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Kancleris Cuno
rezignavo

Riaušės V okieti jo j
400 žmonių krito
Anglijos atsakymas 

F rancijai
6 žmonės žuvo audroj Chicagoj

Vokietijos kancleris 
Cuno rezignavo

Nelaukė nė balsavimo reichsta
ge, socialistams nutarus bal
suoti prieš jį.

LONDONAS, rugp. 12. — Iš 
Derli no pranešama, kad kancle- 

' ris Cuno, nelaukdamas nė pasi
tikėjimo balsavimo reichstage, 
kuris butų įvykęs pirmadieny, 
rezignavo šiandie.

Reichstago narių socialistų 
nutarimas balsuoti prieš išreiš
kimą pasitikėjimo valdžiai ir 
privedė prie greito puolimo Cu- 
no valdžios. Kancleris buvo pa
davęs savo rezignaciją šeštadie
ny, bet prezidentas Ebertas atsi
sako ją priimti. Socialistų atsi
gręžimas prieš Cuno privertė jį 
šiandie pareikalauti, kad jo re-

tai dar nėra pažymių, kad 

riaušes veikiai apsistotų, nes 
jas iššaukė nepaprastai bloga 
darbininkų padėtis, o greito 
padėties pagerėjimo negalima 
tikėtis.

12 žmonių liko užmušta ir 
30 sužeista mūšiuose Neurodc, 
Silezijoj. Abelnai Silezijoj 
Įima tikėtis dar daugiau 
šių.
Javo miliciją.
siųsta daugiau milicijos, 
riaušininkai

Rati'bor, Silezijoj, keturi ko
munistai liko užmušti. Keli 
žmones užmušti Hamburge.

Duisburgo apiclinkq.sc tūk
stančiai ginkluotų darbininkų 
vaigščięjo po kaimus ir spyrė 
ūkininkus parduoti 
Kur darbininkai buvo stipres
ni, jie išsikasė bulves ir pasi
ėmė su savim, bet jie visuo
met užmokėdavo valstiečiams 
už bulves, paprastai, reikalau
jamą kainą.

Keliuose atsilikimuose dar
bininkai užgriebė didelius dva
rus ir paskui padalino grūdus 
ir žemę tarp kum iečių.

Berline komunistai užgriebė 
kelias mažas metalo dirbtuves 
ir paskelbė ten savo sovietus.

Tuo pačiu laiku streikai vi
sojo Vokietijoje plėtojasi. 
Daug darbininkų streikuoja ir 
^Perline, kur ir gatvekariai ne- 
vaigšto. Fabrikantai tvirtina, 
kad trūksta pinigų ir todėl ne
galį išmokėti algų, kuomet 
darbininkai reikalauja dagi al- 
Jįns pjikc-lti, IK-.'S pi-agyveiiiinas 

kįla kasdie, o algų nekeliama, 
taip kad darbininkai jau vi
sai

m a

ir spyrė 
maistą.

nebegali pragyventi iš al- 
kuomet ir tų dar nenori- 
išmokūti.

Anglija padavė savo at 
sakymą Francijai

Grumoja suardyti cntente, jei 
Francija su Belgija nenusi
leis. Atsisako panaikinti 
skolas.

ga- 
riau- 

Bado streikieriai nugink- 
Iš Breslau pa- 

bet
sustabdė traukinį 
miliciją grįšti at- 
paskclbta genera-

Vokietijos socialistu 
reikalavimai

LONDONAS, rugp. 12. — 
Anglijos atsakymas Francijai 
ir Belgijai kontribucijos ir 
Ruhr klausimais tapo įteiktas 
tų šalių diplomatams. Tuo pa
čiu laiku ambasadoriams liko 
pranešta, kad Anglija nutarė, 
jog laikas slaptumui praėjo ir 
kad ji paskelbs visas notas 
pirmadieny.

šis atsakymas yra griežtes
nis ir nors jis palieka duris at
daras tolimesnėms deryboms, 
aiškiai pasako, kad Anglija 
nusileido kiek ji galėjo ir kad 
dabar turi nusileisti Francija 
su Belgija, jei jos nori išlai
kyti en tente.

Skolų klausime An«.li'jn aiš
kiai pasako, kad ji nemano 

viena pali vilkti visą naštą, 
panaikindama skolas ir nuro
do, kad ant kiek Francijos ir 
Belgijos politika Ruhr klau
simu sumažina Vokietijos nuo- 
jiegumą mokėti, ant tiek pat 
susimažina Anglijos liš-sigalė- 
jimas sumažinti talkininkų 
skolas.

Lietuviai
Hardingo 

laidotuvėse
Lietuvių delegacija sudėjo gra

žų vainikų prie mirusiojo pre
zidento karsto. Lietuvių vaini
kas padėtas į skiepą.

Lietuvis užmuštas žaibo | Milicija prieš streikierius
Dviejų naktų audra pridarė 

Chicagai didelių nuostolių, 
šeši žmonės žubo.

Spėjama, kad kancleriu liks 
fabrikantų partijos, kuriai pri
klauso ir Hugo Stinnes, vado
vas Gustav Stressemann.

Cuno rezignacija įvyko po di
delių riaušių visoje Vokietijoje, 
kuriose krito apie 200 žmonių.

šeštadieny komunistai buvo 
visoje paskelbę streiką, kad pri
vertus Cuno valdžią rezignuo-

400 žmoniy krito riaušė 
se Vokietijoj

Riaušės tęsiasi daugely Vokie
tijos miestų. Apie 35 žmo
nės užmušti. Prasideda ko
va tarp miesto ir kaimo. 
Komunistai skelbia streiką.

BERLINAS, rugpiučio 12.— 
Daugiau kaip 400 žmonių kri
to Vokietijos riaušėse, kurios 
ištiko labai daugely miestų. Ir

Darbi! Nelinksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

gal. Glatz 
Ii n į streiką.

Trys žmones liko užmušti 
ir 10 sužeista Hanovere susirė
mime tarp policijos ir komiu 
nistų. 5,000 komunistų atvy
ko į Hanover iš apielinkės 
miestų ir riaušes tęsiasi.

Komunistai paskelbė gene
ralinį streiką, kad privertus 
Cuno valdžią rezignuoti. Bet 
Berline streikas dirbtuvių ne
palies, kadangi unijos nutarė 
prie streiko nesidėti.

Kancleris Cuno pasiliks sa
vo vietoj dar keletą dienų, iki 
nebus sudarytas naujas kabi
netas. Jo rezignaciją pasku
bino socialistų nutarimas bal
suoti prieš išreiškimą pasiti
kėjimo jo valdžiai. Socialistai 
norį naujos stiprios koalicijos, 
kurion įeitų ir fabrikantų par
tija.

Armijos karvedžiai užtikri
no valdžią, kad ji gali pasiti
kėti kareiviais ir kad visi bau
dimai iššaukti komunistų su
kilimą bus užgniaužti. Karei
viai dabartiniame krizyje 
rems kiekvieną valdžią, kokia 
susidarys po Cuno. Betgi ir 
šiaip visuotino suk ii m o nesiti
kima.

Kareiviai betgi vakar turėjo 
rankas pilnas darbo. 30 mies
tų įvyko kruvinos riaušės, ku
riose užmušta daugiau kaip 35 
žmonės.- Visos riaušės' ikišiol 
yra nustelbiamos.

Didžiausias kraujo pralieji
mas ištiko Crefelde, kur 17 
darbininkų liko užmušta ir 50 
sužeista. Crefcld 
tame krašte.

11 darbininkų 
kluoti ūkininkai 
Chapc'lle, Belgijos 
zonoje,
kani darbininkai nuėjo pas 
turtingus ūkininkus, kurie tu
ri pilnus aruodus prisipilę 
grudų ir bulvių, gauti nors 
saujalę bulvių, šis atsitikimas 
labai surūpino valdžią, nes tai 
rodo, kad prasideda kova tarp 
miesto ir kaimo. Darbininkai 
yra pasirengę 
pulti

BERLINAS, rugp. 12. — 
Reichstago socialistų partijos 
priimtoji rezoliucija, kuri nu
vertė Cuno valdžią, tarp kitko 
sako:

“Partija pripažins kiekvie
ną valdžią, kuri pamatingai re
formuos esančią padėtį. Mes 
nepasitikime Cuno valdžia.”

Partija priėmė sekamą prog
ramą, kurio priėmimą ji rei
kalaus iš kiekvienos valdžios:

1. Pilna pinigų reforma.
2. Aukso paskola, gvaran- 

tuota valdžios užgriebimu 
tikrųjų vertenybių — kas'reiš
kia valdžios kontrolę privati
nės nuosavybės, ką atgaleiviš- 
kos partijos vadina konfiska
vimu.

3. Valdžios rūpinimasis nu
skurusiais piliečiais.

4. Pilnas surcspubJikonini- 
pa- 
ne-

mas nacionalines armijos, 
šalinant monarchistus ir 
legaliuos organizacijas.

Maisto porcijos Ruhr 
distrikte

yra okupuo-

užmušė gin
ties Aix la 

okupacijos 
Mušis ištiko, kad al-

Francija gelbsti Belgiją

(šgelbėti 
franką, 
aplinkybių, 

susmukti,

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

ginkluotis ir 
turtingus dvarininkus, 

kurie miestiečius darbininkus 
marina badu, neparduodami 
maisto už markes.

....................... ............>.........<--------- ---------

HILLSBORO, III., rugp. 12. 
— Gubernatorius Lcn Small 
jau pasiuntė tris kuopas valsti
jos milicijos daboti American 
Zic, Lead and Smelting Co. 
dirbtuves, kur darbininkai 
streikuoja. Dar 7 kuopos liko 
sumobilizuotos ir irgi jau yra 
kely į streiko vietą.

CHICAGO. — Penktadienio 
ir šeštadienio naktimis Chica- 
goj ir apiclinkese siautė smar
ki audra su perkūnija ir dide
liu lietum. Ypač šeštadienio 
nakties audra, kuri pavirto į 
vėtrą, pridarė didelių nuosto
lių, išvartydama daug me
džių, ir sutrukdydama telefo
no ir elektros veikimą. Kiek
viena žemesnė viela liko užlie
ta vandens, taip kad gatveka- 
riai daugely linijų turėjo pa
liauti vaigščĮioti, ar jlieškotis 
atokių kelių.

Per abi naktis audroje žu
vo šeši žmonės. Tarp žuvusių
jų yra ir vienas lietuvis —- 
Jonas Levickis, 55 m., gyve
nęs prie'3347 S. Morgan St. 
Jam būnant prie 35 ir Auburn 
Avė., žaibas trenkė j telegrafo 
stulpų ir nutrukusios elektros 

vielos labai apdegino jį, taip 
kad jis veikiai pasimirė.

Abclnai žaibo užgaviinų į 
namus ir stulpus buvo apie 
50 ri dėlei to buvo kįlę nema
žai gaisrų.

Daugelis rusių liko užlieta 
ir ten ištiko daug nelaimių su 
elektros vielomis.

Papa nebesikišią
RYMAS, rugp. 12. — Vati

kanas oficialiniai paskelbė, kad 
papa nieko nedarys sutaiky
mui Vokietijos su Francija.

Prezidento Hardingo laidotu
vėse dalyvavo ir 'lietuvių delega
cija. Ją pasiuntė L. T. Sandara 
ir ji sudėjo prie prezidento kar
sto gražų vainiką, kurį paskui, 
kartu su nedaugeliu kitų gra
žiausių vainikų įdėta į skiepą.

Delegacija susidėjo iš chica- 
giečių Dr. A. Zimonto ir adv. 
Rodžio ir brooklyniečio J. V. 
Liutkausko. Ji išvyko iš Chica- 
gos ketvirtadienio vakare specia- 
liniu traukiniu kartu su kitomis 
chicagiečių delegacijomis. Į Ma- 
rion, 0., ji pribuvo penktadienio 
ryte.

Delegacijai atvykus į Mario- 
ną, jai suteikta karinį palydovą 
ir ją nuvesta prie prezidento 
karsto. Ten delegacija sudėjo 
gražų vainiką iš 200 baltų rožių 
ir 300 raudonų rožių. Tą vaini
ką delegacija atsivežė su savim 
iš Chicago. Vainikas įteiktas 
vardu visų Amerikos lietuvių — 
“Nuo Amerikiečių Lietuvių Kil
mės”,

Kartu delegacija įteikė p-iai 
Hardingienei pergamento rašte
lį, išreiškiantį jai užuojautą šio
je bendroje jos ir visos šalies 
nelaimėje ir pagerbiančią prezi
dentą Hardingą, kaipo Lietuvos 
nepriklausomos valstybės pripa- 
žintoją.Tą raštelį įteikta varde 
L. T. Sandaros ir Politinio Iž
do.

Nulydėjus prezidento kūną į 
kapines, lietuvių delegacija, kar
tu su visomis kitomis oficialinė- 
mis delegacijomis 'liko pastaty
ta prie koplitėlės, kurioj prezi
dentą palaidota.

Po pamaldų įleidus preziden
to kūną į skiepą, iš milžiniškos 
daugybės vainikų, kuriais kars
tas buvo apdėtas, išrinkta tik 
kelis gražiausius vainikus ir su
dėta juos į skiepą kartu su pre
zidento kimu. Tarp padėtų į skle 
pą buvo ir lietuvių vainikas.

Jokių kitų, apart šios, lietu
vių delegacijų laidotuvėse neda
lyvavo.

Delegacija į Chicago sugrįžo 
šeštadieny.

Bevėpsodamas į durnus 
vos neprisigirdė

John Jurnlund, 85 metų, 
2025 N. Kenneth Avė., prie 
Jackson bulvaro bežiūrėda
mas kaip namas dega įpuolė 
duobėn ir ten vos neprigėrė. 
Laimen policistas tai laiku pa
stebėjo ir atbėgęs senelį nuo 
mirties išgelbėjo.

Skenduoliai.

Liepos 15 d. keli vyrai mau
dėsi ties Slabada, 
vienas jų nuskendo.
suskubo jo gelbėti. Visi, kaip 
kalba, buvo gerai įkaušę. 
Skenduolis nesurastas. Van
duo stovintįs. Skenduolis yra 
jaunas vyrukas, nepažįstamas.

Ne re ly j c,
Kiti ne-

Perplaukė Anglijos kanalą.

LONDONAS, rugp. 12. —.
Argentinietis Enriąue Tera- 
be-schi šiandie perplaukė Ang
lijos kanalą į 16 vai. 33 min. 
Tuo jis sumušė kapt. Webb 
rckor<lQ 21 vai. Dar Iceli ban
dė perplaukti tą kanalą, bet 
n ei stengė.

Nusižudė kasyklos šaftoje.

STREATOR, III., rugpiuČio 
9. — Mrs. Albina Ferroni, 47 
m., motina 8 vaikų, tikslu nu
sižudyti, puolė šafton ir nu
kritusi 390 pėdų užsimušė ant 
vietos.

NEW YORK, rugp. 10. — 
Anglijos-Rusijos .kabelis, kurį 
Anglija buvo paėmusi karo 
tikslams 1915 m. ir laikė i| 
karo žinyboje ikišiol, tapo su
grąžintas privatipėn kontr*» 
lcn. Kabelis susisiekia su Pet
rogradu, Aleksandovsku ir 
Archangelsku.

šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:54 v., leidžiasi 
7:50 v. Mėnuo leidžiasi 8:02 va
landą vakare.

Skolina Belgijai pinigus, kad 
nenupultų Belgijos pinigai, 
bet tuo pastato pavojun sa
vo pinigus.

* ,/
PARYŽIUS, rugp. 12. — 

Anglijos naujoji kontribucijos 
nota Francijai liko gauta va
kar, kritiškiausiame momen
te nuo Ruhr okupacijos pra
džios.

Pri si bijant finansinės pani
kos biržoje, kuri gali Belgiją, 
atstumti nuo Francijos politi
kos, Franci jos valdžia sutiko 
paskolinti Belgijai 1,400,000,- 
()(X> Francijos frankų ($82,- 
470,000), kad juos paleidus 
markete, tikslu 
smunkantį Belgijos

Prie dabartinių 
Vokietijai baigiant
Francijos ir Belgijos buržu
azija bėga į biržą ir perka do
lerius ir sterlingus. Bet Fran
cijos valdžia mano, kad vis
kas veikiai praeis ir kad Ang
lijos nota neturės pasekmių, 
nes už savaitės laiko Vokieti
joje susidarys visai nauja pa
dėtis. Francija tikisi, kad Vo
kietija pilnai pasiduos kaip 
tik susidarys nauja Vokietijos 
valdžia. Todėl Francija nesu
tiks dabar tartis su Vokietija 
ir lauks iki Vokietija suklups 
ir paprašys derybų.

Laibiaiiisįiafi Francijai rupi 
išlaikyti su savim Belgiją. Bel
gija pergyvena paniką delei 
pinigų puolimo ir jeigu ji ne
gaus pagelbės, 
prie Anglijos, 
skolindama .
pati piiddo savo franką, kuris 
jau ir taip nuolatos puola. 
Francija betgi pasirinko pa
starąjį blogumą, kad tik ne
leidus Belgijai nueiti prie Ang
lijos.
• Francija be to nemažai pi
nigų paskolino Lenkijai, Ru
munijai, čecho Slovakijai ir 
Jugo Slavijai irgi tik grynai 
politiniais tiksliais,į kad išlai
kius sąjungą su tomis šalimis.

Belgijos gi pinigai pradėjo 
pulti delei spausdinimosi daug 
naujų pinigų. O reikalą spaus
dintis naujus pinigus pagimdė 
negavimas iš Vokietijos kon
tribucijos ir todėl neįstengi- 
mas padengti savo išlaidas.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS: LIETUVON

, r

To prašo Lietuvosįmonėsir 
taippataria' Lietuvos bankai

LAKE CRYSTAL, Minn., rug. 
12. — George Baker ir jo dvi 
dukterys, iš Janesville, Minn., 
liko užmušti, traukiniui užbėgus 
ant jų automobilio.

rugp. 
valdžia 
riebalų,

GELSI'TNKiRBCHEN,
— Vakar vokiečių 

mėsos, 
ir kitų reikalin-

rcikmenų, Gelzcnkir-

12.
delei stokos 
bulvių, pieno 
giausių
chene įvedė maisto porcijas, 
panašias į tas, kokios buvo 
laike karo. Miestas neturi 
šviežio pieno jau dvi dienos, 
o sviesto neturi jau visą sa
vaitę.

“Šlapieji” pradėjo 
savo kampaniją

Vakar Dixie Gardens, 
gat, “Slapieji” pradėjo pirmą 
kampaniją prieš “sausuosius“. 
Tai daroma ateinantiems rin
kimams. Norima legislaturos 
pagalba sugražinti lengvąjį 
vyną ir a'lų.

Munšainas prikir- 
, po kriaučių

Henry Hess, 4441 N. Robey 
gat., kriaučius, rasta be sąmo
nės užpakaly namų (642 W. 
Madison gat.). Jis paimtas į 
kauntės ligoninę. Sako, per
daug ištraukęs munšaino.

tai ji nueis 
Bet Francija 

pinigus Belgijai

Kaunas
—Liepos mėn. 13 d. apie 8 

vai. vak. Aleksoto pusėj besi
maudant Nemune nuskendo 
Česlovas Žrlinskis, 12 metų 
amž., gyv. N-Vilniaus g. Nr. 
3. Skenduolis iš vandens buvo 
ištrauktas.

—Liepos m. 14 d. apie 10 
vai. ryto ties Tilmanso Sale 
Nemune atrastas skenduolis 
vyriškosios lyties.

—š. m. liepos mėn. 14 die
ną apie 2 vai. dienos Šančiuo
se, ties Vižansko Lentpjūve, 
Nemune besimaudant per ne
atsargumą nuskendo Adolfas 
Mačiulis, gyv. Kaune, Ukmer
gės g. Nr. 88. Skenduolis ne
surastas.

—Liepos mėn. 15 dieną apie 
17 vai. Viliampolės Slabadoj, 
prie 10 ba tarėjos, ra ve besi
maudant nuskendo Petras 
Andrijauskas. Lavonas nesu
rastas.

mujiEws 
l739iS;Halsted'St. 

Chicago III.
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“Pavyzdingas” Kristaus 
Mokslo Pildytojas

Eržvilkis (Tauragės apskr.). 
1922 m. birželio mėn. 20 d. 
buvo musų. bažnyčioj musų 
vaikų pirmoji komunija. Pas 
kleboną V. PoccviČių tarnau
jantis piemuo A. K., eidamas 
išpažinties nuėjo prašyti atlei
dimo klebono brolio Leono Po- 
covičiaus, prisipažindamas, kad 
pavogęs iš jo aukso žiedą, prieš 
Velykas ir pardavęs kokiai ne
žinomai moteriškei UŽ 3 litus, 
ir prašė atleidimo žadėdamas 
daugiaus nebevogti ir iš 
savo algos atlyginti. Bet 
p. L. vieton atlei
dimo, pareikalavo milicijos, 
kad areštuotų minėtų vaiką. 
Milicija tų išpildė (žinoma tu
ri pildyti), atvarė daboklėm 
kur išbuvo per naktį ligi antros 
dienos 12 valandos. Kadangi 
milicija paklausė klebono V. 
Pocevičiaus, ar jis ims savo pie
menį laidon? sakydamas, kad 
kalėjime iš jo pasidarys žmog
žudys, atsakė neimsiąs, ir pa
tarė vesti Skaudvilėn, o iš 
ten į Šiaulių kalėjimą pasitai
syti. Laime dar, kad susi
pratusi motina paėmė laidon. 
Klebonas ruošdamas vaikus 
prie pinuos komunijos moki
na juos priesakų. Gaila, kad 
tie jo priesakai tik lupose, bet 
ne Širdy,

—Eržvllišklo Erškėtis.

Darbo Inspektoriai
Bet jie žiuri dvarininkų rei

kalų, o ne darbo žmonių*

Iš šilavos valsčiaus, Rasei
nių ap., MS-tui” rašo:

Pirmų kartų tenka man atsi
lankyti iš baro degėsių, kils- 
tančiame Paluknio vienkiemy
je, pirmą kartą savo amžiuje 
matau ir girdžiu tokį atsitiki
mą, kokį čia būdamas paty
riau. Vieta Paluknis suside
da iš vienkiemio ir iš dvarelio, 
kurį valdo kokia tai nusususi 
dvarininkė Liakienė su savo 
kelių vyrų vaikais (dvaro na
mai nuo karo nebuvo sudegę), 
šį pavasarį tos “ponios” kume
tinės dėl blogos priežiūros su
degė, žinoma nuo to nukentė
jo ne savininkė, bet kumečiai. 
Dabar i>o to degimo skersai 
pailgai užtupdytas ant tų de
gėsių stogas ir apgyvendinti 
naujai nuo pavasario pasam
dyti kumečiai tas be langų 
(lentom užmuštais langais) 
lindynės. Jau nuo pavasario 
msullaukdamj, kada bus ge
riau pataisytos kumetinės, 
kumečiai kreipėsi pirma pas 
savininkę, kad pataisytų, bet 
kai ta atsisakė taisyti, sakyda
ma, kad kumečiai esą ne po
nai, galį ir tokiose gyventi, o 
ji taisyti visai nemananti, tai 
kumečiai kreipėsi pas Raseinių 
Apygardos Darbo ir Socialės 
Apsaugos Inspektorių, bet po
nas inspektorius trynė beveik 
visą mėnesį laiko, nieko ku
mečiams nepadėdamas. Nors 
kumečiai kelius kartus į jį 
kreipėsi, bet jis buvo tiek tc- 
suįdomautas, jog nenorėjo ne 
atsilankyti rir išbirti dalybą

vietoje. Bet kai kalbamojo 
dvaro darbininkai paskelbė 
streikų, tai jis tų pačių dienų 
kai buvo paskelbtas streikas, 
rašo šiokį prisakymų.

1‘Prisaikymap. -
“Šiuomi darbo (Inspektorius 

prisako Tamstoms, kad dėl 
susitarimo su dvaro valdytoju
dėl algos neprivalote sustoti bo inspektorius pritaiko savo

dirbę. AŠ pribuvęs vietoj 
(dvare) viską sutvarkysiu, ei
nant įstatymu. Šiandiena dėl 
tam tikrų priežasčių dvaran 
pribūti negaliu. Ateinančių 
savaitę pribuvęs {duosiu vi
siems atsiskaitymo knygutes.

“Darbo ir So. Aps. Inspek.” 
(parašas).

Laimi gaila*, kad ponas dar-

garbingų vardą (Socialės Ap
saugos lilMp.) negražiems dva- 
rinitikų pasielgimams su ku
mečiais, bet dar negražiau, kad 
jis maino darbininkų streiko 
priežastį: darbininkai tsustrei- 
kabo,1 ne tam, kad .padidintų 
algas, bet kad pataisytų bu
tus, kad laiku išmokėtų algą 
ir kad išduotų kontraktus.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutine proga 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.

GYDYMAS
$50 už $12.50 i

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokesti, būtent 
$12.50 bile koki^ negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikauki nimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jpms ta 
pačią priežiūrą ir atyda, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau. Jog aš 
galiu suteikti jums geriausj gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison St 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau’ 25 

tai — puikiausias 
darodymus, kad ą, 
I esu Įtekmingas 
ir prieinamas, ar , 
ne tię/a?

DYMAS
..... —:_ ’ul Wasarma- 

no bandymai jūsų kraujo, ar mikro/*T 
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 
metodui. 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 į mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RA Y EGZĄMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar nrižadėjimų. Pasekmes 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p., 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedeliomis: 9 lig 1. 
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

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

EUROPIŠKAS’ GYI 
Naudojanfae 

SUŽINOK TIESĄ. Tfeg

PINIGAI

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
FZL JfS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS00.

809 W. 351h SI., Chicago
Te!. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiant i^nigus ir 
Parduodam Laivairnrttes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom 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. Nedaliomis 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.

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 (i. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertes naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

m«tų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —•

VIENYBE,
193 Grane! Street, Brooklyn, N. Y.

CŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

.... 25c 

.... 50c 

.... 75c 

.... 50c 

.... 50c
50c 

...1,5c 
.... 75c 
$1.00 
.... 10c 
$1.00 
.... 50c 
.... 50c 
.... 20c 
.... 20c 
.... 40c 
$1.00 
$1.50

35c 
10c 
20c 
50c 
15c 
15c 
10c 
35c 
50c 
30c 
50c 
50c 
15c 

.25 
25c 
10c 
15c 
25c 
15c 
75c
10c 

$1.00 
.... 15c 
....50c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 25c 
.... 25c 
.... 10c

Aw*erikos Pilietis..............................
Barbora Ubrika...... . ......................—
Darbas (romanas) ..._..................... .
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija 
Gludi-Ludi (eilės) ____ .........
Kas Išganys Liaudį___
Kas Yra Socializacija____ ....
Macbeth (Drama)...... _.........
Macbeth (Drama) apdaryta. 
Maratas • . . rt t . .<N.MNr«W4 «'«uww* • . M*ilW*a 

Mįslių Knyga.....urbtftfHta «*<i**i

Nuosavybės išsivystymas....
Palydovas 
Pasakojimas apie Jėzų..........
Pasakos (Soc. Dem. leidinys) 4 « • - „V. 4'4 « • « «4 • 4 4 tf 4 M «• « 

Skaitymai.................................. ............ .............
Socializmo Minties Blaivumas 4 i. ar. A W AW .4 4 » 4 • •. i '4 *■ t <
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) ....
Minikų Kunigų darbai Filipinuose 
Namai Pragarai Wr» .v. g nw^w». .. ■. tnn r».wn.. jt. .
Pačiavimas pas įvairias tautas...................... .
Paskendusia Varpas (drama) «**• « to to^ JV<4« «

Aukso veršis (drama) 
Spąstai (komedija) ...................... ............. ..
Trimitas................ ................................................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas..... .......
žemaitės Raštai..................................................
Apie Rusų Politines Partijas.... .....................
Audėjai (drama) .................................................
Janonio Raštai......... ...........................................
Kaip žmogus mąsto...........................................
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas..............................................
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija........................
Lokis (lietuvių legenda) ...... .................... .......
Moralybės Išsivystymas...... . ...... .....................
Mulkių Apaštalas................................................
Musų žinynas ......................... . .........................
Gera Galva ........ .................................. ...............
Gyvulių Protas...... ....... ........ . . ... .
Iš širdies .............................•.... ......J.......... .
Kas yra taip, o kas ne taip.............................. .
Kelias į Socializmų.................... . ............ ..........
Kryžius (drama) .......... ........
Kur Protas (komedija)...... ..............................
šešiolika Kristų...................................................
Slepemingoji žmogaus didybė 
Teisingos Paslaptis................ ............................
Tėviškė.....................
Bludas (romanas).... ..2333TZ333*? ....  $1.00
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos................................................ 30c v

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiusk money orderi arba čeki

Adresuok: t

Roselando
Lietuvon

Rosclandiečiams ir ken- 
artim-singtoniečiams 

iausia įstaiga 
mui

pasiunti-
Lietuvonpinigų

Tupikaičio aplicka, 

East 115th St. Pi- 
nueina Lietuvon 

su pilna 
rantija, 
Iš Roselando ir 
singtono siųskite 
gus\Lietuvon per
j ienų Skyrių Tupikai
čio aptickoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

yra
233 

nigai

gva-

Ken- 
pini- 
Nau-

$1
NUSIPIRK

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susifašinėjl Ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai 
syti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, IU.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, Illinois

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La S'alle.St. Room 530
< Tel, Central 6390

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

S. W. B ANĖS, 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 Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 6584
Vakarais: 10736 So. Wabash Are. 

Tek: Pullman 6377.

l’LUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

490 Mi!waukee Av., 461 N. Halsted St
Telephone Haymarket 1018

Tai. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo llatuvin, lietuviams viaadtta 
patarnauju kuogariaaalal

M. Yuška, 
3228 W. 88th SU Chlcaga, IU.

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostoli.

Perškaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ..............................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir Jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.56 b 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 tr 
$27.50. Dabar ..........................  $18.58
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu* 
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 it 
ąugščiau.
\ ; S. GORDON

739 W. 14th Str.
1-mos durys į rytus nuo Halsted Str 

Atdara,kasdien nuo 8 ryto lig 9 vai 
Z, Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro

\£ Nedeliomis nuo 8 ryto lig 8 po piei.

ra-

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas saukrovao, kurios 
skelbinsf Naujienose.

 < - - ■ ■ - ■ ............ ........................ --t • • -r- - - .. . . . ■ ... .... . .................. . .. ____ _______
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Nauji Leidiniai padarė ir jam Lietuva turėtų 
būti dėkinga.

• Pranės brolis.

So. Omaha, Nebr.
Del mokyklos.

Liepos 26 dieną apie dvylika 
šeimynų nulaikė susirinkimą, 
kur tarėsi dėl sumanytos staty
ti mokyklos su svetaine. Susi
rinkusieji tarė, kad tėvai turė
tų rūpintis savo vaikais, mokin
ti juos lietuvių kalbos ir rašto, 
bet kad taja mokykla turėtų tei
sės naudotis visi lietuviai. Pa
sirodė, kad kunigas eidamas iš 
namų į namus ne pas visus lie
tuvius atsilanko, deltogi susirin
kimas tarė, kad jei ne visiems 
lietuviams bus prieinama moky
kla, tai pažangieji tėvai neturė
tų jos remti.

Prakalbos

Vokiečių okupacija Lietuvo
je 1915—1919 m. paveiksluose 
ir trumpuose jų aprašymuose. 
Surengė ir išleido J. šilietis. 
1922 m. Ant knygos pažymėti 
pernykščiai metai, bet knyga 
pasirodė šiemet 1923 m. lie
pos mėnesio viduryje. Matyt 
spausti i nosi daugiau kaip pusę 
metų. Tai svarbi ir įdomi kny
ga. Joje išspausdinta apie 200 
paveikslų su trumpais para
šais lietuviškai ir angliškai. 
Taip kad minėta knyga pla
čiam pasauliui bus prieinama. 
Knyga didelio formato, 190 
puslapių. Paveikslai — ranka 
braižyti, negalima pasakyt, kad 
butų tikrai gyvai nupiešti, bet 
mintis pilnai perduota. Vokie
čių tipai — originalus, vaiz
dus, t

Tūlas Mizara važiuodomas iš 
Kalifornijos j Chicagą užsuko 
j So. Omahą ir liepos 19 d. lai
kė prakalbą sušauktame susi
rinkime. Publikos nedaug buvo 
susirinkę, nes tai buvo papras
ta diena. Mizara kalbėjo apie 
svarbą spaudos darbininkams, 
apie caro laikus Rusijoj ir apie 
varžymą spaudos dabar Lietu
voj, kur valdo klerikalai. Ragi
no užsirašyti bolševikiškus Vil
nį ir Laisvę, bet iš publikos nie
kas neužsirašė. Kalbėtojas šiuo 
syk partijų nekliudė.

Zakristijono žygiai

Rugpiučio 5 dieną buvo laiko
mas šv. Antano draugijos susi
rinkimas. Vietos zakristijonas 
atsilankęs šaukdamas prašė, kad 
draugija mestų laukan tuos na
rius, kurie nenori eiti bažny
čion. Jam tečiaus buvo atsaky
ta, kad ne taip lengva mėtyti 
iš draugijos narius, kurie savo 
duokles kaip reikiant užsimoka. 
Zakristijonas matyt kunigo pa
mokintas taip agituoja, bet nie
ko nepeša. Apie tą zakristijoną 
tenka pasakyti dar, kad jis dar 
nesenai taip atvirto, kaip šv. Po
vilas. Kai anuomet buvo susi
pykęs su kunigu Olechnovičium, 
tai jis buvo prisiplakęs prie “bi- 
blistų” ir už juos galvą guldė. 
Dabar betgi vėl prisilemeno prie 
naujojo kunigo ir jam ščyrai 
tarnauja, koliodamas tuos, kas 
su juo nesutinka.

Parapijomis.

De Kalb, III.
Šio miestelio lietuvių skai

čius gerokai sumažėjo. Kadaise 
buvo apie 70—80 šeimynų, da
bar beliko apie 25—26 šeimynos, 
o pavienių beveik nei nėra. Ko
ne visi lietuviai dirba plieno fa
brikuose ir dirba po 11 ir 12 va
landų paroj.

Iš taip mažo skaičiaus lietu
vių Naujienos turi 16 prenume
ruoto jų, kiti dar skaito laisvę 
ir Vilnį; Keleivį gi užtiksi be
veik kiekvienoj stuboj. Draugo 
neteko pastebėt visiškai. Matyt 
dekalbiečiai jo nemėgsta.

Pats De Kalb miestelis yra 
labai gyvas, svarbiausias jo biz
nis tai iš “turistų”, žmonės ma
tomai gerai gyvena. Šalia mies
telio randasi “camping grounds”, 
kur keleiviai gali pasistatyti ma
šinas ir ten pat nakvoti dykai.

— Alex.

Kadangi minėta knyga, kaip 
iš leidėjo girdėjau, gausiai tu
rės pasirodyti Amerikoj, tai 
aš ją plačiau ir necituosiu, nes 
kiekvienas amerikietis turės 
progos ją įsigyti. Pažymėsiu, 
kad knyga apima 7-nis Lietu
vos griovimo ir naikinimo 
bruožus: 1) Karo pradžia iki 
rusų pasitrauk įftno liš f Prūsų 
1—11 paveikslų. 2) Vokiečių 
žygiavimas Lietuvon, žiauru
mai, krašto griovimas, pabėgė
liai 12—51 pusi. 3) Lietuvos 
vergija: žmonių naudojimas, 
plėšiniai, tyčiojimos iš žmo
nių, engėjų būdas, kalėjimai, 
belaisvių gyvenimas 52—131 
paveikslai. 4) Lietuvos nepri
klausomybė vokliečių junge, 
pabėgėlių grįžimas 132—140 
pusi. 5) Vokiečių sumišimas 
Francijos laukuose ir dalinis 
jų pasitraukimas iš Lietuvos; 
bolševikų žygiavimas, lietuvių 
kariuomenės kūrimasis 141— 
152 pusi. 6) Versalės sutartis 
ir jos įtaka į pasilikusius Lie
tuvoje vokiečius 153—163 pa v. 
7) Bermontijada iki galutino 
Lietuvos išsivadavimo nuo vo
kiečių 164—KM) pusi. Tai 
svarbiausi atsitikimai bei epi
zodai iš didžiojo karo įvykių 
Žemai tli jo j, (pradedant nuo 
Šiaulių ligi Klaipėdai. Ten, 
mat, autoriaus J. šiliečio gy
venta ir savoms akims maty
ta. Neliesti įvykiai Kauno, Vil
niaus, Vilkaviškio, Mariampo- 
lės, Naumiesčio, šakių, Virba- 
liaus ir tt. kaip Tarybos su
šaukimas, iš jos tyčiojimąsi, 
mokyklose vaikų vokietini
mas, Eimučio nužudymas ir 
daug daug vokiečių Lietuvos 
žmonėms padarytų šunytblių!, 
kurios diena po dienos eina 
užmar.štyn. Jeigu tą visą isto
rijai palikti, tai reikėtų Lietu
vai kokia 20 čiliečių; šis 5-is 
metus toj srity dirbdamas 
nors toli ne viską, bet daug

Kūrybos Keliais. Metraštis 
1923 metams. Redaktorius K. 
Puida. Išleistas Menininkų Ko- 
peratyvo “Gairės.” Kaunas, 
1923. 66 pusi, teksto. (Kaina 
Amerikoj $1)- — Turinys: T. 
Vaišnora: Musų meno kultū
ros pradmenys. — V. Bičiū
nas: 1) Saulės kūdikis (kriti
nė jaunosios poezijos apžval
gėle) ir 2) Erškėčiai ir Rūtos 
(Žiupsnys minčių apie musų 
prozainę literatūrą po karui). 
Paparonis: Dramos veikalų ap
žvalga. — O. Pleiryte-Puidie- 
nė: 1) Opera ir 2) Dramą 
(Liet. Teatro apžvalga). — 
A. Sutkus: iDel Vilkolakio žy
gių. — J. Žilevičius: 1) Musų 
muzikos kūryba ir 2) Musų ir 
svetimoji muzika Lietuvoje. 
(Gaunama “Dirvos” knygyne, 
7907 Superior Av., Cleveland, 
Ohio).

Gairės, Meno ir Literatūros 
Iliustruotas Žurnalas, leidžia
mas kas du mėnesiu meninin
kų koperatyvo “Gairės”, Kau
ne. Išėjo No. 3. — Turinys: N. 
Bičiunienė: Žvejas (eik). — 
P. Morkus: Ne sapnas (eil.).— 
K. Boruta: Mėlynasis Karvelė
lis (eik). — Putinas: Pavasa
rio žemė (eik). — Balys Sruo
ga: Alpių vėjais (eik). — J. 
Tysliava: Juros sonetas (eik). 
— N. N.: Kunigo dienynas. — 
A. Daudėt: Laiškai iš mano 
malūno (Igno Jonyno verti
mas). — V. Bičiūnas: Meno 
kultūra. — Prof. J. Eichcn- 
wakl: Jurgis Baltrušaitis. — 
V. Sirin: Anglų poetai XIX 
šimtmety. Skyriuj “Darbai ir 
Dienos” — meno parodos, ope
ros ir dramos apžvalgėles. 
Iliustracijos — Zikaro, Janu
lio ir Šimonio. (Kaina atskiro 
numerio Amerikoj 1 doleris. 
Gaunama Clevelande “Dirvos” 
knygyne, Chicagoj gi “Aušros” 
knygyne, 3210 S. Halsted st.)

E. S. Katalike: Trokštu Mir
ties. Trijų veiksmų drama.

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu J
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Busto Telefonas 
Armitage 3209

St. Charles, III.
Čia lietuviai senoviškai gyve

na — ramiai, sutikime. Skaito 
Naujienas ir kitokius 'laikraš
čius. Turi ]X)rą gerų užeigų, kur 
susirinkę vakarais ir šventadie
niais laiką praleidžia,

— Alex.

Latviai reikalauja grą
žinti teismų archyvus
Ryga. — Latvijos atstovybė 

Maskvoje antrą kartą įteikė 
Rusų valdžiai reikalavimą, kad 
butų kuogreičiausiai grąžinti 
Latvijos teismų archyvai, ku
riuos reevakuacijos komisija 
pripažino grąžinti Latvijai.

Atsitikimas Rusiškoj 
Dvidešimto Amžiaus 
Išleido Dramamylis.
Teatro Knygynėlis, 
UI. — 3() pusi., kaina

Lietuvoj 
Pradžioj. 
Jaunimo 
Chicago, 
30c.

Adomas Varnas: Ant Poli
tikos Lauktų. Čaržaii. “Vaivos” 
B-vės leidinys. Kaunas, 1922.— 
33 piešiniai, su 15 pusi. Vaiž
ganto paaiškinimų pradžioj. 
(Kaina Amerikoj 2 dol., gau
nama MDirvos” ir “Aušros” 
knygynuose).

Nukrito aeroplanas su 
6 lakūnais

Kaunas. — Liepos 13 d. va
kare visai baigiantis 8-tai va
landai karo aeroplanas “Frid- 
richshafen G 1” lėkė, ties Ne
munu vakarų link. Propele
riai smarkiai ūžė, bet aeropla
nas ėjo pirmyn labai pamaži. 
Tuo tarpu aeroplanas pasuko 
link aerodrono, bet pakrypo 
lyg skersas. Užimąs kiek su- 
mažo, kairys šonas tuoj pa
krypo, persivertė karveliu ir 
dingo iš akių už medžių —ir 
išgirdom didelį jtrioikšltelėj’j- 
mą. Tuoj supratom, jog kri
to, nes vartytis visai neaugėtai 
esant negalėjo. Žmonių daug 
skubėjo kritusiųjų pažiūrėti. 
Pasirodo, krista maždaug nuo 
300 metrų augščio krašte ae

DR. H. A. BR0AD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madisoa Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės. 

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Z

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam 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 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

rodromo pas t Žagariškių kai
mą. Aeroplaųas, kuriame ga
li lėkti 8-10 žmoinų, sudužo. 
Lėkė jame 6; 4 lakūnai ir du 
žvalgai. Aparatą valdė Gus
taiti^. Kritimo Įpriežastis — 
sugedo vienas, iš kairūs puses 
propeleris. Visi sužeisti, vie
ni lengviau, kiti sunkiau, mir
tinai nėra užsimušusių. Sužeis
tieji nugabenti į Karo Ligoni
nę į miestą.—(“L-va”).

Expresinis patarnavi 
mas į Bre

meną.
Reguliariai laivų 
išplaukimai sere- 
domis ir subato- 
mis. Dideli, grei
ti laivai. Geriau
sia maistas ir vie
nam, dviem arba 
keturiems lovos. 
Padarykite savo 
kelionę malonią ’ 
ant

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
VALDŽIOS LAIVŲ

S. S. Leviathan Aug. 18, Sept. 8 
S. S. Pres. Harding Aug. 21, S. 22 
S. S. Pres. Arthur Aug. 25, Oct. 2 
S. S. George Washington

Sept. 1, Oct. 6 
S. S. America Sept. 11, Oct. 13 
S. S. Pres. Roosevelt Sept. 15. O. 23 
S. S. Pres. Fillmore Septembei* 18 
Rašykit dėl informacijų apie iš
plaukimą, kainas ir t. t.

UNITED STATES LINES 
110 S'. Dearborn St'., Chicago, III. 
Vietiniai agentai visuose miestuose

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. SHIPPING BOARD z

Garsinkite Naujienose

TAUPUS ŽMOGUS

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

CUNARD
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 bumerių. 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.

ClAY AWAY THE'YEA'RS
a iii- i -ri n-■! n.......................

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 

įvemove and see and feei the wonderful 
difference in the eolo* and texture of the 
'•km S
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
comp!exion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
.Closeenlarged pores. Rebuild facia) tis-, 
6ues and museles Make the skin soft 
and smooth 5 •" ' ...................... ..
You can obtain regular sizes Irom your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories,I 
^^ianapęlis^lnaiana, for g trial tufre^ 4

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Mis. A MiCHNIEVICZ-VIŪlKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Ofisas su Dr. J. F. Van I’aing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose pri
gimdymą, laike 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose reikaluo
se moterims i 
merginoms; k re i 
kitės, o 
pagelbą.

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

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

X^DR. HERZMAN=^B
—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: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

Tel. Blvd. 3138
M. Woltkew!ch 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarimus moterims 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauju prie 
ir merginoms vti 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Trisdešimts mėty Konseivatiškai Vedamas Bankas

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of isrs
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

b i —■ , ■■■ n ■ —<

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693DR. A. J. BERTAŠIUS 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Tel. Boulevard 5918
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699
J

DR. M. T
Lt 

GYDYTOJAS 
4601 So.
Tel. Boi 

Vai. 2 iki 4 ir 6

. STRIKOL’S 
ietuvis
IR CHIRURGAS 

Ashland Avė. 
įlevard 7820 
iki 8. Ned. 10 iki 12 
S. Albany Avė. 

ospect 1930 
pagal sutarti

p .... X
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.A. L DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:31 vakare.

............  i oJ

Namai 6641 
Tel. Pr 

Valandos

' 1 ' .............. «
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
Vii ............................... ........ i ■/

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. IDSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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. UI. DR. V. i1. SINKUS

rurgas ir Akuleris

h Halsted St 
levard 1401

P. M. ir 7—9 P.M.
-12 A. M. j

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. 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.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

k Phone Canal 0257
į ■■■ ...............................—

Gydytojas, Chii

8315 Sout
TeL Boti

Vai. 9 ryto lig 2
Ned. 9-

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715 
h II I 1 * Wl^

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2EUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL.I

.  I..Į —/

Dr. A. A. Roth
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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, III.

Pranešu savo pacijentams, kad a\ 
sugrįžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 

praktika, kaip ir pirmiau.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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.

b................ ■■■ n ...—

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.
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• liantas, etc. Tai, žinoma, yra pai
kas argumentas. Kad žydų yra 
sukčių, prigavikų ir spekulian
tų, — to niekas negali užginti. 
Bet kokioje tautoje jų nėra? Žy
dai ardo Lietuvos gyvenimą ky
šiais. Ar begalima sugalvoti di
desnio absurdo ? Vadinasi, žydai 
net kalti ir tuo, kad Lietuvos 

į valdininkai ima kyšius! Reikia 
Įmanyti, kad žydų kaitė yra ir 
[tame, kad Purickis vedė šmuge
lį sacharinu, o broliai Vailokai
čiai iš spekuliacijos tiek pralo- 
'bo, kad pasidarė turtingiausi 
žmonės Lietuvoje....

Prie pabaigos dar priminsime 
į “Vienybei”, kad apie Lietuvos 
universiteto studentų skanda
lą rašė nemažai ir Lietuvos 
laikraščiai. Buvo gan griežtų ir 
smerkimų. Užtat “Vienybei” nc- 
priderelų niekų pliaukšti, kad 
(ik “N-nos” užtarančios žydus. 
‘Naujienoms” žydai tiek rupi, 
kaip ir kiekvienam padoriam 
žmogui, kuris nesemia įkvėpi
mo, iš Markovo II ir Puriškevi- 
čiaus obalsio: “Bei žydov!” Kur
stymai prieš žydus, kurie pa
staruoju laiku pradeda įsigalėti 
musų spaudoje, yra visai negei
stinas reiškinys. Tais kursty
mais norima sukelti neapykan
ta prieš visą žydų tautą. O prieš 
tai privalo kovoti kiekvienas pa
žangesnis žmogus, kuris nema
no, jog pogromai yra geras daik
tas. Gi kurstymai ir neapykan
tos skleidimas kaip tik ir veda 
prie tokių pogromų.

tti'lo studento lupomis, nupei
kia Lietuvos Studentų Tauti
ninkų Korporaciją, kurios tik
slu yra apsaugoti lietuvystės 
teisės* Lietuvos Universitete. 
Esą, ta Korporacija nusižen
gia tolerancijos dėsniams, 
šiandien mažai kas tiki į de- 
mokratybę, toleranciją, ir ki
tus galus, ypač po to kai bol
ševikai ir fašistai pamokino 
gyvenime, kad tie burbulai yra 
burbulai. Kas turi spėką, to 
ir demokratija ir tolerancija, 
ką patvirtins ir Palestinos ar
abai, esanti po žydų 'valdžia, 
nors ant vieno žydelio yra de
šimts arabų. Patartina butų 
‘Naujienų’ redaktoriams ir į 
dausas einančiai Lietuvos stu
dentijos daliai rimčiau, žiū
rint į Lietuvos gyvenimo fak
tus, pasvarstyti apie toleran
cijas žydams, šie, spekuliuo
dami ir ardydami kyšiais Lie
tuvos gyvenimą, tolerancijų 
mažai, regis, prisilaiko.”

' j
Nejaugi reikia suprasti, kad 

“Vienybė” tik pagal užsakymą 
*„|gina tą ar kitą idėją? Kitokios 

išvados negalima padaryti: ne
prašo, tat negink, — taip kalba 
“Vienybė”. Tai labai įdomu. Bet

kupais matą, jog Lietuvos 
kunigija esanti įsipoliti- 
kavusi, ;
šovinistiniai 
si ir be to 
žemai stovinti 
ir kultūriniai, 
esą suprantama, kad to
kia kunigija esanti bažny
čiai labai pavojinga ir to
dėl Romoje esą įsitikinę, 

j kad bažnytiniai santykiai 
Lietuvoje turi būti pakeis
ti.”
Tegul patys skaitytojai 

sprendžia, ką reiškia stver
tis “mUnšainės” argumentų, 
žinoma, mes dabar galėtu
me “Draugui” labai neman
dagų klausimą užduoti apie 
“mišauno” vyno veikimą. 
Bet tai juk butų ne argu
mentas. Pats savaime aiš
ku, kad tai įvyko dėl “Drau
go” žioplumo: jis pražiopso
jo tai, kas buvo “N-nose” 
pirma rašoma, ir prirašė vi-1 
są krūvą niekų. “Draugui3 i 
dabar priderėtų atsiprašyti 
—to juk reikalauja krikščio
nybė. Bet iš jo yra toks jau Į va]ia jūsų, mes kitokiomis aki- 
geras krikščionis, kaip is mis žiūrime į laikraščio parei- 
ano seno ispano, kuris prieš gas. Mums rodosi, kad laikraš- 
mirtį pasišaukė kunigą. Ku- tis turi laikytis tam tikro nu- 
nigas klausia: “Ar turi prie-Į įstatymo, kurį 
šų? Prieš mirsiant tu p ri-pinti, nežiūrint į 
valai susitaikyti su jais.” Is- i,rašo; ne.
panas atsakė: “Aš neturiu! Bolševikai ir fašistai nepripa- 
nė vieno priešo”. “Kaip
tai?” nustebo kunigas. “Tai ‘,a5° 1 £ \ '?r
hbai paprastas dalykas , rancija yra tik burbulai> Sp^ka 
atsake mirštantis ispanas, — štai svarbiausias dalykas. Kas 
‘vakar aš nužudžiau pasku-|kiįaįp mano, tas eina į dausas, 
tinj savo priešą. . Į Well, tam tikros gyvenimo

“Draugui”, žinoma, tokių sąlygos pagimdo musų laikraš- 
priemonių stvertis negalima. | tininkų galvose ir tam tikras 
Bet kad,jis prieš mirtį, kaip 
anas ispanas, galės pasaky
ti, kad neliko nei vieno prie
šo, kurio jis nebūtų pavadi
nęs bezdžionvaikiu, žydber- 
niu, girtuokliu, etc., — mes 
pilnai galime to tikėtis. To- 
xia jau Dievo valia, kad 
“Draugas” savo elgesiu tu
ri neigti pačius pagrindinius 
krikščionybės principus.

Mucius Scevola“Girdi, jie kovoju tik 
prieš kunigų apsileidimą 
prieš įsipolitikavimą, 'ku
riuo net Vatikane prade- 
ma šlykštėtis’.

“Išeina tikras stebuk
las: bedieviai, rašantieji 
ne ‘Dievas’, bet ‘dievas’, 
biblistų, Mockų, Mickų ir 
visokių kitokių kataliky
bės ardytojų užtarėjai, 
šiandie sakosi einą į pa- 
gelbą Vatikanui... Kad ne
būtų tas pasakymas per 
daug jau kvailas, butų ga-

I Įima pasiginčyti. Bet vis
gi butų įdomu sužinoti, 
kiek munšainės išgėręs bu
vo rašytojas, kuomet ėmė 
klajoti, buk Vatikanas 
ima šlykštėtis katalikų 
politika Lietuvoje?...” 
Well, mums belieka tik 

Ingersolo žodžiais tarti:
„ 8c|“From the bottom of our 
- heart we sympathize with

įsiagitavusi, 
nusistačiu- 
dar labai 
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Todėl, ten
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Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštu: 

Metams-------------------------
Pusei metų...... ...............
Trims mėnesiams ________
Dviem mėnesiam ..................
Vienam mėnesiui 

Chicagoje per nešiotojui: 
Viena kopija___________
Savaitei ........... '............ ...
Mėnesiui ----------- ----- --- ----------i .

Suvienytose Valstijos®, n® Chicagoje, I the poor clei’gyman that haS 
MJKis <7nn had all his common sense

.. $8.00
_ 4.00
_ 2.00
- 1.50
... .75

pusei 8.50 educated out of him.”
oš šš3.== 1:255 Rinitai. Mums gaila
Vienam menesiui------------------ -75į žmonių, kurie “nusišvietė”

Lietuvon ir kitur užsieniuos®: dvasiškose seminarijose iki 
Metams.... __________________ $8.00 to laipsnio, jog nebeturi nei

--------------------- tiek nuovokos, kiek dvylikos 
T1. . .u. . ... X* t, metų berniokas, kuris nėraPinigus reikia siųsti pakto Monoy I . . J® . ’

Orderiu, kartu su užsakymu. I VISISkai gamtos nUSki’iaUS-
jis ir privalo 
tai, ai- to kas
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O štai kitas faktas, 1616 
m. Vatikanas nusprendė, 
kad Koperniko idėjos yra 
herezija. Praėjo 205 m. ir 
neklaidingasai papa Pius 
VII 1821 m. surado, kad jo 
“neklaidingasai” kolega 1616 
m. klydo ir apie astronomiją 
nedaug ką tenuvokė. Reikė
jo 205 metų, kol Kristaus į- 
pėdinis išmoko tą paprastą 
tiesą, kurią dabar žino net I 
pradžios mokyklos mokinys.

Jeigu tai nėra garbinimas 
to, kas pirma buvo degina-1 
ma ir katalikybės kitėjimas, 
—tai ką visa tai reiškia? 
Ir ar tas faktas, kad dabai’ 
mes neturime inkvizicijos ir 
raganos jau nebedega “Die
vo garbei” nereiškia, kad 
Katalikų bažnyčia priversta 
buvo daryti reformų?

Visa tai “Draugas” leng
vai gali patirti, jeigu jis tik 
atpras dantis krapštyti. Iš
viso dantų krapštymas nėra 
geras įpratimas. Juoba, kuo
met jis nuolat yra prakti
kuojamas. Karts nuo karto 
yra ne tik naudinga, o sta- 
čiog reikalinga, “pajudinti” 
ir smegenis. Tegul “Drau
gas” pabando: užtikriname, 
kad tai išeis sveikaton.

Štai dar vienas “Draugo” 
argumentacijos “perlas”:

Kunigo redaguojamas 
“Draugas” įtaria mus tuo, 
kad mes girtame stovyje ra
šėme.

Ar “Draugo” redaktorius, 
dantis bekrapštydamas, ne
užmiršo dar, kad yra toks 

[prisakymas, kuris draudžia 
plėšti garbę artimui? Štai 
ką: jeigu “Draugas” drįsta 
daryti tokį priekaištą, tai 
jis turi įrodyti jį faktais; 
priešingame atvėjuje jis yra 
šmeižikas.

Mes jau kartą šioje vieto
je rašėme apie Vatikano at- 
sinešimą į Lietuvos dvasiški- 
ją ir citavome iš “L. Ž.” iš
trauką, kuri skamba seka
mai:

“ ‘Chas’ talpina savo Ro
mos korespondento gana 
ilgą straipsnį ‘Vatikanas 
ir Lietuva’. Ten rašoma, 
kad Lietuva esanti tokia 
valstybė, apie kurią nieko 
tikro nežinoma. Geriau
sia apie Lietuvą, kaipo 
apie katalikišką šalį, esąs 
painformuotas Vatikanas. 
Tačiau net ir Apaštalų 
Sostui Lietuva nesanti 
pilnai apibrėžtas skaičius, 
dar daug to skaičiaus da
lių turį būti išspręsta. To
dėl Vatikanas laikąsis su 
Lietuva atsargumo takti
kos.

“Toliau rašoma, kad tie, 
kurie Romoje esą apsipa- 
žinę su Lietuvos kunigija 
ir sėjančiais audra vys-

t Apžvalga]
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DEMOKRATIJA — TAI 
BURBULAS,

“Vienybė” visai pradeda “rim- 
tėti”. Iliuzijos praeina, o faktai 
pasilieka. Bolševikai ir fašistai 
neigia demokratiją,-ergo demo
kratija ir tolerancija yra burbu
lai. “Vienybė” taip ir rašo. Klau
sykite :

“ ‘Naujienos’ vėl grįžta prie 
savo mylinio darbelio — žydų 
gynimo, kurie jo neprašo. Pa
vyzdžiu, Lietuvos socialistinė 
studentija, neturėdama vietos 
Lietuvos laikraščiuose išgirti 
žydus, atlindo į Ameriką, ir

nesąmones. Tai tiesa. Fašizmas 
ir bolševizmas tiek paveikė į 

[kai kuriuos žmones, jog jie ne
besugeba orientuotis net pa
prasčiausiuose gyvenimo reiški
niuose. Galileo laikais “mažai 
kas tikėjo”, kad žemė sukasi ap
link saulę. Bet ką šiandien mes 
matome. Senovėje taipgi buvo 
“rimtų” žmohių, kurie tvirtino,' 
jog baudžiaya yra natūralūs da
lykas, o kas kitaip mano, tas ei
na j dausas. Kas klydo, palie
kame spręsti “Vienybei”.

Bet šiandien su demokratija 
ir tolerancija irgi nėra taip jau 
bloga. Raganos jau nebedegina
mos, nebekankinama taipgi žmo
nės už tai, kad jie atmeta įvai
rias religines dogmas. Vis tai 
nemažas žingsnis pirmyn. Be 
to, iš kur “Vienybė” ištraukė, 
kad mažai kas betiki į demokra
tiją. Tai tik plikas pasakymas, 
kuris nėra paremtas jokiais 
faktais. Dabar žmonės gal 'la
biau, negu kada nors ima tikė
ti ne tik į politinę, o ir į indus
trinę demokratiją. Pačioje Ame
rikoje pažangusis judėjimas nuo
lat stiprėja.

Dabar apie žydusį Su antise
mitais vesti polemiką darosi per
daug nuobodu. Jie įsikala sau į 
galvą, kad žydas iš prigimties 
yra prigavikas, sukčius, speku-

Lietuvos atstovas
PARYŽIUJE.

“Tėvynė” paduoda iš Kauniš
kės “Laisvės” Ex-Diplomato ap
rašymą Lietuvos atstovo Pary
žiuje. Ex-Diplomatas štai ką sa
ko apie p. Milosz:

“Prisižiūrėkime arčiau as
meniui ir veikimui musų Pa
ryžiuje atstovo. Ponas de 
Milosz (taip jis pasirašo po 
visai oficialiais dokumentais, 
taip ir aš jį vadinsiu) yra ki
lęs iš -Kėdainiškės szlachtos 
liaudanskos. Lietuviškai jis 
nemoka, musų gyvenimo, mu 
sų troškimų nepažįsta, nuo 
mažens gyveno užsieny; iš 
savo užsiėmimo jis yra PO
ETAS - DEKADENTAS. Jis 
į lietuvybę atvirto tik 1919 
m., kuomet atsidarė prospek- 
tyva patekti į musų diploma
tinę tarnybą. P. Voldemaras 
jį įstatė į šią vietą, nevei
zint į tai, kad jis ten netin
ka; ten jis po šiai dienai lai
kosi. P-as de Milosz gal bū
ti yra geras poetas, neapsi
imu tai spręsti, tai ne mano 
šaka, bet kad jis yra menkas 
diplomatas, tai keturių metų 
jo darbuotė Paryžiuje priro- 
dė: gana paskaityti jo reda
guotas notas: jos miglotos, 
be turinio, turbut kaip jo de
kadentiškoji poezija; gana 
prisižiūrėti visam jo veiki
mui tiek Paryžiuje, Genevoj: 
jis taip miglotas, neaiškus.... 
Argi gali būti kitaip, ar žmo
gus, kuris nepažįsta musų 
troškimų, musų vargų, musų

IV, Fuchso planai ir byla, 
i •

Fuchs’as ir jo politiniai talki
ninkai savo sumanymuose taip 
toli nesiekia, kaip kiti separatis
tai. Jis negalvoja apie sąjungą 
su Austrija, jis negalvoja apie 
Dunojaus sąjuhgą, o tiktai no
rėjo atsiskirti nuo Vokietijos ir 
prisišliesti prie Prancūzijos. Ir 
tuo tikslu jau buvo labai daug 
padaręs. Buvo išdirbtas jau 
planas, kaip pradėti maištas, ku
riuos žmones nugubyti ir kaip 
Įjuos nugubyti; buvo jau nusta
tyti žmones, kurie turi sudaryti 

Į laikinę valdžią, kol bus pašauk
tas karalius; buvo jau parengta 
darbai įvesti Bavarijoj Olandų 
guldenų valiutą; buvo jau at
spausdinta atsišaukimai, skel
biantys naujos valdžios manife
stą; buvo jau nustatyta ir kari
niai planai, kaip tuojau uždaryti 
sienas nuo visos kitos Vokietijos, 
ir kaip gauti pašalpos iš Pran
cūzų ir čeko-Slovakų ir tt. Rei
kėjo tiktai paimti ir padaryti.

Ir beveik perversmo išvakarė
se, maištininkų karo reikalų ve
dėjas, majoras M a y r ėmė ir 
paskelbė valdžiai ir viešumai. 
Valdžiai jau nebebuvo kitos išei
ties, kaip susibaudėlius areštuo
ti. Areštuota Fuchs’as ir kiti, 
bet svarbiausias tos istorijos 
herojus buvo prancūzas, majo
ras R i c h e r t ’ a s, prancū
zų generalinio štabo oficierius, 
artimas žmogus pačiam Poinca- 
rė, buvusiam ministeriui Loush- 
eur, Ruhro srities okupacijos 
viršininkui generolui Degoutte, 
prancūzų parlamento pirminin
kui ir kitiems prancūzų valdžios 
aukštiems asmenims. Richer- 
t’as sukilimo organizacijos rei
kalams jau buvo išdavęs šimtus 
milijonų avanso, sukilimo orga
nizatoriai nekartą važinėjo į Pa
ryžių tartis su prancūzų minis- 
teriais sukilimo reikalais.

Fuchs’o ir jo sėbrų byla — 
paties Poincarė darbas, jo akcija 
Vokietijai suskaldyti ir naikinti. 
Tenka tiktai dar pabrėžti, kad 
jis iš Fuchs’o griežtai reikalavo 
pradėti sukilimo akciją kaip tik 
tuo metu, kai prancūzai pradėjo 
briautis į Ruhr’o sritį.

Bavarčikų ūpo apibudinimui 
tenka tiktai paminėti dar porą 
tos bylos savybių, kurios šiaip 
sunku suprasti, bet kurios yra 
labai reikšmingos.

Sukilėlių išdavėjas, majoras 
Mayr keletą kartų kaip mokėda
mas rekomendavo Bavarijos po
licijai pasirūpinti pagauti Ri- 
cehrt’ą, nurodydamas kur jis 
randas su visa kompromituoja
ma medžiagą. Bet policija nei 
pirštu nepavedžiojo, kad pasirū
pinti tą poną pagauti.

Patsai Fuchs’as buvo gana ar
timuose santykiuose su dauge-

liu Bavarijos valdžios aukštai 
pastatytų asmenų, su kuriais 
kalbėjos apie sukilimą ir siūlė 
ateity užimti atitinkamas vietas. 
Bet nei vienas tų asmenų nebuvo 

i pašauktas į teismą net liudinin
ko teisėmis. Fuchs’as, besiderė
damas su Richert’u delei sukili
mo ir prie Prancūzijos prisidėji
mo sąlygų, kartą jo stačiai pa
klausė: jei jis esą padarysiąs 
Bavarijoj sukilimą ir prisėdėsiąs 
prie Prancūzijos, ar prancūzai 
sugrąžins Bavarijai tą jos dalį, 
kuri vadinas Pfalz, kuri guh 
palei Rein’ą, kurį dabar prancū
zai laiko okupavę? Richert’as 
reiškingai nieko į tai nepasakęs. 
Tai dar galėtų būti vienas įro
dymų, kad ne šiandie tai rytoj, 
prancūzai vis tiktai paskelbs 
“nepriklausomą Reino respubli
ką”,

Fuchs’o gynėjas, Bavarijos 
katalikų partijos šulas, Bavari
jos parlamento narys grafas 
Pestalozzja, kaipo svar
biausi argumentą Fuchs’ui ap
ginti iškėlė mintį, kad per visą 
Bavarijos istoriją raudonu siulu 
eina pastangos susiartinti su 
Prancūziją, kad tos pastangos 
kartais labai gražiais vainikais 
buvo vainikuojamos, ir kad 
Fuchs’o kaltinti už tįsimą tradi
cinių minčių nieku budu negali
ma... ’

I, O šiandie Vokietijos respubli
kos gražiausio miesto sienose, 
Bavarijos respublikos, sostinės, 
[išklijuota atsišaukimas, po ku
riuo pasirašė politinė karaliaus 
partija (Koenigspartei!), skel
bianti didžiausius mitingus — 
viešus susirinkimus, kurie poryt 

i bus vedami obalsiu: Visi Vo
kietijos m o n a r k i n i n - 
kai vienykitės!

Respublikos policija monarchi- 
ninkų susirinkime tvarkos da
bos.....

Padirvėmis
Prieš kiek laiko kaž-kas su

rašė K. Jamontui (pats Ja- 
montas rašyt nemoka) visokių 
šmeižtų ant Naujienų ir pa
davė Vilniai. Tasai bolševikė- 
lių organas taip tuo apsidžiau
gė, kad dabar tuos šmeižtus 
beveik kas antra savaite išti
sai kartoja.

gyvenimo, gali ginti juos su 
atsidavimu?”

Beje. Kol tasai K. Jamon- 
tas turėjo geroką pluoštą pi
nigų banke pasidėjęs, jis buvo 
didelis komunistų priešas: bi
jojo, kad jie padarę revoliuci
ją neatimtų jo tūkstantėlių. 
Dabar gi, kai savo tūkstantė
lius išnakvojo beprovodamas 
Naujienas, vyras susidraugavo 
su komunistais ir kaklą ištie
sęs laukia, kada gi galų gale 
jie padarys revoliuciją...

Vargo Vaikas.

(Persispausdint uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

'Chicagiečiai iš to, žinoma, didelę sen
sacijų padare. Ir kas svarbiausia, artistą 
ir oficicrių palaitlojo viename grabe, pa
state paminklą, ir paraše: “Idealingam 
aktoriui ir idealingam žiūrėtojui.”

Aš nežinau, gal pas jus Amerikoj yra 
tai ištikrųjų ir vieno, ir kito idealas, bet 
jeigu tokių idealų butų daugiau, tai tektų 
jau rupinties ne teatro statymu, bet jo 
griovimu, kad butų vietos, kur naują ka- 
l»iuyiiQ įrengti.. .

Tokie idealai nieko kito nepranašau
ja! Bet lazda turi du galu. Ir apie kitą ga
lą — toliau.

IV. MASKVOS KAMERINIO TEATRO 
PAGRINDAI.

1) T a i r o v a s.
Visų tų reformatorių, be abejonės, 

žymiausias, daugiausia reformavimo rei

kalui padaręs ir teatrą toli pirmyn pastū
mėjęs, — bus Aleksandras Tairo- 
v a s, Maskvos Kamerinio Teatro įkūrėjas, 
jo vadovas, direktorius ir ideologas. Pats 
Tairovas — dar jaunas žmogus. Vos 
1905 metais baigė gimnaziją, tačiau teat
ro srity pradėjo darbuotis dar mokinio 
suole tebesėdėdamas. Baigęs gimnaziją, 
darbavos įvairiausiuose rusų teatruose, 
kaipo režiseris ir aktoris — Petrapily, 
Maskvoj, Rygoj, Kijeve, Odesoj, — važi
nėjo po Rusiją sąstate taip vadinamo 
S k r a j o j a m o teatro trupėje, paga
liau nusivylęs dabarties teatruose nu
sprendė pertraukti visus ryšius su teatru, 
baigė universiteto juridinį fakultetą ir ma
nė užsiimti advokatūra.

1911 metais Maskvoj gruzinas Mar- 
džanovas, lietuvis Baltrušaitis ir kiti tų 
laikų svajotojai idealistai organizavo taip 
vadinamų a i s v ų Teatrų. Stumany- 
mai buvo geri ir labai, gražus, bet organi
zacija labai bloga. Sutraukta į. teatrą dau
giau 500 bendradarbių, kuriems darbo ne
išteko. Teatras žlugo* daugiausia dėl blo
gos organizacijos/ Bet prieš žlugimą jis 
buvo pavedęs Tairovui pastatyti pantomi
mą “Pjeretės skraistė”. Tairovas velei ne
iškentėjo, grįžo į teatrą, ties tuo pastaty

mu labai daug pasidarbavo, ir darbas jam 
tiek pavyko, kad jį vienu džiaugsmu svei
kino, kaip idėjos draugai, taip ir prieši
ninkai. Nuo to laiko jam paaiškėjo, kad 
jis turi eiti ieškoti naujo teatro, naujo 
teatro principų — gelbėti teatro meną iš 
liūno, kuriuime teatras merdi. Laisvas 
Teatras žlugo, bet nepraslinko nei poros 
metų, kaip Tairovas didžiausiomis pa
stangomis, sunkiausiomis karo meto ap
linkybėmis jau sukūrė naują Kamerinį 
teatrą. Nebuvo nei lėšų, nei vietos, nei 
žmonių. Seni artistai tame teatre dirbti 
negalėjo todėl, kad pas juos perdaug bu
vo įsišaknėjusi sena mokykla, seni papra
timai, iš kurių jie nieku budu išsivaduoti 
negalėjo. O žalio'jaunimo negi paimsi, ne
gi išleisi į sceną! Reikia priruošti, reikia 
išmokinti. O vos suspėji kiek pramokinti, 
kiek pralavinti, žiūrėk — jau mobilizuo- 
ta. jau. ,trankia tasai, jaunimas į karo lan
ką. Ir vis tiktai nc’žįurint į
jokias kliūtis, tasai teatras gįįpė,' augo, 
plčtojos — ir pasiekė dar negirdėtų auk
štenybių. Aš jau nežinau, ar tai stebuklas, 
ar tai kokia kita prigimties slėpininga ga
lia veikė, tik aš nemokėčiau to teatro is
toriją paaiškinti,' kaip jis galėjo užaugti,

2) Teatro užadviniai ir aktoris.
Žinoma, ir Tairovas teatro reformą 

pradėjo esamųjų teatrų kritika; tiktai re
formos darbą pradėjo taip sakant iš kito 
galo. Jis iškarto nekūrė jokios teatro te
orijos, o ėmėsi gyvo teatralinės kūrybos 
darbo, ir tiktai paskui, keletui darbo me
tų praslinkus, paskelbė savo patyrimus, 
rusų ir vokiečių kalbomis, pavadinęs re
žisierių užrašais. Gal todėl ir puiki Tairo 
vo knyga apie teatrą taip gražiai mus ste
bina savo praktingumu, savo aiškumu, sa
vo * laisvumu nuo teoretinio, metafizinio 
balasto. Taip aiškiai, praktingiai ir įtiki
namai teatro reikalu Tairovas pirinas re
formatorių tarpe prabilo. Jis pats sakos 
jokios naujos teatro teorijos pramanyti 
nenori, o tik stengias teatrui sugrąžinti 
jo seną laisvę, išvaduoti jį iš literatūros, 
skulptūros, arkitekturos, tapybos ir kito
kios neilaisv&s, į kurių jį buvo įvarę per 
ilgus . Šimtmečius. Visokie teatro veikėjai 
ir reformatoriai. Jis savo teatrą ir vadina 
tiktai neorealizmu, aš pasakyčiau, realiz
mu, naujovingai suprastu.

Teatre visų svarbiausia — vieninte
lis teatro pradas — teatralinis veikimas. 
Aktoris — vienintelė priemone tam veiki

mui gyvendinti. Todėl visos pastangos tu
ri būti nukreiptos tam, kad šiuos du daik
tu išrutulioti iki galimybės maksimumo. 

Tenka pabrėžti, kad iki šiol nevaidindavo 
teatre gal tik tas, kas bent tingėjo. Tuo 
tarpu, kai muzikai labai dažnai ilgus me
tus konservatorijose mokinas, ir savo gy
venime ne tik nei vieno veikalo nesuku
ria, bet ir nei vieno viešo koncerto neduo
da. Taip pat labai didelio pasirengimo 
reikalaujama iš arkitektų, tapytojų, lite
ratų, skulptorių,.. Tiktai iš aktorių buvo 
reikalaujama, kad jis tik mokėtų gražiai 
gyvenimą imituoti! Ne veltui vienas Mask
vos gajjsuis teatras, vaidindamas Gorkio 
“Na dnie”, kur įeina taip vadinamas rusų 
cerkves “djačok” — nusamdė tikrą cerk
vės tarną, kad jis. teatre reikalingą cerkvi
nę giesmę atgiedotų!...

Tuo tarpu, aktorio menas yra sunkes
nis už visąs( męno sritis, Kitos srities mc- 
ninituri • materijoių, diri>yl<lų, 
kurinį, gali kurti, kada jis tam jaučia pa
šaukimo, neturėdamas įkvėpimo, gali ilgą 
laiką ilsėtis. Aktoris nieko panašaus ne
turi. Aktorio asmeny sujungta ir kuria
moji individybė, ir materijolas, ir kūri
mo priemones, ir pagaliau, pats kūrinys.

(Bus daugiau)
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Uodai.
Vaistai ir apsisaugoji

mas nuo jų.

L. O. Howard, I’h. D.

(Tęsinys)

šiukšlių krūvos yra gera vie
ta uodams veistis, nes ten prisi
renka senų butelių, dėžių, skry
nių, indų šukių ir kit^ų dalykų, 
kuriuose vanduo gali stovėti. 
Net ir mažai vandenyje daug 
uodų gali prisiveisti. Alaus pus
butelyje, kuriame yra užtektinai 
vandens, tūkstančiai uodų išau
ga. Rašytojas žino vienų atsiti
kimų, kame tūkstančiai uodų 
buvo susekta, jog jie buvo išsi- 
perėję tučšiuose alaus buteliuo
se, kurie per kelias vasaros sa
vaites gulėjo numesti darže.

Visos tokios vietos turi būti 
gerai išieškotos, ir arba panai
kintos, išsausintos, apverčiant 
visus tuos indus arba pripilant 
kerosimi, arba prileidžiant žuvų į 
dirbtinus tvenkinius.

Vandens nuleidimas.
Nuleidimas vandens ištikrųjų 

yra dalimi panaikinimo veisimos 
vietų. Pelkių džiovinimo žemdir
bystėj ar pramonėje naudos ne
reikia nei aiškinti. Išsausintų 
pelkėtų žemių vertė yra visiems 
žinoma. Taip-pat nereikia nei 
aiškinti svarbų džiovinti pelkes 
vien dėl to, kad pagerinti sani
tares sąlygas ir kad išnaikinti 
uodus. Tas vienas kaip kada 
vieta, kuriose negalima gyventi, 
padaro gyvenama. Mažų vietų 
sausinimas vien dėl to, kad iš
naikinti uodus buvo daroma dau
gely vietų, o kai-kuriose dalyse 
šios šalies ypatingai New Jersey 
ir Californijoje ir didelės pelkės 
yra sausinamos vien tik dėl to, 
kad išnaikinti uodus. Kaip tai 
daryti, mes neturime vietos čia 
kalbėti. Tik galime pasakyti, 
kad išsausinimas rusių jų balų 
nebrangiai atsieina, o pasekmės 
pasirodė labai geros kaip Cali
fornijoje taip ir New Jersey.

Laivu naikinimas.

Nors ir geriausiai yra išnai
kinti tas vietas, kuriose uodai 
veisiasi, kaip aukščiau buvo mi
nėta, tečiau dažnai pasitaiko, 
kad vandens nei nuleisti, nei ki
taip nudžiovinti negalima, tuo
met prisieina daryti kas nors ki
ta, kad uodų larvas išžudyti. Bu* 
vo bandyta daug dalykų, ir iš
skyrus kai-kuriuos specialiai su
taisytus mišinius, niekas neduo
da tokių gerų pasekmių, kaip 
vartojimas aliejų. Iš visų aliejų 
geriausis yra Petroleum, papras
tasis kerosinas, kuris duoda ge
riausias pasekmes, atsižiūrint į 
veiklumų ir lėšas.

(Bus daugiau)

Liet. Tautos Katalikų

BAŽNYČIA
Motin. Dievo Šidlavos
3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 
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C. B. Shane kompanijos 
siuvėjy streiko

C. B. Shane kompanijos (325 
W. Madison gat.) siuvėjų strei
kas vis dar tęsiasi. Jau bus veik 
septinta savaitė. Streikieriai ge
rai laikosi ir pasirįžę streikuoti 
kol darbdaviai išpildys jų reika
lavimus.

Pastaruoju laiku boseliai pra
dėjo įtikinti streiklaužius, kad 
streikas jau visai pakrikęs. Tat, 
girdi, streiklaužiams nebesą rei
kalo streikierių bijoti. Dabar esu 
galima jau gatvekariais ir į 
darbą ir namo važinėti. Todėl 
taxicab esą nebereikalingi 
daugiau. Mat darbdaviai jau 
nenori daugiau samdyti faxi 

x?ab streiklaužiams.
Streikieriai tai sužinoję pra 

dėjo net apgailestauti streik
laužių. Jis nusitarė pasirūpin
ti, kad darbdaviai vėl pradėtų 
savo skobus automobiliais ve
žioti.

Pabaigoje pereitos savaitės 
dvi unijistės moterys eidamos 
didmiestin praėjo pro Shane 
dirbtuvę. Tuo tarpu skobai ėjo 
iš dirbtuvės namo. Kitoj pu
sėj gatvės stovėjo patsai Sha
ne, vienas slreiklaužis lietuvis 
ir policistas. Visi sau ramiai 
pypkes rūkė. Kaip tik jie pa
stebėjo tas dvi inoteri, tai tuo- 
jaus jiems pypkės iš dantų iš- 
b i rojo. Vienas jų šoko bėgti, 
bet iš to striuko trypė ant vie
tos kol išsijudino. Tcčiaus 
kiek vėliau jis prisivijo tas 
moteris ir pasigavo jom už 
rankovių. Viena moteris jam 
atkirto, sakydama, kad jis 
atsitrauktų, toks negražus ske 
bas būdamas. Girdi, jos ga
linčios turėti reikalą su gra
žesniais žmonėmis, policistais. 
Jis negalįs jų areštuoti.

Žmonės aplink stovintieji 
pradėjo garsiai juokti iš mo
teriškės drąsumo. Gi prisiarti
nus polieistui, jos juokauda
mos ėjo į policijos nuovadą. 
Ten po kelių miliutų jas vėl 
paleido.
Sekamą dieną įvyko tardy

mai. Tas pat žemaitis “vač- 
monas” atsibaladojo teisman. 
Pribėgęs prie tų moterų jis 
duoda joms popiergalį pasira
šyti. Bet jos atkirto, kad jos 
nieko bendra su juo neturin
čios. čia ir vėl pradėjo iš jo 
visi juoktis.

Po kelių minutų teisėjas 
pašaukė moteris. TeČiaus jos 
pasisakė, kad jos norinčios 
“džiuri trial“. Tai tie klap
čiukai ir vėl nosis nuleido ir 
nieko nepešę išėjo.

Reikia pažymėti, kad dau
giausia lietuvių streiklaužiau- 
ja, lietuvių šnipinėja, lietuvių 
mušeikų esti. Gaila tų musų 
žmonelių, kad taip brolis brolį 
persekioja.

Tikrai yra sakoma, kad an
ksčiau ar vėliau Shane vis tik 
turės pripažinti uniją, nežiū
rint kiek laiko ims '— nors ir 
kelis metus.

Jus darbininkai, kurie da
bar streiklaužiaujate neapsi- 
vylkite patys savęs.

Toks |kaip kriaučius.

Nė fotografo nė $1,985
Wasil Shekut, fotografas, 

atėjęs pas Alexandria Palchin- 
ski, 13722 Leyden avė., pasi
siūlė nuimti visai šeimynai fo
tografijas. Ir tai dar už labai 
prieinamų kainą. Suprantama, 
Palchinski su tuo pasiulimu 
sutiko. Nutraukęs fotografi
jas jis pasiprašęs, kad savinin
kas įleistų jį savo miegama jin 
kambarin, nes mat prie švie
sos negalima gerų fotografi
jų padaryti. Savininkas ir su 
tuo sutikęs. Bet kai fotografas 
išėjęs, jis pasigedęs savo 
$1,985, kuriuos jis laikęs bak- 
se.

Dabar Kensingtono policija 
ieško fotografo, bet vargu jį 
jau besuras. Toki moka pasi
slėpti.

Audra padarė daug 
“ nuostolių

šeštadienio vakarą, rugpiu- 
čio 11 d., Chicagoje siautė an
tra didelė audra, eidama 45 
mylias valandoje. Audra pa
darė tūkstančius dolerių nuos
tolių išvartydama telegrafų 

stulpus, medžius ir užsemda- 
ma skiepus. Vien tik Evans- 
tone audra išvertė 175 telegra
fo stulpus ir spėjama, kad 
daug jų išversta.

Žuvo ir kelios žmonių gy
vastys. Ugniagesiams ' buvo 
daug darbo. Jie buvo šaukti 75 
kartus valandos bėgy. Kai ku
rios gatvės taip patvino, kad 
atrodė kaip tekančios upės. 
Pietinėje daly miesto buvo su
stabdytas net traukinių vaikš
čiojimas.

Iššokdama iš automobi- 
liaus mirtinai susižeidė

Munšainas, barniai, ir pik
tumas — visa tai privedė Miss 
Eveiyn Price, 24 S, Kedzie 
Avė., prie šokimo iš taxicab, 
kur ji su savo mylimuoju va
žiavo. Ji pavojingai susižeidė 
ir po kiek laiko St. Anthony’s 
ligoninėj pasimirė.

Sulig policijos tMirtinimų, 
Miss. Price ir Harry Lauer, 
2631 So. Koeler Avė., girtuok
liaudavę ir pusėtinai pasibar
davę, kai jau būdavę įkau
šę.

Susižeidė bankininkas

Arthur Reynolds, Continen
tal and Commercial National 
banko prezidentas, susižeidė 
prie Green Bay road ir Cent
ral avė., Highland Park. Pa
matęs mažą vaiką bėgant sker 
sai kelio, kad jo nesužeidus 
jis pasuko savo automobilių 
į šalį ir užvažiavo ant medžio. 
Jis tapo smarkiai sutrenktas.

Rado nužudytą vyrą

Neindentifikuotas vyras 
apie 45 metų rasta ėlėj negy
vas ties 1708 namais Mecha
ninio gat. žymės ant jo lavono 
rodo, kad jis nužudytas.

Nesiskubino pakelti 
tanky, gal mirs1

Prie Madison ir Halsted gt. 
du apsiginklavę plėšikai pasto
jo Roger McDonald,, 573 For- 
quer gat., ir paliepė jam pa
kelti rankas. Bet šis nesisku
bino tai daryti. Tada piktada
riai jį veik mirtinai sumušė. 
Jis nugabentas kauntės ligo
ninėn, bet gydytojai sako, kad 
jis vargu bepasveiksiąs.

Jis neteko $20.

Lytus padarė daug 
nuostolių

Anksti šeštadienio rytą ki
lęs smarkus lytus padarė daug 
žalos. Kai kurie medžiai tapo 
aplaužyti, į rusins pribėgo 

xdaug vandens, kai kur elektra 
tapo sugadinta ir tt. Be to, 
buvo nemaža darbo ir ugnia
gesiams, nes į daug vietų jie 
buvo šaukiami.

Dvi merginos ir jų es
kortas neteko virš $6000

Trys plėšikai pastojo dvi 
merginas ir jų eskortą, 3831 
N. Glaremont avė., prie 828 
VVavcland avė., ir atėmė iš jų 
grąžuos ir pinigais virš $6,000. 
Sunimerfield neteko daimon- 
tų vertės $3,200, laikrodėlio, 
Š300 ir $100 pinigais. Miss 
Schofiekl prarado žiedą vertės 
$1,700 ir Miss Gostanske $800 
žiedo, laikrodėlio ir keletos 
dolerių pinigais.

58 munšąinieriai 
išsigelbėjo

Penkios dešimts aštuoni 
žmones areštuoti dėl munšaino 
tapo paleisti dėl to, kad juos 
areštavę policistai neturėdami 
varantų. O areštuoti munšai- 
nicrių be varau to, matomai, 
nėra galimybės.

Pabijojo, kad neatimtų 
šuns; apleido namus
Charles B. Cory, 6 metų, 

5731 Harper Avė., nežinia kur 
dingo iš namų. Spėjama, kad jis 
pabijojęs, kad šunų gaudytojai 
neatimtų jo šuns, pasišalino su 
juo iš namų. Nes jam buvo pra
nešta, kad šunų gaudytojai at
imsiu jo šunį.

LietuviĮRatelioose
Kas buvo ir kas bus

Sako, kad šitas pasaulis su
tvertas tapęs 5871 metas at
gal. O žydai spėja, kad 6583 
metai atgal.

Rymą, girdi, pastatę 1923 
metai atgal.

Kristus gimęs 1923 metai 
atgal.

O garsųjį Jeruzolimą ry- 
mionai išgriovę 1853 metai at
gal.

Spauda tapo išrasta (tik ne 
todėl, kad bolševikai pasiko- 
lioti galėtų) 482 metai atgal

Garinę mašiną išrado 118 
metų atgal.

Amerika apsišaukė nepri- 

klausominga 146 metai atgal.
Pirmą garlaivį išrado 115 

metų atgal.
Žmonės pradėjo kerosiną 

šviesai naudoti 95 metai atgal.
Plieninę plunksną pradėta 

vartoti 91 metas atgal.
Telegrafą išrado 83 metai 

atgal.
Pirmą siuvamą mašiną pa

darė 76 metai atgal.
Vergiją Jungtinėse Valsti- 

se panaikino 60 metų atgal.
Pirmą telegrafą per Atlan- 

tiką pertiesė 64 metai atgal.
Visasvietinį paštą įsteigė 51 

metas atgal.
Pirmutinę raidžių rinkimo 

mašiną (linotype) padirbo 30 
metų atgal. Vadinasi, tai svar
bus- atsitikimai, kurie jau bu
vo. O dabar pažiūrėkime į 
tuos svarbius atsitikimus, ku
rie da bus.

Lietuvių rnoikslęivių prieš- 
seiminis vakaras bus rugpiu- 
čio 17 d., 1923 m., Meldažio 
svetainėje, 8 vai. vakare.

—Aromatas.

Bridgeportas
Lietuvių Socialistų Jaunuome

nės Lyga rengiasi prie tou- 
rnamento.

Vakar Jackson Park įvyko 
Lietuvių Socialistų Jaunuome
nes Lygos, tennis lošėjų pir
mieji bandymai. Narių, nežiū
rint kad išvakaro gerai lijo ir 
iš ryto žeme buvo drėgna, 
susirinko gražus būrelis. Visi 
linksmai žaidė iki gerokai pa
vargo. Kurie dar nepergeriau
siai žaidžia, turėjo gerą progą 
lavintis. Gi taip sakant žvaigž
dės ištikrųjų buvo susikibę. Ir 
tai nejuokais.

Kiek teko pastebėti, neužil
go įvyks antras lygiečių tour- 
namentas. Vėl bus proga čiam- 
pijono vardą laimėti. Supran
tama, kam čia toks vardas ne
pageidaujamas! Tat visi nu- 
kaitę dabar lavinasi, kad tik 
geriau prisirengus prie busi
mo toiirnairiento.

—Ten buvęs.

Naujiena
Lietuvių Moksleivių chica- 

giečių 2-ros kuopos korespon
dentas jau gavo pranešimą, 
nuo kuopos pirmininkės p-lės 
Narmontaitės, kad LPMS-mas 
pradės savo Seimą šeštadienį 
rugpiučio 18 dienų, 1 vai. po 
pietų, Raymond Chapelėj. Sei
mo sesijos tęsis ligi vėlumai 
ir baigsis nedėlioję po pietų.

Taipgi yra rengiama gražus 
vakaras-koncertas prieš sei
mą, rugpiučio 17 d., Meldažio 
svetainėje, 2244 W. 23-rd pla- 
ce. Pradžia 7:30 vakare. " I 
programą yra pakviesta žy
mesni kalbėtojai, dainininkai, 
mužikai ir vaidylos. Taipgi 
programe dalyvaus visų myli
moji Birutė, p-lė Julia Širvaitė 
ir lietuvių kvartetas.

Vėliau bus pranešta, kas da 
daugiau pasižadės dalyvauti 
programe.

Teko patirti, kad vasaros 
metu dauguma chicagiečių 
dailės mėgėjų yra išvažinėję.

Girdėjau, kad Birutės kon

servatorijos muzikos mylėto
jai pasižadėjo dalyvauti pro- 
grame.

Be kitko bus šokiai, kur 
jaunimas galės puikiai pasilin
ksminti. *

Programo rengime dalyvau
ja pdė L. Narmontaitė ir p- 
Al. Margeris. Jiems labai vy
ksta darbas Jie sakė, kad kaip 
ir viskas prirengta, tik reikia 
laukti tos dienos.

Moksleiviai su publika, o 
publika su jais. Nes mokslei
viu kiekvienas privalo būti 
kartą savo gyvenime. Daug 
žmonių mokinasi visą savo 
gyvenimą, tik ^skirtumas ta
me, kad jie jau turėję pradžią 
mokylnose.

Gyvenimas visada išsirenka
(Tąsa ant 6-to pusi.)

STANISLOVAS JAGMINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 11 d., 1923, 6tą vai. 
ryte, palikdamas dideliame nu
liūdime žmoną Juzefą, dukterį 
Valeriją 11% metų, sūnų Auge- 
nijų 9% metų, savo brolį ir švo- 
gerj, Joną Rimkevičių. Paeina 
iš Lietuvos, Raseinio apskričio, 
“Kauno Gubernijos”, Tytavienų 
miestelio. Amerikoje išgyveno 
18 metų. Amžiaus turėjo 38 me
tus.

Laidotuvės atsibus utaminke, 
rugpiučio 14 d., 1923. 8:30 vai. 
ryte, iš namų 6072 Lafayette 
Avė. į švento Kryžiaus bažny
čią, o iš ten į švento Kazimie- 
rio Kapines. Visus gimines, 
draugus ir pažįstamus kviečia
me dalyvauti šemrinėse ir lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Moteris su vaikais. 
Brolis ir’ črvogeris.

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Pinigai 
iž 

Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis <Adą socialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

Vai.: iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 Weet 47th SL

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

t , i

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

1545 West 47th Street, 
__ Netoli Ashln.nd Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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 mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augSto virš Platto ap
rietos, kambariai 14, 3 5, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadienials £ r. iki 12 dienos.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

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

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.

DR. J. JAKUBAUSKASNAPRAPATH
Pasekmingai gydau naprapati- 

jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m. 

Phone Yards 7344 
11132 MiChigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullman 5147 

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo



NAUJIENOS, Chicago, III.

I a ■ ■ n 1 r 'parapijos bazara, kurs prasidė-Lietiiviii KaiRiniose.26kio bazaro Roselande dar nėra 
buvę ir tur būt nebusią.

Iš tiesų tai buvo ne bazaras,(Tąsa nuo 5-to pusi.)
,?ni()gy, esantį arčiau prie tam ( bet sorkes. žydams buvo išnuo- 
tikrų aplinkybių. Vienas myli motas šventorius. Iš pradžios žy- 
mediciną, antras inžinieriją, ’ dai norėjo pasinuomoti skersai 
trečias advokatūrą. Bet yra ir gatvę nuo bažnyčios, bet šaly 

kuriems ir į galvą ne- gyvenantieji kitataučiai atsisa- 
jog šiuos mokslus išei- 
daug laiko, pinigų ir 

išeikvoja.
Bet dabar ir laikai atsimainė. 
Netiktai mokinasi čia Igimę, 
kuriems yra daug lengviau 
mokintis su giminių parama, 
bet kone tiek pat ir ateivių ei
na mokslus. Klausimas, 
juos verčia mokintis? 
kad jie dar maži būdami 
rėjo palinkimą mokintis, 
nebuvo progos tai daryti 
venant užjūry.

Vis daugiau ir daugiau iški
la j visuomenę. Tokis kilimas 
paaikstina ir kitus prie lavini
mosi. Besilavinandamas žmo
gus permato daugiau truku
mų. Moksleivių organizacija 
suteikia daugiau informacijų 
j kokias mokyklas įstoti, kad 
butų parankiau moksleiviui.

Reikia pripažinti, kad bėgiu 
dviejų mėnesių, moksleivių 2 
kuopa rimtai pradėjo veikti 

narių 
daugiau 

kurie 
bet su 
jie pri- 

gryną ir 
ų, orga

nizuotų moksleivių, veikimą.
Tat kviečiame visus moks

leivius, kurie dar nepriklauso, 
be atidėliojimo prisirašyti 
prie LP'MS. 2-ros kuopos. Pri- 
klausimas prie kuopos duoda 
daug smagumo.

—Kuopos kortesp.

tokių, 
ateina, 
ti ima
nemažai sveikatos

ir kuopa žymiai paaugo 
skaičiumi. Yra dar 
moksleivių Chicagoje, 
nepriguli prie kuopos, 
laiku, manoma, kad ir 
skies, kai pamatys

Roselandas

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas su ba 

ir fixturiais. Gera užeinama v 
darbininkų. Priežastis pardavimo, 
riu 2 biznius, vieną turiu pardi

Meldžiu atsišaukti:
1120 S. Canal St.

kas
Dėlto, 

tu- 
tik

kė juos ten leisti, tai juos įsi
leista šventoriun, kur nesenai 
per Dievo Kūno šventę rėdė al
torius, draugystės su procesija 
lydėjo Švenčiausį. Dabar ten žy
dai susivežė ratus, arklius ir kė
lė jomarką. Dabar dėl to Rose- 
lando katalikams sarmata, dagi 
protestonai pirštais bado. Pasi
piktinusios draugystės dabar 
žada išeiti iš bažnytinės svetai
nės ir savo susirinkimus laiky
ti kur kitur, šv. Vincento, Šv. 
Onos, Šv. Mykolo Ark. draugy
stės jau pasisamdė kitur sve
taines, tą patį rengias padaryti 
ir kitos. Tai šitokių vaisių da
vė šitas garsusis “bazaras”,

Parapi jonas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaite po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina į globą Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 71d Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

Parapijos “bazaro” vaisiai.

Draugo 178 numery tūlas J.
S. rašo apie vietos Visų šventų

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

L. P. M. S. 2 kuopa rengia prieš- 
seiminj vakarą rugp. 17 d., su pro
gramų, Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23 PI. Pradžia kai 7:30 vai. vak. Ti- 
kietus galima gauti iš anksto: “Nau
jienų” ofise, Universal State Banke, 
Ch. Montvido aptiekoje ir pas kuopos 
narius. Komitetas.

Generalių Salesmenų
VYRŲ ARBA MOTERŲ

Gera proga dėl patyrusių lietuvių ge
neralių salesmenų. Pageidaujama, kad bu
tų iš Chicagos.

Atsišaukite tuojau:

L. KLEIN
14th, Halsted and Liberty Sts.

PARDAVIMUI —
SALIUNAS LIETUVIŲ
KOLONIJOJ

Atsišaukite
1723 South Jeffferson St.

PARDAVIMUI čcverykų 
symo šapa. Parduosiu už gi 
prieinamą kainą. Priežastis 
apleidžiu miestą.

Kreipkitės:
3347 So. Union Avė.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS didelis štoras. Ga

lima uždėti saiiuną, ice cream parlor 
arba restauraną. Priešais didelj Crane 
fabriką, kur dirba 25,000 žmonių. 
Renda pigi, $45.00 į mėnesį. Savinin
ką galima matyti nuo 10 ryto iki 9 
vai. vakare.

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7309

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS puikus kambaris. 

šviesus ir didelis, apšildomas, prie 
mažos šeimynos, vaikinams ar mer- 

l ginoms, ar ženotai porai. Su valgio 
ar be valgio.

JOS. KASPAR
1608 So. 50th Avė., Cicero, III.

Phone Cicero 3357

VYRŲ
Karpenterių, 75c į valandą. Anglių 

pilstytojų, 55c į valandą. Pečkurių, 
65c iki 72c į valandą. Inžinierių, $40 
į savaitę, 8 vai. darbo. Drill ir punch 
press pagelbininkų, 60c į valandą. Pa- 
siuntinėjimui vyrų, $4.50 į dieną, 8 
vai. darbo. Vyrų prie namų, $60 į mė
nesį, kambarys ir valgis. Janitorių, 
dienomis arba naktimis, $120 į mėne
sį. Darbininkų, 55c į valandą. Maši
nistų, 75c į vai. Steam fiterių, 70c į 
valandą. Sargų, $27.50 į savaitę.

MOTERŲ
Indų plovėjų, dienomis arba nakti

mis, $18 j savaitę. Janitorkų, nakti
mis, trumpos valandos, $16 į savai
tę. Veiterkų, $17 i savaitę. Dirbtuvės 
darbininkių, 88c iki 40c į valandą.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 S. Halsted St.

PARDAVIMUI restoranas, 
ra vieta. Gera proga porai. P 
davimo priežastis, senatvė ir 
ga.

Kreipkitės:
11955 Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius l 

1920, nauji tajerai (tires). Viskas 
riausiame stovyje. Norinti pirkti, 
tykite šitą, nes yra geras ir pi 
Parduosiu už pusę kainos.

Telefonuokite po 5 vai. vak. 
Lafayette 1329.

2423 W. 46th St.

NAMAI-ZEME
REIKIA DARBININKU

RUIMAS rendai vyrui ar 
merginai. Ruimas šviesus, elek
tra, maudynės. Matyti galima 
vakarais po 6 vai.

3337 So. Emeraid Avė, 
1 lubos

ĮIEŠKO PARTNERIU

_________ VYRŲ

Reikia -
DARBININKŲ 
GEBA MOKESTIS 
NUOLAT DARBAS 
DARBAS DIENOMIS

ARIU NAKTIMIS

VIENAS akras žemės Mt. ( 
wood, Illinois ant 108tos gatvės 
kiu kambarių medinis puikus n 
galima pasisodinti daržoves ir 
ti vištų. Parduodama labai j 
Kreipkitės pas: John J. Zolp, 
So. Marshfield Avenue.

Yards 0145

REIKALINGAS pusininkas į 
saiiuną, biznis seniai išdirbtas. 
Reikalinga tuoj aus, nes esu pri
verstas išvažiuoti ant keleto mė
nesių. Atsišaukite laišku: 1739 
So. Halsted St. Box No. 305

ATSIŠAUKIT

WESTORN FELT WORKS, 
41 lt) Ogden Avenue

PARSIDUODA kampinis nr 
mas ir saliunas su barais, pul 
tebelis.

Atsišaukite
1902 Canalport Avė.

Matykite Mrs. K. Klausavite

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

-H-

REIKALINGAS pusininkas į 
saliuno biznį, su mažai pinigų. 
Turiu 2 sa'liunus, vienas nega
liu apdirbti.

Kreipkitės:
3328 So. Halsted S t.

REIKALINGAS barbens va
karais arba nuolatos, kaip no
rės. i

Kreipkitės:
704 W. 35th St.

PARDAVIMUI kampinis 
mas. Gera vieta dėl restaur 
Įplaukų $350 į mėnesį. Bs 
nas.

Atsišaukite:
1256 W. Harrison St.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas bus Mildos svet. ant
radienį rugpiučio 14 d., 7:30 vai. vak. 
Meldžiam geri), atstovų nesivėluoti, 
nes labai daug svarbių reikalų randasi 
aptarti. — Valdyba.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA langų plovėjų į ofisų 
bildingus ir kotelius. Turi turė
ti patyrimą ir nuolatiniai darbi
ninkai. Pradžiai $40 į savaitę.
CITY WIND0W CLEANING 

CO., 673 W, Madison St.

PARDAVIMUI 6 kambarį 
mūrinė cottage, visi įrengimai i 
apmokėti, geriausiame padėjime 
skiepas, flatas 5 kambarių, vii 
sui kambarys, ir extra lotas 
Bargenas už $8,500.

4243 S. Artesian Avė.
STOGDENGTYSTĖ

stopų prakiurimas užtaisomasTrijų _ . _
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114.

PAJIEŠKAU pilną unijistą ir 
singelį janitorį. Gera mokestis ir 
kvatėra. Atsišaukit:

M. A. DRIGNAT,
6200 University Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI dviejų 
mūrinis namas su krautuve.

Kaina $6,000.
Atsišaukite

1707 S. Morgan St.

PARDAVIMUI
EXTRA MOTERIMS PRANE

ŠIMAS! Vilnos parsiduoda dėl 
nėrinių ir švederių, pančekų vi
sokios rųšies. Kaina už svarą 
vilnų $1.25, $1.50 ir $1.80. Tai
pogi parsiduoda marškoniai siū
lai dėl nėrinių ir siuvinių. Kai
na sutiksime ant vietos. Visos 
dienos atdaros.

PARDAVIMUI saliunas, vie
ta išdirbta per 15 metų, biz
nis eina gerai. Apgyventa, lie
tuvių, lenkų ir airių. Savinin
ką rasit ant vietos: 4960 So. 
Princeton Avė. Ph. Yards 3560

PARSIDUODA kampinis 
mas ir saliunas su barais, 
tebelis, pianas.

Atsišaukite:
1901 Canalport Avė.

Kreipkitės:

No. 1739. Žiurstas, kuris visiems 
patiks. Nėra namų be šeimininkės, 
nei šeimininkės be žiursto.

Štai šį žiurstą būtinai turi pasisiū
dinti. Padaryti jį gali į ’/a valan
dos.

Mieros sukirptos 36, 40 ir 44 colių 
per krutinę. Mieros 36 reikia 2 '/i 
yardo 36 colių materijos ir 1% yar- 
do dantukų apsiuvimui. Visas žiurs
tas kainuos nedaugiams kaip 50 centų.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
«ntų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III, 
r----------------------------------------------- s
’ NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St. Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

FRANK SELEMONAVIČIA, 
524 W. 33rd St. 

Antros lubos.

PARDAVIMUI Ice cream par- 
lor, įvairių smulkmenų; cigarų 
ir tabako, prieš didelę mokyklą. 
Ant pareikalavimo parduosiu ir 
rakandus, nes turiu važiuot Lie
tuvon. 2700 So. Wallace Street.

PARDAVIMUI pigiai 40 akrų vai 
šių farma, Hart, Mich., arba mainy 
siu į namą arba lotus. Farma randa 
si 1*4 mylios nuo miesto, yra gerai 
9 kambarių namas akmeniniu pama 
tu, su pečiumi. Yra apie 2000 pui 
kių vyšnių medžių, obelių, gružių, sly 
vų ir pyčių. Visi vaisiai bus nunuo 
kę šį mėnesį dėl skynimo ir viską: 
priklauso prie farmos. Atsišaukite 
prie savininko į skrybėlių dirbime 
krautuvę, 109 S. Halsted St., Phone 
Monroe 2250.

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

$25 DOVANŲ kas praneš kur 
dasi Franas I. Garbenis.

JONAS GEČIUS, 
4051 $. Campbell Avė. 
Phone Lafayette 3944

APSIVEDIMAI.

ran-

PAJIEŠKAU apsivedimui mergai
tės, arti 30 metų ir lig 40 metų am*- 
žiaus. Meldžiu atsišaukti tos mergai
tės, kurios turi pinigų sučėdyjusios 
ir aš seivinu pinigus ir turiu savo liz
dą susisukęs ir esu blaivus. Aš esu 
vaikinas. Joseph Joksavvicz, 1509 Har- 
vey Avė., Oak Park, III.

ĮIEŠKO KAMBARIU
KAS turite ruimus 3 ar 4 ren

dai mažai šeimynai. Malonėkit 
pranešti į

NAUJIENŲ SKYRIŲ
8210 So. Halsted St.

Box No. 7

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA darbininkų į geležies 
atkarpų jardą. Gera mokestis, 
nuolat darbas.

Atsišaukite:
JACOB LANSKI, 

37th St. & Homan Avė.

PARDAVIMUI aiskriminė 
viena iš geriausių visoj apie- 
linkėj. Atsišaukime greitai; 
parduosiu pigiai.

4932 W. 14 St., Cicero, III.

MOKYKLOS

PARSIDUODA grosernė ir 
delikatessen štoras antros du
ris nuo teatro; biznis išdirb
tas per daug metų. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos 

5039 So. Halsted Si.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
-2407 Madison Street, 

fel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
808 dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo Ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.
PRIE karų karpenterių. Rei

kia patyrusių vyrų darbui prie 
naujų refrigerant karų. Gera 
mokestis darbui nuo štukų. 
American Car Foundry Co., 

2310 So. Paulina St.

REIKALINGAS barberis vi
sados, nuolatinis darbas, mokes
tis gera. Atsišaukite 2103 

- ’ Broadway St., Indiana Harbor, 
Ind. Stanley Kantrimas.

>ekamė, lietuvių ir 
iznis išdirbtas per

i
Turi būt par
is. Parduosiu

lenkų kolonijoj
septynis metus. Priežastis pardavimo
— apleidžiame miestr L —
duota per dvi savai 
pigiai.

BENIS VISOCKIS, 
4550 So. Wood St.

BARBERNfi pardavimui la
bai gražioj vietoj, ir gerai įtai
syta. Svarbi priežastis pardavi
mo. Kreipkitės:

8336 So. Halsted St.
Chicago, ■ III. ,.

MOKYKLOS
is MOTINOS IR TĖVAI
ta $40 — TIK $40
J“ Pilnas kursas visose šakose beauty 

culture, water wavingi ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona- 
Ii asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
Vietos.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

2595, S. W. kampas Dearborn- 
Harrison Sts.

PRIVATfiS' AUTOMOBILIŲ
_ $20 Instrvkrijus $25
. Jei nori turėt gerą dhrbą, tad ateik 
i" ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
ia važiuot ir taisyt praktiškiausiu bude 

visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos. 
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI!

1517 W. Madison SL

r- Leveskio Mokykla 
i- Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schod, 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.: 7:30 iki 9:30.
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal- 
bos gramatikos ir rašybos.

g 3301 So. Halsted St., Chicago. 
2_ (kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

-s LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette

i- Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing-

s» ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė.,

į Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė.

’ DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS- 
l- TĖS valdyba 1923 metams: pirm, 
i V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.;

pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 8261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 8159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. I^eavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 

t- M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI. 
>
U CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 

KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar

ti šalka Ff. Meškauskas, prie vėliavos 
* St. Miseviče, korespondentas K. P. 
r Deveikis, organas “Naujienos”. Su-
j, sirinkimai laikomi kas antrą penk

tadienį kiekvieno menesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct.,

J. Cicero, III. ______
LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. 

KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 842 So. 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G. 

n Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Sprįngfield Avė.; ižd. Mį Kaziu- 
nas, 3959 W. 16th St.: kasos glob. 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

* CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠEI^POS 
valdyba 1923 metams: pirm-. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas,. 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 

8 būna kiekvieną antrą nedėldienj 
Zwianzek Polek svet., 1315 North 

‘ Ashland Avė. _____
- LIETUVIŲ LAISVĖS PA ŠELFINIO 
s KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val- 
e dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
0 kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
e vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archer 

Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
s 7038 S. Sangamon St., finansų raM.

j. Aleksandraviče, 8653 S. Hermi- 
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. Kal- 
naitis. __

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. 
Dargia 10520 So. State St.; ižd. J. 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 

r moterys nuo 18 iki 40 m.

Amerikos Lietuviu Mokykla
| 3106 So. Halsted St.;
I Mokinama: Anglų ir Lietuviu Kal-
I bų, Aritmetikos, Knvgvedystės, 
I Stenografijos, Typewriting, Pirkly-, 
I bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
I Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
I Geografijos, Politinės Ekonoml- 
I jos, Pilietybės, Dailraėystės, Gra- 
I matikes, Literatūros, Retorikos, 
I Etimalogijos, Oratorystės.
I Mokinimo valandos vakarais: 
j vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su- 
I augusiems nuo 7 iki 9:80 vai.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 8339 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 83čios gatvių. Na
riais priimami visi sveild vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J( Lazauskas.

Pirmadienis, Rugp. 13, 1923

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMONO DAUKANTO D-JOS VATz- 
dyba 1923 metams: pirm'. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 332G So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

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, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirmi. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emeraid av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 lx)we 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emeraid 
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- 
mvnd Chapely 816 W. 31 gat.

RYTINĖS 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 ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Syereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. BaČiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka Ą. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 mietams: 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 MYLĖTOJI7 DRAUGY^ 
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 8362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 8219 So. Lowo Avė. ir A. Kpy- 
stautas, 8156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St; pagelb. D. 
Briedelis, 8417 So. Ix?avitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Šarkaitis, 
3601 So. Ix)we Avė.; kontr. rašt. S« 
Grikštas, 3220 So. Ūme 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 J 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. L 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. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Šil
kus, 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
nesi pirmą šeštadienjo vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
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.

LIETUVIŲ 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 Sbemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlpgeris.


