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Talkininkai remia 
Turkiją

Deportuoja vokiečius 
1,000, sukilėlių užmušta 

Kova už Anglijos premierystę
Talkininkai remia Turkiją 

prieš Graikiją
Graikija atsako prigrumojimu 

karu.

LAUSANNE, geg. 19.— Ang
lijos, Francijos ir Italijos de
legatai artimųjų rytų taikos 
konferencijoje nutarė, kad 
Graikija turi užmokėti Turki
jai kontribuciją už pridarytus 
nuostolius Mažojoj Azijoj, Ta 
kontribucija sieksianti apie 
$50,000,000.

Graikijos delegatui Venize- 
los tapo neformaliai pranešta 
apie tą talkininkų nutarimą.

Venizelos atsakė talkinin
kams, kad Graikijos kareiviai 
puls Rytų Trakiją tą pačia 
dieną kaip tik tas nutarimai 
bus įrašytas į sutartį.

Talkininkai tą nutarimą pa
darė po to, kaip Venizelos ir 
Ismet Paša neįstengė susitai
kinti tarp savęs ir pavedė tą 
ginčą išspręsti talkininkams.

Deportuos dar 900 
vokiečių

Deportuojamieji yra daugiau
sia geležinkeliečiai.

COBLENZ, gegužės 20. — 
Talkininkų vyriausioji komisi
ja išleido naują įsakymą de
portuoti dar 902 žmones. Did
žiuma deportuojamųjų yra vo
kiečiai geležinkeliečiai.

14)00 sukilėliy užmušta 
Bulgarijoje

Makedoniečiai kariauja su bu- 
garais. '

VIENNA, gegužės 20. — H 
Sofijos pranešama, kad 1,000 
makedoniečių liko užmušta ir 
5,000 paimta belaisvėn mūšy
je tarp Bulgarijos reguliAri
nės kariuomenės ir burių ka
lni ta dži — sukilėlių. Mušis 
įvyko Irin Pianiną kalnuose.

Trys makedoniečių vadovai 
liko užmušti.

Premjeras Stambulfiski įsa
kė areštuoti visus Makedonijos 
separatistų vadovus, jų tarpe 
ir buvusį Bulgarijos generalinį 
prokurorą Koladčev.

Apkaltino vyrą pačios už
mušime.

CHICAGO. — Koronerio ju- 
ry užvakar apkaltino Peter 
Gaconis (lietuvis?), 5650 Ma- 
ryland Avė., kaipo užmušėją 
savo pačios Agnės, 32 m. Ga
conis liudijo, kad jo pati liko 
nušauta barniuose po pokiliui 
jų namuose. Jų vaikai gi, Sta
sys ir Juzė, kurie matė užmu
šėjas tę, liudijo, kad revolveris 
buvo tėvo rankose. Vaikų liu
dijimais tėvą ir apkaltinta.

Kova už Anglijos 
premierystę

Kova eina tarp iždo kanclerio 
Baldwin ir užsienio reikalų 
ministerio Curzon.

LONDONAS, gegužės 20. — 
Išrodo, kad premieras Bonar 
Law rezignuos už savaitės ar 
dviejų savaičių. Garsus Angli
jos specialistas pripažino, kad 
Bonar Law serga vėžiu ir kad 
nebegalės ilgiau eiti savo pa
reigas.

Bonar Law jau sugrįžo į 
Londoną. Jis rezignuos kaip 
tik užsibaigs kova už busiantį 
premierą. Ta kova dabar eina 
tarp iždo kanclerio Ralwin ir 
užsienio reikalų ministerio 
Curzon, kurie varžosi už pre
mierystę. Lordas Curzon jau 
senai rūpinasi patapti premje
ru ir ypač dėjo dideles pastan
gas nuo to laiko, kaip pradėjo 
aiškėti, kad Bonar Law anks
čiau ar vėliau turės pasitrauk
ti iš vietos. Jo aštri nota Rusi
jai ir buvo pasiųsta tuo tikslu, 
kad atkreipus į save didesnę 
domę kraštutiniųjų konserva
tyvų, kurie dabar vyrauja.

Užbaigęs derybas su Krasi- 
nu jis vyksiąs poilsiui. Rusijos 
krizį jis mano panaudoti kaipo 
įmonę patenkinimui vienos ar 
kitos konservatyvų frakcijos.

Baldvvin gi yra popUliariš- 
kesnis tarp konservatyvų, bet 
juo nelabai pasitiki kraštuti
niai afįaledviai, o taipjau skai
toma, kad jis turi mažai paty
rimo tokiam darbui. Be to jis* 
yra mažai žinomas šalyje.

Krizis turi užsibaigti prieš 
vidurį liepos mėn., kadangi 
tada turės būti daug perrinki
mų, o konservatyvai numato, 
kad tokie perrinkimai jiems 
neišeis ant naudos.

Opozicijos vadovai akylai se 
ka padėtį. Darbo partijos vado
vas Ramsay MacDonald nė ne
važiavo į internacionalinį So
cialistų kongresą, kuris prasi
deda sekamą .savaitę Hambur
ge, bet pasilieka Londone. Lon 
done per šventes taipjau pasi
lieka ir Lloyd George.

Advokatas nuteistas 
kalėjiman

CHICAGO. — Manoma, kad 
Jdar niekad taip sunkiai nebuvo 
joks žmogus nuteistas už pa
niekinimą teismo, kaip kad 
teisėjas Lewis nuteisė advoka
tą Irving G. Zazove, kuris ga
vo vienus metus kalėjiman už 
panėkinimą teismo. Jis buvo 
apkaltintas papirkime liudy
tojų. Du žmonės prisipažino, 
kad jie gavo po $10 už liudi
jimą apie tokį atsitikimą, ku
rio jie nebuvo matę. Pastarie
ji liko nuteisti 6 mėn. kalėji
man, o trečias gavo 30 dienų 
kalėjimo.

Nesutikimai tarp Francijos 
ir Belgijos didėja

Abi šalys neįstengia susitaikin
ti kontribucijos klausime.

PARYŽIUS, geg. 20. 4- Ne
sutikimai tarp Francijos ir 
Belgijos nuolatos didėja. Nors 
Theunis ministerija pilnai pri
taria Poincare politikai, bet 
Belgijos flamanai sudaro nuo
latinę opoziciją sekimui Fran
cijos politikos.

Delei tos opozicijos, Belgi
jos kabinetas nors laimėjo pa
sitikėjimą didele didžiuma 
balsų,, nutarė nebedalyvauti 
tolimesniame stiprinime pasi- 
griebimo Pareinio krašto.

Belgijos ambasadorius ap
silankė pas premierą Poincare 
ir įteikė formalinį Belgijos at
sisakymą pasiųsti daugiau ka
reivių į Ruhr distriktą. Fran
cijos kabinetas jau nutarė pa
siųsti dar 20,000 kareivių, bet 
dėl belgų pasipriešinimo gal
būt priseis naujų kareivių ga
benimą atidėti. x

Vienas augštas belgų valdi-' 
ninkas pareiškė, kad laukiant 
naujų Vokietijos pasiūlymų, 
kurių nesitikima būti priimti
nais, kaipo pamatas dery
boms, nepatogu yra pykinti 
neutralines ar Anglijos ir Ita
lijos šalis, o siuntimas dau
giau kareivių į okupuotąjį 
kraštą butų klaidingai supras
tas. Nauji Vokietijos pasiūly
mai gi, nors jie ir butų nepri
imtini, jie busią apsvarstyti 
nuodugniau ir busią pasitarta 
su kinais talkininkais.

Vokietija pasiūlysianti me
tines kontribucijas

BERLINAS, geg., 20.— Gau
tomis iš politinių ratelių žinio
mis, Vokietijos busiantieji pa
siūlymai siūlys metines kont
ribucijas vieton siūlyti bend
rą kontribucijų sumą. Kalba
ma, kad Vokietijos industria- 
listų sąjunga rengia pieną, ku
ris leis valdžiai paduoti konk
rečius pasiūlymus, [kuriuos 
gvarantuos industriniai, finan
siniai ir komerciniai interesai, 
politinės partijos ir darbininkų 
unijos.

Išrodo, kad industriaiistams 
pasisekė įtikinti kancledį Cuno 
ir užsienio reikalų ministerį 
Rosenberg, jog neverta yra 
siūlyti internacionalinę pasko
lą kaipo pamatą kontribuci
joms. • '

Apkaltino 9 politikierius
Buvusio mayoro kabineto na

riai apkaltinti už graftą.

CHICAGO. — Pereitą penk
tadienį grand jury, kuris tyri
nėja graftą miesto salėje, iš
nešė 9 apkaltinimus.

Tarp apkaltintųjų yra Geor
ge Carlson, gaso ir elektros 
komisionierius, Arthur Hen- 
derson, prezidentas Material 
Supply Co., kuri gavo iš mies
to už $600,000 kontraktų ir 
Rehm, miesto sandėlio užlai- 
kytojas. Kitų šešių apkaltin
tųjų vardai dar nepaskelbti.

Prokuroro pagelbininkai sa
ko, kad dar keli nariai buvusio 
mayoro Thompsono kabineto 
liks apkaltinti, taipjau gal ir 
keli aldermanai.

LONDONAS, gegužės 20.
Didelė audra Lombardijos ly
gumose, Italijoje, pridarė la
bai didelių nuostolių. Tą nai
kinimo darbą pribaigė ledais

Šveicarija piktai atsakė 
Rusijai

Pasiuntė atsakymą už dviejų 
valandų po j gavimo Rusijos 
notos.

LAUSIANNĖ,. geg. 20. — 
Šveicarija pasltmtė telegrafu 
aštrų atsakymą Rusijai už 
dviejų valandų po gavimo Či- 
čerino protesto notos dėl Vo- 
rovskio nužudymo, čičerinas 
prisiuntė netik Šveicarijos val
džiai, bet ir talkininkų delega
tams artimųjų rytų taikos 
konferencijoje Lausannoje.

“Nenormalė, neaiški padė
tis, pasidariusi dfckti atsitiki
mo vizuoti Rusijos diplomati
nius karjerus, pagimdė at
mosferą, kuri pakurstė pikta
darybę,” sako čičerinas notoje 
talkininkų delegatams. “Dalis 
atsakomybės už šią baisią pik
tadarybę turi pulti ant valsty
bių, kurios nieko nedarė, kad 
jos neprileidus.”

, Taipjau nusiiskuudiiama 
ant konferencijos nusitatymo 
linkui Rusijos ir pareiškiama, 
kad Rusija norėjo dalyvauti 
konferencijoje iki nebūtų bu
vę pasiekta susitarimo dėl 
kontrolės Dardanelų pertako- 

mis.
Delegatai persiuntė notą sa

vo valdžioms, kurios nuspręs 
ar ji yra reikalinga atsakymo. 
Talkininkai laikosi nusdstaty- 
mo, kad turkai ir talkininkai 
pasiekė susitarimo apie Dar
danelus, tai nebėra reikalo ves
ti tolimesnes derybas.

Savo notoje -Šveicarijos val
džiai čičerinas reikalavo ašt
riai nubausti užmušėją AI. 
Conrady ir jo sėbrus, prigrū
modamas atgieža ant Šveicari
jos piliečių Rusijoje.

Šveicarijos valdžia nenusi
gando to prigrurnoj uno ir sa
vo atsakyme vadina melu Či- 
čerino tvirtinimą, kad Vorovs- 
kis turėjo diplomatinį stovį ii* 
kad jis dalyvavo , konferenci
joje. Šveicarija dar priduria, 
kad Vorovskiui buvo duota pil
na proga apleisti šalį dar už 
savaitės prieš jo nužudymą.

Rusija atsisako nusileisti
Sutinka tartis su Anglija, bet 

nepriims jokių ultimatumų.

MASKVA, gegužės 20. — 
Rusijos atsakymas į lordo 
Curzono pasiūlymus paduotus 
Rusijos atstovui Krasinui lai
ke dviejų valandų konferenci
jos Anglijos užsienio reikalų 
ministerijoje, dar nepasiųstas 
į Londoną.

Manoma, kad Rusija nesu
tiks nusileisti ir laikysis savi 
notos, kur sutinkama nesu ii 
kimus svarstyti konferencijo 
je, bet atsisakančios priimti 
kokį nors ultimatumą. Rusija 
nusisprendusi ginti savo teisę 
laikytis savystovios politikos 
rytuose, bet sutiktų koknfe- 
rencijojė susitarti apie tokį vei 
kimą rytuose, dėl kurio nebūtų 
kivirčių.

t

Nutaisė kalėjiman du 
I.W.W. nartus

SACRAMENTO, (M, geg.
W. Flanagan ir ABert 

Strangland, I. W. W. nariai, 
liko vąkąr nuteisti nuo 1 iki 
14 metų San <ju«ntjn kalėji
man neva už paržengimą kri
minalinio Sindjikallizlmo įsta
tymų.

Socialistą partijos 
konvencija

Reikalauja nukaitinti teisėją 
” Taftą. Smerkia bolševizmą.

NEW YORK, geg. 20.— Va
kar čia prasidėjo nacionalinė 
Socialistų partijos konvenci
ja. Pirmą dieną konvencijoj 
pirmininkavo Algernon Lee iš 
New Yorko. / ,

Aidarant konvenoiją ilgą 
prakalbą pasakė žydų “For- 
verts” redaktorius Alex Cahan, 
kuris aštriai pasmerkė rusiš
kąjį bolševizmą. Nors, jis sa
kė, Leninas ir Trockis yra 
karštai įsitikinę jų skelbia
moms idėjoms, bet didėlė di
džiuma Rusijos komunistų yra 
tik grafteriai. Jis patarė Ame
rikos socialistams nustoti bi- 
čiuoliautis su Rusijos Sovie
tais. Socializmas turi progos 
augti ir šioje ašlyje, kaip kad 
jis auga Anglijoje, tik reikia 
tinkamai pradėti atbūdavo ji- 
mą partijos.

Konvencija vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kurioj reika
laujama pašalinti augščiausįjį 
teisėją Wm. H. Taftą už ėmi
mą $10,000 pensijos iš ’ miru
siojo plieno karaliaus Andrew 
Carnegie fondo. Rezoliucijų 
komitetui liko įsakyta paragin
ti visas darbininkų unijas ir 
kitokias organizacijas reika
lauti teisėjo Tafto pašalinimo.

Du įnešimai dėl instrukcijų 
Sociaflistų partlijds delegatams 
internacionaibpiame socialistų 
kongrese, kuris įvyko Ham
burge, sukėlė didelių ginčų ir 
tapo atiduotas rezoliucijų ko
misijai. y

Pirmas įnešimas siūlo įsa
kyti delegatams tais uoli už 
sąjungą viso pasaulio socialis
tų ir darbininkų unijų. Ant
ras įnešimas siūlo delegatams 
įsakyti remti už sujungimą 
tūlomis sąlygomis visų socia
listų organizacijų į vieną in
ternacionalą.

James Oneal iš New Yorko 
remia abu tuos įnešimus, bet 
Milwaukee mayoras Hoaii 
jiems priešinasi. Jis sako, kad 
Amerikos socialistai turi lai
kytis nuošaliai nuo internacio
nalinių darbininkų ir socialis
tų sąjungų iki Amerikos so
cialistų partija nepataps dide
le pilnai organizuota partija 
šioje šalyje.

Sauks gubernatorly 
konferenciją

'i.............. ilnu ■

Tarsis apie suvienodinimą vai-, 
kų darbo įstatymų.

AURORA, Ilk, gegužės 20.— 
Darbo eekretorius James J. 
Davis paskelbė, kad visi Jungt. 
Valstijų gubernatoriai bus pa
kviesti į konferenciją birželio 
24 d., tyfooseheart, III. Visi gu
bernatoriai bus kviečiami daly
vauti asmeniniai ir taipjau 
prisiųsti po du delegatus.

Tos gubernatorių konferen
cijos tikslas bus apsvarstyti 
vaikų darbą ir suvienodinti, 
visų valstijų įstatymus apie 
vaikų darbą ir tokius suvieno
dintus įstatyriius pravesti, kur 
įstatymų apie vaikų darbą dar 
uėpravėšta.

Priimti vienodus vaikų dar
bo įstatymus visose valstijose 
rupinamąsi dėl to, kad augš- 
čialisias teismas pripažino ne- 
konstituciniais federalinius y^i 
kų darbo įstatymus.

Iš Lietuvos gelžkeliešiy 
gyvenimo

Kaunas, 29—IV. [“N—nų” 
kor.] — Kauno Plačiųjų Gelž- 
kelių dirbtuvių darbininkai ne
senai buvo įteikę Gelžkelių 
Valdybai reikalavimus duoti 
jiems brangenybės priedo, at
sižiūrint kainų kilimo, ir vai
kų priedo po 15 litų kiekvie
nam nepilnamečiui vaikui, iš
mokant [tuoš priedus nuo š. 
m. 1 d. sausio.

Ilgai į tuos gelžkeliečių rei
kalavimus nebuvo jokio atsa
kymo. Tik šiomis dienomis 
jau tapo paskelbta, kad Minis- 
terių Kabinetas nutaręs duoti 
visiems valstybė® įstaigų tar
nautojams ir darbininkams 
vaikų priedo po 10 litų kiek
vienam vaikui ligi 14 metų 
kas mėnuo nuo š. m. 1 balan
džio. Kitokių jokių priedų nė
ra. —Lietuvos darbininkas.

J. Kubickio išsiuntimas 
sulaikytas.

Kaunas, 29—IV [Musų kor.] 
Kaip buvo rašyta laikraščiuo
se, buvusiojo Seimo “Darbi
ninkų kuopos” (^o'lševikų) 
narys ir dabar vėl jų išstaty
tas į busiantį Seimą formuo
ju kandidatu Jonas Kubickas, 
Ęauno Komendanto nuspren
dimu turėjo būt išsiųstas už 
demorkacijos linijos.

Dabar tenka patirti, kad tas 
Komendanto nuosprendis ne
įvykinta užprotestavus tremia
mojo žmonai ir jo draugams 
“kuopininkams.” Išsiunčiant 
Kubickį iš Kauno, jo žmona 
nuėjusi pas bolševikų Konsu
lą Lietuvoje, ir protestuoda
ma prieš jos vyro išsiuntimą 
“želigovskijon” reikalavo, kad 
butų išsiųstas į Rusiją. Rusų 
konsulas tuo reikalu kreipėsi 
į Liętuvos valdžią ir Kubickio 
išsiuntimas už demofkacijos 
linijos tapo sulaikytas. Paten
kinant jo paties norą, jis bus 
išsiųstas Rusijon.

Lietuvos darbininkas.

Ar Greit Galės Jusi] Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

Galima sužinot ar paskubint. *
Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 

ingaliojimą nuo visų laivų kompanijų peržiurė- 
ti jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus 
priežastis, kode! taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.

Tas gal priskubins atvažiavimą Amerikon 
daugelio žmonių.

Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties į Naujienų Laivakorčių 
Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var- 
dą, pavardę, antrašą/laivų kompanijos vardą ir 
laivakortės numerį. Musų atstovas sugrįžęs iŠ 
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir 
kaip tą galima pagreitinti.

Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant 
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur
sijos vedėjo priežiūra.

Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos bir- 
želio-June 20 dieną. Pasiteiravimai apie giminių 
neatvažiavimą ištyrimui Lietuvoje bus priima- 

' mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Tauragė.
Amerikos lietuvių b-vė “Rū

bas” su žem. ūkio ministeri
ja veda derybas dėl gavimo 
netoli miesto 20 ha. žemės, ka
me norima užvesti linų ūkis. 
Steigiant linų apdirbimo fab
riką, norima gauti ir sava ža
lia medžiaga. Esą Lietuvoj 
linai netinkamai išauginami, 
tai b-vė norėtų užvesti racio
nalų linų auginimą.

’ —B-vė “Rūbas” neužilgo 
Tauragėje atidaro gatavų rūbų 
krautuvę.

Nepasirašys prohibicijos 
vykinimo įstatymų 

atšaukimo.

NEW YORK, gegužės 20. — 
Viename bankete kalbėdamas 
gubernatorius Smith davė su
prasti, kad jis nepasirašys po 
valstijos legislaturos [priimtą
ja rezoliucija, kuriąja atšaukia
ma valstijos prohibicijos vyki
nimo įstatymai. 

» I

Nesenai prezidentas Hardin- 
gas pabarė New Yorko valsti
ją už tų įstatymų atšaukimą ir 
pareiškė, kakd nė viena vals
tija negali priešintis federali- 
nei konstitucijai.

Nutroško nuo gaso.

CHICAGO. — Verdančiam 
vandeniui užgesinus gasą, nu
troško Wm. Howard, 39 m., 
5135 Lavvlor Avė.

Nusižudė dėl kanarkos.

ROCK IS'LAND, III., geg. 20. 
— J)el to, kad jos mėgiama 
kanarka numirė, Bertha Van 
Develde, 17 m., prisigirdė sa
vo tėvo šuliny.

ŠIANDIE — veikiausia lie
tus; maža permaina tempera
tūroje.

Saulė teka 5:20 vai., leidžia
si 8:07 vai. Mėnuo leidžiasi 
12:04 vai. nakty.
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Plėšikų kompanijos I 
suėmimas.

Pavasariui auštant Akmenės 
apylinkėje Mažeikių apskrities 
prasidėjo uolus svirnų tuštini- 
mas. Kas savaitė kur nors bent 
po vieną svirną patuštindavo. 
Praplešiama 
įlenda ma 
kraustoma, 
mėsa, kitur 
patalinės ir 
pu laiku taip apvogta apie ,1Q 
—12 svirnų. Apvogtieji paai
manuoja, pabėginėja, paieško, 
bet nieko nesuranda. “Kompa
nijai” vyksta kuogeriausiai. 
Bet visa pasauly turi galą; pri-f 
ėjo galas ir “kompanijos” pa- 
sisekimuji. Paskutiniomis die

nomis “kompanija” įlindo į 
tūlo ūkininko svirną Šapnagių 
kaime. Kadangi tas ūkininkas 
svečius pajuto, tai jie turėjo 
iš svirno pasitraukti ir nesus
kubo nieko kito beišnešti, kaip 
tik šautuvą. Tas tat šautuvas 
ir išdavė visą “kompaniją”] 
Minėtasai ūkininkas tą šautuvą 
buvo pasiskolinęs iš savo kai
myno. Plėšikai jį pavogę pra
dėjo vienam kitam siūlyti pirk
ti ir pakliuvo tam, kurs tą šau
tuvą pažino ir žinojo, kad jis 
iš jo pažįstamo ūkininko svir
no pavogtas. žinoma, kiek 
pardavėjas prašė, tiek šis suti
ko mokėti, bet, pasikvietęs mi
liciją ir pardavėjį suareštavo. 
Pardavėjas, matydamas, kad 
įkliuvo, manydamas, kad 
“kompanijoje” bus linksmiau, 
negu vienam, išpasakojo visus 
savo sėbrus — draugus, pas 
kuriuos padarius kratą, atras
ta daug pavogtų daiktų ir dra
bužių. Daug nuskriaustųjų sa
vo daiktus pripažino. Balan
džio 8 dieną visa ta “kompa
nija” buvo atvaryta į Akme
nę. čia, kiek pasilsėjus, išva
ryti į apskr. kalėjimą. Pasiro
do — ji susidedu iš 8 žmonių: 
1 žydas, 6 burliokai — senti
kiai ir 1 burliokė-sentikė. Visi 
jie gyvena arba Klykuolių 
miestely, arba netoli nuo Kly
kuolių. —Karpa.

šiaudinis stogas, 
patenka, 

išnešta 
kitur

ir, kas
Vienur 

drabužiai, 
net javai. Trum-

Vasariniai mokyto
jams kursai.

i švietimo Mir^siterijos žinio
mis, Žemes Ūkio draugija, su
si tamsi su švietimp ir ž. U. ir 
V. T. Ministerijomis^ rengia 
ateinančią vasarą, nuo birže
lio 1 d. iki spalių mėn. 1 d., 
pradžios mokyklų mokytojams 
žemės ūkio kursus Kaune ir 
Dotnuvoje. Į kurjsus mainoma 
priimti nedaugiau, kaip 30 
žmonių.

2) Be šių kursų ateinančią 
vasarą viena Švietimo Ministe
rija rengia Mariampoles mo
kytojų seminarijos 6 savaičių 
pedagoginius kursus, į kuriuos 
bus priimami kandidatai ii* 
kandidates, baigę vidurinę mo
kyklą, arba bent 4 gimnazijos
klasės. Baigusieji kursus ga

lės mokytojauti pradžios mo
kyklose. Šiuose kursuose nori
ma priuroŠti pradžios mokyk
loms daugiau mokytojų. Taip 
pat švietimo ministerija dar 
rengia pradžios mokyklų mo
kytojams vasarinius kursus 
Palangoje ir pedagoginius ran
kų darbo kursus Kėdainiuose.

3) Be to, yra pasiryžusios 
rengti pavasarinius pradžios 
mokyklų mokytojams kursus 
šios organizacijos: a) Lietuvių 
Mokytojų Profesinė Sąjunga— 
Kėdainiuose ir Telšiuose, b) 
Šiaulių apskrities valdyba — 
Šiauliuose, c) Trakų apskrities 
valdyba — Aukštadvary, 
Mariampoles apskrities 
ba — Mariampolėj, e) 
vių katalikų mokytojų 
ga — Kėdainiuose, g) 
les” draugija

d) 
valdy- 
Lietu- 
sąjun- 
“Sau- 
ir h) 

Žyd y Reikalų M-ja žydų pra
džios mokytojams 
Kaune.

Kurioms šių organizacijų 
bus leista regti kursai, tuo tar
pu dar nenutarta.

b) Vidutinių ir Aukštesniųjų 
mokyklų ^mokytojams, švieti- 

sų rengimo tikslas yra subend
rinti muzikos ir dainavimo

Kėdainiuose, 
Kaune

taip pat

kuri sekantiems■ progitymą, , .. 
mokslo metams bus įvesta į 
visas vidurines bei aukštesnią
sias mokyklas ir supažindinti 
mokytojus 

muzikos 
mis. Šių 
mo M->ja 
Žilevičių.
zikos Mokyklos rūmuose.
mo M-jos Meno skyriaus pa
stangomis, yra rengiama Kau- 

šią vasarą, nuo liepos men. 
d., muzikos kursai, šių kur-

su naujausiomis 
mokymo priemone- 
kursų vedėju Švieti- 

paskyrė muziką p. J. 
Jų pamokos eis Mu-

ne
17

Kapų vagis.
Šaukėnai (Šiaulių apskr.) — 
Šių metų kovo 27 d. Šaukė

nų miliciją suėmė kapų vagį 
Antaną Kensminą, kuris keli 

mėnesiai kaip buvo apsigyve
nęs Šaukėnuose ir mokėjo “vis
ką”: mašinas taisyti, stogus 
dengti, iškabas rašyti, kros
nis mūryti, pirkliauti. Ir pati
ko jam prekyba švinu. Drąsos 
užtektinai turėdamas, jis tam
sią naktį su įrankiais ir mai
šu keliavo į kapus ir be dide
lio vargo laužė, draskė nuo 
kryžių Dievo mukas, švinines 
lenteles ir krovė ąau į maišą, 
o namo parėjęs katilėlyje vis
ką sutirpindavo. Darbas gerai 
apsimokėdavo, nes sutirpyto

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 20 d. Todėl 
kurie norite turėti smagių 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

švino gabalai Kurjeriuose rio-, 
riai buvo perkami. Tokiu bu- 
du “meistras” prekybos reika
lais atsilankė Šaukėnų, Kur- 
tavėnų, Užvenčio ir Vaiguvos 
kapuose ir visur turėjo pilną 
pasisekimą. Vien Šaukėnų ka
puose jis apiplėšė apie 70 kry
žių. Vėliau 'tardymas parodė, 
kad jisai suliejęs 23 Švino ga
balus, kurie bendrai svėrė 7 
pudus 15 svarų. Tą šviną jis 
pardavęs Kuršėnuose žydui 
puodžiui ir gavęs su viršum 
du šimtu litų. [“L-va”)].

Tauragė. — Apskrities savi
valdybės žemės ūkio skjrius 
įsteigė Tauragėj ir Adakave 
veislinių kiaulių krėkinimo 
punktus. Kiaulės yra jofrkši- 
rų veislės.

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

MAJESTIC
rlTHEATRE.W

Monroe gat arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tais- 
sai). Šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmųd. ir šventes. O Didėli komediniai aktai ir 
9 krut paveikslai. , 
“kur gauni pilną pinigų vartą."

Bridgeporto

LIETUVA

S. S. STOCKHOLM KELIONfiJE 
Į NEW Y0RK4.

Laivas Stockholm,JSwedish Ameri
can Line, išplaukė Iš Gothenburg į 
New Yprką, su 7^48 pasažieriais, iš 
Skandinavijos irkitų Pabaltes valsti
jų. Jis atplauks j New Yorką ge
gužės - 22 d. ir išplauks atgal j Euro
pą gegužės 29 d.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KKEIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS)

ANT NAUDOS. |

S. L. FABIONAS CO

PINIGAI
19 

West Pullmano 

Lietuvon

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

West Pullmaniečiams ir

NAUJIENAS
3210 S*. HateM St., [
Tel. Boulevard 9663. j

\>»»» . ......... i...........  t

Vienybes Agentūra
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

Vienybės Agentūrą.
VIENYBĖ parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parū
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Amerikon.
VIENYBĖ prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir 
suteiks reikalingų patarnavimų kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; par
duoda Čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramomis Lietuvoje.

Reikalauk Vienybės Kelionės Knygelės, kurioje rasite aprašyta 
kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi
mines iš Lietuvos.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI

— Adresuokite —

VIENYBĖ, 7
193 Gran<£Street, Brooklyn, N. Y.

k—........... . .. ...
- —...— ' ■ 1 .......

TELEGRAMAS

kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 528 W. 120-th 
St., West Pullman, UI. 
Pinigai nueiria Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 528 
W. 120-th St., West Pul
lman, m.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas viguose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padarą kon
traktui ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mų ir blznią, ar užtraukiant mor- 
gižius.

Vakarais Ud 8 vak

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

K. GUGIS
ADVOKATAS

» Miesto ofisai i
127 N, Dearborn St., Room 1111-18 

Tel. Central 4411. Vai. nUo 9-6
Gyvenimo, rietą:

■ 3323 So., Halsted St 
Valandos: nuo’ 6 iki 8 ▼. v. kiek-

Jonava.
Skarulių kaime prieš pat 

Velykas sudegė vienas ūkinin
kas mažažemis I. Cvilikas. Iš
tikęs vidurnaktį gaisras sunai
kino visą jo turtą: trobas, gy
vulius ir padarus. Nors trobe
siai buvo apdrausti privdrsti- 
nu 1>ii<Jli vaistyk,, aptlrautiiino 
įstaigoj, padegėlis ne labai' ti
kėjosi gauti atlyginimą. Grei
tu laiku ir visai dėl jo netikė
tai atvažiavo tos įstaigos val
dininkas ir išmokėjo apie 800 
lity.

Po šiam įvykiui vietiniai ūki
ninkai susidomėjo apsidraudi
mu nift> ugnies ir tarp savęs 
pradėjo kalbėtis, kad priversti
nas valstybinis nuo 
draudimasis ūkininkams 
labai geistinas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieny Pinigu 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 paėmėju parašais.

J. Kaminskas

51502 —— J. Visockis
51507
51508 — S. Marauskienė
51509 — E. Dervinskienė
51513 — P. Gataveckas
51515 — P. Kezelis
51517
51518

M. Gatavinas

ugnies 
yra 

[L-va].

CUNARD
Lietuvon per 10 diBiiu

Vienatinis vandenin kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnln- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

I (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavų (3čia kl. 106.50) sai ekstra*

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant | 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivių. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

Pinigus gavo: 
16967 — A. Lazutka
16969 - M. Čičinską
16970 — J.. Jariackas 
16973 — J. Grimaila ■ 
16976 — E. Lopato 
16990 — J. Padgurskis 
16995 — P. Butienė 
16999
17006 — Z. Miltinienė
17008 — P. Jonušienė
17009 — O. Bekiezienė 
17013 — R. Lizdienė 
17015 — A. Naulys 
17028 — E. Bilevičienė 
17050 — J. Kasiulis 
17052 — A. Maiirušienė
17063 — J. Pūkis
17064 — O. Spokauskienė 
17068 — B. Tamdšaitis 
17093 — G. Krasauskaitė 
17096 — U. Liekaitė 
17113 — K. Tamošiūnui 
17119 — J. Sinkevičienė 
17139 — O. Sadidrienė 
17181 — K. Kleižienė 
17191 — A. Pareika 
17197 — A. Sinkevičius 
17255 — B. Raugaitė 
51164 — J. Sokienė 
51192 — E. Antanavičiene 
51444 — P. Bendžius 
51447 — T. Jokųbauskis 
51478 — J. Ašmutis 
51483 — V. Vazninienė 
51488 — P. Balsis
51495 — J. Maskoliūnas
51496 — P. Stankūnas
51497 — P. Dirže

— K. Songaila
— B. Rimožiuvienė 

51511 — V. Pocevičius 
51520 — A. Kviedarienė
51522 — J. Kvalyta
51523 — I. žiniauskas
51524 — I. Butiškis 
51527 —' O. Ramanauskienė 
51528-227 — R. šliupas 
51530 — P. Vitas
51532 — A. Valuntiepė
51533 — J. Majionlš
51540 —
51541 — 
75297 t——
75300 — M. Valantinaitei 
75303-32 ——• V. Januška 
85303 — L. Viežiavičius 
85309 -— S. Bižionas 
85310
85811 — A. Petronaitienė 
85816 
85328 
95193 — J. Stalnonytė
95204 — B. Petkienė 
95206 — Z. Sodintai te
95214 —— Z. Lemežiene
95215 — J. Barškėtas 
95226 — B. Tupikieriė 
95227 
4889 
4845

A. Saihoška
O. Samoškienė
V. Antanavičienė

J. Brazdeikis

J. Mocekis
L. Butrimas

U. Baranauskienė 
'P. Ručinskas 
J. Kaščiokas

CUNARD LINE
140 N. Dearbom Stn Chicago, Iii.

■ .. .................*

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Didžiausis nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 
šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame par 
šauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai raštai 
musų geriausių rašytojų. ---- eilSraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.

Tįlegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą apštį be ka
mantinėjimo jo sąžinės — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pąkilti ir pilniau apšviėtos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo numerio^ kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN.

*

Roselaridiečiams ir ken- 

.singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų i Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 288 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie

tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St Ken- 
sington.

Pinigai
Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN-

“TELEGRAMAS’’
666 West 181h Street, Chicago, III.

P; S. Telegramas taipgi yra gaunamas i Chicagoje ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS 
NUMERIS 5 CENTAI.

...........................  Į............................   “...    ,....................   ■....... . —...

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuvės. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacljc Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

DR. H. A.BROAD ■■ 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) Jr MotėDI Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State* gat. 
Ofiso valandos: Nuo 8 Iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Bustą Telefonas 
Armitage 3269

Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Numažinta kaina rūbai
_ Pasididinus musų bizniui, mes ga 

lime sumažinti savo uždarbį. Jut 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums save 
tavorus pigiau. Mes turime pilni 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie4 
ros 84 iki , 48. vėliausių stylių. 1 ir 
2 kripių siutai, $13.50, $18.50, $22.50į 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 it 
$47.60. Whipcord; Cranenette & Gal 
hardines rainproof kautai, $20, $22.50 
Ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
>17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14tlį 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St. i 

Atdara kasdien, nuo vai. ryto ibi 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedaliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

JOBUNf KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Learitt Si.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. , Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel..* Hyde Park
į——------------------------------------------ - ■>'

■—1 tLA-MĮ ■

V. W. RUTKAUSKAS
29 So. La Šalie St. Room 530

Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Ckicaro

' Tel. Yards 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 ▼ai,

1 J. P. WAITCHES * 
LAWYER Lietavys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
• 127 N. Dearbom St, 
Telephone Rųndolph 5584 

Vakarais: 10736 8. Wabksb Ate. 
Tel.: Pullman 6877.c___________________ y

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATPTG 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Ar., 461 N. Halsted Aą 
Telephone Haymarket 1018 ,



PADĖKOS ŽODIS

KORESPONDENCIJOS

AmerikosDrg. E. V. Debs’o prakalba

savo

New

AUPUS ŽMOGUS Telefonai!

taupo ir

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

5208 W. Harrison SU

TeJ. Canal 6222

Kampas 18 ir Halsted Si

Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 ii •s

atsišaukiu į jus/kad jus pri 
sidėtute prie Socialistų Parti-

3113 South 
Halsted St.

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

rankomis 
jie nieko

Valandos! nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 6:80 ild 7:80 vakare, ir

J<ad jie patys 
su socialistai 

socialistus ka- 
Bendrų fron-

Vardas
Gatvė ar R. f. d,
Miestas ........... ...

Valstija

tai rusai 
su ne- 

po pra-

Turtas 
$14,000,000

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

liet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
Jedėliomis nuo 10 valan-

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.

10929 S. State St.
Chicago, III.

Malonėkite at- 
kitas

8826 So. Halsted Stn Chicago, III.

Baigus!
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penri" 

silvanijoa 
hospitali- 

se. Pasek* 
mingai pa* 

tarnauja 
prie gim
dymo1. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ifl 
merginoms*

Tel. Pullman 6482

A.SHUSHO 
AKUŠERIU

klausimo 
priešinosi karui 
socialistui / vadas

Tai gy- 

i. Kompanija atsi
tikto biznio pape- 

adaro naują nustatymą aug- 
desos, važinėjimą viena kle- 

Tas galima padaryti

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 
Tel Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
Chicago i

—Jus mums siūlot sudary
ti “darbininkų Valdžių” su to
kiomis partijomis, kuriom 
darbininkų reikalai visai sveti
mi: Darbo Federacija Seime 
balsavo 10 valandų darbo die-

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 6062

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 PJd. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

Drg. E. V. Debsas kalbėjo 
visų valandų laiko. Aš čia pa
daviau tik porų ištraukų iš jo 
prakalbos, taip kad skaityto
jas nors dalinai susipažintų su 
turiniu.

Po prakalbos d. Debsų suti
ko ‘^Pasaulio Karo Veteranų” 
Draugijos nariai ir “Jaunųjų 
Socialistų Lygos” draugai. Jie 
visi kuo širdingiausiai sveiki
no ir linkėjo jam kuo ilgiau
sio amžiaus ir atsiekimo savo 
idealo. —Kazys.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų
OFISO VALANDOSi 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po 
vakaro.

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So., Ashland Avė., 2 lubos

nu-
katorgos

SILIA. nariai Visados ’ įgyvai 
atsiliepia į savo brolių šauks
mų iš užjūrio. Lietuvos įstai
gos ne kartų yra gavusios pa
galbos iš Susivienijimo, taip iš 
jo Seimų, taip ir iš kuopų.

Pirm poros sųvaičių L. M. 
G. Komitetas išsiuntinėjo sa
vo atsišaukimus visoms SLA. 
kuopoms, — ir jau pradėjo 
plaukti aukos Lietuvos našlai
čiams.

Pirmutines aukas prisiuntė: 
SLA. 311 kuopa iš Frankfort 

Heights, III., per p. Antanų 
Radžiūnų, P. O. Box 146 $7.50

Vll-tasis SILA. Apskritys, per 
Simonų 
Avė

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

26 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

Tel. Austin 0787

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

žmonių, kurie nori pamatyti mū
šio laukus Francijoje, Shakes- 
peare šalį, Skandinaviją, šalį vi
durnakčio saulės, ir tt. Tai gy
venimo proga! Bet tai yra dau
giau negu tas. 
stoja ant C 
dės, 
Štos
sa pamatą. Tas galima padaryti 
su mažu pelnu, kuris yra musų 
patvirtintas ir ka mes manome 
daryti ir tolimesniuose prospek
tuose. Jus surasite tame daug 
žingeidumo. /

Boston — Gothenburg 
$138

j vieną pusę $75 
Susijungia su 

Christiania, Stockholmu, Helsing- 
forsu, Danzigu, Riga, 

Copenhagenu

Reguliariai taupo ir 
investina išinintingai

Kapitalas ir perviršius

51,250,000.00

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė,
arti 47-tos gatvės

Paskelbia, kad prirengimai dabar yra daromi 
mėnesinių važinėjimų

$110 Į EUROPĄ IR ATGAL

niui^ prisiėjo kalbėti ir rusiš- f dėlto, kad butų nesutikę karo 
klausimu, bet odelei įvykusios 
Rusijoj revoliucijos ir “prole
tariato diktatūros1 
Socialistai 
Franci jos 
Jaures, žuvo delei savo opozi
cijos karui. O jo nusistatymas 
— tai nusistatymas Francijos 
Socialistų Partijos 
socialistų vadas, drg. V. Debs, 
kalėjime sėdėjo už savo pažiū
ras linkui karo. O jo nusista
tymas tai buvo nusistatymas 
Socialistų Partijos, kurių jus 
apardėt. Ir nežiūrint to, jus ir 
po šiai 
šmeižiat

AKUŠERKA
3191 So. Halsted St, kampas 81 gali 

Telefonas Yards 1119

Dr. Maurice Kabo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto-, 1 Ud 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniaia nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Canal 0267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 ild 9 vakare

Paukštį, 39 Hillside 
E.dwardsville, Pa. $25.00 

Viso ........ $32.50
Ačiū Jums, prakilnios šir

dies Broliai ir Sesės, kad ne- 
pamtrštate nelaimingųjų Lie
tuvos našlaičių!

Liet. Mot. Globas Komiteto 
Centro Valdybos Narės.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
6 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1906 So. Halsted St. 
^Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 ild 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Boston — Southampton

$110

Tel. Lafayette 4228
Plivnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vieadua 
patarnauju kuogeriausiaL

M. Yuška,
8228 W. 38th St., Chicago. m.

į Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz 

| BANIS

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 

| tarnauju prie 
I gimdymo kiek- 
viename atsitiki- 
[me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER

Maspeth, L. I., N. Y.— 
K. Bieliniui baigiant 
maršrutų po Suvienytas 
stijas ir iškelaujant per 
Yorkų Lietuvon, Brooklyno 
draugai stengiasi juo geriau
sia naudotis taja proga, kad 
vietos žmonės galėtų vėl iš
girsti d. K. Bielinio prakalbų. 
Gegužio 13 d. d. K. Bielinis 
kalbėjo Maspethe, Brooklyno 
prielmiesty, Glinton Parke. Į 
prakalbas atsilankei žmonių 
tiek, kad kaip dėl tos koloni
jos, tai net netikėtai daug. 
Publika buvo maišyta, lietu
vių ir rusų, todėl d. K. Bieli-

dienai tuos žmones 
ir purvais drabstot.

Kitų užmetimų tas ponas 
Abakas daro, kad socialistai 
nenorį “bendro fronto” ir at
sisakę sudaryti Lietuvoje “dar
bininkų valdžių.” Už Šitų už
metimų draugas Bielinis itų 
ponų taip suteriojo, kad dau
giau nedrįso nei atsistoti. K. 
Bielinis sako:

Telephone Yards 5682

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St, 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki U ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., i nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

M^DR. HERZMAN^B
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

i Dienomis: Canal 
8110 arba 0876

Naktį Drexel 960 
Boulevard 4186

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Gegužio 15 d. drg. E. V. 
Debs’as kalbėjo 2000 publikai 
Lyric teatre. Jis yra Vienas 
mylimiausių Amerikos žmo
nių. Kai d. E. V. Debsas pa
sirodė ant pagrindų, publika 
visa sustojo, ir plojo delnais 
be paliovos apie penktas mi
nutes. Čia tuojau buvo atneš
ta gėlių vainikų ir keletas bu
kietų įteikta d. Debsui. Maža 
mergaitė baltai aprėdyta užki
šo raudonų rožę Debsui už at
lapo. Čia vėl kilo ilgos ir triuk
šmingos ovacijos. Kai d. G. H. 
GoebeI, iš Newarko, N. J.> pri
statę mylimų j į senelį kalbėti, 
visa publika vėl sustojo ant 
kojų; muzika griežia, o mi
nia su dideliausiu intuziazmu 
ploja ir ploja, kitas net iki 
ašarų susijaudinęs, susigriaus 
dinęs iš džiaugsmo. Sunku 
apsakyti ar kur nors taip karš
tai ir su tokia meile d. E. V. 
Debsas buvo sutiktas, kaip 
kad čia buvo. Man neteko ma
tyti, kad nors vienas asmuo, 
ar geriausias artistas taip bu
tų kur nors sutiktas buvęs 
kaip čia sutiko baltimoriečiai 
pasaulio socialistų veteranų d. 
E. V. Debsų. Publikoj matėsi 
daug žilagalvių senučių, daug 
vietos inteligentijos, ir kaip 
kad vietos laikraščio korespon
dentas sako, buvo dalis stu
dentų iš “Goucher College,” ir 
“John Hopkins University,” 
kurie irgi reiškė tų pačių pa
garbų d. Debsui.

Pradėjus Debsui savo kal
bų, vienų kitų sakinį tarus su 
nepaprastai gyvu ir linksmoj 
umoru, jau publika buvo pa
gauta taip, kad po kiekvienam 
posakiui tęsėsi ilgi ir triukš
mingi aplodismentai. Žiūrint 

į d. Dėbso artizmų, į jo gabu
mus, dailumų kalbos, taip ir 
pamiršti, kad tai kalba žilas, 
arti 70 metų senelis. Jis kal
bėdamas tarsi piešia pasaulį 
paveikslais, piešia žiauraus 
kapitalizimo režimų ir rodo 
publikai, vyniodamas rankom 
tų žiaurų vaizdų, kurio ji iki 
šiol neįstengė suprasti, nors jis I 
jų per amžius slėgė ir slegia. I 
•Drg. Debsas sako: Daugelis 

žmonių, kurie stovėjo už pa
saulinį karų, patys tame kare 
nebuvo. Aš buvau priešingas 
karui, ir jie mane po prievar
ta paėmė. Kų, — aš manau, 
kad turiu teisės gauti bonų? 
(Juokas ir aplodismentai). Iš 
manęs atėmė pilietybę, bet aš 
esu čia prieš jus šiandie su 
savo principais. Aš geriau su
tinku neteikti pilietybės, negu i 
išsižadėti savo principų ir idė
jos. Aš myliu savo šalį. Ir aš 
myliu taip labai, kad noriu, 
idant žmonės patys demokrati
niu budu valdytųsi. Aš stoviu 
taip, kaip Woodrow Wilsonas | 
stovėjo pirmiau, penkias sa- i 
vaites prieš musų šalies įsivė
limų į karų. Jis savo nuomo
nę atmainė. Aš ne. Jis buvo 
išrinktas šalies prezidentu. Aš|| 
už tokį pat darbų buvau 
siųstas į Atlantikos 
kalėjimų.

Daifodninkaji savo 
sutveria viskų, bei 
neturi. J. D. Rockefelleris gau
na kų jus pagaminai. Jus gau
nat kų jis pagamina. Jus pa
gaminai Viskų, ir jis gauna 
viskų. Jis negamina nieko, ir 
jus negauna t nieko (Juokas 
ir aplodismentai). Bet jus 
balsuoja t už jo partijas, ku
rios palaiko šių kapitalistų 
tvarkų. Socialistų 'Partija 'yra 
jūsų partija, ir jus reikalas 
yra prisidėti prie jos. Jūsų 
uždavinys yra organizuotis į 
darbo unijas, taip kad vienoj 
pusėj butų kup tvirčiausia 
ekonominės Organizacijos jė

ga, o antrdj pušėj politinės or
ganizacijos iega. Tatai aš ir

DR. S. RIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2261 W. 22nd StM kampas 
Leavitt St.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 16-12

nų; Valstiečių Sųjunga nėra 
jokia darbininkų organizaci
ja. Ir nežiūrint to, jus siūlote 
su tomis partijomis sudaryti 
bendrų frontų!

Apie “bendrų frontų,” kurį 
siūlo Rusijos bolševikai, d. K. 
Bielinis atsakė, 
bendro fronto 
nenori, nes jie 
Įėjimuose pūdo.
tų bolševikai padarė su Turki
jos Kernai Pašų, kuris žudo 
darbininkus ir slopina darbi
ninkų judėjimų; jie daro ben
drų frontų su užsienio buržu
azija šliaužiodami ant pilvų 

prieš juos ir prašydami trijų 
bilionų dolerių paskolos; jie 
sudarė bendrų frontų su Itali
jos karalium ir t. t. ir t. t.

Albakas sėdėjo kaip vėžys 
paraudęs ir daugiau nedrįso 
pasikelti, nors pirmininkas dar 
ir siūlė jam kalbėti. Darė ir 
daugiau tokių užmetimų, nes 
davė jam kalbėti kiek tik jis 
norėjo, bet pritarėjų jis visai 
neturėjo, išskiriant “jo” mo
ters, kurių jis buvo atsivedęs.

Aukų Lietuvos Socialdemok
ratams surinkta $10.60.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM .Chicago, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Dg. K. Bielinio prakalba 
Maspethe

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

. Phone Canal 0257

Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St„ Chicago, IU.

0
cai d. K. Bielinis 
įe Lietuvos darbi- 
iėtį, o rusiškai — 
ų. Kuomet 

Rusijų, 
et išsižioję, 
itidumu ir 
jai pasakojo rengė
jams, kad jie dar tokio kalbė
tojo nėra girdėję iš savo tar

po, kad taip' vaizdingai butų 
atpasakojęs Rusijos padėtį. Po 
prakalbų buvo leista statyti 
klausimus, bet su klausimais 
pasirodė tik vienas komunistų 
“spykeris” Abakas, kuris vėl 
bandė “kritikuoti” d. K. Bie- 
linį. Iš karto stengės nuduoti 
labai “rimtų”,' bet kai d. K. 
Bielinis pastebėjo, kad pirmų 
kartų janl tenka turėti tokį 
oponentų, kad taip rimtai už
silaikytų, tuomet Abakas jau 
parodė, kad ir jis turi to na- 
chalistiškufmo kaip ir visi ki
ti komunistai. Čionai noriu 
pažymėti keletu tokių užmeti
mų, kuriuos tas ponas darė 
socialistams, ir kaip d. K. Bie
linis juos atrėmė.

Kaip paprastai, komunistai 
daro užmetimus. socialistams, 
kad pastarieji rėmę pasaulinį 
karų, o komunistai priešinęsi. 
Drg. K. Bielinis atsako, kad 
karui kilus ir laike karo ko
munistų dar nei nebuvo, ir 
jeigu kalti socialistai, kad ka
rų rėmę, tai lygiai kalti ir da
bartiniai komunistai, -nes ir 
jie tuomet z buvo socialistai. 
Bet komunistai atsirado ir 
suskaldė socialistų partijas ne

j vieną pusę $65 
Susijungia su 

Londonu, Liverpoliu, Le Havre 
VIRŠ MINĖTOS KAINOS ĮSKAITOMOS Už GELŽKELĮ IKI VIETŲ 

Į* ŠIAURĘ TAIP TOLI KAIP STOCKHOLMAS.
Kompanija pienuoja pervežimo pasažierių apie du tūkstančiu kas me

nesį. Darykit savo keliones planus dabar ateinančiam sezonui.
Pasažierių gyVast|s bus apsaugotos per 
EVER-WARM SAFETY-SUITS 

kurie apsaugoja nuo paskendimo ir peršalimo 
A round trip (kelionei Europon ir 
atgal), su visomis išalidomis ant 

• laivo, su ne daugiau išlaidu vaka- 
cijoms kaip čia namie! Kad užga- 
ganedinus kiekvieną reikalavimą 
šioje šalyje nebrangiam, bet tuo 
pačiu sykiti labai maloniam pasi
važinėjimui Atlantiku, yra pir
mutiniu tikslu Great Northeni 
Steamship Kompanijos. Organi
zuota yra progresyvių biznierių 
vyrų kuri pripažįsta nepaprastą 
Serumą ir pigumą pasivažinėjimo 

luropon. Kompanija dės pastan
gų, kad tūkstančiai inteligentiškų
MES TAIPGI PARODYSIME JUMS KAIP JUS GALITE TAPTI DA 

LIMI-SAVININKU LABIAUSIAI APKALBAMO PLANO
ŠIAIS METAIS

Iškirpkite šį kuponą ir su jūsų vardu ir adresu atsiųskite mums 
A. Wikstr»m 
Information Dep’t • 
Edmund Bldg., Suite 54, 
Boston. Mass.

Aš žingeidauju gauti visas in
formacijas kas link kelionės.

(Pažymėk kryželiu) į vieną 
pusę į abi pusi. 
Angliją 
Franciią 
Vokietiją 
Švediją 
Norvegiją 
Denmark 
Baltijos Provincijas 
Finlandiją 
Rusiją 
Vardas ............................. ..................
Gatvė ar R. f. d................................
Miestas ••••■••
V aisti ja

T«L »OU teturi MtT 
M4I 8.AiUm4Aw 
Kampu 474m tat.

THE

GREAT NORTHERN 
STEAMSHIP COMPANY

(IKORPORUOTA)

BOSTON, MASS.

DR. M. T. STRIKtfLIS
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Ava.

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 , 
Valandos pagal sutartį.

SURPV-

A. Wikstrom
Information Dep’t 
Edmund BIdg., Suite 64, 
Boston, Mass.

Aš žingeidauju tapti partneriu- 
dalininku Great Northern Steam- 
ship Kompanijos 
siųsti man propektus 
smulkmenas.

•••• •••••••*•••• •••n

1
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Pirmadienis, Geg. 21, 1923

Iš Mokslo Srities
Vditar P. Grigaitis

šiltame

Apžvalga

(Bus daugiaus)

pasiųsti Vysku-

Orderiu, pareikalauti iš Kauno

žmones

Jeigu

H

Atsipeikėjo?

(Bus daugiau)
I Redakcijos Atsakymai |

>7

18c 
75a

SOCIALDEMOKRATŲ 
PASISEKIMAS?

KODĖL GALĖJO PASISEKT 
KLERIKALAMS.

visų mums žinomų me- 
geležis visiems labiausiai

Entered m Second ClaM Matter 
March 17th, 1914, at tha Port,Office 
af Chicagoj III., andar tha art pf 
March 2nd< 1879.

O įei
tai jie 
OO už- 
Ledas,
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NAUJIENOS »yra begalės svarbių visuo- 
menės klausimų, kuriuos 

UįkMniaB Daily Nava 
fcwapt Suday by 

tha Lithuanian Nava Pnb. Olų .Ine.
Į reikia' atsidėjus gvildenti, 
I jeigu mes norime, kad musų 
visuomenė bręstų intelektu
aliai, ir kuriais verta pasi
ginčyt. Tuo labiaus reikia 
kreipti į tuos klausimus sa
vo domę dabar, kai beveik 
jau paaiškėjo, jogei Lietu
voje staigių atmainų laukti 
negalima.

Laikas imtis nuosakaus 
žmonių kultūrinimo ir orga
nizavimo darbo..

Koncertas 
pavyko.

Antras p. Juozo Babravi
čiaus koncertas Orkestros 
salėje, Jvykęs pereitą penk
tadienį, pritraukė daugiaus 
publikos. Aną kartą kon
certe buvo apie pusšešto 
šimto žmonių, o dabar galėjo 
būt tūkstantis. Todėl mate
rialiu atžvilgiu šis rengi
mas buvo gana pasekmin
gas.

Po pirmojo koncerto kai 
kurie kreįvos sąžinės pavy
duoliai tauzijo, kad dėl nė 
labai skaitlingo publikos at
silankymo buvusios • kaltos 
“Naujienos”. O betgi, jei 
publika nebūtų turėjusi pro
gos mėnesis laiko atgal pa
tirti, kad p. Babravičius yra 
tikrai didelis dainininkas, 
tai ir šį kartą vargiai butų 
buvusios geros pasekmės.

Antram rengimui buvo 
paimta daug daugiaus laiko. 
Publikos domė nebuvo jo
kiais kitais dalykais nu
kreipta į šalį. Žmonių ūpas 
buvo padilgintas negražiu 
vieno vietinio anglų laikraš
čio užsipuolimu ant Lietu
vos. Vienok Orkestros salė 
ir šį kartą toli gražu nebu
vo pripildyta.

Iš to matyt, kad “augštojo 
meno” reikalais yra ne taip 
lengva suinteresuot musų 
žmonių minias.

Bet tie, kurie girdėjo pui
kų Babravičiaus balsą, pasa
kys visiems savo pažįsta
miems, kad šitokio daininin
ko paklausyt yra ištiesų di
delis malonumas. Ir skai
čius žmonių, norinčių jį iš
girsti, po šio koncerto bus 
dar didesnis, negu po pirmo- 
I • 

JO-

So. Bostono “Darbininkas” 
gavo iš savo korespondento, iš 
Kauno tokio turinio kablegra- 
mą:

“Pramatomas katalikų lai
mėjimas. Seka socialdemo
kratai.”
šita kablegrama tur-but buvo 

išsiųsta už kokių trijų dienų po 
rinkimų, t. y. kokia viena diena 
ar dviem ankščiaus, negu žino- 
masai Eltos pranešimas.

žinoma, nei “Darbininko” ko
respondentas, nei Elta dar nega
lėjo turėti tikrų žinių, o tiktai 
daro spėjimus. Eltos praneši
mas rodo kad socialdemokratai I 
faktinai atlaikė savo pirmesnią- 
ją vietą Seime. Bet “D.” kores
pondentas w spėja, kad socialde
mokratai laimėjo daugiaus, ne
gu turėjo pirma.

So. Bostono laikraštis, steng
damasis išaiškinti socialdemo
kratų pasisekimą, išreiškia tą 
nuomonę, kad jie paveržę kai 
kurias vietas iš liaudininkų ir 
komunistų, kurių “markė nu
puolė”.

Kalbėdami apie Seimo rinki
mų rezultatus, kuriuos pranešė 
Elta, mes anądien jau nurodė
me, jogei, nežiūrint spėjamo 
krikščionių demokratų atstovų 
skaičiaus padidęjimo, jie visgi 
nelaimėjo pergalės. Geriausia
me jiems atsitikime jie tiktai 
atsigynė nuo pralaimėjimo.

Jeigu klerikalai ir turės šia
me Seime dviem vietom dau
giaus, negu pereitame, tai atvy
kus į Seimą Klaipėdos deputa
tams, jie vėl neteks daugumos. 
Vadinasi, padėtis bus tokia pat, 
kaip pirmam nuolatiniam Sei
me. Ir šitokių bergždžių rezul
tatų klerikalai atsiekė tiktai po 
to, kai jie išbraidė visas purvo 
balas, šmeiždami priešingas par
tijas, išbarstė krūvas pinigų rin
kimų agitacijai ir išmėgino vi
sas valdiško ir religinio teroro 
priemones, šitokiais keliais’lai
mėta “pergalė” yra aršesnis da
lykas, negu pralaimėjimas.

Bet Lietuvos spauda paduota 
faktų, iš kurių matyt, kacbir 
tos “pergales” klerikalai pasiekė 
ne vien savo pajiegomis. Kauno 
“Laisvė” štai ką rašo: <

“Lietuvos Atgimimo Drau
gija, Lietuvos Ūkininkų Są
junga ir Lietuvos žemdirbių 
Sąjunga savo kandidatų są
rašais susidėjo į vieną bloką.” 
Taigi pasirodo, kad krikščio

nys demokratai ėjo į rinkimus, 
susiblokavę su stambiausiąja 
Pažangos partijos organizacija. 
Nors pati Pažanga, rodos, atsi
sakė dėtis su krikščionimis, bet 
žemdirbių’Sąjunga turėjo duoti 
klerikalams bent keletą dešim
čių tūkstančių balsų. Tuomet 
nėra nieko nuostabaus, kad 
krikščionys demokratai; galėjo 
gauti dvejetą atstovų daugiaus.

Vadinasi, ir tas priaugimas, 
kurį pagal Eltos spėjimą gavo 
klerikalai, įvyko (jeigu jos žinia 
yra teisinga) ne ačių krikščio
nių partijos sustiprėjimui, o tik
tai ačių susiblbkavimui su kita 

Amerikos lietuviu spaudai partija.

Mus ima noras pasveikin
ėti So. Bostono “Sandarą”, 

zkad paskutiniame jos nume
ryje jau nebėra tų nerimtų, 
kivirčus keliančių raštų apie 
“Keleivį”, kurių ji tiek daug 
spausdindavo daugiaus kaip 
per pusę metų laiko. Kad 
tik jie daugiaus nesikartotųl

• Laikraščiuose buvo jau daug 
‘ rašyta apie rinkimų agitacijos
• varžymą Lietuvoje, žemiaus 

paduodame oficialinį dokumen
tą, kuris parodo, kaip toli da
bartiniai Lietuvos valdovai ėjo, 
stengdamiesi apgint savo smun
kantį autoritetą.

Kauno spaudoje tapo paskelb
tas šitoks raštas:

I ■ /

“Vyriausioji Rinkimų Ko
misija, peržiūrėjusi paduotus 
jai skundus dėl priešrenka- 
mosios agitacijos varžymo, 
nutarė;

“1. Soc.-Demokratų Parti
jos Centro Komiteto ir Vals
tiečių - Liaudininkų Sąjun
gos skundais, kuriuose buvo 
nurodyta, kad vietos milicija 
ir karo komendantai varžo 
agitaciją, remdamiesi Kariuo
menės Vado įsakymu, — su
sinešti su Generaliu Stabu ir 
p. Kariuomenės Vadu. — Iš 
Generalio štabo gautas atsar 
kymas, kurio nuorąšai suteik
ti užinteresuotoms partijoms.

I “2. Valstiečių Liaudininkų 
Į Sąjungos skundu dėl kunigų 

pamokslų — 
po nuožiūrai

į ? Iį : ■:

“8. Kandidatų sąrašo Nr. 9 
skundu, kad iš jų paimti pa
sai, 
Miesto Viršininko žinių.

“4. V. Liaudininkų Sąjun
gos skundu dėl žvalgybininkų 
neteisėtų darbų — susinešti 
su Generaliu štabu.

t

“5. Lenkų Centralinio Rin-
• kimų Komiteto skundu dėl 

varžymo susirinkimų lenkų 
kaiba Pasvalio valsčiuje, — 
pranešti Vidaus Reikalų Mi- 
nisteriui.

“6. Del kratos/ padarytos 
pas p. Natkevičių ir Migliną 
Alytuje — prašyti Valstybės 
Gynėjo kuogreičiausiai ištirti 
dalyką ir patraukti atsako
mybėn.

“7. Pil. J. Milvido skundu, 
kad Ylakių Milicija jam ir ki
tiems 6 gyventojams varžo 
susisiekimą, — prašyti Ma
žeikių Apskrities Viršininko 
ištirti.

“8. Pil. Juočiaus skundu 
dėl areštavimo Vilūno ir k., — 
pasiųsti skundo nuorašą Šiau
lių Apygardos 'Teismo Val
stybės Gynėjui.

“9. Soc.-Demokratų Parti
jos C. Komiteto skundu dėl 
plėšimo agitacinių plakatų 
Požerunuose — pasiųsti Šiau
lių Ap. Teismo Valstybės Gy
nėjui.

“(pas.) P. Leonas,
“Vyr. Rinkimų Komisijos 

Pirmininkas.
“E. Virkutienė, 
“Sekretorė.”

Matote, kokia graži litanija. 
O ji tapo paskelbta dar dau
giaus kaip už savaitės laiko 
prieš • rinkimus. Reikia manyti, 
kad prieš pat rinkimus tų ne
teisėtų darbų skaičius dar padi
dėjo.

Kaip matyt iš to dokumento, 
agitacijos varžymai buvo at
kreipti visur taiktai prieš opozi
cines partijas: socialdemokra
tus, liaudininkus, komunistus 
ir t. t. O krikščionys demokra
tai su jų pakalikais nekliudomi.

Ir kiek tenai visokių galybių 
susitelkė klerikalų priešų perse
kiojimui: milicijai, karo ko^ 
mendantai, Kariuomenės Va
das, žvalgyba, kunigai ir t. t.!

Atlikę šitą biaurų smurto 
darbą, klerikaliniai Lietuvos 
valdovai su pasididžiavimu šau
kia: “Katalikai laimėjo!”

Pažiurėsinie tečiaus, kaip il
gai jie galės džiaugtis.

Siek Tiek Apie 
Lydinius

Iš 
talų, 
pažįstama, nes ji labiausiai pa
plitusi ir reikalingiausia. Ge
ležies dirbiniai jau nuo labai 
senai visam pasauly žinomi 
O mokslas tik nepersenai davė 
teisingų atsakynįų į klausi
mus: kas tai yra į plienas, gele
žis ir špižas? Kūo* išaiškinti 
toks didelis skirtumas ne tik
tai tarp plieno ir špižo, bet net 
tarp baltojo ir pilkojo špižo; 
tarp neartuoto ir užartuoto 
plieno? Kadangi, kaip toliau 
pamatysim, jie yra lydiniai, 
tai, kad butų galima į šiuos 
klausimus atsakyti, reikia iš
nagrinėti lydinių esmė. Lydi
nių tyrinėjimas visose srityse 
dar toli gražu nepabaigtas. O 
tyrinėtojai turi gerai fiziką ir 
chemiją žinoti. Bet vis tik 
mes čion pabandysime išsiaiš
kinti. Del aiškumo pirmiau 
turime apsipažinti su kai ku
riomis tirpinių ypatybėmis.

Gerdami arbatą jus į karšto 
skystimo pripiltą stiklinę įme! 
tat cukraus gabalėlį; Jis pama
žu tirpsta ir nyksta, o pagalios, 
jeigu stiklinėje skystymą iš- 
maišyt šaukštuku, tai. cukraus 
nė žymės neliks. Kad cukraus 
ten yra, bus galima tik iš ar
batos skonio pažinti. Karštoje 
arbatoje cukrus lengvai ištir
po; o jeigu arbata butų buvus 
šalta, tai, kaip žinom, cukrus 
butų sunkiai tirpęs.

Visi žino, kad cukrus ar 
druska daug geriau tirpsta 
karštame vandeny negu šalta
me. Taigi paimsim karšto 
vandens ir į jį pamaži pilsim 
smulkaus cukraus; iš pradžių 
, is tirps, bet j kai cukraus pripil 
sime daug, tai jis nustos tir
pti, ir galikn pilti cukraus kiek 
mums patinka į tą skystį, bet 
,is vis tik netirps. Atrodo, 
tad vanduo tą cukrų valgo,, ir 
kai jis vrivalgo, tai jau jokiu 
judu daugiau cukraus nepri
ima. Del to mokslo 
tokį tirpinį vadina įsotintu 
(prisotintu) tirpiniu, 
tam įsotintam tirpiniui dabar 
duosim ataušti, tai pamažu iš 
jo išsiskirs kieto cukraus ga
balėlių. Tų gabalėlių briaunos 
ir šonai lygus, net blizga lyg 
nušlifuoti; be to dar visi tie 
gabalėliai vienodos formos. To
kius iš įsotinto tirpinio gautus 
gabalėlius mokslo žmonės kris
talais vadina. Pavyzdžiui, smul
kus cukrus tik vieni cukraus 
krislai. Bet bet kas pasakys, 
juk tie cukraus kristalai ne vie 
nodos formos, Vieni jų kubo 
pavidale, kiti — kitokio! Į tai 
tik tiek galima atsakyti: jie vi
si vienos formos, ’ tik kartais 
būna sulipę po du į krųvą, kar
tais nulūžęs, kampas, arba jie 
perskilę pusiau ir t.t. 1

Tas pat atsitiks, jeigu karš
tame vandeny tirpinsime bo
rakso, druskos, mėlynojo ak
menėlio (vario sulfato) ir kt. 
Visi šie dalykai vandeny tirps
ta; juo karštesnis bus vanduo, 
juo daugiau ligi išsisotinimui 
jame ištirps tų dalykų. Tiems 
įsotintiems tirpiniams auštant 
visuomet išsiskirs borakso, 
druskos, mėlynojo akmenėlio 
ir tt. kristalai.

Ligi šiol kalbėjom tik apie 
įsotintus tirpinius;.bet juk į
vandenį galimakdėti daug ma
žiau borakso ar cukraus, ne: 
karf jame gali ligi įsisotinimui 
ištirpti. Tuomet gausime ne
įsotintą tirpinį. Bet esmėje vi
sas skirtumas tarp įsotinto i 
neįsotinto tirpinio tik tame, 
kaip < karštą į vandenį vandenį 
eilėm bandymui. ? Tąįp, ;pa^yzf 
džipi, šaltame vandeny 5 bo
rakso labai mažai galima iŠ-; 
tirpinti, nes vanduo greitai 
juo įsisotins _• bet jeigu tokį 
šaltą s; borakso įsotintu 
tirpinį pašilįyęim, tai pamaty
sim, kad tirpinys tapo vėl ne?

įsotintas, ir juo labiau mes j 
kaitinsime, juo daugiau borak- 
so išaikvosim, kol tą vanden 
vėl įsotinsim.

Priešingai, jeigu
kambary padarysime karštą į- 
sotintą borakso tirpinį, tai šal
tyje gausime borakso kristalų, 
kuriuos iš savęs išskirs šąlan
tis vanduo.

Visa, kas čion pasakyta, 
trumpai štai kaip galima iš
reikšti: kiekviena temperatū
ra turi savo įsotintą tirpinį, 
kuriame yra tam tikra, visada 
viena, kiekybė cukraus, borak
so ir aplamai tani tikra kieky
bė įvairių dalykų. Pavyzdžiui, 
jeigu turime įsotintą cukraus 
tirpinį prie 210, tai jis jau ne
bus įsotintas prie 300, ir kad 
norint įsotinti cukrum 1 litrą 
vandens 210 temperatūroje vi-: 
sada užtenka tam tikros,^ visa
da vienodos kiekybės cukraus, 
bet kintant temperatūrai kinta 
ir cukraus reikalavimas., j

Gamtoje dažnai pasitaiko 
įvairių dalykų ištirpusių van
denyje. Pavyzdžiui jurų van
duo yra neįsotintas valgomo
sios druskos ir kai kurių kitų 
karčių ir sūrių dalykų tirpinys.

Visiems žinoma, "kad kai 
upės ir ežerai jau būna storu 
ledu apdengti, juros dar būna 
nė nepradėjusius šalti. Tyrinė
jimai parodė, kad visai grybas 
vanduo, kurio galima tik che
mijos keliais gauti, užšąlą 
esant OO, o visi tirpiniai už
šąla tik žemiau OO, ir kuostip- 
resnis tirpinys, juo sunkiau jis 
užšąlą.

Visa tai, kas čion pasakyta 
apie vandenį ir tirpinius gali
ma pasakyti ir apie lydinius 
bei metalus. Lydiniai yra ne 
kas kita, kai įvairių dalykų tir
piniai metaluose; jie gali būti 
skysti, kaip kad ir vanduo su 
savo tirpiniais, bet paprąstai 
būna kieti. Kietas ledas nuo 
šilumos tirpsta, ir virsta van
deniu, o jeigu gautąjį vandenį 
dar pašildysim, tai jiš užvirs ir 
esant 1000 virs garais, 
gu garus ataušinsim, 
virs vandeniu, o esant 
šals ir taps kietu ledu,
vanduo ir garai — tai vis ta pa
ti medžiaga, tikkitokiame sto
vy. Tokiu pat keliu visai gry
nas sidabras lydosi esant 9610, 
o jeigu sulydytą sidabrą dar 
labiau pakaitinsim, tai jis 
esant 21000 ims virti ir visas 
pavirs garais. Aušinant sidab
ro. garai virs skysčiu, o skystis 
vėl esant 9610 sukietės.

Kaip grynas vanduo užšąla 
esant OO, o tirpiniai, pavyz
džiui, jurų vanduo, užšąla tik 
šalčiui esant, taip lybiai ir si
dabras kietėja esant 9610 tik 
tada, kai jis yra visai grynas, 
kai jame nėra jokių priemaišų. 
Sidabro lydinyje galima 
daugelis metalų ištirpinti, 
pavyzdžiui, švinas, cinas,— ir 
tuo budu gauti įvairių sidabro 
lydinių.

Jeigu prie 14 ištirpinto si
dabro svarumo dalių primai- 
šysim vieną dalį vario, tai toks 
lydinys sustings jau ne 961°, bet 
820° esant, t. y. 141° žemiau 
negu grynas sidabras. Jeigu 
į ištirpinto sidabro 4 svarumo 
dalis įmaišysim 1 dalį švino, 
tai lydinys stings dar žemesnei 
temperatūrai esant, būtent — 
750°. Grynas varis tirpsta 
esant 1084°, o lydinys, iš 4 
vario dalių* ir 1 dalies sidabro 
—esant 930°. Matom, kad 
kiekvienas sidabro su variu ly
dinys arba stingsta esant že
mesnei nei gryno sidabro ly
dymosi temperatūrai. Leng
viausiai lydosi tas sidabro su 
variu lydinys, kurianąe yra 4 
vario dalys ir 6 sidabro. Jį su
lydyti reikia temperatūros 
778°. <' J ■' ,, ,

Panašumas tarp vandens 
tirpinių ■ ir metalų lydinių eina 
dar toliau. Jura ne visk išsyk 
užšąla. Joje iš sykio atsiranda 
tik visai gryno vandens lyčių. 
Tas pat atsitiks, jeigu 97 da
lyse vandens* ištirpinsim 3 da- lams. Be to jis duoda progos

lis valgomosios druskos ir pa
statysim tą tirpinį šaltyje. Iš 
sykio ten atsiras ledo gabalė
lių tik iš visai gryno vandens, 
ir juo ilgiau šaltyje stovės tir
pinys, juo daugiau ledo ten 
atsiras, ir pagalios, kai šaltis 
pasieks 23°, visas tirpinys štai-, 
ga užšals. Kad ir stipresnį 
tirpinį intumėm, vistiek visa 
ceremonija liktų ta pati.

Lygiai tas pat atsitinka ir 
vario su sidabru lydime. Pa
vyzdžiui, jeigu imsim karštą 
skystą lydinį, kuriame sidabro 
yra mažiau nei vario, tai jam 
auštant iš pradžių atsiras va
rio kristalų, (taip kaip druskos 
tirpinyje atsiranda ledo gabaj- 
lėlių), o vėliau, kai lydinys 
atauš ligi 788° viskas staiga 
sustings, taip kad žiūrint į jį 
pro didinančius stiklus (mi
kroskopą), matysim, kad jis 
nelygus, bet viduj sustingusio 
metalo yra įmaišyta vario kris
talų, kaip dešroje lašinių. O jei 
gu imsim lydinį, kuriame si
dabro bus daugiau, tai ten bus 
įmaišyta sidabro kristalų.

Kėlimas algy skerdyklų 
darbininkams

Be jokio reikalavimo ėmė 
ir pakėlė algas skerdyklose! 
Ar tas parodo, kad Mėsos Trus- 
to širdis pakitėjo, ar mums: 
tenka kito išaiškinimo ieško
ti?

Iš dalies gali būti išaiškini
mu tas, kad darbininkų ne
kenkiantis Landiso tetas 
tuo patim laiku paskelbė pa
kėlimą algų proporcionaliai 
augštesnį ię esminiai augštesnį 
ir esminiai didesnį negu pakė
limas suteiktas skerdyklų dar
bininkams. Bet skerdyklų kom
panijos ir Landiso komitetas 
tik sekė ten, kur vedė kitos 
kapitalistinės pramonės: audi
mo, plieno, medžio ir kt. Sker
dyklų t kompanijos nepradėjo
šitos algų kėlimo linijos vesti, 
jos tik sekė kitus. Varžytinės 
privertė jas tai daryti ir geras 
verslo supratimas patarė joms 
iš būtinumo pasidaryti sau do
rybės. /

šitas menkas pakėlimas žy
mus nuošimčiais, bet menknie
kis tikrumoje, buvo padarytas 
dėl atsižiūrėjimo ne į darbinin
ko gerovę, o į gyvą verslo rei
kalą, kad išpildyti būtiną rin
kos sąlygą, idant darbininkai 
nepatirtų jos patogumo ir ne
pradėtų reikalauti geresnio 
gyvenimo ir geresnių darbo 
sąlygų.

Šitas algų pakilimas, kuris 
esminiai - reiškia nedidelį page
rinimą ir dar mažiaus teikia 
saugos, skerdyklų, kompani
joms yra pryšakinė kasimų li
nija prieš- darbininkų susiorga- 
nizavimo galimybę, kuriuo jie 
galėtų išveržti daugiau, negu 
skerdyklų kompanijos yra pa
sirengę, ar nori duoti. Darbi
ninkų rinkos padėty, nuo ku
rios priklauso pramoniniai ša
lies reikalai, yra viltis, kurios 
darbininkai negali sužinoti. Al- 
guotų darbininkų reikalavimas 
savo -apskrita ir tautine plot
me, kalba tokiais žodžiais, ku
riuos net mažiausiai supran
tančios darbininkų grupės be 
vargo gali suprasti. Darbinin
kai apskritai gal nenori, ar gal 
nesugeba teorijų analizuoti, bet 
jie sugeba pasinaudoti padėti
mi, ypatingai, jei toji padėtis 
liečia jų gyvenimo tikslą, ar 
daro į jį įtakos.

išitas algų pakėlimas sker
dyklų darbininkams yra ban
dymas žaisti jų nežinybe, bai
lumu ir nuolankumu ir pasi
naudoti jais, šituo menaįmų 
geraširdingumu ir rūpestingu 
darbu manoma, laimėti dėkin
gumas ir pasitikėjimas tūks
tančių darbinipkų, kurie dir
ba tai Didžajai Penkijai Jung
tinėse Valstijose. Buvo lau
kiama, kad jis padarys psicho
loginės veikmės, kuri bus gera 
skerdyklų kompanijų reika-

garsintis kaip tik tuo metu, ka
da Armuoro ir Swifto susilie
jimas sužadino žmonių dome
sį iki baimės ir neužsitikėjimo 
laipsnio.

Visų pirmiausia jis duoda 
progos “kompaninio unijizmo” 
skelbėjams pasakoti, kad prie 
šitos sistemos algų pakėlimas 
lengviau įgijamas ir pagerini
mai greičiau gaunama, negu su 
tokia organizacija, kuri priima 
kaipo faktą, kad darbdavio ir 
darbininko santykiuose esama 
antagonizmo. Paviršutiniai 
žiūrint, tiems, kurie priima ka
pitalistinę sitemą kaipo teisin
gą socialį sutvarkymą ir galu
tinį žingsnį žmonijos pažan
goje, atrodo, kad taip yra. Bet 
tiems, kurie mato po pavršium 
ir kurie geriau supranta pra
monę ir jos santykius, kompa- 
ninis unijizmas yra ne kas 
daugiau kaip pigesnė, veikmin- 
gesnė ir todėl patinkamesnė 
įmonė darbininkų jėgoms — 
—neapsieinamam darbo viekui 
kontroliuoti pramonėse. Jis 
yra labai patinkamas darbda
viams įrankis darbo žmonių 
aspiracijoms varžyti ir jų ieš
kiniams trukdyti.

Bet, jei ekonominiai ženklai 
ne perdaug mus apgaudinėja, 
tai mes žengiame į verslo atgi
jimo laikotarpį, kur apystovos 
masins alginių darbininkų in
stinktus ir skatins juos prie to 
veikimo, kurio jų protas* nie
kuomet jiems neparodytų. Są
lygos skatins, ar kompaninis 
unijizmas įstengs juos sulaiky
ti? Augštesnių gyvenimo nor
mų troškimas vers r darbinin
kus ir kiekvieną’ pramoninė 
apystova garantuos laimėjimų 
galimybę. Ar kompaninis uni- 
jimas bus gana tvirtas atsilai
kyti toms įtakoms, kurios ves 
darbinįnkus prie geresnių vie
kų ir augštesnio stovio visuo-

Nežiūrint ekonomines neži- 
nybės, kurį randas darbininkų 
tarpe, ar gal dėl tos pačios ne- 
žinybės, kuri randas darbinin
kų tarpe, ar gal dėl tos pačios 
nežinybės, kompaninis unijiz
mas artinasi prie to išmėgini
mo, kuris žada parodyti, kad 
bergždžias yra daiktas nesutai
komus daiktus sutaikyti: sude
rinti tuos reikalus, kurie pa
matiniai ir sudėtiniai yra vieni 
kitiems priešingi. Suderinti 
juos tai vis tiek ką bandyti 
Niagaros krioklį vielomis už
tvenkti.

Tie iš musų, kurie gyveno 
me ir dirbome šitos kompani- 
nės unijos sistema, kur sako
ma darbininkų atstovavimo 
esant, gerai ir be noro žinom, 
kad “darbininkų atstovai” sa
vo žvilgsniu, tikrumu ir dar
bu atstovauja darbdavius. 
“Bendros konferencijos” svars
to pasiskundimus dėl algų, va
landų ir sąlygų ne tam, kad iš
sprendus juos teisybės ir tei
singumo pamatais, o tam, kad 
nusftleidimas geriausiai patar
nautų darbdavio reikalams, jei 
išsprendimas turi būti pada
rytas. šitų konferencijų pa
stangos ir “konferencijos” var
das yra klaidingi, jos yra ne 
tam, kad bešališkai apsvars
čius dalykus, o tam, kad pri
vertus darbininkus pasiduoti 
darbdavių išlygoms. Tam at
stovui, kuris butų nuoširdus 
ir turėtų drąsos ginti savo 
draugų reikalus, butų parody
ta vartai. Mes matėm šitokių 
atsitikimų, šios konferencijos 
nesvarsto, jos tik priima tą, ką 
vedėjas padiktuoja ir paduoda 
joms. Jos netyrinėja, jos tik 
priima, šitos įstaigos neatsto
vauja darbininkų, jos yra prie
dangomis, po kuriomis tar
nauja darbdavių reikalams ir 
darbininkai laikoma ant šniū
ro.
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Taipgi kiti Reikalai ir 
ProVos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiaiisią kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

Gruodžio, Petraus
NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Haisted St 
Chicago, III.

i. Nariai pri- 
Visi nariai gauna laikraštį “Tė-

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Traukinys užmušė 
lietuvį.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M.Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktų, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
'šiaip arti prie akių darbas paga
ndina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvė*

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dieno*.

metų. Paliko vyrą ir vaikus. 
Stanislovą 9, Juozafina 7 m. Pa
eina iš Telšių apskr., Ilakių mie- 

3 broliu 
Išgyveno Amen- 
Laidotuvės atsi

bus panedėly gegužės 21 d. iš 
. *•> 

j pietų į Tautiškas Ka- 
Giminės, draugai ir pa;

laidotuvėse. Lieka nuliūdę
Vyras Petras, 
Sūnūs Stanislovas, 
Duktė Juozafina, 
Brolis Zigmontas Pocius.

W(XVS
V\usr

CHICA60S 
ŽINIOS

Miesto advokatai 
ir Bush peržiurėjo valstijos įs
tatymus ir raportavo policijos 
viršininkui Collins. Raporte 
sakoma, jog kumštynių spor
tas yra draudžiamas valstijos 
įstatymais. Nusikaltusiemš 
prieš įstatymų yra numatoma 
net kalėjimo bausmė. Dabar 
priklausys nuo Collins leisti ar 
neleisti kumštynes Chicagoje.

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, —-----
mo, skaudamą akių karšt; 
kreivas akis, nuima katarai .. 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius 
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Antras koncertas dar labiau 
patvirtino tą įsitikinimą, jog 
p. Babravičius ištiktųjų yra 
dainos dievaitis.

Gal jums reikalingi 
akiniai

AGNIEŠKA GEČIONIENĖ 
Po tėvais Pociūtė

Mirė gegužės 18 d. 9:50 vai. 
vakare. Buvo vedusi, turėjo 30 
metų. Paliko vyrą ir vaikus. 
Stanislovą 9, Juozafina 7 m. Pa
eina iš Telšių apskr., Ilakių mie
stelio, Lietuvoje paliko 2 broliu 
ir 2 seseris, 
koj 13 metų

namų 5650 So. Maryland Avė., 
1 vai. po pietų į Tautiškas Ka
pines. Giminės, draugai ir pa; 
žįstami malonėkite dalyvauti

Traukinys užvažiavo Dikčių 
kai pastarasis grįžo iš darbo.

Antras p. Babravičiaus 
koncertas

John Tripi, 1428 N. Avers 
avė., gavo 
buvo reikalaujama iš jo $5,- 
000. To reikalavimo jis neiš
pildė ir padarinyje prie jo na
mų liko įnešta kelios bombos, 
kurios gerokai apgriovė prie
kinę namų dalį.

Tripi sako,' kad praeitais 
metais jis gavęs laiškų, kur bu 
vo reikalaujama iš jo $5,000. 
Prieš porą savaičių jis vėl ga
vo tokio pat turinio laiškų. 
Bet laiške nieko nebuvo pasa
kyta apie tai, kur palikti pini-

MARIJONA BALČIŪNIENE

Gegužio 17, 12 vai. nakties, 
persiskyrė su šiuom svietu Ma
rijona Balčiūnienė/ po sunkios 
ligos ir operacijos. A. a. paėjo 
iš Lietuvos, Spilgių kaimo, Klo
vainių parapijos, Šiaulių apskr. 
iš namų Jakuį>aičiute. Pragyve
no apie 15 metų Amerikoj ir 
ant šio pasaulio 35 metus. Nu
liūdę pasiliko vyras Kazimieras, 
sūnūs Petras, 2 seserjs Stanislo
va ir Palionija ir brolis Pranas. 
Utarninke 9:30 vai. iš ryto iš 
namų 2500 W. 45th St. palai
dos į Tautiškas Kapines. Mel
džiame visus pažįstamus ir gi
mines atlikti paskutinį patarna
vimą neužmirštant Marijoną.

Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo
terims. Negirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį 
kūno vartodami netikras gyduoles j _ _ 
■u patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas 
išegzaminuoti su 
jU8U Hga. „ . , v '
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, 
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo 
reikia specialio gydymo.

Serum

3101 South Haisted Street,

Valandos

poppie. bulle-v . 
sp^s do 'yp* , (

SPEAVi P* PlE-CE" 
CP.UUED “ THE 
“7 nvrkE. Flcaners

JŪSŲ BUVĘS SENAS 
Prietelius Patarėjas 

H. LEIBOWITZ
’ Dabar yra visokios rųšies 

INSURANCE 
-APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

Sugryžo iš New Haven, Conn. 
1152 Roosevelt Road 

CIHCAGO, ILL.

i. JUS, ...____,__ .T ,______ , T._„
mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta

Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil- 
nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 

i, chroniško silpnu- 
jums gal būt

606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ

DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:

Phone Yards 1119.
'CHICAGO, ILL

nuo 10 ifri 8 Nedžlioniis nuo 10 iki 1 z . .

Antras p. Babravičiaus pasi
rodymas Orchestra Hali geg. 
18 dieną labiau įtikino publi
kų, jog jis ištikrųjų yra dainos 
dievaitis. Jis moka pavergti 
klausytojų ^ielą. O to gali pa
siekti tik tokie dainininkai, ku
rie prieš publikų stovėdami ne 
melodijų vadžioja, o gyvena, 
kūrinyje ir jame pagrimsdęs 
klausytojus žavi iš savo sielos 
plaukiančiais garsais.

Koncertas buvo gana įvairus 
mųzikalingb turinio. Vien tik 
programoje buvo pažymėta 20 
dainų. Bet tikrumoje su pa
kartojimais dainininkas sudai
navo 26 dainas įvairių kom
pozitorių. Tarp jų ir 8 lietuvių 
dainas 
ko, Naujalio ir Sasnausko.

Toks koncerto turiningumas 
duoda progos pilnai pažinti 
dainininko talentų. O kad p. 
Babravičius yra talentingas 
dainininkas dabar jau niekas 
neabejoja, kam |ik teko jį gir
dėti. Jis ne tik turi artistinio 
temperamento, o ir rimtai yra 
atsidavęs savo darbui. Išlavin
ti balsų iki tokio laipsnio, kad 
jis pasireikštų visoje savo galė
ję ir mainytųsi ir laistytųsi 
turtinga tonų kaskada, nesu
tikdamas jokių kliūčių, tegaili 
tik jautrus ir sąžiningi dainin- 

■ri p. Babravičius kaip 
yra tokis dainininkas, 
įstabiai moka mainyti 
tonus ir tuo pačiu laiku 
kurinį atvalizduolti.

Atsisakė duoti $5,000 ap 
griovė bombomis jo 

namus.

iCklG. Fowe.q.
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Pinigus Lietuvon
, Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Liudvikas Dikčius, Antano 
Czesnos pusbrolis, prie 45 ir 
Robey liko traukinio ant vie
tos užmuštas. Tai atsitiko pen
ktadienio 5:45 vai. 
kai velionis grįžo iš

Dikčius paėjo iš 
parapijos, Zalakių 
Prieš a įvyksiant 
Rygoje jis išgyveno 
metų. Gi Amerikoje 
metus.

Velionis paliko du sunu, vie
ną dukterį ir žmonų.

Koroneriaus tyrinėmas įvy
ko šeštadienį 10 vai. ryto pas 
graborių Judeikį, kur randasi 
velionio kūnas.

Laidotuvės įvyks šiandien. 
Laidojimas bus Tautiškose ka
pinėse.

Turintieji žinių kai dėl to', 
kaip traukinys suvažinėjo Dik
čių, praneškite apie tai man. 
Busiu labai dėkingas.

—Antanas Czesna, 
1657 W. 45-th S t.

Po koncerto gan didokas 
žmonių būrelis susirinko į Au
ditorium viešbutį, kad kartu 
su p. Babravičium pasilinks
minus ir pagerbus jį. Įšpradžių 
buvo užkandžiai. Paskui lietu
vių golfininkų būrelis įteikė 
p. Babravičiui įrankius golfui 
lošti. Prasidėjo 'kalbos. Kl. 
Jurgelionis sako, jog ar šiaip 
ar taip pas lietuvius dar yra 
indijoniškumo. Lietuviai dar 
nemoka tinkamai įvertinti pa
sižymėjusių savo žmonių^ — 
ar tai artistų ar kitokių profe
sionalų. Prieš reyoliucijų rusų 
menas, buvo gan aukštai pakį- 
lęs. Prie to meno sukūrimo 
prisidėjo ir keli lietuviai. Ru
sijai susmukus tie menininkai 
išsiblaškė po pasaulį. Kai 
kurie jų grįžo j lietuvius. Bet 
pasirodė, kad lietuviai dar nė
ra tiek kultūriniai pribrendę, 
kad galėtų tinkamai įvertinti 
savo pasižymėjusius žmones. 
Šis koncertas irgi tatai parode. 
Reikia imti pavyzdį iš žydų 
Jeigu tai pas juos butų atsili
kę, tai salė butų buvusi pri
grūsta žmonių. O pas mus to, 
nėra. Jie bando savo žymes-; 
mus žmones į priešakį išstum
ti, o mes to reikalo nepenpran- 
tame. v

Paskui trumpai kalbėjo pp. 
Gugienė ir Jurgelionienė, ku
rios daugiausia pasidarbavo 
prie surengimo koncertų.

Kun. Česaitis pabrėžia tų fa
ktų, jog amerikiečiai turėjo 
daug įvairių svečių, kurie pa
prastai atvažiuodavo ko nors 
gauti, o nieko neduodavo. Kas 
kita su p. Babravičium: jis 
duoda mums, o 
neima. O todėl 
remti.

Kalbėjo dar
p. J. J. Elias ir p-lė Narmontai- 
tė. P-as Elias pareiškė, jog 
daroma pastangų tam, kad p. 
Babravičius sekamų sezonų 
dainuotų Chicagos operoje.

Jau buvo pusė po dvylikos, 
kai susirinkusieji ėmė -skirsty- 
tis. ..— K. Bangputis.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00/ i

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

/ I

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose, 
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus.
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos* 

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street. New York. N. Y.

tik ir 
kuris 
balso 
giliai

Publikos šį kartų atsilankė 
nepalyginamai daugiau, negu 
į pirmų koncertų. Ji buvo gan 
entuziastinga ir aplodismentų 
dainininkui nesigailėjo.

Kyla visgi klausimas, kodėl 
po tokios didelės kampanijos 
pasisekė sutraukti į Orchestrų 
Hali tik kokį tūkstantį žmo
nių Atsakymas tegali būti 
tik vienas: musų publika dar 
nemoka tinkamai įvertinti mu 
zikų. Muzika musų žmonių 
gyvenime nėra būtinas reika
las. Nors ir sakoma, kad dainų 
iš publikos reikalauja kuoma-j 
žiausia prisirengimo, bet taį 
ne visai tiesa. Faktas yra tas; 
jog pamėgimas geros muzikos, 
gero dainavimo išsidirba tik 
su laiku: juo daugiau' girdi
ma geros muzikos ir gerų dai-? 
nininkų, tuo mažiau bepasi- 
tenkinama “jazz” muzika ir 
dainų darkytojais.

O pas mus (ir ne tik 
mus, o ir apskritai pas ameri
konus) muzika yra daugiau 
suprantama kojomis, o ne gal
vomis... Taip sako žinomas 
Amerikos kompozitorius Tay-

Aklu, Ausų, Nosies Gerkles
KLIŪTIS

visokio. rąSies gydžiav 
per 25 metu, prie Sta- 

1 gatvės.
1 Žvąiras aki. atitai- 

Hau 8auKiai, tikrai, ir 
greitai buvo specialiu 

ralg'fciSB budu; tonsilus ifiimu 
'y ■ Į, prieblandos miego pa-

galba; akiniu. pritai- 
sau už $5 ir daugiau. 

kK , Parašyk dykos kny-
JTisSšS gėlės.

FRANKLIN O. CARTER
120 So. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa
gelba

Chiropractic
Priežasčių yra kiekvienai ligai. 
Mes rekomenduojame
DAKTARUS GUSTAV BECKER 

ir M. B. JEWELL
5 N. La Šalie St., 

611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktikuoto  jai.

DOVIEHNASTIS
(Ingaliojimai)

/JUS AKYS
Yra idmi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos Skau
dė jimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

.3315 So. Haisted StM Chicago, III
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 ik’ 

9, Nedėliomis nuo 10 Iki 1.
Tel. Yards 0632

r Lietuvių Dentistas patar- 
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Dr. Anelė Kausliillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokia* staigias ir kroniėkas liga*! 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktini 
suslšlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 SU kampas Leavitt St, 

Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

Nesirkite i ______ ________ T_____ .
Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimi 

.........  ‘ . Kad būti i _ ,
I, Nenuodinkite savo 
iusų ligoje. Pasitarkite

ir šlapumas turi būti
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Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Lietuvių' tautiškų kapinių apvaikš- 
čiojimas įvyks gegužės 30 d. (Deco- 
ration day). Taigi kviečiame visų 
prisirengti.' — Komitetas.

Brighton Park. ---- Ateities Zietlo
vaiki} draugijėlė geg. 27 d. rengia iš- 
važiavinflį į Beverly Kilis. Bus pro
gramas. Visi kviečiami pasilinksmin- 
it tyrame ore.

— Rengimo Komitetas.

Town of Lake. — Draugystės šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 mų 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

LIUDVIKAS VIKTAVIČIA, 48 me
tų amžiaus, tapo užmuštas vakar va
kare, B. & O. gelžkelio, einant 
skersai trekų traukinis permušė jį. 
Kūnas randasi pas graborių Eudelkį. 
Laidotuvės atsibus Panedėlį, Gegužio 
21 dieną, apie pirmą vai. po piet. 

4332 S. Califomia Avė.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Branis- 

lavo Raškausko, kuris paeina iš Lie
tuvos Vismantų kaimo, Šiaulių apskr., 
Pereitais metais gyveno Chicago, III., 
dabar nežinau kur jis randas. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu pranešti sekančiu ant
rašu:

JONAS KANIŠAUSKAS,
364 N. Chicago St., 

Kenosha, Wis.

PAJIEŠKOME Jono Kališinskio, 4 
metai kaip apleido Chicagą, nežinome 
kur jis randasi, neatbūtinai norėtu
mėm sužinoti. Yra atvažiavusi iš Lie
tuvos jo motina ir rengiasi grįžti at- 
gal, norėtų pasimatyti. Jis pats ar 
Icas kitas malonėkite pranešti.. Ona 
Glažauskienė, 5253 So. Tumei’ Avė.. 
Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
PAS1RANDAVOJA 6 ruimų 

flatas, patogus dėl daktare 
ofiso arba dėl kitoniško biznio. 
Garu apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūną fotografistą.

3315 So. Halsted St

SIŪLYMAI KAMBARIO
IŠNUOMUOJAMA kambarys 

vienam asmeniui su valgio pa
gaminimu. Kreiptis 6637 So. 
Rockwell St., pusantro bloko 
už Western A ve.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

^rijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogą dengime 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Ave„ 
Phone Lawndale 0114.

AR JUS TURITE DARBĄ 
arba norite turėti geresnį. Mes 

_suteiksime jums darbą viso
kiose firmose ir prie tokio dar
bo kokį jus mokate, nėra ko
miso ant algų. Pasimatykite su 
Mr. Hoyt. Herald and Exam- 
iner Vocational and Employ- 
ment Bureau.
326 W. Madison St. Room 217

REIKIA MRBIMNKy
MOTERŲ

REIKIA merginų ir jaunų 
moterų, senesnių negu 16 metų, 
kaipo mašinų operuotojų į pirš
tinių dirbtuvę. Patyrimo nerei
kia nuolat darbas ir gera alga.

Atsišaukite.
EISENDRATH GLOVE CO., 

2001 Elston Avė.

Lengvas dirbtuves darbas. Geros 
valandos. Geras mokestis. Paty
rimas nereikalingas.Ateikite pa

NAUJIENOS, Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Pirmadienis, Geg. 21, 1923

VYRŲ

PARDAVIMUI RAKANDAI MOKYKLOS

MERGINŲ IR MOTERŲ
Kurios kalba ir supranta ang

liškai, prie operavihio mašinų 
kur dedamas šilkas ir vata ant 
drato, patyrimo nereikia, nes 
mes turime patyrusius instruk
torius kurie išmokins jumis. 
Darbas dienomis arba nakti
mis.

Atsišaukite
BELDEN MANUFACTURING 

COMPANY,
4625 W. Vau Buren St.

Reikia
AUDĖJŲ
VIENAS
PUIKUS
DIDELft
NĖRA DARBININKŲNERAMUMŲ.

Atsišaukite:

LOOM 
DARBAS 
MOKESTIS

SOUTH BEND WOOLENS 
GOMPANY

SOUTH BEND, IND.

REIKIA DARBININK
VYRŲ 

-Rirnj*ijrijrLriL rmrYT-’O r • n-i/nr* r-- --- -

REIKIA —
beilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

PARDAVIMUI saliuno biznis. Biz
nis neša gerą pelną. Parduosiu visą 
arba pusę ir už gana ^prieinamą kai
ną. Priežastis: perdaug darbo vie
nam.

Atsišaukite ,
5128 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI knygų, laiškų ir ki
tų rašybos reikmenų krautuvė — sy
kiu randasi ir Naujienų Skyrius. Tin
kama vieta Real Estatui. Biznis neša. 
gerą pelną. Del informacijų atsi- 
šaukite: Naujienų Bridpegort Sky
rius, 3210 So. Halsted St. Tel. Bou-
levard 9663.

PARDAVIMUI. Bargenas, biznio 
prapertė, 2 augštų mūrinis namas. 
Krautuvė ir kambariai, karštu van
deniu šildoma, elektra, 2 augštų mū
rinis garadžius, cementuotas jardas, 
viskas gerame padėjime. Mrs. A. Le- 
on, 3751 So. Patnell Avė., įėjimas 
per šonines duris.

PARDAVIMUI saldainių, ta
bako, cigarų, ice cream ir viso
kių smulkių daiktų krautuvė. 
Parduosiu labai pigiai iš priežas
ties vyro ligos. Atsišaukite:

602 W. 26th St. I

RAKANDŲ BARGENAS
Geriausia proga jaunai porai. Nau

ji rakandai 5 kambariams turi būti 
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
sios mados payloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, karpetąs, liampa, paveikslai ir 
gražus fonografas su rekordais, par
duosiu sykiu arba dalimis. Nepralei
skite šio bargeno. . Rezidencija,

1926 So. Kedzie Avė.,
' 1 lubos.
PARDAVIMUI parlor setas 

skurinis beveik naujas. Par
duosiu pigiai. ‘ Atsišaukite

L. JUOZAITIS, 
2116 W. 23-rd St

NAMAI-2EME

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2497 West Madiaon Street
* Tel. Seeley 1648

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
58r8?nom.s’ *tsinelkit audėklą, au

stu
merginoms, atsineškit audėklą, 
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti 
drapanas.

Biznio Kr aamų kursai skryb«liw 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in- 
formacijų.

sara Patek, pirmininką.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm?. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis. 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3318 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

REIKIA molderių, core dir
bėjų ir darbininkų dėl malle- 
able ir žalio geležies fandrę, 

Illinois Malleable Iron Co.
1760 Diversey Pkwy

REIKIA darbininkų prie 
benčiaus, grazerių, gninderių, 
stogdengių, filerių, malevotojų 
ir vaikinų.
ARNOLD SCHWINN and CO.

1718 N. Kildare Avė.

REIKIA —
Vyrų verauzės darbui.

Atsišaukite
U. S. COLD STORAGE CO.

Pershing Rd. and Hoyne Avė.

PARDAVIMUI kendžių, no- 
tion ir kitų smulkių dalykų 
krautuvė. Turiu parduoti iš prie 
Žasties ligos. Parduosiu pigiai 
$380.00. 4753 S. Honore St;

REIKIA —
VYRŲ bekernės darbui, 55c 

—60c į valandą.
GORDON BAKING 
5324 Federal St.

Reikia —
Dirbtuvės darbininkų, nuolat 

darbas, geros darbo sąlygos.
Atsišaukite

HYDRO STONE 
CORPARATION 
5821 W. 66th St.

(Clearing)

PARSIDUODA cigarų, ciga- 
retų, Ice Cream ir visokių daik
tų krautuvė.

1621 So. Union Avė.
Phone Canal 6435

REIKIA VYRŲ PAPRASTAMS dar
bui, $4.25 į diena ir daugiau. Nuolat 
darbas, geros darbo sąlygos, gera pro
ga pasisiekimui. Mes duddame over- 
alls, jumperius, muilą, rankšluoščius. 
Gražus kambaris dėl valgymo pietų 
ir lietaus vaha.

Atsišaukite:
MR. PROKES, 

1710 So. Peoria St.

PRIE medžio darbo mašinų opera- 
' IUO- 

tojų, sujungejų ir gręžimo mašinų. 
Gera mokestis nuo gabalo darbui.

AMERICAN CAR & 
FOUNDRY CO., 

2310 S. Paulina St.

PRIE medžio darbo mašinų ope 
torių. Patyrusių prie gainers, klrji 
tojų, sujungėjų ir gręžimo maši

REIKIA keletą vyrų, darbas 
prie didelių tajerų. Gera mo
kestis, nuolat dalbas, Atsišau
kite:

1829 So. State St., 2-nd fl.
i ..

REIKIA VYRO PRIE 
torio apartment name, 
būti šlubas arba senas.

P. A. MAŽEIKA
1377 E. 57 St.

eleva-
Gali

T

REIKIA —
Lietuvių darbininkų darbui į 

press ruimį, 45c. į vai. Nuolat 
darbas.

Atsišaukite
GLIDDEN NUT 

BUTTER CO.
2670 Elston Avė.

REIKIA patyrusių vyrų dar
bui į geležies atkarpų jardą. 
Pradžiai mokėsime 50c. į valan
dą. Nuolat darbas ir proga už
dirbti geresnę algą. Subatomis 
darbas iki 4 vai. su pilnu mo
kesčiu. Iroąuois Steel & Iron 
Co., 4620 W. Roosevelt Road, 
Tel. Austin 4500.

REIKIA vyrą, 8 valandos į dieną, 
4 vai. eubatoje, $24 į savaitę, nuolat 
darbas musų stako departamente ge
riems vyrams. Darbas švarus. Lai
kas ir pusė mokama už viršlaikį.

HART SCHAFFNER & MARX 
24 S. Franklin St.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKALINGAS barberie dirbti su- 
batoms po pietų, turi būti patyręs 

darbe, y- atlyginimas geras.

»DENIS, 
4600 Sb. Marshfield Avė.

° savo darbe, —* ai
sirengę j darbą. Chicago Cape Kreipkitės tuoj: 
Mfg. Co, 213 N. Morgan St.' 4(lnn W.°,

. aš t k ‘S .Ai. Ji-J

Reikia
Vyrų, darbininkų ir pa 

gelbininkų darbui į ware 
housę, 4 . į valandų, 10 va 
landų dar Nuolat dar< 
bas

Atsišaukite tuojau.
JONĖS AND LAUGHLIN 
STEEL CORPORATION 
46th St. and Oakley Avė.

Netoli Western Avė

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui grosernė ir bučernė. 

Biznis išdirbtas per 20 metų. Yra 
trokas ir Ice masinos. Nebrangi ren; 
da. Lysas 5 metams. 7 kambariai 
dėl gyvenimo. Nepraleiskit geros pro
gos. Priežastis pardavim-o — turiu du 
bizniu. Atsišaukit į Naujienas Box 
Phone Pullman 6421.

PARDAVIMUI pigiai soft 
drinks parlor ir kendžių štoras. 
Priežastis pardavimo nupirkau 
kitą biznį. Kreipkitės 201 E. 
116 St Tel. Pullman 4110.

JEI jus turite lotą, mes pabu- 
dąyosime jums parankų namą 
labai pigia kaina, lengvais išmo
kėjimais. Tel. Dearborn 8282. 
Rex Constmction Co. 308 N. 
Michigan Avė. .

PARDAVIMUI mūrinis namas 
ant dviejų pagyvenimų, saliu
nas ir Storas, Storas išranduotas 
už $50 į mėnesį. Prieg to yra 
vasarinis daržas šalę prie saliu
no yra 3 kambariai dėl svečių, 
didelis Bowling Alley, užpakaly
je daug pinigų atneša, viršui pa 
gyvenimas yra su 7 kambariais. 
Vieta randasi ant geriausios 
gatvės,, prie pat North Westem 
gelžkelio stoties, skersai gelžke
lio Madison St. gatvekariai. Ge
riausias biznis visame miestely
je; pirmutinis kampas ištrijų 
miestų. Priežastis pardavimo 
nesutikimas partnerių.

Atsišaukite

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų, kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie j 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos) |

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metamsj 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pa’gelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
VtŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm?. A. Trijonas, 
914 W. 82nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 8544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallaee 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. | RYTINĖS ŽVAIGŽDES PAS.
P. Gngula, 10501 S. La Fayette 

•Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė.

IR
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. .P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

2 Broadway, Melrose Park,III.
Tel. Melrose 624

PARSIDUODA 3 pagyveni
mų muro namas. 50 ft. fron
tas ant Archer avė. prieš 
Brighton teatrą.

4043 Archer Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:80 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm?. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiūnai*, 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
eauskas, maršalka A. Augulis.

PARSIDUODA saliunas su 
barais ir visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai nes birželio męnesį 
išvažiuoju į Lietuvą; Biznis ge
ras senai išdirbtas. Kas pirmas, 
tas laimės, 319 iRoot St.

PARDAVIMUI du lotai 50x- 
160, po antrašu 10135 Bever- 
ey Avė. Chicago. Už $650.00 
Atsišaukite greitai.

REIKALINGAS pirmos kle- 
sos barberis. Darbas ant visados 
ir geras užmokestis.

Atsišaukite
1743 So. Union Avė.

Už PUSĘ PRAISO. Priežas
tis verčia parduoti arba mai
nyti krautuvę ant namo, loto 
ar ant automobilio. Kreipkitės 
adresu: 3318 S. Halsted St.

EXTRA(
Pardavimui du kampinei bizniavi 

lotai Brighton Parke. Gatvės ištaisy
tos. Lietuvių apgyventa, vieta tinka
ma dėl ,bile kokio biznio. Priverstas 
ejrfu parduoti už žemą kainą, nes rei
kalingi pinigai dėl padidinimo biznio. 
Kreipkitės pas: L. Geležinis, 1748 
West 45th Street.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 • metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1806 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar
tiniais ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadieni kiekvieno menesio Lietuviu 
Liuosybės svet., 14 St; ir 49 Ct., 
Cicero, III.

Reikia karų taisytojų, paty
rusių, prie geležinių freitkarių. 
Atsišaukite. Goodwin, W. 67th 
& S. Cicero Avė. (63rd Street 
karų).

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
. nė. Parduosiu tuojau, pigiai. Ant 

Į kampo, gera transportacija, renda 
$82.50, lysas ilgam laikui. 154 W. 
59tr St., kampas 59 St. ir Wentworth 
Avenue, Telephone Wentworthh7024 

Christ \ / J

REIKIA —
Pagelbininkų, stiprių vyrų, 

dirbtuvės darbui.
HESS,

1219 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI restoranas, 
lietuvtių apgyventoj kąlonijoj; 
randasi netoli strytkarių sto
ties. Biznis išdirbtas. Pardavi
mo priežastis svarbi. 2325 So. 
Leavitt St.

PARDAVIMUI NAMAS, 4 kamba
rių ir didelis su sieteliais porčius iš 
fronto. Du dideli lotai. Galima augin
ti kiaules, žąsis, antis, vištas. Kaina 
$2,400. Pusė pinigais.

Atsišaukite:
5629 S. Kilbourn Avė.

PARSIDUODA mūrinis 2 pagyve
nimų po 6 kambarius namas. Elek
tra, gasas, vanos. Kaina $9,000. Na
mas randasi ant 6612 Rhodes ’Ave. 
Savininko adresas: 2006 S. String St., 
Antanas Kaupas, 2 lubos užpakalin. 
Galimą matyti nuo 6 valandos ryto 
iki 6 valandos vakare.

DIDELIS BARGENAS, 5 kamba
rių frame namas, prie 6114 So. Kil
dare Avė., lotas 60x125 pėdų. Kai
na $8,950, tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais. Pamatyldt savininką.

Room 804,
10 N. Clark St.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, ti 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu- 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob. 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

REIKIA — * •
Kalikų prie plono metalo 

darbo.
MECHANICAL MFG. CO.

89 and Loomis St.

REIKIA — 1o

Boilerių dirbėjų.
Atsišaukite

MECHANICAL MFG. CO.
39 and Loomis St.

PARDAVIMUI statė grosernė ir 
bufčernė. Gražioj vietoj, geras biznis 
su visokiais patogumais. Parduosiu 
pusę arba visą. Vienas mano part- 
nerys išvažiuoja į kitą miestą. Kreip
kitės tuoj.
10701 So. State St., Roseland-Chicago 

Pulman 4699

REIKIA —
Kalvių ir dirbtuvės apšildy- 

tojų.
MECHANICAL MFG. CO.

89 and Loomis St.

REIKALINGAS tuoj doras žmogus 
prie Naujienų išnešiojimo skaityto
jams kas rytas — darbas tiktai dėl 
2-jų valandų į dieną, o uždirbti ga
lima nuo 24 dol. iki 30 dol. į nedėlią. 
Labai geras darbas dėl gero žmogaus. 
Reikalinga kaucija arba skirtingas 
susitarimas. Kreipkitės: Naujienų 
Town(of Lake Skyrius, 1614 W. 46th 
St. Tel. Boulevard 0672.
B» ....... ..... .. ........ bu . - ..nu

REIKALINGAS tuoj janito 
rius (ženitorius) į Peoples Stook 
Yards Bank, 47 ir Ashland Av.

ją.

PARSIDUODA BARBERNĖ ant 
2-jų krėslų; randasi gražioje vietoje, 
ant bizniavos gatyžs. Renda nebran
gi, biznio daromas labai geras; vieta 
apgyventa visokių tautų. Pardavime 
priežastį patirsit ant vietos. ■' <

Kreipkitės antrašu:
4642 So. Western Avė.,.

Tel. Lafayette 4231

s PARSIDUODA saldinių 
krautuvė, labai pigiai, su ra
kandais ar be rakandų, ar kas 
norėtų ant namo mainyti. Mel
džiu atsišaukti po numeriu: 

634 W. 18-th St.

Mickevičius.

AUTOMOBILIAI ~
PARDAVIMUI automobilius 

Cadwell 5-kių sėdynių (1919 me
tų) visas gerame stovyje—nau
ji tai raii r yra atrodantis kaip 
naiijas. į Parduosiu už $Ž50.00. 
P. Valteraitis, 2423 W. 46th St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas.
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak-

LJETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY- 
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 

. V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.;
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3381 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
ne, 3219 So. Ix>we Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 

I Avė. į maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Ava. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAlZ 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3381 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitte, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasoB 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3269 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami ] 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

MOKYKLOS

ELETRISKOS SKALBIMUI 
MAŠINOS 

Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visi bargenai 

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE, INC„ 

Room 467-8, 144 Se. Wabash Avė.
Phone Randolph 4209

ras kvotėjas A.
Wabansia Avė. ___
būna kiekvieną antrą nedėldienį
Zwianzek Polek svet., 1315 North
Ashland Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: .pirm*. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta- 

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi-

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 pagyvenimų groserio biznis, 
garadžius 2 karų, vieta tinkama bu- 
čemei. Parsiduoda pigiai, nes savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą.

5752 So. Ratine Avė., 
Tel. Wentworth 7363 e* •

NEPRALEISKITE šios gy
venime progos, pirkite dabar lo
tus biznio centre Fordo mieste.

Atsišaukite
2131 S. Halsted St

LIETUVIŲ LAISVĖS ^AŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road; 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3658 S. Ęęrmi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščhis; 
fin. rašt. I. Vedeclds, 726 W. 18th 
St.; centro rašt F. Bakšinckis; ka

mšos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, Ui.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typevrriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

== TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 

■ So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. * Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis. 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulig, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienio vakarą^ D. 
Šimaičio svet., 1750 S. Union Avė.

PRlHT:ES.JLŲTOMOBILIŲ 
$2CPInstrukcijos 825

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud?' 
visokio išdirbimo automobilius, Lale 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams; 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liękis, 8314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, * 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293) ; turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 3Š37 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą Šeštadienį, salėj 8801 
So. Morgan ir 38čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1928 
m?.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. D u mb raus kis, nut. rašt. A. Var
nelis, 8029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kaę mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1756 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1928 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut, 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shem<aitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


