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Maisto riaušės SilezijojLenkija tveria sąjungą su 
Turkija.

Siūlo internacionalinę komisi
ją. Francuzai labai nepaten
kinti Anglijos kontribucijos 
nota.

ir Meksika susitaikė

Francuzai pasiuly 
mais nepatenkinti

Anglija
Amerika

PARYŽIUS, liepos 22. — 
Anglijos atsakymas į Vokieti
jos kontribucijos pasiūlymus 
ir laiškas išdėstantis Anglijos 
projektą išrišimui viso kont
ribucijos klausimo, vakar tapo 
įteikti Francijos premierui 
Poincarc.

Poincarc tuojaus pasišaukė 
savo žymiausius kontribucijos 
patarėjus ir ekspertus, taipjau 
ir Francijos ambasadorių Lon
done, konferencijon, kuri tęsė
si visą popietį. Anglijos 
siūlymai buvo išnagrinėti 
dėlių rupestingumu.

Ką Anglija siūlo.

Nežiūrint oficiali n io slaptu
mo, visgi galima sužinoti svar 
biausius Bakhvino pasiūly
mus. Jais yra sekami:

1. Paskirimas internaciona
linio ekspertų komiteto nu
sprendimui Vokietijos nuojie- 
gumo mokėti kontribuciją.

2. Kad nebūtų reikalaujama 
iš Vokietijos sustabdyti pasy- 
vį priešinimąsi, jei bent butų 
prižadėta laipsniškai evakuoti 
Ruhr distriktą.

3. Kontribucijos suma turi 
tiktai padengti nuteriotųjų 
Francijos ir Belgijos kraštų 
atstatymą, paliekant talkinin
kų skolų klausimą išrišti kon-

su-
ne- 

butų 
talki n i n-

Tam pritaria ir biznieriai, ku
rie nesitiki daug pelnyti iš 
Europos, kur padėtis yra taip 
nepastovi.

Tai jau tapo pasakyta Fran- 
cijai ir pastaroji galbūt ir ne
panoręs netekti Anglijos para-

prieš

22. —

BERLINAS, liepos 22. — 
Vakar Silezijos sostinėje Bres- 
lau ištiko maisto riaušės, o 
paskui ir susirėmimas tarp po
licijos ir radikalų, kurie vis 
dar kontroliuoja miestą. Sep
tini žmonės liko užmušti ir 15 
sužeista policijai šovus į mi
nią.

pa- 
di-

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie slavo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMS”.

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEME.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

puolimo, o
Sutar-

tverti

Sąjunga taikoma yra 
Rusiją.

LAUSAiNNiE, liepos 
Pirmadieny čia buis pa^irašy*-
ta slapta karinė sąjunga tarp 
Lenkijos ir Turkijos. Turkija 
prisižada remti Lenkiją atsi
tikime Rusijos
Lenkija rems Turkiją, 
ties smulkmenos yra 
mos.

Šitą sąjungą pradėjo
Francija, kada ji susitaikė su 
Turkija. Turkai vėliau buvo 
atmetę sąjungą, kada jie su
sipyko su 
veikiausia 
gą tvėrė.

francuzais. Ir 
francuzai tų

dabar 
sąjun-

pini
gų — SUSTREIKAVO.

KUNIGAS NEGAUNA

Parapijonys sukilo prieš 
laidotuvių brangumą.

Numato angliy trukumą.

Anglijos nota jau paslysta penkiolikos metų.
fftlLi'nintamo Kad patenkinus Franciją,laiKinillKaillSi Baldwinas pakeitė Hugl^es pa- 

 siūlymą paskirti ekspertų ko
misiją. Baldvvin siūlo, kad tą 
komisiją paskintų kontribu'cf- 
jos komisija, tuo paskiriant 
komisiją, kartu nesunaikinant 
nepakenčiamos Versailės 
tarties. Tečiaus Baldvvin 
pasako ar ta komisija 
internacionalinė, ar
kų, tuo paliekant abejonėje ar 
Amerika dalyvaus kontribuci
jos klausimo išrišime.

Nota franeuzams nepriimtina. Į mos.
Francijos valdininkai sako, 

kad visi Anglijos pasiūlymai 
yra Francijai nepriimtini. 
Ypač Franeuzams nepatinka 

Anglijos nusistatymas linkui L 
vokiečių pasyvio priešinimosi. Į VV. . HINOTON, lepos 
Prancūzams taipjau nepatinka An«''J™ vakižio^ naujoji nota 
ir atidėjimas išrišimo talki- kontribucijos klausimu, kuri, 
ninku skolų klausinio. Kadan- įsiusta v.s.ems talktoinkams, 
gi Francija nežino kiek Angli- taP° vakar «auta ,r Waslnng- 
ia ir Jungt. Valstijos nori gan- tonc' PriS"’ntc Amer'kos 
ti iš Francijos, tai ir ji nega- an,basada Londone.

Pataria Amerikai nesikišti 
į Europos reikalus.

Meksika ir Jungt. Valstijos 
susitaikė.

sumos.

Nesą vilties įtraukti Ameriką, 
sako Temsps.

Amerika gavo notą

Valstybes departamentas 
nuodugniai notą apsvarstys, 
bet nesitikima, kad kas butų 
skelbiama, delei prašimo pa
siūlymus užlaikyti paslapty. 
Tečiaus abejajama, kad ką 
Amerikos valdžia veiktų. Bet 
tai pasirodys už kelių dienų.

I Talkininkų valdžios visuo- 
rupinsis J met siuntė Amerikai notas in- 

Valdžia 
reikalin-

Premiero Poinearė nusista
tymas yra neatsimainęs. Jeigu 
norima sumažinti Francijos |* 
dalį kontribucijos, tai turi bū
ti sumažintos Francijos sko
los Anglijai ir Jungt. Valsti
joms.

Tečiaus Franci j a 
kaip nors susitarti su Anglija. Į formacijos tikslais. 
Poincarc šiandie laikysiąs I ikišiol neskaitydavo 
prakalbą nudengiant karo pa-Įgu atsakyti į jas. 
minklą ir ten išdėstysiąs savo! ----------------
nusistatymą, kuris bus taiko-1 B ■ ■ . ■
mas kaipo paaiškinimas Ang-| Francuzai rengiasi ilgai

Ruhr okupacijai.

PARYŽIUS, liepos 22. — 
Pusiau oficialinis Temps įspė
ja Europą, kad ji nepasitikė
tų perdaug Jungt. Valstijų 
valstybės sekretoriaus Hughes 
sumanimu paskirti internacio
nalinę ekspertų komisiją nus
tatymui Vokietijos nuojiegu- 
ino mokėti, kas yra taipjau 
svarbiausiu1, paiįiuHymu (Angli
jos kontribucijos notos.

“Pallikime Amerika ramy
bėje”, sako laikraštis.

Parėmimui to patarimo, 
Temps mini Hardingo darbuo
tę ir sako, kad Amerikos vald
žia jokiu budu negali įsimai
šyti į Europos reikalus, nesu
keldama didelės vidujinės po
litinės audros. Temps sako, 
kad Anglijos politikai turi tai 
suprasti ir ant visados atsiža
dėti vilties įvelti į kontribucl 
jos klausimą ir Ameriką.

MEXICO CITY, liepos
— Prezidentas ObregOnas 
iškeliu, Ikad internacionalu nė 
pripažinimo komisija patenki
nančiai išrišė visus 
niuosius klausimus.
išajškinĮinufc niiekurių 

nių punktų. '
Obregonas sako, kad 

sija nė kiek nepaliete 
kos konstitucijos ir ji 
bežiavo tik išaikinimu 
mų ir ištirimu valdžios 
ta tymo svarstomaisiais 
simais.

pa-

svarbes-
Liko tik 

legali

komi- 
Mekši- 
apsiru- 
įstaty- 
nusis- 
klau-

Greito lakstymo pasekmės.
Užmušė seną ūkininką ir gal 

mirtinai sužeidė jo žmoną.

Turkai švęs taiką.
ap-

Anglija tikisi susitaikinti. Francijos ministeris aplankys 
okupuotąjį kraštą.Mano, kad francuzai nusileis.

Jei nesusitaikys — Anglija.
veiks viena. , DUSSELDORF, liepos

_______  I— Francijos viešųjų
LONDONAS, liepos 22. — ministeris Letrocųuer 

Nesitikima, kad Francijos at-|re/n^° komisijos r 
sakymas į Anglijos kontribu-|Tirard aplankys Ruhr 
cijos pasiūlymus bus gautasi^* Jų a-P^^kymas 
tuojaus. Prirengimas to atsa-l^hų ^ksjų, bet apie 
kymo užims mažiausia kelias p° neske biama. 
dienas. Anglai tikisi, kadi Dar nežinia 
galbūt Francija ir sutiks su I lankymo bus 
Anglijos pasiūlymus ištirti Vo-|nių permainų, 
kietijos turtus ir nuojiegumąl bus bandoma 
mokėti kontribuciją. tokią valdžią,

22. 
darbų 
ir Pa- 

prczi’dentas 
distrik- 
turi di- 
tai nie-

lie-

MADRIDAS, liepos 22. — 
Ajangluz miestelio gyventojai 
pakėlė maištą prieš laidotuvių 
brangumą. Jie sutvėrė savo 
kooperatyvą ir nusitarė apsi
eiti be kunigo patarnavimo. 
Kunigas su tuo nesutiko, pa
reikšdamas, kad laidotuvės 
yra bažnyčios dalykas ir svic- 
tiškiai neturį 
nam žmogui 
per prievartą 
nusigabenti į
ko nuvytą^. Palaidota jį para
pijos kapinėse su tinkamomis 
pamaldomis, bet be kunigo, 
kuris nesutiko, laidoti nega
vęs pinigų.

Užpykęs už netekimą biz
nio, kunigas ant rytojaus ap
leido parapiją, o kardinolas 
atsisako skirti jo vieton kitą 
kunigą.

WASiHINGTK>N, 'liepos 22. 
— Senatųrius Treadway pra
šo prezidento Hardingo sušau
kti nepaprastą kongreso posė
dį, kad galima butų stvertis 
priemonių išvengimui gręsian 
čio didelio anglių trukumo 
ateinančią žiemą.

Senatorius Brookhard irgi 
reikalauja nepaprasto kongre
so posėdžio, kad apsvarsčius 
priemones kaip pagelbėti ūki
ninkams, kurie labai ^ukentė- 
jo delei nupigimo kviečių.

Kiek žinoma, 1 prezidentas 
Hardingas priešinasi nepapras
tam kongreso posėdžiui, ne
matydamas tam nė reikalo, 
nė priežasties. Jis lauksiąs iki 
susirinks kongresas papras
tam posėdžiui ateinančio gruo
džio mėnesy.

kištis i tai. Vie- 
mirus, kunigas 

bandė lavoną 
bažnyčią, bet li-

Du aviatoriai užmušti.
RANTOUL, III., liepos 20.— 

Du armijos aviatoripi-Jldite- 
nantai liko užmušti ūmai nu
kritus jų aeroplanui.

SANTA ANA, Gal., liepos 
22. —i Meksikietis Romulu 
Delsi, kuris gyvena Stantone, 
turi 45 vaikus. Jis yrą 88 me
tų amžiaus, o jauniausias vai
kas tik G dienų amžiaus.

Du aviatoriai užmušti.

ar delei
padaryta politi- 
Tečiaus galbūt 

sudaryti kraštui 
kuri sumažintų 

Anglijos politikai jau kalba I vokiečių autoritetą.
kad jei Francija atmes Angli-| _ . . .
jos pasiūlymus, tai Anglija ,Fra“_ . re£«las* 
nustatys grynai savo politiką | ? uPaclial- ai * ° a 
inkui Europos reikalų. Jei tai P“’ . d'del,s ..hotel,s
įvyks, tai veikiausia bus [>asi- ‘apo. ,rekvizu(>,ta3 komisijaiPri
tarta su visomis Anglijos pro- Žlu,reJ'mul «e,azles lr ,Įį€n0 
vincijomis. Kiek žinoma, vi- Esseno militan-
sos provincijos pritaria nuo-|ne. v.a *?ra . aP.° P61, e a 1 
saikumui linkui Vokietijos ir Pnem.esč.o l vidurnuest}.
jeigu Anglija keis savo politi-| Augštesnieji štabo oficie- 
ką, jos pritars, kad ji daugiau Iriai yra išvažiavę ir apie tfu 
domės kreiptų į savo provin-ldaug kalbama. Manoma, kad 
cijas ir Ameriką ir nebesikiš-| jie su valdžia Paryžiuje svars
tą daugiau į Europos reikalus.1 to apie naujus žygius.

jų apsi-

ilgai
ir

Amerikos kariniai laivai 
leido Konstantinopolį.

—-------  t,
KONSTANTINOPOLIS, 

pos 20. — Turkai atsakydami
į Anglijos paklausimą, paskel
bė, kad policija dės visų pas
tangų, kad nebūtų keršijama, 
tiems svetimšialliams Turkijo
je, kurie gelbėjo talkininkų ar
mijoms.

Laikraščiai dabar vien svar
sto apie tai kokias reikės da
ryti reformas šalies gyvenime, 
kada taika bus jau pasirašyta. 
Manoma kad prohibicija bus 
sušvelninta, kad valdžia ^alė- 
4^ gauti daugiau pajamų.

Jungt. Valstijų komisionie- 
rius paskelbė, kad šeši Ame
rikos torpediniai laivai vakar 
išplaukė atgal į Ameriką.

Taika bus pasirašyta antra
dieny, svarbioj' turkų šventėj. 
Manoma švęsti šešių dienų 
taikos šventę. Galva Turkijos 
delegacijos Lausanoje Ismet 
Paša bus labai iškilmingai pri
imtas.

Graikai ir turkai pradės ap- 
simainymą savo ' viengenčiais 
tuoj aus po pasirašymui taikos. 
Turkai bus grąžinti iš Make
donijos, 
ir Anatolijos, 
tantinopolį. 
susipratimų.

GHJICAGO. — ‘‘Moterys, 
munšainas ir ‘spydinimas* ” 
atnešė didelę nelaimę turtin
gam nekilnojamų nuosavybių 
pardavinėtojui Joseph F. Kyle, 
1506 E. 53 St. Jis šeštadieny 
su kitais dviem draugais išva
žiavo į Derby kabaretą, kur 
susirado tris merginas ir ten 
gėrė iki 2 vai. nakties. Po to 
jie išvažiavę pasivažinėti. Bet 
gatvės dėl Kyle buvo perdaug 
“kreivos”, kad jis jokiu budu 
negalėjo tiesiai pavažiuoti ir 
prie Wabash Avė. ir 37 gatv. 
lėkdamas 60 mylių į valandą 
greitumu, pirmiausia užvažia
vo ant pienininko vežimo, jįz 
apvertė, o paskui užvažiavo 
ant nedidelio troko. Trpką 
sudaužė ir numetė 100 pėdų, o 
ūkininką Hudson, 80 m., iš 
Harvey, ant vietos užmušė, o 
jo žentą Holler gal mirtinai 
sužeidė. Kyle partijos nariai 
taipjau liko sužeisti ir dabar 
guli ligoninėse.

‘Policija sako, kad visi jie 
buvo girti ir kad dar ir dabar 
dėl girtumo negali tinkamai 
papasakoti kas su jais atsiti
ko.

Kyle liko apkaltintas užmu- 
šėjystėje ir sėdi kalėjime.

DETROIT, Mich., liepos 22. 
—Aviatorius ir fotografas žu
vo liepsnose, užsidegus aerop
lanui 1,000 pėdų augštuvoje ir 
nukritus žemėn ties Windsor, 
Ont.

ŠIANDIE — gių'Jra; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:34 vai., leid
žiasi 8:19 vai. Mėnuo leidžiasi 
1:45 vai. nakty.

k

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo LietuvoS'žmonės ir 
taippataija Lietuvos bankai1

v

NAUJIENOS
Už $2.50 — vokiškas 

milionierius

o graikai iš Trakijos 
išėmus Kons- 

Gali kilti ir ne-

NEW YORK, liepos 20. — 
Vokietijos markės šiandie vėl 
nupuolė, taip kad už $1 duo
dama apie 400,000 markių. 
Tokiu budu už $2.50 galima 
pirkti visą Ihilioną markių ir 
palikti vokišku milionierium.

l739lS.‘Halsted!St 
Chicago III,

dszs±

___
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš okupuotos Lietuvos
Lenku žiaurybės

Cetaulė (Novominsko valsč.) 
Gegužės mėnesį čia atvyko 
lenkų policininkai ieškoti pas 
kaimiečius neteisėtai pasisa
vintų iš miško medžių. Radę 

/ pas tūlų Luikevičių sudėtus 
medžius, juos sukrovė | veži
mų. Kadangi arklių med
žiams vežti neturėjo, tai be
laukdami jų įsakė duoti degti
nės. Pusėtinai įkaušę, jie parei
škė, kad esą arkliai dabar ne
bereikalingi, nes medžiagą galį 
nuvežti ir patys ūkininkai. Ir 
nieko nelaukdami surinkę kai
me keletu jaunuolių, kurių 
tarpe buvo ir 10 metų berniu-

nuvažiavo į stovintį už 10 ki
lometrų miestelį. Važiuoda
mi pro vienų namų išgirdo, 
kad jame kaimiečiai linksmi
nasi, šūkauja. Policininkas, įta
ręs, kad iš jo gudai juokiasi, 
įėjęs vidun žiauriai sumušė 
jaunų merginų, buvusių ten 
ptit vestuvėse. Kai vienas 70 
metų senukas jų užtarė, tai šį 
pastarąjį policininkas taip mu
se šautuvu, kad jis apsiliejo 
kraujais. Tų pačių dienų va
kare atvažiavę sodžių n keli po
licininkai žiauriai sumušė kelis 
vyrus, suėmė minėtų merginų 
už tai, buk ji pašiepusi polici
ninkus, o taip pat ir seniukų 
už “kaimiečių kiršinimų” ir 
pasędino visus kalėjimam |

—Kai vienas lietuvis prista
tė išcenauruoti Lietuvos imnų, 
Vilniaus cenzūra užbraukė jį 
ir pasakė, neleidžiant jo gie
doti. “Lietuvos Pytai”, pa
duodamas žinutę, pastebi, kad 
net rusų laikais Vilniuj buvo 
leidžiama giedoti lietuviams 
imnų, tačiau lenkai rusus šiuo

— Antalidė, (Kaltinėnų par.). 
Aplink šį kaimų buvo dideli miš
kai. Jie visi priklauso valdžiai. 
Lenkai dabar kerta juos be pa
sigailėjimo: kai kuriose vietose 
pasilikę jau tik tyri laukai. Taip 
sparčiai kirsdami miškų, lenkai 
labai vargina aplinkinių valsčių 
gyventoj us pastotėmis. Dažnai 
atsitinka, kad atvažiavę kelios 
dešimtys pastočių išvažinėja po 
miškų, nesurasdami medžių, ir 
taip sugaišę visų dienų grįžta 
namo. Pastočių iš dvaro nie
kuomet nematyti, varoma tik 
kaimiečiai, ir jie negauna užtai 
jokio atlyginimo. (L-va).

— Tverečius. Vietos policija 
važinėja po valsčių ir gaudo jau
nus vyrukus, gi sugavę reikalau
ja už paleidimų daug degtinės. 
Nesenai vienas policininkas taip 
nusigėrė, kad netekęs proto ka
žin kur dingo. Po kuriam lai
kui jis buvo rastas miške nebe
gyvas. (L-va).

— Balatna, (Lydos apskr.). 
Čia kaimiečiai sukinto šiemet 
steigti lietuvių mokyklų. Ta
čiau Lydos apskr. mokyklų in- 
spektoriatas ir girdėti apie ttii 
nenori. Kur yra lenkų mokykla, 
ten lietuvių mokyklos jau steig
ti neleidžiama. Be to lietuviams 
statoma sunkios sąlygos dėl bu
to ir įvairių formulumų, ko iš 
lenkų mokyklų visai nereikalau
jama. Taip, pav., reikalinga iš
gauti būtinai iš Gardina apskr. 
gydytojo budynių dėl mokyklos 
higienos sųlygų, todėl gyvento
jai turi vežti gydytojų kelius 
šimtus kilometrų mokyklai ap
žiūrėti, neužtikrinti ar galima 
bus paskui mokyklų įsteigti. O 
jei atsitinka, kad kaimiečiai nori 
pasiskųsti dėl inspektoriato el
gimosi, tai turi važiuoti Batisto- 
gėn. žodžiu, visa daroma, kad 
neįsileidus lietuvių mokyklų. 
Lenkų gi mokyklos taip žmo
nėms įgriso, jog jie atsisako lei
sti savo vaikus jon mokytis.

* NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
FJJ. JifrS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

a

Ir Antras

įvyks šią vasarą

Rugpjūčio 5tp d., Nedalioj
GARDNERS GROVE DARŽE

Prie 123-čios gatvės ir Michigan Avė

Lietuvos Pripažinimo Celebracija
Šiame Naujienų Piknike Lietuvos pripažinimo metinėms sukaktu

vėms paminėti bus

Šaudymai ir Ug'nįs
GRAŽIAUSIAS PYROTECHNIKOS PROGRAMAS 

BENG ALIS KOS UGNIS

Tarp “fire work’y” bus sekami pastebėtini numeriai
Raudona ugnis
žalia ugnis
Bengališka trijų spalvų ugnis
Romaniškos žvakės ;
Aukso lietaus žvakės
Elektros žvakės
Parodos žvakės
Spalvuotų žvaigždžių raketos (12)
Parodos įvairios raketos (6)
Spenialės raketos
Trįs didelės rakėtos 
žvaigždžių Para raketos
Pakibusio lenciūgo raketos (4 svarų)
Pa vos raketos (4 svarų)
Aukso turbilionai

Jack-in-a-Box
Ugninės kobros
Spalvuotos žvaigždės

' Sidabriniai berželiai
Kvietkų fontanai
Indioniškas žaidimas
AHadino deimantiniai medžiai
Magnesijos liepsna
Sarpentinos
Bombų sprogimas
Bombos su šimtais žvaigždžių
Japoniška vėduoklė
Trikampis ratas su sidabro ugnimis 
žvaigždžių lietus
Spindinti saulė

Kviečiame visus Chicagiečius ir Chicagietes būtinai ateiti į ši puiku 
Naujienų Pikniką, pasilinksminti, pasišokti, pasidžiaugti, paminėti Lietu
vos pripažinimą Suvienytųjų Amerikos Valstijų valdžios ir pasigrožėti 
puikiaisiais fairworkais. NAUJIENOS
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L L. FABIONAS 00.

809 W. 351h SI., Chicaga
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiami fįnigus ir 
Parduodam Laivatoartites.

K. GUGIS
ADVOKATAS

_____Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir. ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt S’t.
Telephonas Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A, MIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namai Tel.: Hyde Park 3395
v

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Are. 

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milvvaukee Av., 461 N. Halsted St
Telephone Haymarket 1018

LIEPOS 
DRABUŽIU 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

j
f

Jei Jus efcate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasariniųjir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo įęzono, štai yra Jūsų p» 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umau? iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolj.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nitG' v $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar.......... . .................... $i8.5į
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.01!
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

nuo $37'50’ $42.50 '
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
sjutai veZtgs nuo $22.50, $25.50 t? 
$27.50. Dabar ......................... . $18.50
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

S. GORDON r
739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo Halsted Sir. 
įAtdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 Veik 

f Sukatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po pie t.

..
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[ KORESPONDENCIJOS-

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Pasilinksminimo 

Kliubas.

Binghamton, kaipo lietuvių 
apgyventas miestas, turi įvairių 
organizacijų: yra visų lietuvių 
srovių politiniai skyriai, abiejų 
Susivienijimų kuopos, kultūros 
organizacijų kuopos ir keletas 
pašalpinių draugijų, — panašiai 
kaip kad ir kituose miestuose. 
Bet čia truko vienos organiza
cijos, būtent Lietuvių Kliubo, 
kas kituose miestuose yra labai 
paprasta įstaiga.

Tat jau metai laiko atgal, at
vykus E. Grikiui į Binghamto- 
ną, pradėta tas dalykas stropiau 
gvildenti ir neilgai trukus buvo 
sušauktas viešas susirinkimas 
tuo reikalu pasitarti. Didžiuma 
tame susirinkime dalyvavusių 
pritarė sumanymui, na ir pradė
ta organizuot kliubas. Kliubas, 
suprasta, turėtų apimt visas lie
tuvių sroves, arba tiksliau sa
kant būt bepartyviškas ir kaipo 
į tokį galėjo visi rašytis. Išpra- 
džių rašėsi šiaip sau žmonės su 
gerais norais, bet čia pamatę 
progos musų komunistai nutarė 
pasinaudot ja; taipgi neatsiliko 
nei klerikalai. Rašėsi abeji kad 
tik paėmus kliubo vadovybę, — 
ypatingai iš komunistų abazo 
tai tikrai buvo kone visi su
griuvę.

Prasidėjo organizacijos su
tvarkymo darbas. Į valdybą iš
renkama didžiuma komunistų. 
Čia ir prasideda jau grupių im
tynės. Galų gale pasidaro taip, 
kad lieka jomarkas dviejų besi
ginčijančių grupių, t. y. komu
nistų su klerikalais. 1 Klerikalai 
pradeda rašinėt į vietinius anglų 
laikraščius apie kliubą ir visuo
met dalyką taip nukreipia, kad 
nežinančiam atrodo, jog kliubas 
yra kokia tai organizacija arti
ma su vietine lietuvių bažnyčia, 
o jai vadovauja parapijos klebo
nas, nes mat kiekvienoj kores
pondencijoj būdavo įmaišomas 

kunigo vardas ir kiti artimi baž
nyčiai dalykai. Komunistai nors 
dėl aukščiaus minėtų dalykų 
triukšmo nekėlė, bet jie visuo
met stengdavosi susirinkime sa
vąją politiką varyt. Vis tik 
šiaip taip sulipdoma ir konstitu
cija. Jau rodos reiktų pradėt 
darbą. Bet čia pasirodė, kad 
tie, kurie taip daug rėkia ir poli
tiką varinėja, darbo dirbt visai 
nenori. Rimtesnieji nariai tą 
visą matydami atsistojo nuoša
liai ir paliko vieniams 
rėksniams kliubą. O rėk
sniai p<isi lieka tik rėks
niai, darbo gi dirbti nežino. 
Taip kad neilgai trukus kliubas 
nebepajėgė sušaukt nė susirinki
mų, netik kad pradėjus kokį 
nors darbą. Kad nors tinkamai 
palaidotų. Bet dar ir po šiai 
dienai buvusio kliubo randasi ke
letas dolerių, o nėra kam juos su
tvarkyt. Taip ir stovi. Kitaip 
sakant — miręs, bet nepalaido
tas.

no istorijoje, ir vienas puikifš 
bankietas, kuris buvo surengtas 
p. Brucho restaurane Kalėdų va
karą.

Po kiekvienam parengimui 
Kliubas vis gaudavo po kelis 
naujus narius, taip ka*d be jokios 
agitacijos šiandie turi jau 26 na
rius ir kas kartas įgija žmonė
se daugiaus simpatijos, čia rei
kia pažymėti, kad į kliu
bą nariais rašosi čia au
gęs jaunimas, pilnas ener
gijos ir pasišventimo, noriai 
darbuojasi kliubui ir laikui bė
gant tikima, kad visa Bingham- 
tono lietuvių jaunuomenė susi- 
spies į šią organizaciją, tuo la
biau, kad kliube yra vengiama 
politikos ir bergždžių ginčų.

Kliubui išgyvenus iki šiam 
laikui, jo nariuose gimė mintis, 
kad reikia ne juokais kliubas 
sutvarkyt, padėt jam stiprius 
pamatus ir išplėšt jo veikimą 
tiek, kiek sąlygos leis.

Liepos 16 d. kliubo susirinki
me nutarta keletas dalykų kliu
bo reikalais, kaip tai: patvirtin
tas kliubo vardas, nutarta su- 
rengt piknikas, • kad padidinus 
kliubo iždą, (piknikas įvyks še
štadienį rugpiučio 11, J. M. Ka
minsko giraitėje; visi lietuviai 
kviečiami atsilankyt); nutarta 
surengt išvažiavimas į Hari 
Lake rugpiučio 5 d., tad visi 
Binghamtono, o prie progos ir 
Scrantono lietuviai kviečiami 
dalyvaut ir pasilinksmint su 
kliubiečiais. Taipgi išrinkta ko
misija gavimui kliubui čarterio. 
Nuskirta komisija ir konstituci
jos projektui parašyti.

— Kliubietis.

REZOLIUCIJA
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros Chicagos Apskričio 
valdyba suvirinkime /liepos 13 
dieną, š. m. išnešė sekančią 
rezoliuciją:

Kadangi šiuo gyvenamuoju 
laikotarpiu streikas dažnai yra 
vienintelis darbininkų kovos 
būdas už ekonominių sąlygų 
pagerinimą;

Kadangi ALT. Sandara pri
pažįsta streikų laisvę;

Kadangi tik laikydamies 
vienybės darbininkai gali lai- 
įmetfi savo reik ai avimus;

Todėl ALT. Sandaros Chica
gos Apskritis šiuomi atsišau
kia į savo organizacijos na
rius, kad kilus nesusiprati
mams tarpe darbininkų ir

darbdavių visados reikalinga 
prisilaikyti A. L. T. Sandaros 
principų, remiant visomis le- 
galčmis priemonėmis tuos sa
vo draugus, kurie veda kovą 
už darbininkų būvio pagerini
mą ir susiorganizavimą. —

Visi streiklaužiai ir jų prita
rėjai turi būti smerkiami ir iš 
organizacijis prašalinami A. 
L. T. Sandaros Chicagos Aps
kričio valdyba:

Stasys Kodis, pirmininkas 
V. F. Andrulis, sekret.

2041 S. Rubble St. Chicago, III

Telephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D. 

2359 So. Western Avė.
Valandos priėmimo:
Nuo 9 A. M. iki 2 P. M.

Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.
Nedėliomis pagal sutarimą.

Tel. Lafayattn 4221
Plumbing, Heatlng 

Kaipo lietuvis, iletuviamc visados 
patarnauju kuogeriaviiat

M. Yužka,
8228 W. 88th SU CMcaz^ N.

Ofiso Telefonas IT A RITO A IT Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 Wesfr Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Tokiai betvarkei viešpatau
jant, prisiartino ir šalti orai (tai 
vis buvo dar pereitais metais), o 
įtaigos, kur butų; gailimą sueit, 
nėra. Kliubas, kuris turėjo būt 
tokia įstaiga, net ir susirinkimų 
nebegali sušaukti.

Tada keletas nevedėlių vyrų 
(rodos jų buvo aštuoni) susibū
rė į daiktų ir nusisamdė kamba
rį ; tokiuo budu padaryta kaip ir 
nedidelis kliubas žmonėms susi
eiti. Laikui bėgant prisidėjo dar 
keletas jaunų vyrų, ir pasiro
džius, kad anas kliubas nebegy
vuos, nutarė savo įstaigą vadin
ti “Lietuvių Pasilinksminimo 
K Ii ubą sP, Litbujanian G|ee Club, 
į tą organizaciją priimami tik 
nevedę vyrai. Per pereitą, žie
mą buvo surengta keturi pasi
linksminimo vakarai kliubo 
kambariuose, vienas dailus “ba- 
liunų šokis”, — bene gražiausia 
lietuvių šokis buvo Binghąmto-

CONARO
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

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

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų burnerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
res taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. 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.
CUNARD LINE < 
140 N. Dearborn 

. St. Chicago, IIU

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

f SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
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.

■- ............. ■ ------------ :

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIEN E
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gai, 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119

Valandos nuo 1 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai
tarnauja, viso 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose 
se 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

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

DR. HERZMAN=^A
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

Dienomis: Cana! 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4135

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8-y9 vai. vak.

Telefonai:

Jusi) pradžia

Paduokite savo orderį dėl 
Fordo dabar

Tėvas pradeda — motina suranda, kad ji 
gali biskį padėt — net ir vaikai dadeda savo 
centus ir labai trumpu laiku, visa šeimyna 
pasinaudoja patogumais turėjime Fordo. 
Štai kaip jus ga'lite padaryti per

Atneškite pirmutinius $5 mums. Užsirašykite nau
jomis lengvomis sąlygomis, lengvu budu nusipirkti 
karą. Pasirinkite karą kokj norite. Mes padėsi
me jūsų pinigus j vietinę banką ant nuošimčių 
Dadėsite po biskj kas savaitę. Jus nusistebėsite, 
kaip pinigai greit augs kuomet visi tam pagelbės, 

kaip greit išmokėsite reikalaujamą sumą pinigų 
bankui, karas bus jūsų.

Pasimatykit su bile vienu autori 
zuotu Chicagos Fordo 

pardavinėtoju

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS. Pres.

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

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

n

įjaKititnanhi

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

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Tel. Blvd. 3138
M. WoTtkewlch 

BANIS
AKUŠERKA

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880 

--------- -11'

. DR MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4G31 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

iki 1 vai. po pietų.
b .... .......

pa- 
p r i e 

gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
L v Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

".................. ■' 1
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

k*

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

Tel. Kenwood 5107

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Tifonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DQWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington SU 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Garsinkitės Naujienose

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A, L YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

. 1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rooth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S’o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIE6NER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 §o. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Ą............ n. ,
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St. Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEžEIKA
GRABORIUS IR 

Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalarihs><JCain» 
prieinama.^ •
3319 Auburn
Avė., Chicago
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Reakcija j

Europoje.

rinkikų, balsuotojų akių, kad su- 
gaudžius darbininkų balsus 
jiems “Darbo federacija” rei
kalinga; nes, jei balsai vargdie
nių papultų tikriesiems jų rei
kalų gynėjams, tai ir “krikščio
niškiems” bankininkams gali bū
ti šilta. Juk “federantai” visuo- 

J met, o ypatingai svarbesniaisiais

politikos padaras. Kiekvie- 
šus” — tautines mažumas.)link mes einame?” —klausia noje valstybėje nacionalinis 

Nitti. Pasak jo, sunku į tą ūpas diena iš dienos yra dil 
klausimą duoti tikrą atsa- ginamas. Ypatingai nau . x , 
kymą. Bet aišku tik viena: jai sukurtose valstybėse, atsitikimu kuomet svarstomas 
nulitarizmas ir reakcija da-jdangi tos valstybes sukurtai ninkara!J vertgg jgtatymaS) klau. 
bar Europoje eina rankai ne teisybės >. pamatais, ojso, ką pasakys minstas Vaiiokai- 
rankon. I franeuzų politiniais išroka-

Militarizmas, protekcio-lvimais, tai jose neišvengia-

Darant taikos sutartį 
Francijai pirmon galvon rū
pėjo nedaleisti jokios tiesio
ginės komunikacijos tarp 
Rusijos ir Vokietijos. Tuo 
tikslu liko sukurta Lenkija 
ne etnogafiniais rubežiaiš 
vadovaujantis, o vyriausiai I nizmas, anti-parlamentariz-lmaiturėjopasireikštireak- 
delei atskyrimo Rusijos nuo pas, reakcija ir daugelyje! ei ja. Sakysime, kaip Len- 
Vokietijos. Tai buvo didelė)atvejų anti-semitizmas yralkijoje gali būti tikra demo- 

 

klaida. Visos Europos eko- j sinonimai. Visoje Europoje I kratija, kuomet beveik pusė 
nominiam labui buvo reika-| vedama protekcionizmo pro-Įjos gyventojų yra prievarta 

 

llinga, kad Vokietija turėtų paganda. Gi amunicijos I pavesta jos valdymui? Aiš-. 
liuosą kelią į Rusiją. Suku- gamintojai, kurie ir dabar I ku, kad lenkai jėgos pagelbal 
rimas Danzigo koridoriaus kontroliuoja spaudą, be nie-lturi palaikyti savo nenor- 

I ir tokios Lenkijos, kuri turi | kur nieko veda savo kursty-| malinęs valstybės čielumą.| 

 

23 milionus gyventojų yra j mU_ politiką, 
nuolatinis pavojus taikai. 
Reikia žinoti, kad Lenkijos 
respublikoje tikrieji lenkai 
nesudaro net dviejų trečda
lių visų gyventojų. Atėmus 
žydus, kurių priskaitoma 
keturi milionai, lenkai

Dėka tam ir pasireiškia 
Tuo pačiu laiku FrancijaiLenkijoje fašistinis judėji- 

savotiškai interpretuodama Imas ir miltarizmas. Tas 
tą nelemtą Versailės sutartį I pats dedasi ir kitose valsty- 
veržiasi Vokietijon ir už-|bėse.
griebia naujas teritorijas. I Normalaus gyvenimo Eu- 
Adrian Dariac’o raportas įropoję negalima tikėtis tol, 
aiškiai parodė džingų užma-lkol nebus tinkamai išrišti 

sudarys nedaug daugiau, |čias. Francijai nori pasi-1 reparacijų ir okupacijos)

kaip pusę visų gyventojų j savinti Ruhr sritį. Tokia-1 klausimai. Užtad visai tei- 
skaičiaus. Tokiai visuome-|me atvejyje Franci ja kon-1 singai sakoma, kad Franci-1 

 

niniai padėčiai esant lenkai Į troliuot^ Europos geležį ir Į ja yra Europos reakcijos 
---- - sukurtų militarinę hegemo-motina.

tis, kuris yra taip pat II-jo Sei
mo atstovu. Kartais “federaci
jos’* atstovai vaidina darbininkų 
gynėjų rolę, — tas atsitinka, 
kuomet jie aiškiai mato savo 
nusistatymo nepravesią ar tai 
dėl socialdemokratų nedalyvavi
mo ar dėl kurios nors kitos prie
žasties. Jie tuomet ir darbinin
kų reikalus “gina” ir pastariem-

yra verčiami > užlaikyti ne
paprastai didelę armiją. .

Pažiūrėkime dabar kas de
dasi Čeko-Slovakijoje. čekų 
toje valstybėje priskaitoma 
6,300,000; vokiečių — 3,400,- 
000; slovakų — 1,900,000; 
magjarų — 1,000,000; rusi
nu —450,000; lenkų 100,000, 
ir 200,000 žydų, rumunų

Lietuvos Darbininkų Klasinis 
Susipratimas

Lietuvos gyvenimui besiplė- liu skaičiumi kurio siekia pla
to j ant keičiasi ir darbininkų — 
kuriančiųjų tą gyvenimą padė
tis. Jeigu seniau, prieš kokią

čioji Lietuvos darbininkija. Jei
gu kiek darbininkų ir dalyvau
ja organizacijose, tai daugumoj

etc. Tarp tų tautų eina ne-1porą dešimčių metų darbininkas] tą d£ro mechaniškai, visaima- 
paliaunamas trinimasi. Če
kai sudaro mažumą ir todėl 
vidujinės tvarkos palaiky
mui jie yra sukurę propor
cingai savo gyventojų skai
čiui didžiausią armiją visa
me pasaulyje.

Nors ir ne tokioje aštrio
je formoje tas pats pasireiš
kia ir Rumunijoje, Jugo-Sla- 
vijoje, Graikijoje ir net Bel
gijoje, kur nesenai kilo 
skandalas dėl Ghento uni
versiteto. Štai kodėl ne
žiūrint to fakto, kad Vokie
tija ir Austrija yra nugink
luotos, o Rusija izoliuota, 
Europoje dabar yra dau
giau kareivių, negu prieš

buvo begėdiškai apgaudinėja
mas bei naudojamas, tai jau da
bar ne visai taip yra, nevisuo- 
met sekasi darbininkas apgauti 
ar šiame ar kitame dalyke; da
bar jis kiek apsižvalgęs daug 
greičiau gali rasti ką pasiklausti 
vienu ar kitu reikalu ir patsai 
daug greičiau sugeba orientuotis 
visuomenės painiavoje, negu, 
kad pirmiau. Bet dar vis tenka 
pažymėti, kad netoliausia pla
čioji Lietuvos darbininkija yra 
nužengusi, nevisuomet tiksliai 
supranta savo klasės reikalus ir 
nevisuomet pajėgia kovoti su vi- 
sokiariopais savo priešininkais.

Klasinis darbininkų susiprati
mas ne visur yra vienodas ir ne 
vienaip jo augimo kelias eina. 
Tas daugiausiai priklauso nuo 
srities ekonominio stovio, švieti
mo laipsnio, spaudos jšsiplėtoji- 
mo ir dar nuo daugelio kitų prie
žasčių, kurias smulkiau panagri
nėsime kiek žemiau. Dabar ke-* 
Kais bruožais apibudinsime da
bartinį Lietuvos darbininkijos 
klasinį susipratimą.

žvilgterėkime'į Lietuvos dar
bininkų klasinę sąmonę. Ar jie

Reakcija dabartiniu laiku 
siaučia visoje Europoje. Val
stybės ginkluojasi. Armijos 
stiprėja. Kareivių skaičius 
ir dabar yra didesnis negu 
prieš karą. Siūloma priim
ti reakcingiausi įstaty
mai. Kai kuriose šalyse 
parlamentai faktinai liko 
panaikinti; pradėta naudoti 
prievarta; steigiama dikta
tūros. Centralinėje Euro
poje svajojama apie karalių 
grąžinimą. Pačioje Franci- 
joje monarchistinės ir na
cionalistinės aspiracijos ran
da sau tinkamos dirvos.

Ta pavojinga dalykų pa
dėtis kliudo kaip įvykinimui 
taikos, taip ir atsteigimui 
ekonominių ryšių. Clemen- 
ceau kartą pareiškė, jog tai
kos sutartis yra tik prieme
nė karo tęsimui. Ir fakti
nai karas tebesitęsia. Cen- kar3- 
tralinės Valstybės liko par-Į Franci jos politika dabartį- ■ 
blokštos, bet pergalėtojų pa- niu momentu yra labai keis- 
dėtis toli gražu nėra liuosa]ta. Vokietija^ yra visiškai 
nuo pavojų.

Nuo pradžios iki pabaigos 
karo Antantė skelbė, jog ji 
kariaujanti už kilniausius ci
vilizacijos principus, laisvę 
ir tautų savęs apsisprendi
mą. Ji taipgi skelbė, kad 
tai busiąs paskutinis karas. 
Ir tai buvo skelbiama ne 
sentimentalistų, bet valdžios 
viršininkų. Kas neatsimena 
Wilsono pagarsėjusius 14 
punktų. F. Nitti, buvusis 

, Italijos premieras, sako, kad 
privatiniame pasikalbėjime 
Clemenceau j'uokaudamas 
skundėsi, jog Wilsonas ban
dęs pralenkti net patį Die
vą : paskelbti keturioliką pri
sakymų vietoje dešimties!

Karo sutartys gimė iš ne
apykantos. Jos buvo pa
remtos neteisybe. Pergalė
tojams rūpėjo kuolabiausia 
susilpninti savo priešus. Sa
vęs apsisprendimo princi
pas liko visai užmirštas. Pa
darinyje sukurta visa eilė 
valstybių, kurių sąstatan į-j 
eina įvairios tautos.
rųšies valstybėms priklauso Francijos ginklavimosi su-
Lenkija, Čeko-Slovakija, Ru- rūpino visą Europą. Kitos gėsime palyginant su tuo didžiu-

parblokšta. Militarinis pa-’ 
sipriešinimas reikštų * jai 
saužudybę. Bet tai nė kiek 
Francijai nekliudo didinti 
savo armiją, nepaisant toĮ^0 kur eiti, kad išėjus iš savo 
fakto, kad jos finansai yra
S^r.^ visuomet pa.-||gje; ar supranta, pagaliau, kas
sireiškia deficitas. Pats Sa-| jų geriausias draugas, o kas pik- 

 

vaime kyla klausimas: ku-jčiausias priešas? O, iš tiesų, da

 

riais tikslais Franci ja tai baltinė materialė Lietuvos dar-

daro? Kur tik buvo svars-1binhlko P*d5tis yra neko1 
tomą nusiginklavimo klausi- ki?’. ,Litus ,iv^.U3 kilot eko“<>, 
tuma s minis knzis ir taip greit negali-;
mas, Franci j a visuomet prie- Į ma j0 j§brįst;įt Litai kuriam,
laikui žymiai sutrukdė ir pramo
nę ir prekybą, o kartu kilo stai
gus prekių kainų pakilimas, dėl 
kurio susidarė ir darbininkui ne- 
permajoniausi gyvenimo reika
lai. Ir daug rimtų žingsnių dar
bininkas turi žengti ir užduoti 
sau ar kitiems aukščiau minėtus 
klausimus, kad svęikam sugebė
jus išeiti iš sunkiosios padėties. 
‘Bet vargas, kad dar, bendrai 
imant, Lietuvos darbininkas to 
viso gerai nesupranta, nepažįsta 
savo draugų bei priešų ir, aišku, 
to deliai nėra tikrai klasiniai su
sipratęs.

Tik pasižiūrėkime į darbinin
kų organizacijas — profesines 
sąjungas bei partijas, kiek ten 
tikrųjų /ir uoliai organizacijos 
darbui atsidavusių narių rasime. 
Tikrai visiškai mažutį būrelį re-

šinosi jam. Genuos konfe 
rencijoje franeuzų delegatas 
Barthou tiesiog pareiškė, 
jog jis visai nedalyvausiąs 
konferencijoje, jeigu bus 
svarstoma nusiginklavimo 
klausimas.

Vokietija neturi ir negali 
turėti oro laivyno. Bet 
Franci ja visvien nori turėti 
stipriausi pasaulyje oro lai
vyną. Jos ginklavimosi pro
grama 1923 ir 1924m. y^ą 
alarminga. Kuriems tiks
lams ji stiprina oro laivyną 
ir mano atkreipti tuos gink
lus, jeigu Vokietija yra be- 

Tos] jėgė?

žiaurios padėties; ar žino ko 
klaustis kelio atsidūrus gryžke-

siems naudingus įstatymus | kiai, tai ir visas programas.” 
“svarsto”, bet jau iš kalno žino, “Kokis tuomet lietuvių biznis 
kad jie “Ūkininkų sąjungos”jčionais buvo?”

“Pirmiausiai turėjome tik 
[karčiamų; rodos, buvo trys ar 
Į keturios karčiamos. Paskiau 
atsirado bučernių ir viena pieno 

° stotis. Visi pasilaikė neblogiau- 
J šiai.”
j Toliau atsiklausiau apie para- 
Ikviją ir bažnyčią. Ponas Mel- 
Idažis paaiškino, kad bažnyčia 
Ijau gyvuoja čia 15 metų. Pir- 
I masai kunigas buvęs kun. Buka- 
Iveckas, o po juo atėjęs kun. 
I Ambrazaitis.
| Rūpėjo šį bei tą sužinoti ir 
|apie tuolaikinę Wcstsaidės inte
ligentiją. Taigi ir atsiklausiau 
apie tai. Ponas Meldažis pal
ankoj o įdomių dalykų. Buvę ir 
stebuklingų gydytojų ir kitokių 
galų. Buvęs ir vienas “advoka
tas”, kuris ištikrųjų nė vienos 
kalbos dorai nemokėjęs, bet vis- 
tiek ėjęs lietuviams už “klumo- 
čių”. Sako, kad teismuose daug 
juoko padarydavęs.

Teko man iš kitų žmonių pa
tirti, kad tuomet Westsaidėj šar- 

jlatanų buvę, kurie buk tai ves- 
| davę lietuvius pas daktarus, 
I kaip jie vadindavo “profeso- 
| rius”, na ir imdavę “hž patarna- 
Ivimą” po $10.00. Vienas žmo- 
|gus pasakojo, kad iš jo tokiu 
| budu norėta dešimtinukė išviiio-

kartu su “krikščionimis demo-1 
kratais” bei mažumomis bus nu
balsuoti.

Bet tikriausias “Darbo Fede
racijos” veidas pasirodo, kuo] 
met jie su visais “krikščionimis’ 
sueina į vieną kambarį, Ožeškie
nės gatvėj. Ten jie užmiršta vi
sus “prakeiktus” darbininkų rei
kalus ir visiškai, net ir dėl'akių, 
nebesiskiria nuo tikrųjų savo bi
čiulių “Ūkininkų sąjungos”, ar 
“krikščionių demokratų” atsto
vų. Tuomet jie geriausi broliai 
ir visame kame sutinka. Vien 
ta nelaiminga Seimo tribūna ski-j 
ria vieną nuo kito tikruosius i 
brolius. L. šelmenis.

(Bus daugiau)

Senųjų Chieagos Gyventojų
11 1 7 1 ■Atsiminimai

West Side 24 metai atgal
* ‘ L 1 • A

W ■ II

Rašo Al. Margeris, Med. Stud.
Specialis Naujienų reporteris.

Pirmutinis Verduno karas čia 
buvęs. — “Bendro fronto” prin
cipas ir-gi čia gimęs. — Vokie
čiai, čekai ir airišiai lietuviams 
ruimų neduodavę. — Pirmutinė 
“dainorių draugystė” čia susi
tverus* — Republikonikos lygos 
čarteris Tonleikėn išlėkęs ir ne
begrįžta. — Meldažis L. S. S. 
22-rosios kasierium buvęs. — 
West Side lietuviai prastų šėrų 
nepirkę — tik aukso mainų. — 
Pirma plytomis “argumentavę”, 
o kai laikraščių atsiradę, tai 
“mandagiais” redaktorių žo

džiais..., etc. etc.
žai nuvokdami' organizuotės rei
kalą. Kiek ankščiau darbinin
kų organizacijos taip silpnai ne
atrodė kaip dabar, mat tuomet 
mažiau trukdė valdžios slopini
mai, bet vis tik gerai susipratę 
darbininkai tą visą lengvai per
galėtų 1

Toliau, imkime kurios nors 
įmonės streikų eigą, tuoj paste
bėsime plačiosios darbininkų 
minios pasyvumą, o kartais net 
regėsime užsispyrėlių būrį, ku
rie atvirai trukdo visų darbinin
kų streiko laimėjimui. Reikia 
suprasti, kad streikai įvyksta tik 
ten, kame darbininkai labiau su-l 
sipratę, geriau organizuoti, kaip 
Kauno fabrikuose, Šiauliuose ari 
Marijampolėj. Kitur gan reto
kai streikai pasitaiko, kartais 
dvaruose, bet ten retai kada 
darbininkams pasiseka laimėti, 
dažniausia turi, kiek laiko kentė
ję, gauti liūdną užmokestį — 
įvairias bausmes bei niekšiškus 
pasityčiojimus.

Dar, jei prisiminsime nese
nai išrinkto Ujo Seimo sudėtį tai 
ir ji mums kaip ant delno paro
dys, kokia Lietuvos proletarų 
darbininkiška sąmonė. Juk ten 
ginančių darbininkų reikalus iš 
78 atstovų vos ne vos aštuonis 
terasime. Nejaugi tiek maža 
Lietuvoj darbininkų?! Nejaugi 
jie savo balsais tik aštuonis at-’ 
stovus pajėgia Seiman praves
ti?! Jokiu budu ne! Kas čia 
kaltas? Aišku, kad tai pačių 
darbininkų nesusipratimas, ne-j 
žinojimas kam pavesti savo rei
kalus, 
įrankius už ekonominio būvio 
pagerinimą.

Naja, tiesa, juk dar Seime yra 
visa dvylika taiįp vadinamos 
“Darbo Federacijos” atstovų, — 
juk ir jie sakosi darbininkų rei
kalus giną... Juk ir jie kovoją 
už darbo žmonių būvio pagerini
mą... Deja, ne darbininkų rei
kalus jie gina, tik begėdiškai 
mulkina darbininkus. Jeigu tik
rai gintų darbininkų reikalus, 
tai negiedotų vieną giesmę su 
didžiausiu j Lietuvos i turtuoliu 
bankihįnku ■ktin.1 Vailokaičiu, ir 
nesėdėtų viename suole su juo 
ir jo bjčiuoliais. Juk toki stam
bus fabrikantai nuskurusiems 
darbininkų atstovams ne kom
panija! Tai kam reikalingas 
maskavimas, tas begėdiškas nu- “bendro fronto” prinčfpą gyvai 
davimas! Aišku, kad tik delsuprato ir pačiame strategiš-

kam patikėti kovos

| Kas nebežino Westsaidės ? Ne
bent tik tas, kuris amžinai už- 

Ipečkyj snuduriuoja ir toliau sa
vo nosies nemato.: Kodėl ? Vai 
todėl, kad Westsaidėj randasi 
Meldažio svetainė, kurioje bene 
tik daugiausiai visokių lietuviš
kų pramogų atsibuna.

Ponas Mykolas Meldažis, vie
nas iš seniausių šios lietuvių 
naujokynės piliečių, daug įdo
mių dalykų man papasakojo. 
Gyvai pasikalbėjova apie karą, 
kurį bomų biaurumu iš lygsva
ros išvaryti lietuviai sukelti tu
rėję. Sako, kad nekurie ameri
konai beveik visur lietuvius už
kabinėdavę. O buvę ir tokių, 
kurie stačiai priekabių jieškoda- 
vę, na ir muštynių siekdavę. 
Jau kur nekur, sako, bet karina
mo j, ypač subatos dienoje, tai nė 
nepasirodyk. Tave užkabins, 
pinigus. atims, pagaliau ir su
muš. ižnoma, šitokis jankių el
gimasis turėjo begalo užgauti 
tradicijinę lietuvių didybę. Tai 
nė kalbos negali būti. Užtai lie
tuviai ir prisiruošė į karą. Ir 
tai buvęs pirmutinis karas “ties 
Verdunu”. Vokiečių ir francu- 
zų karas ties Verdunu, palygi
nus jį su šituo, buvęs tik antra
eilis. Lietuviai viršų paėmę, na 
ir bomų galybė ant amžių su
triuškinta tapus.

“Ištiesų, tai puikus darbas. 
Tik pamislykite, ponas Meldaži, 
kad Bridgeport’o lietuviai gailė
tų nuo bomų pasiliuosuoti, ar tai 
nepuiku butų? Beto, man ponas 
Elijošius pasakojo, kad kadais 
ir Town of Lake taiįi buvę. Bet 
kai lietuviai vyrai į “bendrą 
frontą“ stoję ir “airišiukams” 
ragus aplaužę, tai dabar kai 
šventa.”

— “Tai žinoma, kad taip; juk 
protu tokių nepamokysi. Mes 
viską darėm, bet niekas negel
bėjo. O kai pradėjome tiems 
valkatoms kailį pilti, tai tuoj jie 
išnyko. • Suprąntąrtia, mes, lie
tuviai, dirbome išvieno.”

Prisiminė čia man “bendras 
frontas”, apie kurį tiek daug 
šiandie kalbama. Tik galbūt nie
kas nė sapne nesapnavo, kad 
Westsaidės lietuviai pirmutiniai

klausiame gyvenimo 
pavartojo.

— “O šiaip jau kokie buvo lie
tuvių santykiai su svetimtau-|ti; tik jis susipratęs ir pats sau 
čiais? * ‘ ‘

— “Prasti. Mat, čia daugiau
siai apgyvenę buvo vokiečiai, če
kai ir airišiai. Jie visi lietuvių 
baisiai neapkęsdavo. Būdavo, 
kai reikia ruimus gauti, tai nors 
kažin ką daryk. Kaip tik daži- 
nos, kad lietuviai, tai ir neduoda. 
O jeigu ir gausi, tai kai dažinos, 
tai laukan išmes.”

“Kodėl lietuviai nebandė savo 
namų apsipirkti?”

čia ponas Meldažis nupasako
jo, kad tuomet lietuviai labai 
maža kiek nuosavybėmis domė
jęsi. Jiems labiausia rūpėję šė- 
rai. Tik, žinoma, Westsaidės lie
tuviai “prastų” Šerų nepirkę, — 
jie pirkę tik aukso mainų šėrus, 
kuriuos čia agentai brukte bru
kę.

— “Ar kas nors iš tų aukso 
mainų laimėjo?”

“Tiek, kaip ir iš Bišofo. Lic- j 
tuviai tiek ir tiek pinigų sukišo. 
Tai, matote, vis senovės speše- 
lai.”

— “O kiek šio kampo pir
mykščius lietuvius apėjo dai
lė?”

— “Net pirmutinę dainoriųi 
draugystę mes čia sutvėrėme! 
O tai buvo “Vinco Kudirkos 
Dainorių Draugystė”. Turėjo* 
me apoe 100 narių. Aš pats per 
tris metus tenoru dainavau. La- 
lis ir-gi tenoru dainavo. Bet 
jau senai šita draugystė pasimi
rė. Dabar ką yra Vinco Kudir
kos Draugjja, tai visai ne ta.”

Taigi matote, kad Westsaidės 
lietuviai^ galbūt, pirmutiniai 
prade j o meną kelti. Ir sutraukti 
tais laikais apie šimtą lietuvių, 
brolyti, tai ne juokai. Ar ne-] 
verta Westsaidei už tai bravo | 
pasakyti ?

— “Na, o ką apie politiką?”
Į šitą klausimą ponas Melda

žis gana platų atsaką davė. JisĮ 
išpasakojo, kad tuomet lietuviai] 
daugiausiai republikonų partija] 
tesirūpinę ir dėl jos dirbę. Jie| 
čia buvo sutverę net tam tikrą] 
Lietuviškų Republikonų Lygą.| 
Bet ponui Elijošiui ant Tonlei-| 
kės da smarkiau dirbant, šitos] 
vvestsaidiškių lietuviškų repub-| 
likonų lygos čarteris išlėkęs ir 
daugiau nebegrįžęs. Paskui 
pasirodė, kad šitas šarteris Ton- 
ieikėj pasilikęs. '

. Ir socialistų 22^roji, girdi, ga-| 
na anksti čia susitvėrus; o po
nas (čia geriau tiktų draugas)! 
Meldažis jos kasierium buvęs. 
Dabar jau čia daugiau socialia-] 
tams, o ne republikonams dirbta.!

“Ar turėdavote kokių nors 
pramogų, dalėiškime, koncertų, 
vaidinimų, etc. ?”

“Beveik visos pramogos tuo
met atsibūdavo gale karčiamų, 
vadinasi, karčiaminėse svetainė
se.”

reikale jį
/

vienas pas daktarų nuėjęs, o šis 
vos tik vienų dolerį paėmęs. Sa
ko, “devyni doleriai kišepiuj li

—• “O kokių laikraščių dau
giausiai pareidavo?”

H

“ “Lietuva”, “Katalikas” ir 
“Saulė”.”

Angalo ir apie kasdieninį lie
tuvių pasivedimą išsikalbėjova. 
Čia ponas Meldažis, rodos, juo
kais pasakė, “Pirmiau, kaip lai
kraščių nebuvo, tai su plytomis 
nugaras išsilygindavo, o dabar, 
tai su laikraščiais”.

Matoma, kad ponui Meldažiui 
labai nepatinka šių laikų laikraš
čiuose einą begaliniai ginčai.

įvairenybes
KINŲ SIENA.

Garsi pasauly Kinų siena pa
skutiniu laiku pradėta ardyti, ir 
iš jos plytų ir akmenų statoma 
namų. Bet kol šią milžinišką 
sien^ išardys, tai daug laiko 
praslinks. Astronomai tvirtinę, 
kad Kinų siena esąs vienintelis 
žmonių rankų kūrinys, daiktas, 
kuris iš mėnulio galima gryna 
akimi įžiūrėti. Kinų sienos il
gumas su visais jos išsisukimais 
sieksiąs ligi 3000 kilometrų; sie
nos apačia siekia ligi 36 pėdų 
platumo, o viršum — ligi 15' pė
dų. Sienos aukštis įvairus nuo 
15 ligi 80 pėdų. Pradžioje bu
vę ligi 20,000 apsaugos bokštų. 
Kinų sienoje esą akmenų dau
giau, -kaip visuose Didžiosios 
Britanijos mūruose drauge. Pa
davimuose minima, kad ši pa
minklų siena, einanti per šitisas 
kalnų virtines, buvusi pastatyta 
per 15 metų. Kronininkai pasa
koja, kad 200 metų prieš Kristų 
Kinų karalius Htlang-Ti pasta
tęs šią sieną apsiginti nuo šiau
rės laukinių giminių. Neskai
tant visų valstybės prasikaltėlių 
dirbusių statant sieną, dirbę dar 
ir 300,000 kariautojų. Kiek tais 
laikais jos pastatymas kainavęs 
— nežinoma, bot šių dienų,in
žinierių apskaitliavimu statant 
dabar tokią sieną reikėtų 5,000 
milijonų svarų sterlingų pinigų 
(apie 25 bilionus dolęrių).

(L. Ž.)

Sušaudė Kislovodsko 
diktatorius

Maskvos revoliucinis teismas 
nuteisė mirtimi buvusį Kislo
vodsko diktatorių generolą Pet- 
renyo už tai, kad jis savo laiku 
Ttišaudė bolševiką Ge su žmona. 
Petrenko su Vrangeliu buvo pa-

“Tai koks-gi programas tenebėgęs užrubežin, bet patikėjęs 
būdavo?” amnestijai grįžo Rusijon, ’ir...

“Programas! Armonika, šo- sušaudytas.
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Už kelių minučių po iššovimui paskutinės raketos, jie 
atsakymą ant jų šauksmo

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Lietuvė motina sunkiai 
šė savo 7 metų 
dukterį 
traukta teisman. — Paskui 
pasiųsta teisėjaus į Psycho- 
patų ligoninę.

UŽTROŠKO GAZU 
RIšKĖ.

Be to, dau- 
nemokantys 

O su moki-

DR. VAITUSH, O. D.
Lietsvb aidų apecialistaa

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

Be gyduolių, be opefacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

SFį 'THERE* 
yOU'LL HME TO 
GET THfTT 
IH THE IT IS 1
TRKIN6 UP TO& Yv room- se

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesne ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
?alima kas dien Naujienų ofise, 1739 
Ko. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

A. E. BISKUP, M. D.
Physician & Surgeon, 
Res. 4945 W. 14-th St.

Cicero. III.

sumu- 
amžiaus 

Areštuota ir pa-

PAKLAUSĘ KIEK KAINUO 
JA VVATERMELON 

ATĖMĖ $40.
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Gal jums reikalingi 
akiniai

MERGINA NUGALĖJO 
POLICISTĄ.

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akjs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
lietos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Tas
ANT615

619 Wismontene Amilijo
622 Wuaraskas Paulina

Iš S. S. B. Shane Go. dar 
bininky streiko

ŠEŠI ASMENYS SUVAŽI 
NĖTI.

statyti 
šokoladi- 

Ir ji jau pratlčjo

REIKALAUJA $100,000 AT
LYGINIMO Už SUŽEIDIMĄ 

AUTOMOBILIU.
Feldman patraukė teisman 

A. R. Jonės, reikalaudamas 
nuo jo $100,000 atlyginimo už 
sužeidimų automobiliu.

557
558
562
566 Kozovui Kazimerui
571

Pereita šeštadienį du apsi 
ginklavę plėšikai apiplėšė Fi 
tel Kogan aptiekę, 2300 W 
Chicago Avė. Plėšikams te 
ko $75.

“Birute” rengiasi 
scenoje “S 
nį Kareivį

A. P. Kvedaras.
Ir choristų bei chorisčių bal

sai jau ir dabar yra neblogi. 
Tat reikia tikėtis, kad “Syl 
via” bus pastatyta geriau negu 
lilc kada nors pirmiau.

Reikia pažymėti, kad “SyL 
via” statė scenoje “Kanklių” 
choras, Vyčių choras, o dabar 
statys “Birute”. Publika turės

(Seka ant 6-to pusi.)

B. FINDLEY, R. N
B. Fndley, R. N., 
4746

585
587
588
589
592
593 Pjickorius Peter
598
599
602
603

William J. Daily, daržovių 
ir vaisių pardavėjas, nusiskun
dė, policijai, kad priėję prie jo 
trys apsiginklavę vyrukai pa
klausę jo kiek kainuojąs wa- 
tcrmelon ir paskui atėmę iš 
jo $40.

sparčiai prie to rengtis. Mat ji 
nepaiso vasaros karščių: biru- 
tiečiai prakaitą nuo kaktos nu
sibraukę dainuoja “Sylvią“ ir 
gana.

Ketvirtadienį, liepos 19 die
ną, įvyko pirma repeticija, po 
poros savaičių vakacijų. 
repeticijas atvyko nemaža bi- 
rutiečių. Tuo budu sudarė 
skaitlingą chorą, kurį veda p.

Per Naujienų Laivakorčių 
Skyriaus patarnavimą, Jonas 
Bakaitis iš Jurbarko Raseinių 
apsk. Iš Lietuvos išvažiuos 
Rugpiučio 22 d. į New Yorkt 
pribus apie 3 d. Rugsėjo.

Master 
teisėj ui 

šeštadienį 
savo liudi- 

strei kilojančiu s 
Gi šiandie bus 
streikieriai. Sa- 

liudininkų iš

mais metais ir po 2 centu va
landai sekančiais metais.

Darbininkai, sako, su tuo 
sutikę. MaKjie buvo pasižadė
ję priimti arbitracijos nuo
sprendį.

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina j vyriausįjį

SQUIRE EDGEGATE—We Leave You to Imagine What the Heavy Lady Had to Say About It!

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. į

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

APIPLĖŠĖ KRAUTUVĖS 
SAVININKĄ.

Frank Fapanski, 2650 W. 
13 gat., minkštų gėrimų krau- 
tutySs sa vi ninkas, pranešė 
New City policijai, apsigink
lavęs plėšikas atėmęs nuo jo 
$300.

Palengvins akių Įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
i mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Kiti trys jos vaikai tapo 
atiduoti į Juvenile namus.

Vaikų tėvas į teismą neat
vyko.

P-ia M 
kius teisme ką 
įvyki sakyti.

Byla atidėta 
kol p-nios M 
protas bus ištirtas.

Stebėtis reikia, kad lietuvių 
tarpe randasi tokių sužvėrėju
sių žmonių. —Raganius

Tas palies 13,646 darbininkus.
tie pa-

INUI\AM BRAZAIČIUI
1305 SoTTbuis Avė.

Chicago, III.

Pereita penktadienio 
rą arbitracijos keliu 
gat vakarių 
gos trim 
palies 1

Iki šiol 
ninkai 
tų valandai. Dabar 
1 dienos iki liepos 
ateinančių metų 
gaus po 73 centus 
nuo liepos pirmos

Phone Boulevard 0313
f

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ii* kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moteinj ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Kety. 
ir Pėt. 2—9. z

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

Kliniko valandos: Utarnnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

Policistas Frank MdNama- 
ra, 6 pėdų aukščio ir 190 sva
rų svarumo, sutiko Lillian 
Lightney, 22 m. amžiaus, 5 
pėdų aukščio ir 115 svarų 
svarumo, prie State gat. Mer
gina užpaišino jam akį, su
draskiusi jo drabužius, gerai 
apmušė ir pagalios perbloškė 
gatvėn., Tačiaus kiek vėliau 
buvo patirta, kad ji tatai pa
dariusi munšaino pagelba, ji, 
nors ir atsižimėjusi savo 
tvirtinimu, vis tik tapo areš
tuota ir pasodinta už grotelių.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktin; 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135

Valandos: 8 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 
9 iki 12 a. m.

“Rescue Randall” — tai yra vardas duotas U. S. Linijos lai
vo “President Fillmore” Kapitonui, A. B. Randall. Visuose por- 
tuose, kur minėtas laivas lankosi, kaip tai Bremene, Southamp- 
tone ir kitur, jo vardas yra minimas su garbe.' Titulas “Rescue” 
—“Gelbėtojas” jam nebereikalo yra suteiktas. Kapitonas Ran- 
dal'l yra tikrai pasižymėjęs gelbėjimu gyvasčių nelaiminguose 
jūrių atsitikimuose.

Biskį daugiau kaip metai atgal, laivas “President Fillmore” 
pastebėjęs vėtros apdažytą, veik skęstantį, mažą Prancūzų lai
velį “Reine Dės Mers” ir išgelbėjo visą jo įgulą iš 6 žmonių. Tas 
vienas atsitikimas pas jurininkus jau suteikė nemažai garbės 
Kapitonui Rahdall’ui, kuris lig to laiko buvo nežinomas.

Tiesa, “Rescue Randall” ir ne už sykio gavo gelbėtojo titu
lą. Antras atsitikimas kapitonui buvo daug didesnis ir retesnis.

Kada “Prčsidcnt Fillmere” plaukė iš Bremeno, pilnas pa- 
sažierių, apie 500 mylių nuo Crape Rose, plaukdamas rytų link 
naktį balandžio 3, vienas aficierių-tėmytojų pastebėjo raketą, iš
šautą augštyn iš tamsos į orą ir krintančią į okeaną. Atsaky
mui ant to signalo, Kapitonas Randall tuoj pasiuntė laivą “Pre
sident Fillmore” su didelėmis šviesomis j ieškoti vietos, iš kur 
raketa kilo.

Į valandą laiko “President Fillmore” priplaukė tiės žėgliniu 
laivu “Rita M. Cluett”, ant kurio denio buvo 6 žmonės, kuriems 
jau gręsė bado mirties pavojus. Paėmus juos ant laivo “President 
Fillmore”, jie papasakojo, jog per 2 Savaites pluduriuoja ant van
dens su savo sugadintu laiveliu, negalėdami niekur nuplaukti. 
Dienos ir savitės bėgo, o jie niekur nepastebėjo jokio laivo plau
kiančio, ir jau buvo netekę vilties būti išgelbėtais.

Laivas “Rita M. Cluettb”, buvo prikrausiąs druskos ir plau
kė iš Portugalijos į St. John portą, kaip ant puskelės pakilusi 
baisi audra, taip jį sugadino, kad jokiu budu nebegalėjo plaukti. 
Maistas jau buvo visiškai išsibaigęs ir jau jie buvo pradėję ba
dauti. Bet laivo kapitonas dar turėjo likusias tris raketas ir ke
letą degtukų, ir lig nujautimo verčiamas, naktį balandžio 3 su
manė iššauti jas, gal kas nors pastebės ir atsiųs pagelbą.Taip ir 
buvo, 
pamatė signalizuojančias šviesas 
pagelbos, o už valandos laiko pamatė patį laivą “President Fill
more”. ' Z ,x

Kapitonas Randall tuoj įsakė nuleisti valtis ir išgelbėti ne
laiminguosius ir suteikti jiems medikalės pagelbos, maisto ir 
visko, kas buvo reikalinga. Sekančią dieną, laivas “President 
Fillmore pasisuko iš kelio ir nuvežęs išgelbėtuosius perdavė kraš
to sargybai, “Cutter Tampa”.

Nuo to laiko Kapitonas Randall liko garsus ir laukiamas 
Europos portuose.

Mergaitė turėjo apkapotą 
kūnelį nuo mušimo. Jos mo
tina mušė ją virve, į kurią bu
vo įpintos vielos.

Kaimynai išgirdę mergaites 
klyksmą pašaukė policiją. 
P-nia M. Mičcjuniene tapo 
areštuota ir tuo budu jos duk
tė gal nuo mirties išgelbėta.

Po tardymų teisėjas pasiun
tė p-nią M. Mičejunicnę į Psy- 
chopatų ligoninę Išbirti jos

Streikieriai tvirtai laikosi, ir 
pasirįžę laikytis tol, kol strei
kas bus pilnai laimėtas.

Kiek sužinota, iki šiolei 
dirbtuvėje darbas visai supa- 
ralyžuotas. Dirbtuvėje yra li
kę streiklaužiaiiti tik apie 20- 
25 streiklaužiai, 
guma yra nauji 
darbo mokiniai.
niais juk kriaučių darbas ne
galima padaryti.

Boseliai, nors ir labai nusi
minę, ir jaučiasi, kad jie strei
ką pralaimės, bet vis tik d 
savo seno “skymo” laikosi; su
tikę streikierius jie sako: gir
di, visi darbininkai jau sugrį
žę, bet tik tavo vieta dar tu
ščia, todėl skubinkis girdi, 
kad kas kitas jos neužimtų. 
Bet šis jų “skymas” yra taip 
nusidėvėjęs, kad niekas jų žo
džiams nebetiki. Nes streikie
riai kasdien lankosi į savo su
sirinkimus ’ ir labai gerai žino 
streiko eigą. Todėl sunku dar
bdaviams jau besuklaidinti 
dirbininkus.

Todėl kompanijoms • nebus 
kitos išeitips, kaip tik išpildy
ti darbininkų reikalavimus.

— Strcikierys.

Trečiadienį, liepos. 18 
Englcnvood nuovados 
pas teisėją Francis 
įvyko p-nios M. Mičejunienc 
3946 W. 56 gat., tardymas u 
nežmonišką mušimą savo 
metų amžiaus dukters.

Pereitą šeštadienį M 
rali J. Daines, 81 metų 
žiaus, 3435 Fulton gat., 
žudė guzu.

COHODCTOf?
THIUKS Ff
Lt/^P-IF HE'S
Got fi notioh t 

t—. THHT GOMHĄL ^ovf. FĮhiymMt

Už minišainą daktaras pa 
teko teisman

Joscph 
18 gat.; 
2010 W. 
Kolar 
patraukti į grand jury pereitą 
šeštadienį po bondsais $5,000 
kiekvienas. Jie yra 
puolime merginų.

vaka- 
pakelta 

■dari>ininkams al- 
centais valandai. Tas 

13,646 darbininkus. 
[ gat voką rių darbi- 
ludavo tik po 70 ccn- 

nuo liepos 
1 dienai 

darbininkai 
valandai, o 
1921 metų 

jie gaus po 75 centus vaahidai. 
Darbininkai norėjo gauti pa

kėlimo algų po 10 centų va
landai, bet arbitracija pasky
rė jiems tik po 3 centus pir-

Pdroitą penktailienį mirti
nai suvažinėta šeši asmenys 
Jų tarfie randasi vienas 5 me
tų vaikas ir kita 6 metų mer
gaitė.

Nors sakoma, kad yra deda
ma pastangų sumažinti nelai
mes nuo automobilių, bet ma
tyt, tas nieko negelbsti. '

Nuo Naujų Metų Cook kau- 
ntcj suvažinėta 370 asmenys.

f ycu GEE pm \ 
ČjOHCERNEO 

-THfTT PRCf^RGE 
k SEUJA/tfS ra THE 
į Eppy M
\.PRO^T E^fP OF.

iLietuvių Rateliuose 
Iš “Birutės” pastogės

Jerousek, 1951 W.
Joscph Michalski, 

18 gat., ir Joseph 
2801 So. Turner a ve.,

Mičejunicne atsisa
nors apie š

Shane kompanija yra su 
planavusi “skymą,” kurio pa 
gelba ji nori apkaltjnti strei 
kierius laužyme teismo drau 
smes (injuctiono.) Ji 
kė teisman streikierius.

Byla tapo i>erkelta į 
of Chancery, pavesta 
Lindsay. pereitą 
kompanija užbaigė 
j i mus prieš 
darbininkus, 
klausinėjimu 
ko, bus dali 
abiejų pusių.

Kol kas, kompanijai nekaip 
sekasi. —žvalgas.

Ęlrutieijiali išsijuosę pradėjo 
darbuotis.

GYDYMAS
, $50 už $12.50

Visą šitą menes;, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesional; mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, nedalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kati 
jus moketumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.
^Dr. H. G. Martin 

337 W. Madison St 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 me 

tai — puikiausias 
[ darodymas, kad

5 esu pasekmingas 
i ir prieinamas, ar t

- ,—r- ne tiesa?
EUROPIŠKAS* GYDYMAS ' 

Naudojamas
SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 

no bandymai jūsų kraujo, ur mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda. šitam moksliškam* gydymo 
ląetodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia ; mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tef- 
įslngas gydymas. Nėra apgavint 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 
Seredomis ir subatomis

8 vakare. Nedėliomis:
DR. H. G. MARTIN .
337 W. Madison St.

. (Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, III. /

DEL MERGINŲ PAKLIUVO 
“DžĖLON”.

Senam žmogui atsitinka tikrai 
žemiškas stebuklas!

Tas buvo praeitą 
mėnesį 10 birželio, 4 

Blk^^Bval po pietų. Taigi 
‘ 12 birželio utarnin-

.Įke, 8 vai. vakare 
mano moteris ir 

■u < vaikučiai pasakė,
■Įr fll kad aš esu Sv. An- 
W'* tano Ligoninei ir sa-
j^JEBjko jie man, kad vį- 

sidaktarai nuo ma- 
nęs atsisakė. Mano 
kūnas buvo pavers- 

ff^”^ltas į juodą žemę. 
Taigi dėkoju Dakta

rui A. E. Biskup ir Slaugintojai nur- 
sei B. Fipdley. Juodu mane paliko 
gyvu.

Taigi man pačiam , baisu buvo pa
žiūrėti į tų paveikslų’ kuris buvo iš- 
invtas ant stiklo. Aš pats turiu še- 
šis šonkaulius išlauštus. nugara per
mušta, galva į tris daiktus prakirs
ta, ir rankų skuros buvo nunertos.

O jeigu jus skaitytojai netikėtu- 
met apie šitą apgarsinimą, tai atva
žiuokite pas mane, ir matysit mano 
žaizdas. Neduok Dieve jeigu jums 
pasitaikintų tokia nelaime, tai šauki
tės prie šio daktaro, ir prie šitos slau- 
gintojos—nursės.

Euro- 
tegul 
paštą 

(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

Aprimas Ignas 
Apkiauci Antanui 2 
Antonavice Ludvikas 
Andriusiunu Jonu , 
Bondasurys Juozu 
Budris Franz 
Cululis Agusti Letaf 
Daviditis John 
Firavice Kazimera 
Gerdvilis Peter 
Jerutis Jurgis 
Kapockis Stanislava 
Kasparavice Kastaninas 
Kecioris Andri 
Kičas Kazis 
Kisielius Juozapas 
Kielpsch oJs. 
Koberling Andris 
::____ : ____ i
Luknės Peter 
Martinkas Than 
Palubinskaitei Petrei 
Paulauskus Kazimieras 
Paulauskis J. 
Petraitis Joseph 
Placiukas Mikei

“RESCUE RANDALL” 
Tokiu titulu tapo apteiktas šis kapitonas dėl jo eroiškumo 

Kapitonas A. B. Randall

fe y > i



NAUJIENOS, CHcMgO, UI Pirmadienis, Liepos 23, 1923
metais jis bus žymiai pagerin
tas. i . ij- IO

Per daug metų Valparaiso 
Universiteto vidurinės mo
kyklos (high school) mokyto- 

progos dar sykį pamatyti šį I ja*s buvo aukštesnės mokyklos 
veikalą ir nusręsti kuris šių I studentai. Bet su sekančiais 
trijų chorų pastatė geriausiai. I nJe^ais . V1durinės mokyklos 

“Sylvia” bus statoma sceno-1 studentai mokytojai j bus pa- 
je rodos, lapkričio 11 dieną | 
North Side Turner Hali salėj, 
toj pačioj vietoj, kur Vyčiai jį 
statė.

Ketvirta dieną 
nutarta išvažiuoti į 
prie 78 gat 

Beje, p. 
prisiminus apie

Lietuviu Rateliuose PARDAVIMUIĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI MOKYKLOS
STOGDENGTYST®

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

sekančiais

buvo ir

JIESKO KAMBARIU
ir

CICERO AUTOMOBILIAI
ISRENDAVOJIMUI

REIKIA OARBININKĮĮ
VYRŲ

NAMAI-ŽEME

Pranešimai
Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Susirinkimai atsi-

prie

MOKYKLOS

vietoj; labai pigiai, 
eina j kitą biznj nucAPSIVEDIMAI.

brolio sunaus 
Atsišauk myli- 
pranešam Ta

delikatessen ir

Y

H

Su $200. galite nupirkti puikų biz-
I Par-

v J, ICIiVU 1141!

čiaus—gera vieta, didelis štoraš, pri-

.L. ■ ,/. ...v i. ............ ■ . ......u.i*. Ai* ;

’l Reikia pažymėti, kad per 
• I daug metų mokyklos mokes- 
’ | tis, palyginus su kitų mokyk- 

repeticijų r1* m°kesčiais, buvo mažas, 
maudynes I To<Jel hiedniems studentams 

Į jis buvo brangiausia motina. 
‘Adomui Micevičiui Pra«yvenima9 ^mokslas Val- 

...... ........  pp. D^mij0.| Pabaiso Universitete 
naičių vargingą padėtį, bini-1 ^bera daug pigesnis už bile 
tiečiai (be p. P. Sarpaliaus $5) I^ur* r®lhia 
sumetė tam reikalui $20. |kad šis universitetas

pasakyti, 
buvo,

— Raganius. |yra ir gal bus moksl<> šaltiniu 
’ "darbo žmonių klasei.

Valparaiso Universitete yra 
Lietuvių Literatūros Draugija, 
kuri daug naudos lietuviams

Lietuvių Namų Savininkų Są- l.studentams- suteikia. Ji užlai- 
jungos susirinkimas. Jko ir lietuvių knygyną, kur 

_______  Įgalima rasti bile kokią knygą
Cicero Lietuvių Namų Savi-|^e^uv^ *r an$U kalbose. Yra 

ninku Sąjunga (Improvement I sa^oma> ^a<^v.^s knygynu yra 
Club) laike savo pusmetinį susi-1 v*entts didžiausių lietuvių 
rinkimą Lukštos svetainėje. | knygynų Amerikoje. Be to, ši 
(Kada? — Red.). Susirinkimas I draugija kas penktadienis 
buvo skaitlingas. Svarstyta I ^a/k° sflvo susirinkimus,
daug svarbių dalykų, ypač apiel^*uose susirinkimuose 
pagerinimą bei patobulinimą vie
tos gyventojams gyvenimo pato
gumų.

Komisija pranešė savo rapor
te, kad yra daromi pagerinimai, 
kaip tai sumažinti bildesiai, įtai
syti lankos, įrengti aukštesnius) 
kaminus, kad dūmai ir šiaip I 
smarvė nedarytų nemalonumų | 
gyventojams ir pagerinti kitus 
dalykus. Kad visa tai sėkmin
giau įgyvendinti, darinkta dar 
daugiau komisijos narių.

Buvo pareikšta pageidavimas, 
kad visi vietos gyventojai imtų 
dalyvumą pagerinime minėtų 
dalykų. Nes jeigu visi sutarti
nai dirbs, tai visas darbas eis 
kur kas sėkmingiau. Gi toks 
pasiteisinimas: “Neturiu laiko, 
tegul kiti dirba; kaip padarys, 
taip bus gerai”, yra 'labai peikti
nas. Nes visiems yra aišku, kad 
jeigu mes patys nesirūpinsime 
savo reikalais, tai niekas kitas 
už mus nepasinipins.

Aplinkybės yra susidėję to
kios, kurių ilgiau pakęsti nebe
galima. Jei nebus laiku kas da-1 
romą, priseis mums iš šio gra
žaus kampelio kur kitur nešin-| 
tis. O tas galima tikėtis, jei mes 
nieko neveiksime. Jau ir dabar Į 
vaikšto gandų, kad negrai ban
dą apsigyventi Ciceroje. Su
prantama, prieš juos nieko blo
go aš neturiu, nes ir jie yra to
ki pat piliečiai ir turi teisę tatai 
daryti, tik noriu priminti tai, 
kad tas yra ženklu, jog ča gyve
nimo apystovos yra taisytinos.

Šį klausimą sąjungiečiai rim-| 
tai svarstė. Tuo reikalu 'likosi 
išrinkta komisija susinešti su 
kitų tautų vietos gyventojais.

Visiems namų savininkams 
reikėtų prisirašyti prie minėtos 
sąjungos. Nes vienybėje yra 
galybė. Tat visiems sutartinai 
savo reikalais rūpinantis, daug 
kas butų galima nuveikti.

Šiame susirinkime prie sąjun
gos prisirašė virš tuzino naujų 
narių.

Sąjunga turi išrinkusi savo 
korespondentą rašinėti į laikraš
čius apie savo darbuotę. Kores
pondentas karts nuo karto pasi
stengs pranešti visuomei ką ji 
dirba bei mano dirbti.

— Korespondentas.

I kiliose susirinkimuose yra 
i progų norintiems lavintis vie- 
Išai kalbėti ir tam 
I Kiekvienas draugijos 
[turi progą kalbėti po 
I landos. Taipgi ši 
[ turi lietuvių kalbos 
| (pamokas) ir kreditai yra pri- 
| skyriami prie vidurines mo
kyklos (high school) kreditų.

Paskalos priežastis kas link 
uždarymo Valparaiso Univer
siteto buvo ta. Kuomet H. B. 
Bro[wn, ‘būdamas uriiversliteto 
prezidentu, 1919 metais už
traukė didelę paskolą univer
siteto vardu ir praleistų pini
gų jis neįtraukė į knygas. 
1920 metais jis rezignavo ir 
savo vieton įpiršo D. R. Hod- 
gdon. Bet D. R. Hodgdon pre
zidento pareigas ėjo tik pusę 
metų. Paskui užėmus prezi
dento vietų J. P. Roselerui, 
netikėtai atsirado $300,000 
skolų. Bet šiais laikais Val
paraiso Universitetas stovi ga
na tvirtai pinigiškai ir lengvai 
galės savo skolas išmokėti.

—Felix Misses.

panašiai.
narys 

pusę va- 
draugija 

klasas

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
LS’S. 4-tos kuopos mitingas bus lai

komas trečiadienį, liepos 25, lygiai 8 
v. vak. Raymond Chapel salėj, 816 
W. 31-ma gatvė. Visi nariai kvie
čiami susirinkt laiku ir pasirūpinti 
naujų kandidatų kuopai.

Valdyba.

PAJIEŠKAU ALEKSO ir POVILO 
Kvietkauskų. Atsišaukite kaip grei
tai galima. Jūsų brolis yra labai 
slabnas County Hospital ir nori pasi
matyt kol gyvas.

KAROLIUS PETROŠIUS 
2514 W. 45 PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU V. Borausko. Jis gy
veno Chicagoj ant S. Halsted St., bet 
aš pamečiau numerį. Meldžiu para
šyt laišką man, turiu svarbų reikalą.

T. PACK317 S. 5th St. ’ Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU savo 
Kazimiero Rusacko. 
mas Kazįuk. nes mes 
mistai svarbių žinių. Viskas bus slap
tybėj užlaikyta. , • '

J. RUSACKAS, R. R. 1 Box 91 
FARMINGTON, ILL. ,

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Valparaiso universitetas 
bus pagerintas

Liepos 17 dieną laikraščiuo
se buvo rašyta, kad Valparaiso 
Universitetas užsidarys. Ši ži
nia privertė mane važiuoti] 
Valparaisan ir apie tai tikrai 
sužinoti. 1

Po pasikalbėjimui su VaJ-< 
paraiso Universiteto preziden
tu Dr. H. M. Evans ir su vice
prezidentu M. J. Bcnvman aš 
persitikrinau, kad Valparaiso 
Universitetas netik kad nebus 
uždarytas, bet ateinančiais

PAJIEŠKAU savo švogerio Julijo
no Laukžemio ir švogeria Vincento 
Kinčiaus, Brolio F. Franevskij. Visi 3 
paeina iš Lietuvos, Tauragės apskr., 
Namiesčio miesto; jau 3 metai kaip 
negaunu nuo jų laiško. Visi 8 gyvena 
Chicago, III. Prašau jų atsišaukti ar- 
bas kas juos žino, man pranešti už ką 
busiu dėkingas.

MIKOLAS FRANEVSKIJ 
P. O. Box 58 

MILBURN, W. Va.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba v našlės nuo 27 lig- 40 metų am
žiaus be skirtumo tikėjimo, Esu *37 
metų vaikinas. Prašau atsišaukti laiš
ku ir įdėti savo paveikslą. Aš duosiu 
atsakymą visoms ir paveikslu grą
žinsiu.

JOE LUKASKE 
1510 N. Hoyne Avė., Chicago,

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING COm 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114.

> ' —
PARSIDUODA _______

grosernė, gera vieta dėl bučemės, pui
ki apielinkė South Sidėj, su kamba
riais pagyvenimui, renda $75. Daug 
tavoro ir geri įtaisai, į dieną par
duodama už $75. ir daugiaus, ką ga
lėsit patys patirti. Priežastis — emu 
i kitą biznį. Priimsiu $2,000 cash. li
kusią dalimis. Taipgi duosiu ant op- 
šiną ąnt savasties.

Atsišaukit
516 E. 67 Str.

PARSIDUODA 
minkštų gėrymų, 
kendžių šeši kambariai 
gyvenimo. $25.00 renda lysas 
yra ant 2 metų. Atsišaukite 

1511 W. Ohio St Chicago.

grosernė, 
cigarų ir 

dėl.

ELECTRIŠKOS SKALBIMUI ma
šinos. Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visų bargenų.

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE INC., 

1893 Milwaukee Avė., Room 407-8 
144 So. Wabash Avė., 
Phone Randolnh 4209

PARSIDUODA grosernė Ice 
Cream ir saldainių krautuvė. 
Gera vieta dėl biznio. Meldžiu 
agentų neatsišaukti.
3232 So. Lo\ve Avė., Tcl. Blvd, 
0619.

PARSIDUODA Saliunas. 
Vieta yra apgyventa viso
kių tautų. Gera vieta ir ge
ras biznis. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos, par
duosiu už teisingą pasiūly
mą. 2114 So. Halsted St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1648
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 84th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 8326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green >St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
51ob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis£_^ 

.nygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

PAJIEŠKAU kambario 
pas lietuvius dėl vieno vai
kino South Side. Jeigu kas 
turite, malonėkite pranešti. 
M. Beten, 5902 Wentwoi*th, 
Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė. Biznio daroma 
savaitę. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės
1056 W. 32-nd Str.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr 

PARDAVIMUI saliunas, v5sok;0 Kibimoautomobilius. Lais 
geroj vietoj, biznis išdirbtasr ^LmJfr vlSis^esos. 
Atsišaukite: munson school of motoring

4700 Wentworth Avė. 1 1M7 w* Mad,son st
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė, Ice 
cream ir visokių saldainių krau
tuve. Kur galima daryti gerą

ANT RENDOS AiR parsi
duoda namas kuriame randasi 
pikčernė įrengta pagal pasku-1 biznį. Nupirksit pigiai, 
tinęs mados gera bizniui.

1411 So. 49 Ct. Cicero, III
Kreipkitės

834 W. 33rd St.

PARSIDUODA barbernė iš priežas
ties, kad savininkas nėra barberis, 
biznis išdirbtas per ilga laiką. Kas 
pasiskubins, tas bus laimingesnis.

4600 S. Wood St. 
Lafayette 6256.

PARDAVIMUI TROKAS Atlas. Vb 
sas kaip tik naujas. Visai mažai 
vartotas Tinkamas ane kokiam bizniui. 
Vieno tono sunkumo, šaukit vakarais 
po 6 vai. arba rytmečiais.

P. M. SMITH. 1 lubos 
4453 So. Honore St. 

Tel. Lafayette 4427.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted Stc

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

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. 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, 1848 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1928 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 8629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 8653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
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.

PARSIDUODA Peerless 7 pasažie- 
rių touring karas. Geriausiam stovyj, 
geri visi tajerai įskaitant liuosąjį. 
Karas buvo labai mažai vartotas ir 
buvo laikytas privatinės šeimynos. Ga
lima nupirkti už mažą kainą.

2542 Michigan Avė.
Calumet 7300.

Reikia -
LĖBERIŲ prie darbo į 
foundrę, 50c lig 54c. per va
landą.

NUOLATINIS DARBAS. 
Atsišaukite:

Stromberg Motor Devices 
64 E. 25th St.,

Reikia —
LĖBERIŲ 
prie gerai apmokamo dar-

WESTERN FELT W0tfKS 
4115 Ogden Avė., 

arti 22nd ir Crovvford Avė.

Reikia —
LĖBERIŲ

GERŲ ENERGINGŲ
Atsišaukit prie naujo bu- 

dinko dėl Western Electric 
Co.

Inėjimas 29
Cicero Avė. arti 22nd St.

REIKIA
PENTERIŲ prie abelno vi
daus darbo.

Nuolatinė gera mokestis.
1200 W. 35th St.

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 
naktinio darbo.

KINNEY ROME CO. 
3601 So. Racine Avė.

REIKIA pakuotojų 
abelno tavoro.

NUOLATINĖ
GERA MOKESTIS 

1200 W. 35th St.

REIKIA DARBININKŲ 
ir MOLDERIŲ
Illinois Malleable IronCo.

1760 Diversey Parkway
REIKALINGAS bučeris, mo

kantis savo darbą — turi susi
kalbėti angliškai. ‘Altsišaukit 
piisirengę dirbti. Joe Poviliū
nas, 6104 S. State St.

REIKIA LĖBERIŲ

S tie Van Buren, paežeryje. 
loka 50c per valandą. Atei

kit prisirengę dirbti. Lopeta 
bus suteikta.

REIKIA 10 selsmonų pardavinėti 
lotus West Sidėj, arti Zoologiško dar
žo. Ta savastis priklauso poniai 
Editai Rockfeller McCormick — lotai 
yra 50x125 pėdų ir kainos yra labai 
viliojančios dėl budavojimo namų, ar 
investmento. Patyrimas nereikalin
gas—mes išmokysi  m kas reikia. Ma
tyk MR. SMOOK

600 N. Michigan Avęnue.

PARSIDUODA minkštų gė
rimų saliunas. Užpakalyj kam
bariai pagyvenimui. Daroma j 
geras biznis. Pardavimo prie
žastis — nesutikimai partne
rių. 6618 S. State St.

PARSIDUODA repair šapa 
su visais įrankiais ir karas ūži 
mažą kainą. Gera proga lietu
viui mekanikui padaryti pini
gą. ' Biznis išdirbtas per 4 me
tus — Naujienų ofise Box 283

PARDAVIMUI Automobilius, King 
1920. naujai pertaisytas, viskas yra 
geram stovy. Nauji cord tajerai. Na- 
rint pirkti automobilių matykite tą. 
Tas yra vertas $400, parduosiu tik 
už $200, nes turiu išvažiuot iš Chica- 
gos. Šitą automobilių garantuoju 
geriausiam stovy.

2428 W. 46 St.

PARDAVIMUI* Visokių daiktų krau
tuvė, paint hardwfcre, grocery, no- 
tions ant school supply. Geras biznis 
geram žmogui, daug stako ant, kam
po pagal mokyklą. Parduosiu pigiai.

4300 So. Mozart St.

PARSIDUODA automo
bilius už $165.00.
Galima matyt nuo 7 v. vak.

Parduosiu, nes turiu ap- 
lesti Chicagą.

2241 W. 23rd PI.

[ drauguos ir
Į ORGANIZACIJOS
LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 

DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10818 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turti 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė.,
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS- 
TES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 8343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Kalstei 
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 menes 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

CtCEROS 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, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą, penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III. ______

RYTINES ŽVAIGŽDES PAS. 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 ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

BIRUTES 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. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis Ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

------ ... t......
PARDAVIMUI grosernė. Geras biz

nis. tinkama vieta dėl seno žmogaus 
vyro ar moters. Biznis vertas $800., 
parduosiu už $375.00 Kreipkitės nedė- 
liomis iki pietų.

J. MIKŠIS
2515 W. 38th St.

šitas tai yra Bargenas:
Kriaučių šapa ir Dry Goods su 

smulkmenų štoru. Darbo užtektinai. 
Pardavimo priežastis—-einu į didesni 
biznj. Renda pigi. Kreipkitės:

5223 So. Laflin St., Chicago. III.

PARDAVIMUI bučernė su namu, 
arba atskirai, tur būt parduota šią 
savaitę. Veikit greitai, nupirksit pi
giai. Prežasts pardavmo patirsit ant 
vietos randasi Brighton Parke.

2462 W. 46th PI.

nį Ice Cream ir minkštų gėrimų . 
lorį. Cigaretų. kendžių, lengvo luu- 
— gera vieta, didelis štoras, pri

einama Kaina, tiktai $800. Cash ar iš
mokėjimais. Veik urnai. >

1007 W. 19 St.

PABSiIDUODA kampinis 
namas, krautuvė ir 7 flatai, 
taipgi 3 karams garažus, gera 
vieta, jeigu $220 per mėnesį.. __-------- —
Svininkis Anton Prazskv LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS. bviiiinkas /\nu>n i razsgy i valdyba 1923 metams:
2901 Parncll Avc. UŽ štoro. 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, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu- 
nas, 8959 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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINES PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sękr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kiekvieną antrą nedėldienį 
Zwianzek Polek svet, 1315 North 
Ashland Avė.

PARSIDUODA 
namas ir soft drink 

Atsišaukite:
4810 Wentworth

bizniavus
Parlor

PARDAVIMUI kampinis 
muro namas, saliunas ir 8 
flatai. Išlygos pagal sutarties

Atsišaukite.
3200 Wallace 524 W. 32 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-

LIETUVOS MYLĖTOJI’ DRAUGY- 
STES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
8331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowp Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno menesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL^ 
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. Sarkaltis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
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 į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

PARDAVIMUI 2 augštų namas su 
lotu šalę ir groseme ir bučeme. La
bai gera vieta, biznis senai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
5129 Arche^ Avė.

Kampas Kilder Avė. Tel. Lafayette 
0392.

PARSIDUODA Bučernė ir groser
nė ant Corin St. Biznis cash ir tarp 
visokių tautu apgyventa. Aš parduo
siu už pusę kainos, arba mainysiu. 
Ateikit ir pamatykit kokia vieta ir 
biznis yra.

Pardavimo priežastis svarbi.
2437 Clyboum Avė.

PARSIDUODA gesinis pečius kep
ti ir virti, gerame stovyj ir vargonai 
Kimba! dirbtuvę^, taip kaip nauji, ga
lima pirkti sykiu ar pavieniai. Par
duosiu labai pigiai.' Galimą matyti 
po 5% Vakare. 7

2140 W. 22nd PI; 2hd fl., rear.

PARDAVIMUI 9 ruimų medinė re
zidencija. Garu šildoma, elektra, 
maudynės, garažius, 3 mašinoms. Vi
sas namas geras tiktai « $4,900.00 
Kreipkitės:

5219 So. Union Avė.
Tel. Yards 1894.

KAS TURITE LOTĄ MAINYMUI 
ant automobilio? Aš turiu puikų 5 
pasažierių automobilių ir noriu mai
nyti ant loto bil© kokioj vietoj; turin
ti lotus, kreipkitės pas

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4084 Archer Avė. Chicago, III.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1928 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archer 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Alėksandraviče, 8653 S. Herml- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 89 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai- 
naitis.

DRAUGYSTĖS MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St; centro rašt F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. KJimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

MAINAU GROSERNĘ ant loto, 
mažo namo, saliuno. Vieta ant biz
niavęs gatvės. Grosernė pilna viso
kių daiktų Ice Cream, kendžių, Ta
bako, cigarų, 5 ruimai gyvenimui. 
Garažius ilgas listas. Rendos tik $80. 
Nepraleiskite tokio bargeno.

3721 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui didelis bizniavas na

mas. krautuvė ir 4 šeimynos. Dviejų 
mašinų garažius. Rendos neša $100.00 
į mėnesį. Parduosiu už $6,800.00. 
Duosiu morgičjų. Atsišaukite.

J. P.
5006 Baring Avė., E. Chicago. Ind.

PARDUODU barbemę 2 krėslų, 
biznis daromas labai geras, gražioj 
vietoj; labai pigiai, nes savininkas 
eina j kitą biznj nuo Augusto pirmos 
ir iki to laiko turi būt parduota. Kreip 
Įritės:
4642 So. Westem Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernS geroj ir 
išdirbtoj vietoj kur visados salima da
ryti gerai biznį. Lietas ant ilgo lai
ko. Aš viena moteris palikusi biznio 
negaliu užlaikyti, ir turiu parduoti 
greitai. Kreipkitės.

8264 So. Morgan St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos ' 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p.'p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES 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, 188 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilc 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
face St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 3839 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 3837 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontroles 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 83čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 85 metų.

A. J, Lazauskas.

įIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4581 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. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė- 
nesj pirmą šeštadienio vakarą, D. 
Šemafčio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1928 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, 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 kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

JETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 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 Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus: DurųSargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlpgeris,


