukšienė
50232—V. Jasmontas
50236—V. Vitkus
50241—L. Mačiūnienė
50246—R. Mižarienė
50247—V. RuleviČius
50252—A. Jakutienė
50263—P.
50265—J.
50274—J.
50275—0. Švaigzdaitė
50276—0. Šaltienė
50283—M. Paliulienė
50284—A. Paliulis
50290—M. Račkas
137—A, Girkautienė
143—D. Paylauskis
29—III—M. Paikus
1*^2—R. Gosas
146—F. Kudzmaienė
9Ž14—A. Dumblickus
11231—V. Šukonienė
112410. Ųavenienė
11719—J, Aišparas
11751—P. Zdanevičienė
11755—J1. Gudgajls
11924—B. Stulga
11926—J.. Stulga
11967—A. Lukošius, /
11968—J. Serpitienė 
11969—P. Sei’pičius 
11984—M. Levulienė 
12020—J. Nausieda 
12024—J. Buivis 
12079—E. Škrebonis 
12083—V. Martulaičius

/ J.2093—P. Kątkauskienė
12110—Praspaliauskienė
12112—M. Navickas
12128—M.
12129—K. Kasparaitis 
12131—J. Vaištaras 
12133—F. Butautieilė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise. >

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pei mui 
40 cent. už 100 auks.'

Stumbrys 
Budrienė 
Jonutis

Tamošaitienė

MilickienS

12137—J; Storoms 
12159—J. Bakaitis 
12165—M. Tamošaitienė 
12175—A. Dikšas 
12183—P.
12186—V. Saldukiene 
12196—L. Mankevičius , 
12211—N, Kindeyaitė 
12239—M. Sakavičienė 
12217—M. Jurienė 
12250—P. Srungavičius 
12260—A. Sakaiauskienė 
12269—J. Danelis 
12270—J. Steckis 
12273—K. Janaitikė 
12286—J. Ligmalis 
12304—S. Dokanauskis 
12315—II. Tamašaitienė 
12318—O. 
12322—J. 
12329—0. 
12334—P.
12336—K. Gnizinskas 
12342—O. Jakubauskaitė 
12343—A. 
12347—D. 
12351—E. 
12353—P. 
12357—M.
12360—K. Tautkienė 
12368—A. Seibučis 
12374—A. Papipkaitė 
12375—M. Vaizavčititė 
12380—-B. Zitikis 
12382—Z.. Anbrasas 
12383—A. Ozalius 
12384—J. Steckis 
12388—U. Ponelis 
12389—J. Kasinskis 
12390—V. Bartkus 
12391—L. Vaišiunienė 
12396—J. Povilauskis 
12398—A. Mikolaitienė

250 už $1.00 
Pigesnis kursu siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike 
t 

Central Mannfacturing
Dfetrict Bank
State Bank— 

Cle^rinf Home Bank 
1112 Weat 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

Krikštanavičiene
Rukienė 
šamoškienė 
Gaškas

Vaišvilienė 
IlilaŠienė 
Rupis 
Girstautienė 
Daraškienė

12401—K. Stankevičienė 
12406—J. Ga'linauskis 
12411—J. Pakalnis 
12413—A. Struckuvienė 
12417—A. Murauskienė 
12418—V. Diokis

’ 12423—P. Maknickus 
12424—M. Pridokienė 
12425—J. Daniunienė 
12431—V. Bagolonė 
12433—J. Vaikšnoras 
12436—J. Gimarmanienė 
12438—J.
12442—L. Pušinskienė *
12445—M. Ramanauskis 
12451—J. Sereikienė

Sutkaitis

g Rusiškos ir Turkiškos Vanos
1 12th STREET —

n«i. x«dd<i m x Ji. r,’.-. ■ '
■! !■ ' ' ■

R K<ra«<relt Kd. M *.- ' - -
Arti 8t. Lo«l» At*. .

CHICACO, ILU .

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

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

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

________________

T. Pullman 5482 

A. SHUSHO 
AKUSERKA 
Turiu patyrimą 

moterų
pestingai 
riu ligonę 
k| laike ligos. 
10929 S. State

Dr. Yuška
1900 So. Halsted Si, 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd St

3117 So. Morran Si. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 ifrl 11 ryto 
ir nuo* 5 iki 8 takam

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rot h
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

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

Tel. Boulevard 2/60
dr. a. j Karalius
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

TA. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iŠ Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No.

5208 W. Harriąon St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—F 

vakare išskiriant nedėldienius.
— .... ...
f-" ' ---------------------- R

Canal 0257 ' 4
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS >
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iM 
po piet, 6 iki 9 vakari

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St^ 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ) 

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

3259 So. Halsted St., ChicagB. 1
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CHICAGOS
ŽINIOS

žodžiu, šis kliubas yra nepar- 
tijinis. " <

Lietuvių Politinis Kliubas 
turi sau už tikslų suvienyti vi
sus lietuvius — kaip piliečius, 
tai ir nepiliečius -j ir nurodyti 
jiems pilietybės naudų.

Kliubas laiko savo susirinki
mus bažnytinėj svetainėj viefi 
tik dėlto, kad ji yra lengvai 
prieinama finansiniu žvilgsniu, 
dėčiau, jeigu daugumas naurių 
panorės persikelti kiton vieton,

Skerdyklos prailgino dar
bo valandas

Pereitų šeštadienį skerdyk
lų savininkai pranešė, kark nuo (lai galės tų lengvai 
dabar jie mokės viršlaikį 
bininkams ne po astuonių 
bo valandų * dienai, kaip 
buvo daroma iki‘šiol, bot 
tlešimlies darbo valandų 
noi. Nors 'kompanijos prisiža- 
da\ ant kiek joms bus galima, 
paraikyti aštuonias darbo va
landas dienai, bet šis jų žygys 
yra niekas daugiau kaip lik 
įvedimas dešimties darbo va
landų dienai, kaip kad buvo 
dar prieš karų.

dar- 
dar- 
kad
po 

die-

Kadangi kliubo konstitucija 
j leidžia ir moterims prigulėti, 
tai jau daugumas jų pradeda 
rašytis.

Mėnesiniai susirinkimai lai
komi pirmi} pancclč-lj kickvic- 
no mėnesio bažnytinėj svetai
nėj. — Rep.

štai arba menševikai, bet Drau
gijų (Sąryšis, — vienas iš žai
dėjų “spykeriui“ pastebėjo.

Kodėl jus tyčia šioj vietoj 
rengėte savo programų. Miške

t i ten toliau. Juk per žiemų 
daugumui prakalbos įkirėjo ir 
jie dabar jomis nesidomi, bet 
nori šviežiame ore pažaisti. 
Jus su savo programų galite 
“pasimufinli” kiek tolinti, kur 
niekas jūsų netrukdys, -— pri
dūrė dar kitas* iš publikos. t

“Spykcris” išpludęs sociadis-

JIENOS, Chicago, UI.'

JVAIRjĮS ^SKELBIMAI
A. J. KALASAUSKAS

Vienatinis žmogus West Sidėj, tai
sytojas visokiij narr/mių rakandų 
(furniture). Tame .biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 23 St.

REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI
MOTERŲ

Sereda, Gegužio 31 d., 1922

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKU

MERGINŲ reikia dirbti deš
rų departmaente.-

Atsišaukit:
ARNOLD BORHTERS, 

660 W. Rando'lph S t .

GERA PROGA
Parduodu 1 troką ir išdirb

tą ledų biznį, viela Brighton 
Park. Turiu panluoti greitai, 
lodei parduosiu pigiai.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė su visais reikalingais 
įrankiais, kurie puikiame stovyje, biz
nis senas, gerai išdirbta. Parduosiu 
pigiai, pasinaudokite gera proga. Pir
kite bizni, nusikratysite bosų jungą; 
dobkite ant savęs. Kreipkitės;

1108 E. 55th St.

MOTERŲ

ATSARGIAI SU “PANELĖM”.
Vienas lietu vys mums pra

nešė, kad jo draugui, P. S., pe
reitų ketvirtadienio vakarų 
štai keiki nelaimė atsitikus, 
kai jis nuėjęs paežerių pasivai
kščioti ir pamatyti kaip ant 
Michigan bulvaro milionierkos 
du -savo šuniukais vaikštų, 
Jam šailyga 
graži “palte 

• prie tuščin
Michigan i> 
jam akį. 
akim“ pažiurėjus, graži “pane
lė” jį užkalbinus. Supranta
ma, kavalierius, norėdamas 
pasirodyti mandagus 
priėjęs ir apie lankias 
tęs su ja “pajuokavęs, 
kui kepurę pakėlęs ir su 
nele” atsisveikinęs, ma 
mas “good time” turėjęs. Bet 
paėjęs porų blokų kavalierius 
pasijutęs, kad jo 56 dol. “iš- 
simufinę” iš jo kišeniaus.

dešimt šei-
pavienių —

tviu einant, labai 
nė”, kuri stovėjus 

automobiliaus ant 
ulvaro ph merkus
Kavalieriui “visom

čia nedaug,' 
beveik 
— ant 

Be yto, reikia \]xi-

esąs, 
ininu-

Pas-
pa-

GARFIED PARK.
šis tas iš vietos lietuvių 

.... gyvenimo.
Iš šio kampelio lietuvių gy

venimo laikraščiuose žinučių 
vežk visai nepasirodo, t tarsi 
čia lictuviij visai nebūtų. Tiesa, 
jų čia randasi nedaug; vedu
sių, rodos, apie 
mynų ir keletas 
sinklių.

Nors lietuvių
bot jie yra apsigyvenę 
gražiausiame kampely 
Kolmar avė.
žymėti, ‘kad jie yra pasituriu- 
tįs ir gražiai gyvena. Beveiik 
daugiau kaip pusė vedusių 
šeimynų turi savus namus.

Kitose 
kaip tenka karts nuo 
pastebėti laikraščiuose, 
aštri tarpusavinė Ji 
va, bet nieko 
Įima pastebėti 
gyvenusių^ lieti 
nesijx?ša, bet i 
visai neužsipuddinėįa.

— Garfieldparkietis.

baigė savo “spyčių” ir progi
nio vedėjas pasiėmęs baksų 
su savo “publika“ nupincijo“ 
l»iskj toliau nito žaidėjų ir tuo- 

mi skandalas tapo likviduotas.
Bolševikų “programui“ užsi

baigus, Saldokas su “SpcšeL 
demokratų“ organo “redakto
rium“ Staseliu užveldė “dispu
tus“ apie Rusiją ir Karolį Mar
ksų.

Diena buvo (graži. Oras šil
tas. Žmonių buvo suvažiavę 
daug. Beveik kur trk nežvelg
si ten matyt žmonės būreliais 
susėdę po medžiais: vieni jų 
valgo užkandžius, kili šneku
čiuoja, o troli kokį tai skysti
mėlį maukia. Buvo galima pa
stebėti ir pusėtinai “nusilasu- 
sių”

Ant kalnelio jaunimas žaidė 
iki KČlumai.

— Šapos Darbininkas.

REIKIA
Jaunų moterų
17 iki 30 melų

Tvirtos ir apsukrios į 
įvairius skyrius (kirliui, 
šiai:

Tvarkymui orderių 
Rišimui tavorų

Vyniojimui pakelių

musų
•pana-

Patyrimą.; nereikalingas.

SIsARS, ROEBECK & CO. 
Homan Avė. & Arthington St

i

f

lietuvių kolonijose, 
' karto 

eina 
ių ko- 

nega- 
apsi- 
netik 
kitų

Pranešimai

anašaus 
arpe čia 
ių. Jie 
vieni ant

NORTH SIDE.

Socialistij Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.

Lietuviu Mot. Dr-jos Apšvieta mė
nesinis susirinkimas įvyks ketverge, 
birželio t, 8 v. v., nuolatinėj svet. Vi
sos narės malonėkite laiku susirinkti.

— Raštininkė.

REIKIA — 
MERGINŲ

Modern išlkiausi a < I ėž i ų 
tuvė Chicagoj—ŠVARI, 
SI, ŠVIEŽIO ORO YRA:

ROX STICHERS
CLOSEiRS
CREASERlS

Didžiausis algos užtikrini
mas nuo šmotų.

Kreipkitės prisirengę dirbti.
PHILLU^SBORiN’S

Congress & Paulina Sts.

dirb-
ŠVIE-

REIKIA MERGINŲ IR MO 
TERŲ 16 iki 30 metų dėl leng
vo šapos darbo, punch puess, kiek 
press, bench etc. Gera alga. 
Taipgi mergaičių jaunesnių kaip 
16 metų.

Atsišaukit:
VICTOR MFG. GASKET CO., 

r>7r>O Roosevelt T-Č<>;td.

Telcphone Lafi>yette 0158
PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 

roj vietoj, visokių tautų apgyventa, 
pde didelių dirbtuvių, gera ateitis, 
parduosiu pigiai.

4837 So. Hoyne Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA paprastų darbinin
kų į Steel yard $4.00 į dieną. 
CONCRETE EN G R N G. C().

1926 So. 52nd Avė.

REIKIA paprastų darbinin
kų dienomis ar naktimis. 
Corn Products Rcfining Co., 

63 St. & Archer Avė, Argo, III.

I

REIKIA

kaipo< Paprastų darbininkų, 
pagolbininkų prie mašinų dar
bo. Darbas nuo šmotų. Pa
tyri mas nereikalingas.
ACME STEEL GOODS 

2840 Archer Avė.
CO.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Overland Saden 1917 modelio self 
starter, elektrikos šviesos, 5 sėdynių, 
geri tairai* ir visas geram padėjime, 
labai pigiai, tik $150. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju į kitą miestą. 
‘242Si W. 46th St., Rali matyti va-

RAKANDAI

PARDAV1MUT VISOKIŲ DA1K- 
tų krautuvė, puikiame, industrijiniam 
distrikte; visokis dry goods, drabu
žiai, čcvcrykai ir tt. Biznis nuo 15 
metų, stebftinai daug rėmėjų. Savi
ninkas priverstas urnai parduoti ir 
parduos inventorių už invoice kainą, 
su 5 metų lysu.

RAYNOT.D -BROS.
38th & Archer Avė. 
Tel. Lafayette 0074

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning) ir bed room setus. Puikų pho- 
nographą su rekordais, ant grindų 
pastatomą lempą, kaurą ir paveik
ius. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., 1-mos 
lubos.

PARDAVIMUI RAKANDAI SY- 
kiu ar atskirai, neš turiu apleisti mie
stą visai trumpame laike. Pasis’ru- 
binkit. A. Ginter. 4901 So. Eddy St. 
Tel. Kildare 3989. Matyt galima nuo 
6 iki 9 vai. vak.

RAKANDAI, <3 WlLTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambarių 
setai grojiklis pianas, pbonograpbas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario setai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai. Galima matyt dieną ir 
vakarais, 704 S. Independencc Blvd.

PARDAVIMUI rakandai; di- 
ning ruimo setas, vartotas tik 4 
mėnesiaji ,keričiukas mažam kū
dikiui ir^Vygė. Parduosiu pigiai 
2532 W. 46th PI. 2-os lubos. t

♦

NAMAI-ŽEME
VIENA $1,000 ĮMOKĖTI

4 pragyvenimų mūrinis namas su 
visais įtaisymais, netoli lietuviškos 
bažnyčios.

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

Chicago, III.

PARDAVIMŪI medinis na
mas su eonerete beismantu, 1 
pagyvenimo. Atsišaukite pas 
savininką. 4412 S. Francisco Av. 
Brighton Park.

2 FLATAI $5,300, po 6 kam
blius, elektra, maudynės'leng
vos išlygos; gera vieta. Pirk 
greitai. C. P. Suromski & Co., 
3346 S. Halsted st., Chicago, 11'1.

MORTGECIAI -PASKOLOS

NESUTIKO GRĮŽTI, NUŠOVĖ 
JĄ IR PATS SAVE.

Ketvirtadienio vakare John 
Best, 28 pietų amžiaus, 316 E. 
3 gat., nuėjęs pas saVo buvu
sių žmonų Florence, 1806 War- 
ren avė., prašė, kad ji grįžtų 
su juo gyventi. Gi kai ji at- 
siakius tatai daryti,/jis nušovė 
jų ir paskui pats save. ,

Jis vedęs kriminališkų gyve
nimą, to<lel jo žmona nenorė
jus su juo gyventi.

Jef-

Draugiškas išvažiavimas 
Jefferson miškus. •

Sekmadieny, gegužio 28, 
ferson miškuose Draugijų
ryšys buvo surengęs draugiškų 
išvažiavimų. Programo nebu
vo, bet suvažiavusieji Draugijų 

pašali- 
į va irias

18-tos kolonijos lietuviams. A. L. 
T. Sandaros viešas susirinkimas su 
prakalbomis bus seredoje, gegužio 31 
d., 8 vai. vak. Dom. šemaiČio svet. S. 
Union Avė. ir 18-tos gatv. Kviečia
me visus lietuvius susirinkti.. Ne
bus jokioj įžangos nei kolektų.

— Valdyba.
---- —------—-- ------ fe----- =

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

žaisti

BELT SANDERS REIKIA
Atsišaukit. t
GREAT NORTHERN CHAIR 

COMPANY,
2500 Ogden Avė.

KARPETAI
Jei turite nudėvėtą karpetą, 

meskite ,bct perdirbkite į Naują 
bus abi pusės minkštos ir geros, 
rodami užsakyti, kreipkitės.

S. A. ZALPIS, 
922 W. 34th PI., 

Pbone Yards 2231

PARDAVIMUI

ne- 
kur 
No-

DRĄSUS TIE CHICAGOS 
PLĖŠIKAI.

Du apsiginklavę automobili
niai plėšikai anksti vakar kam
pe 28 gat. ir Indiana avė. pri
važiavę prie John M. Brodlor
do, 5613 University avė., pri
vertė, jį įlipti į jų automobi
lių. Paskui atėmę iš jo 6 dol. 
atvežė jį,prie 31 gat. ir išme
tė lauk.

Lietuviu Rateliuose

Sąryšio nariai ir šiaip 
nis jaunimas žgide 
žaismes.

Pradėjus jaunimui
koks tai vyriukas su baksu pri 
ėjęs pareiškė, kad toj vietoj, 
kur jaunimas žaidžia busiąs 
kokios tai “Literatūros Drau
gijos” ir “Ateities Žiedo’* Vai
kų draugijėlės programas. Vię- 
nas iš žaidėjų prabilo:

. — 'Drauge, jus programų ren- 
gkite ten toliau .po medžiais, 
nes j uitos čia žaifctai savų dai
nomis ir bėgi nėj i nuris trukdys.

Bet programo 
tu balsu atsakė:

—šitoj 
jaunimas 
mc savo

Keletas

rengėjas rus-

dabarkur 
mes rengsi-

PAJlEšKAU SAVO SUNAUS 
Martino, aš tėvas Feliksas Pranašas, 
jieškau savo sunau? Martyno 
kuris išvažiavo iš Chicagos gegužio 
mėnesyje 1915 į Jenkins, Ky. Jeigu 
kas žino apie jį meldžiu pranešti arba 
pats lai atsišaukia. Kurie praneš 
man apie jį kur jis randasi bus atly
ginta. F. Pranašas, 1739 S. - Halsted 
St., Chicago, III. Laiškai siunčiant 
turi būt registruoti.

JIEŠKAU GIMINAIČIO JUOZA
PO Kaupo, Kauno rėd., Panevėžio an., 
Ramygalos valse., Šukelių kaimo. Jis 
vadinasi Joe Kapar. Jis pats malo
nes atsišaukti, arba jį žinanti teiksis 
pranešti adresu, nes turiu svarbų rei
kalą. J. P. Kaupas, 8409 Kerfoot Av. 
Chicago.

REIKIA moterų pne asscirtb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė —■ gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 NtfSheldon.

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų. Atsišaukit:
GREAT NORTHERN CHAIR 

GOMPANY, 
2500 Ogden Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS: VIE- 
ta apgyventa lietuvių, senas biznis, 
gerni išdirbtas ir biznis gerai eina. 
Gali pirkti visą arba pusę./ Parda
vime priežastis, einu į kitąmznį. Tu
ri būt parduota greitu laiku.

1737 So. Union Avė.

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bendrus notas ir 
kontraktus.

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

STOGKAI-SEROi
PERKAME ŠĖRUS

, JIEŠKAU SENOS MOTERIES 
prižiūrėjimui 4-rių •m’etij mergaitės, 
kanvbaris ir valgis; geros sąlygos. 
Atsišaukite greitai.

3018 W. 39th St., 
arba Pershing Road 

, 1-mos lubos

REIKIA FINISHERIŲ PRIE KO- 

 

stumerskų kelinių. Patyrę gali ge
rai uždirbti, nuolatinis darbas. Kreip-. 
kitės 1231 N. Ashland Avė., arti Mil-' 
waukee, užpakalinis namas, 3-čioš 
lubos. , z-

REIKIA 50 MERGINŲ dirb
tuves darbui — nuo šmotų — 
gera alga, nuolatinė vieta.
Kreipkitės. 1 -
American Insulated Wire 

954 W. 21-st St.

• REIKIA paprastų darbinin
kų.

NORTHERN CHAIR CO.
2500 Ogden Avė.

Co.,

NORT SIDE.
Lietuvių Politinio Kliubo 

prakalbos.
Geįužio 26 dienų bažnyti

nėj svetainėj Lietuvių Politi
nis Kliubas buvo surengęs 
prakalbas. Prakalbų tikslas bu
vo paaiškinti northsidicčiams 
lietuviams pilietybės 
Kalbėtojai atliko savo 
tis gerai. Žmonių buvo

užduo-
; SllSl-

4is kliubas yra da jaUnuitis, 
bet auga sparčiai. Tveriant jį 
susirašė apie 50 narių, ir vis 
su kiekvienu savo mėnesiniu 
susirinkimu jis auga. Per pra
kalbas taip pat keletas naujų 
narių įstojo. Tatai parodo, 
kad visgi North Sidėj randa
si nemaža lietuvių, kurie su
pranta šito kliubo naudų.

Kai kuris mano, kad šitas 
Kliubas yra bažnytinis. Tai yra 
labai klaidinga mintis, šis kliu
bas nėra nė bažnytinis, nė re- 
publikonų, ne demokratų, nei
gi socialistų; jis yra grynai 
pilietinis kliubas, ir prie jo ga
li priklausyti kiekvienas lie
tuvis, be skirtumo lyties, tikė
jimo bei politinių įsitikinimų.

vietoj, 
žaidžia

programą. <
vaikezų tuojaus sus- 

ij susėdo 
Programo 

“spyčiuką“ 
vaikučius

JIESKO DARBO

vaikučių būrelis, 
vedėjas pasakęs 
pristatynėjo- mažus 
deklamuoti. -Bet publika nieko
nepaisė ir šaly to vaikėzų ba
relio tęsė savo žaismes toliau.

Padeklamavus kelioms mer
gaitėms, programo vedėjas 
pristatė kalbėti kokį tai Žaldo- 
kų, su dar, turbūt, nuo pereitų 
metų nekirptais plaukais ir 
ant nosies kabančiais akiniais.

Kalbėtojas pasakęs keletu 
žodžių apie vaikų draugijėlę, 
kad ji surengus šį' programų ir 
pastebėjęs, kad niekas jo 
“spyčiiiko“ neklauso sušuko:

■—Žiūrėkite! tie socialistai- 
menševikai kaip kokie gyvuliai 
nesustoja žaidę. (Mat bolševi
kams pasidarė labai pikta, kai 
jie pamatė, kad prie, jų publi
ka v išvien neina, nežiūrint ir 
to, kad jie atėję surengė savo 
programų vidirry susirinkusios 
publikos). Jie vadina save 
progresyviais žmonėmis, o ve, 
matot, ar jie eina Čia prie atei
ties meno bei dailės mylėtojų 
jaunimo būrelio. Tie menševi
kai, tai -tikri gyvuliai!

•—Klausyk, drauguti, šį iš
važiavimų surengė ne soęiali-

JIEŠKAU DARBO Į BUČERNE 
ir grosemę. Turiu patyrimo tame 
darbe, galiu ir šeimyninkčs darbą at- 
litki. Kam reikia panašios darbinin
kės praneškite.

MRS. V. WLADIENĖ, ’ 
2856 Emerald Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS KAMBARYS DEL 

2 ar vieno vaikino. Taipgi turim 
kambarį dėl vedusios poros. Yra vi
sokį parankamai. Atsišaukit:

J. LAURINAITIS,
3252 So. Halsted St., 3 lubos frontas 

Tel. Yards 4276

RENDAI VIENAM AR DVIEMS 
vaikinams su valgiu ar bovalgio kam- 
baris. 
maža 
kada.

Elektros šviesa ir maudynė, 
šeimyna — galima matyti bile 

Atsišaukite
M. STUKUS,

2515 So. Halsted St .
z Tel. Yards 4480.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SENI ŠĖRININKAI, KURIE TU- 

rėjo Šerus Liberty Protective Compa- 
ny, atsišaukit pas jnane, turiu labai 
gerų žinių dėl jūsų. Atsišaukite grei
tai, per laiškus.

J. M. GELGAUDAS, 
131 So. Halsted St.

Room 9,

STOGŲ DENGĖJAI
Varvanti stogai sutaisomi ir gva- 

rantuojami. 4 automobilių trokai 
važiuoja į visas dalis miesto ir apie- 
linkėn. Įsteigta 34 metai. Didžiau- 
sis ir geriausiai įrengta stogų kie
mas Chicagoj. Vien tik unijistai ir 
patyrę darbininkai dirba. J. J. Dunne, 
Roofing Co., 3411-3413 Ogden Avė. 
Tel. Lawndale 0114 — Visi skyriai.

REIKIA patyrusių 
pardavėjų į Dry Goods 
tuvę.

moterų 
i krau-

Krcipkitčs:
M. STONE, 

3157 Wallace St.
REIKIA z DAR DVIEJŲ LIETU- 

vaicių ne jaunesnių kaip 17 metų bai
gusių grammer ■ school mokintis už 
slauges (nursę). 'Uniformos ir kny
gos, valgis ir kambąris; $5 į mėnesį.

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKIA merginų nuo 15 iki 
25 metų amžiaus, lengvam maši
nų ir benčiaus darbui. Ųera 
pradžioj mokestis. Turi mokėt 
anglų kalbą. Kreipkitės serėdoq 
ryte. .

ILLINOIS MTNATURE 
LAMP DIVISION,

2243 W. Ilarrison St. 
kampas Oakley Blvd.

REIKALINGA 5 moterys 
skudurų skirstymui.
. Atsišaukite:

LOUIS DRAY,
1342 S. Racine Avė.

REIKIA merginų ir moterų 
nuo 16 iki 30 metų — leng
vam dirbtuvės darbui — prie 
>unch press, kiek press, ben- 
chiaus ir tt. Geri pinigai. Taii>- 
gi merginos ne jaunesnės 16 
notų kraipkitės
VICTOR M)FG. & GASKET 

COMPANY,
5750 Roosevelt Rd.

REIKIA PAMAVĖJŲ Į GROSE- 
rius. Reikia, kad kalbėtų lietuvių ir 
lenkų kalbas. Pageidaujama su au
tomobiliu, bet nėra būtinai reikalin
ga. Kreipkitės:

STAR CHEMICAL CO.,
4858 So. Hermitage Avė. z

PARDAVIMUI SALltJNAS. BIZ- 
nis gerai išdirbtas — priežastis par
davimo — nesusitaikymas partnerių 
tarpe savęs. Parduosiu labai prieina
ma kaina. f .

Atsišaukite: / ;
3347 Wallace St.

PARDUODU NAMĄ SU SALIU-; 
nu ar mainysiu ant mažesnio namo,' 
rendos neša $96.00 į mėnesį. Noriu 
parduoti greit todėl parduosiu pigiai.1 
Kreipkitės į Naujienų ofisą, 3210 So. 
Halsted St., num. 114.
-- :--- —4--------------- ----- :------ 1

PARDAVIMUI restauranas, 
puikioje vietoje, prie Lincoln 
Parko. Nor^u parduoti arba gau
ti pusininką, vyrą ar moterį. 
Biznis geras. 9343 Broadway.

Atpirksime sekančių bendrovių Še
rus:

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

už savo Šerus. \
K K. S. JŲRGELONIS

St6cks & Bonds
25 N. Dearborn St.

kick noritė

& CO.,

o

MOKYKLOS
' Mokinkis dressmaking
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar

REIKIA SOLIC1TORIŲ EITI PER 
stubas ir rinkti orderius dėl reikalin
giausių naiidnių daigtų. Alga ir ko- 
mišinas.

Room 202.
Temple Court Bldg.

^219 So. Dearborn St.

REIKTA ištikimų vyrų į ge
ležies atmatų kiemą dirbti;
ANSIIEL SHAMBERG IRON 

( & STEEL CO.
459 N. Wood St.

REIKTA shearmano ir į jardą 
darbininkų, — serap iron yard. 
Kreipkitės:
ALTON IRON & METAL CO.

2122 So. Loomis St.

REIKIA patyrusių vyrų į ge
ležies atmatų kiemą, $4.00 į die
na, 10 vai. dieną. Kreipkitės: 
CENTRAI. IRON & METAL Co. 

3650 So. Rcckwcll St.

DAR-REIKIA PAPRASTŲ 
bininkų kaipo pagelbininkų prie 
mašinų; šmotų darbas, patyri
mas nereikalaujamas.

ACME STEEL GOODS CO. 
2840- Archer Avė.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
saliunas su “fixtures” yra 5 kamba
riai dėl pagyvenimo, pigi renda $45, 
lysas ant 2 metų. Proga padalyti 
pinigo. Atsišaukite greit, nes turiu 
važiuoti į Lietuva. k

158 Kensington Avė.

PARDAVIMUI grosernė, 
ro casti biznį. Parduoda, 
daugi serga.

Kreipkitės.
3815 So. Kedzie Av.

<la- 
ka-

vakarais.
Specialės vakarinės klesos blz- 

niavoms merginoms, pasisiuvjmui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

SALIUNĄS turi būti parduo
tas šią savaitę už $450. Vieta 
apgyventa rusų ir lietuvių. Prie
žastis pardavimo; išvažiuoju į 
Lietuvą. 1400 S. Union Avė.

PARDAVIMUI barbernė, 3 
pakeliami krėslai, geroj vietoj, 
lietuvių ir kitų taujų apgyven
ta; priverstas parduoti greitu 
laiku ir už pigiai, nes cinu į ki
tą biznį. 4600 S. Marshfield Av.

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU NA- 
m-u arba be namo biznis senas. Vis
kas parduodama už cash. Renda pi
gi su mažu pagyvenimu, lystas 
ras hnt 3 metų.

GARFIELD MEAT MARKET 
5706 So. Morgan St. 

Phone Wentwęrth 6181

ge-

PARDAVIMUI DELIKATESEN ir 
groseris — turi būt parduota tuojaus. 
Ši yra puikiausia apielinkė North 
Side.

Da^jg naujo stako ir geriausi fixtu- 
res: mėsos pjaustytojas; rokuojanva 
voga, shawcases ir tt. Rendos tik 
$30 su 2 pagyvenimo kambariais. 
Viskas už $1,250 arba geriausias 
cash pasiūlymas; geras lysas: dalį 
ant laiko jei bus norima. Kreipkitės:

I \ 287b Elston Avė,

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar, School, Higb School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas . augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedaliomis nuo 10 lyto iki 12:30 
vtp.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatv. 
arti 35to8 gat.

PRIVATĖS’ AUTOMOBILIŲ
‘ $20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuviikoa 

kalbĘ, aritmetikos, knygvedystės, sto- 
nografijos, type^Hting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos. abeL 
nos istorijos, geografijos, politikinH 
ekonomijos, pilietybės, dailiaraiyB- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po piatų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED CHICAGO.




