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Sukilimas Bulgari
joj plečiasi

Stabdys priešinimąsi
♦ ______ ____ ________ '

Italai sustabdė evakavi- 
mą Corfu

Komunistai su reakcionieriais
Valstiečiu sukilimas Bul

garijoje plečiasi
Sukilimas betgi nesąs visuoti

nas, o tik lokalinis. Sofijoj 
paskelbtas apgulimo stovis. 

BIELGRADAS, r u g/ 23. —
Valstiečių ir užmuštojo pre- 
miero Stambulinskio šalininkų 
sukilimas Bulgarijoje nuolatos 
plečiasi.

Bulgarijos miestuose palei 
.Ingo Slavijos rubežių išleista 
proklamacijos, raginančios gy
ventojus sukilti prieš godų 
kraujo carą. Kartu tikrinama, 
kad sukilimas yra grynai val
stiečių ir nieko bendra neturi 
su komunistais.

Sofijoj paskelbtas yra ap
guli nio stovis ir gyventojai ne
gali pasirodyti gatvėje po 8 
vai. vakare. Visoje Bulgarijoje 
yra įvesta aštri cenzūra.

Komitadžų bandos liko per
keltos iš Makedonijos į šiau
rinę BiAlga^iją malšinti 'Vdl- 
stiečius, kurie liko išvyti iš 
Stera Zagorat Rausvoji gvar
dija, — Stambulinskio suor

ganizuotoji valstiečių armija 
dabar laiko Vidin, Belog- 

rodik ir Lanipalanka. Tečiaus 
visas sukilimas greičiaus yra 
panašus j lokalinį, o ne į visuo
tiną sukilimą. Streikas išklilo 
tik Pernike, didžiausiose Bul
garijos anglių kasyklose.

Iškabintosios pasienio mies
tuose proklamacijos skellAia 
geležinkeliečių streiką, o ant 
rytdienos —■ visuotiną strei
ką.

Iš Lompalanka pranešama, 
kad antras pulkas, kuris buvo 
pasiųstas prieš sukilėlius, pri
sidėjo prie sukilėlių.

Nuo nuvertimo Stanį bulins- 
kio valdžios, jos šalininkai už
sieny nepaliovė smarkiai dirb
ti, kad tą valdžią atsteigus. 
Jugo Slavija dideliu akylumu 
seka tą valstiečių sukilimą, nes 
manoma, kad valstiečiams at
gavus vaikinių, maįkcdon iečių

Išmainyk 
savo automobifiu 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bunga!ow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

puolimai ant Jugo Slavijos 
apsistotų ir tuo išnyktų pavo
jinga zona.

Vokietija sustabdys pasyvį 
priešinimąsi

Vakar įvyko visų Vokietijos 
valstijų susirinkjima|s. Vo

kietija laimėjo kovą morali
niai, stiko socialistai.

BEBLINAS, rugsėjo 22. — 
Kaip ant rytojaus tapo sušau
ktas susirinkimas kanclerio 
Stresdmanno, prezidentų 18 
Vokietijos federuotų respubli
kų (valstijų) ir Ruhr atstovų. 
Susirinkimas tęsis* ir pirmaeile 
n i. Jame Vokietija1 of letali
niai ir galbūt be jokių sąlygų 
-atšauks pasyvį pi(iešin imąsi 
okupuotame krašte — Ruhr ir 
Pareiny.

Socialistų partijos žinių biu
ras sako, kad kancleris Strese- 
niannas pasišaukė valstijų 
premjerus, kad ir ant jų dali
nai uždėjus atsakomybę Už pa
sidavimą Francijai.

“Politiniai ir ekonominiai 
Vokietija pralaimėjo kovą”, 
sako socialistų biuras, “bet-; 
moraliniąi mes laimėjome, ka
dangi Franci ja neįstengė pa
daryti Ruhr kraštą produkty
viu. Valdžia šiandie nutarė 
prisiimti atsakomybę. Septipn 
tadieny įvyks susirinkimas su-i 
tarimui metodų {sustabdymui 
pasyviu priešinimosi. Valstijų 
premierai bus paprašyti sutik
ti su* tuo ir prisiimti dalį atsa- 
sakomybčs, kuri labai sunkiai 
guls ant kabineto laike seka
mų kelių dienų.”

Francuzų gmmojimai.

PARYŽIUS, rugsėjo 22. — 
Pasak francuzų, Vokietijos 
valdžia įspėjo valdininkus 
Ruhr distrikte, kad ji neužif- 
gio sustabdys pasyvį priešini
mąsi okupuotame krašte.

Kancleris Stresemannas esąs 
įsitikinęs, kad jei padėtis ne
pakitęs, jo valdžia liks nuvers
ta ir Vokietiją Užvaldys ar 
junkeriai, ar komunistai.. O 
tai reikštų Francijos užėmimą 
Berti no ir kitų didžiųjų Vo
kietijos miestų.

čia taipjau manoiria, kad 
Vokietijai pasidavus ir Franci- 
jai laimėjus, turės rezignuoti 
ai- Anglijos premjeras Bald7 
win, ar užsienio reikalų mini- 
steris Curzonas, nes Anglijos 
valdžia neįstengsianti ir toliau 
laikytis tokios pat politikos 
liikui Francijos ir’ Vokietijos.

Karo stovis Bulgarijoje
PARYŽIUS, rūgs. 23. — Bul

garijos legacija paskelbė, kad 
jos valdžia, delei valstiečių 
sukilimo, nutarė visoje šalyje 
paskelbti ikaro stovį, kad tuo 
lengviau butų sutriuškinti su
kilimą.

i

Italija sustabdė evakavim? 
Corfu salos

Evakavimas sustabdytas be jo
kių paaiškinimų.

ATHENAI, rūgs. 22— Prie- 
Stingai vakarykščiai proklama
cijai, Italijos evakavimas Grai
kijos salos Corfu liko ūmai 
sustabdytas, neduodant jokių 
paaiškinimų, šiandie į Corfu 
atvyko dar keturi kruizeriai. 
Virš salos skraido trys aero
planai. Jie taipjau skraido ir 
virš kitų dviejų Graikijos sa- 
1ų.

Pereitą savaitę ant okupuo
tųjų salų italai įvedė Italijos 
pašto ženklelius.

Išteisino graikus?

PREVEZA, Albanijoj, rūgs. 
22.— Gautomis žiniomis, in
ternacionalinė tyrinėj/imo i ko
misija, kuri tyrinėja nužudy
mą Graikijoje Italijos narių 
A'lbanjjos-G'radk ijo's rube^iauS 

■ komis,:.jcj;, buk leisantli įsjtikli- 
nusi, kad Graikija yra nekalta 
dėl Iltadijos primetamos , jai 
piktadarybės.

Vokietijos komunistai šau
kiasi Rusijos pagalbos
MASKVA, rūgs. 23. — Vo

kietijos komunistų vadovai 
Bra.nidler ir Talmeyer atvyko 
į Maskvą ir pranešė Rusijai, 
kad laikas sukilimui VokieKi- 
jos yra pribrendęs. Jie tikisi, 
kad koimunitsai įstengs užval
dyti Vokietiją, bet reikalinga 
yra internacionaline pro-leta* 

riato pagelba, kad apgynus 
Vokietijos komunistus nuo iš
orinių priešų.

Jie sako, kad Vokietija yra 
apšiurta kapitalistinių priešų. 
Įvykus komunistiniam pervers
mui, I vilkija okupuotų Sile
ziją, Cecho Slovakija pultų iš 
pietų, o Francija briautųs į 
šalies gi Huną, taip kad Vokie
tija liktų atkirsta iš visų pu
siu. <■

Pravda sako, jog yra aišku, 
kad • pasaulio kapitalizmas ne
leis Vokietijai pačiai nuspręs
ti savo likimą ir kad Rusija 
taipjau turi būti prisirengusi 
atmušti atakas.

Užmušė Japonijos socia
listą rašytoją

Kareiviai taipjau užmušė žmoT 
ną ir vaikus. *

SHANGHAT, nigs. 23. -- 
Vietos japonų ^laikraštis N(iči 
praneša, kad Tokio rugsėjo 20 
d. liko užmušti žinomas socia
listas rašytojas Osagi Sakai, 
jo žmoną ir du jų vaikai. Juos 
užmušė kareiviai, kuriuos pa
statyta Osagi ■saugoti, kada jį 
areštuota keletą dienų atgal 
už vedimą bolševikiškos pro
pagandos.

Osagi Sakai pagarsėjo kai
po rašytojais socialiniais 
klausimais ir kaipo 1 vertėjas į 
japonų kalbą Darwuno ir Hux- 
ley raštų. Jį pereitą vasarą de
portuota iš Francijos už pasa
kymą aštrios prakalbos. Jo 
žmojia, Ito Noye, taipjau žymi 
rašytoja; ji pagarsėjo daugiau
sia išvertimu į japonų kalbą 
Emmos Goldman raštų. i

NEW YORK, rūgs. 23.
Viešojo gerbūvio komisionie- 
rius Cofler sako, kad iš 1,000 
pacientų New Yorko ligoninė
se 53 yra alkahalikai. Esą al
koholis dabar sudaro didiesnį 
pavojų, negu kad 1914 m.

Legislalura nusileido 
gubernatoriuj,

Oklahomos legislaturos nariai 
nebandys laikyti specialinio 
susirinkimo, bet kreipsis į 
teismą.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
rugsėjo 22. — Oklahomos gu
bernatorius Waltoiii puvaldl? 
nerimaujančius niekurius le>- 
gislaturos narius, kurie norėjo 
laikyti nepaprastą legislaturos 
sufeirinkimą, kad apkaltinus 

gubernatorių dėl jo aštrios ko
vos su ku klux klaniečiais.

Gubernatorius paskelbė, kad 
specialioj legislaturos susirin
kimą .tik jis vienas tegali su
šaukti ir kad todėl jis neleis 
k u klux klaniečiains legislatu
ros nariams laikyti savo susi
rinkimą ir veikti varde visos 
legislaturos. Jeigu gi tie na
riai tokį susirinkimą bandys 
laikyt, kad tai jie busią areš
tuoti ir pasodinti kalėjimai!. 
Išvaikymui susirinkimo gu
bernatorius ir kariuomenę bu
vo atsigabenęs.

Ku klux klanicčiai legislatu
ros nariai pabūgo ir dabar pa
skelbė, kad jie susirinkimo ne
laikys, bet vieton to kreipsis į 
teismą, kad tas nuspręstų ar 
jie turi teisę laikyti susirinki
mą.

Gubernatorius gi ir toliau 
tęsia kovą su ku klUx klanie- 
čie^s. Valstijos klaniečių va
das tapo areštuotas. Guberna
torius taipjau grūmoja paskel
bti karo stovį visoje valstijo
je, jei ir kitų pavietų valdžios 
nesukrus veikti prieš klanie- 
čius, kurie tiek įsidrąsino, kad 
pradėjo pulti ir plakti pa vie
nius žmones. Gubernatorius 
saiko, kad įvedus durtuvų val
džią, nukentėjusieji žmonės, 
jausdami didesnę apsaugą, no
riau papasakoja apie nuplaki 
mus ir išduoda kaltininkus. 
Keletas klaniečių, kurie daly
vavo plakimuose, jau liko nu
teisti keliems metams kalėji
mam

Gubernatorius sako, kad jis 
tol kovos su klaniečiais nesus- 
taibdysiąs, iki galutinai nebus 
sutriuškinta klaniečių spėka 
valstijoje ir bus atsteigta ten 
pilna tvarka.

Karsiąs pelnagaudas
Ispanija rengiasi prie naujos 
kampanijos Marokkoje.

MADRIDAS, rūgs. 23. —* Is
panijos diktatorius Primo Ri- 
vera paskelbė, kad jei bus rei
kalas, jis karsiąs maisto ir 
nuOrnų pelnagiaudas. Jis sako, 
kad maistas yra perdaug bran
gus ir kad jis panaikins per-> 
kupčius, jei jie nesumažins 
savo pelnų. Išleista dekretą, 
kuriuo draudžiama kelti mais-, 
to ir nuomų kainą.

Dtirektotrfatas {pradėjo siųs
ti į Morokko dar 50,000 ka
reivių. Diktatoriai jau per ke
lias dienas žmones prie to ren
gė, skelbdami apie neva mau
rų papildomas baisenybes, ma
sinius šaudymus ir gręsiantį 
naują sukilimą. Kareiviai yra 
sukoncentruoti Malagoj ir ki
tuose Ispanijos uostuose. Jie 
vyksta Morokkon labai neno
romis. Didelė didžiuma Ispani
jos gyventojų irgi yra labai 
priešinga naujai kampanijai.

KAST CICAG0. — Negras 
Clarence Green nušovė karčia- 
moj kitą negrą, paskui polici
ją ir vieną pollicistą sunkiai 
sužeidė iki, pagalios, pats liko 
nušautas.

Haag»aMg»ng.Mirti......irt faiii i iiiimr'inrTr imu

I Komunistai veikia išvien 
sn monarchistais

Nacionalistai ir reakcionieriai 
rengė sukilimą, kad nuver' 
tus Vokietijos valdžią.

feiERĮJNAS, rugsėjo 22.
Valdžia šiandie susekė Vokie
tijos monarchistų suokalbį 
pradėti sukililiną už 24 ar'48 
valandų, tikslu nuversti vald
žią. Tą suokalbį buvo padarę 
Bavarijos reakcionieriai ir 
Prūsijos komunistai.. Jie buvo 
sutarę, kad vieni? ir tuo pačiu 
laiku reaikcioųiei'Lai užjims 
Munichą, Bavarijoj, o ko
munistai Berliną.

Susekus tą suokalbį, kancle
ris Stresemannas tuoj aus su
šaukė kabineto susirinkimą, 
kuriame apsvarstyta su/sidariu 
šią padėtį. Karo ministeris už
tikrino, kad 'kariuomenė yra 
ištikima valdžiai ir kad ji įs
tengs Sukilėlius atremti. Tapo 
nutarta griebtis aštriausių prie 
monių kaip prieš komunistus, 
taip ir prieš reakcionierių suo
kalbininkus.

Maisto karas Silezijoj.
Silezijoj veik karas prasidė

jo tarp darbininkų ir ūkinin
kų. Komunistai suorganiza
vo kontrolės komitetus, kurie 
kontroliuos visą maistą. Tur
gavietės |bus prižiūri,mos ir 
ūkininkus verčiama nupiginti 
kainą per pusę.. Kiti gi darbi
ninkų būriai vežimais išvyko į 
kaimus ir prigrūmojo kaimus 
sudeginti, jei iikininkai nesu 
tiks parduoti miestams esan
tį maisto perviršį.

Dresdcne ingi prasidėjo mai
sto riaušės.

Pasketlblimu /|?nera!inio 
stjreikoį SileĄĮjos komunis
tams pasisekė sustabdyti dar
bą ir Silezijos kokso dirbtu
vėse.

Schweidndtze komunistai iš
piešė ginklų sankrovą ir pasi
ėmė 1,000 revolverių.

Rusai vyksta Meksikon
GHIHUAHUA, rūgs. 23. — 

Jau nuo seniau gyvenantys 
Meksikoje rusai menonitai nu
pirko netoli savo senosios ko
lonijos dar 60,000 akrų žemes. 
Nuo- pirmiau *jie turi 267,000 
akrų. 3|,000 menoi^itų dabar 
yra kely iš Ukrainos j Meksi
ką. Po jų vėliau įvyks dar iki 
50,000 menonitų. Rusijoj yrą 
apie 300,000 menonitų; jie 
dauigiaufeia gyvena Ukrainoje 

ir prieš karą gana turtingai 
gyveno.

Meksikos valdžia prižada 
duoti jiems visokią reikalingą 
apsaugą. Jiems gelbės taipjau 
ir Amerikos menonitai.

Ettelson pasitraukė iš valstijos 
senato.

•CHICAGO. —■ Samuel A. 
Ettelson, republikonas iš Chi
cago, valstijos selnato narys 
nuo 1906 nu ir per 7 metus 
prie mayoro Thompsono kar
tu buvęs miesto advokatas, 
rezignavo iš valstijos senato. 
Jis persikėlęs gyventi į kitą 
distriiktą, be to finansiniai rei
kalai verčia jį grįšti prie pri
vatinės praktikos, kur galima 
daugiau Uždirbtu negu bū
nant legislaturoje.

Neužilgo prasidės de 
Valeros tardymas

LONDON, rūgs. 20 Grei
toje ateityje prasidės de Vale- 
ros, buvusio AiriĮjos ^espubli^ 
kbs prezidento, ir žymiausių 
respublikonų vadų tardymas.

Nubaudė kompanijas ir 
unijų viršininkus

Lentų kompanijos ir karpente- 
rių unijos viršininkai turės 
užsimokėti virš $58,000 pa
baudos.

CHICAGO. — Federalinis 
teisėjas Cliffe pereitą šeštadie
nį uždėjo ant 10 lentų kompa
nijų ir 11 jų viršininkų ir ant 
16 karpenterių unijos viršinin
kų pabaudas, kurios siekia 
virš $58,000. Dvi kompanijos 
liko nubaustos po $5,000, o 
visos kitos po $2,500, jų virši
ninkai, tarp kurių yra ir Frank 
Bartuska (lietuvis?), turės už
simokėti po $500. Unijos gi 
vilrš|miinkai turės užsimoikėti 
pabaudomis nuo $50 iki 
$2,500. Be to visi nubaustieji 
turės užsimokėti ir visas teis
mo išlaidai ir lėšas y nagrinėji
mo jų bylos.

Bausmės vykinamas liko ati
dėtas 30 dienų, kad visi nu
teistieji galėtų paduoti apelia
ciją.

Visus nuteistuosius rasta 
kaltais dar pereitą pavasarį. 
Juos nukaitinta suokalby su-
varžytį pardavimą ir dėjimą 
namus langų, durų ir kitokių 
medžio medžliaigų, pagamintų 
už Chicagos rybų. Unija prie
šinosi tų medžiagų vartojimui 
todėl, kad tos medžiagos buvo 
pagamintos neunijinčile (ske- 
binese) dirbtuvėse.

Serbija sutinkanti atiduoti 
Fiume ,' ~

TRIESTE, rūgs. 22. — Gau
tomis čia žiniomis, Jugb Sla
vija sutinkanti priimti Italijos 
aneksavimą Fiume, jei Slavi
ja gaus Porto Barros ir deltą.

Penki žmonės užmušti
CHICAGO. — Pereitą penk- 

Itadicnį * aUlomobiliaf Chitiago- 
je užmušė penkis žmones — 
tris vyrus, vieną vaiką ir vie

ną moterį. Chicagoje šiemet 
automobiliai užmušė jau 496 
žmones.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS 
1739 SHalsted St. 

Chicagolll.

Kova su karčiamomis
600 žmonių areštuota karčia- 

mose. 56 karčiaimos uždary
tos.

CHICAGO. — Mayoras De- 
ver ir policijos viršininkas Co- 
llins tebetęsia kovą nors kiek 
“apdžiovinti” Cliicago. Tuo 
tikslu kasdien policija daro 
puolimus ant karčiamų ir jei
gu randa mUnšaino, areštuoja 
karčiamų savininkus, o taip
jau ir tokioje karčianioje ras
tus žmones. Policijos puolimai 
daromi yra netik ant karčia- 
mų, bet taipjau ant pulruimių 
ir net cigarų sankrovų. Vien 
tik pereitą šeštadienį areštuo
ta apie 600 žmonių.

Be to mayoras uždarė 56 
karčiamas, atimdamas joms 
leidimus. Dar 47 karčiamas 
uždarysiąs šiandie. O ir atei
ty jis atimsiąs leidimus kiek
vienai karČiaanai, kurią tik 
uždaryti patars policijos virši
ninkas. Ir tie savininkai nie
kad negausią leidinio atidary
ti panašų biznį kad ir kitoje 
vietoje, galės vesti tik nieko su 
kairčiamą bendro neturintį 
biznį.

Tarp uždarytųjų karčiamų 
kelios yra ir lietuvių karČia- 
mos.

WASHINGTON, rūgs. 23.— 
Paštas gavo pranešimą, kad 
Vokietija paliaus vartojusi 
pašto ženklelius, nes negalima 
jų sutalpintį ant vokų, o ir jų 
atspausdinimas atseina bran
giau, negu tie ženkleliai yra 
verti. Vieton ženklelių bus 
pAjmušamas .paprastais ženk
las ir įrašoma kiek užmokėta 
už persiuntimą. Į užsienį da
bar reikia lipinti ženklelių už 
200,000 markių.

ŠIANDIE — veikiausia gie
dra; nedidelė permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:38 vai,, leidžia
si 6:48 valandą. Menuo leid
žiasi 6:06 valandą ryte.
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NAUJIENOS, CW
A

Pirmadienis, Rūgs. 24, 1923

Lietuvos klerikalai 
rengiasi statyti 

paminklą
[Musų koresp.]

Kaunan, rugp. 22. —* Lie
tuvos. klerikalai norėdami dar 
labiau tsuM hprint užimtąsias 
pozicijas t r užtikrhit savo vieš
patavimu ateityje, rengiasi 
•tatyti Lietuvoj atgimimo pa
minklu, o tas paminklas turįs 
hutd... bažnyčjai-šventykla ne 
mažiau kaip už 3—5 milijo
nus litij.

Tokį sumanymu paduoda 
kim. Juozas Tumas valdžios 
(jHicjioze ^Lietuvos'* 18-1 >Nr. 
njgpiučlo 19 d. i. m. Parem
damas ti> savo sumanymą jis 
jmts pasižada visu darbo lai
ku sumokėti nemažjau kaip 
1OOO litų. Tą bažnyčių jis nu
mato statyti Kauno, Žaliajam 
Kalne, kampe Ukmergės Plen
to, kame koks ten geradarys 
am tikslui esąs dovanojęs 
'215 kv. sieksnių žemės plo-
•1

Be abejo šiam sumanymui 
pritars netiktai kunigija, bet 
ir visi “patriotai” buožės, ir 
daiįis tamMesniowioisw tebesan
čios kunigų įtakoje musų liau
dies, ir pasistengs jį įvykini.

Įvykdinimui to sumanymo 
bus renkamos aukos, o žinoda
mi jūsų, broliai amerikiečiai, 
Lietuvos reikalams nuoširdų 
duosnuma ir pastatymui tos 
'bažnyčios Lietuvos klenikahfi, 
be abejonės, pirmoje eilėje 
kreipsis į jus, prašydami au
kų. Jįima iškyla rimtas ir svar
bus klausimas, ar verta aukoti 
tokiam kilniam paminklui, 
kaip Lietuvos atgimimą pažy
mėti?

Vaduojantis Malstyl^ngunto 
ir patriotizmo jausmais rei
kia pripažinti, kad naujai at
gimusi musų Valstybė yra 
brangi kiekvienam doram Lie
tuvos sunui ar dukteriai ir pa
statymas tinkamo jos atgimi
mo paminklo yra visą lietu
vių, kur mes ne gyventume, 
tiesiog pilietinė pareiga. Atgi
mimo paminklas mumis butų 
labai pageidautinas, bet tik ne 
bažnyčia. Statyt naujų bažny? 
čių dabartiniu laiku Lietuvo
je nebėra nei mažiausio reika
lo. nes jų yra jai? gana užtek-< 
tinai, o kaip tokiam Kaune tai 
net perdaug.

Jei statyt Valstybės atgimi
mo atminčiai paminklų, tai 
tinkamiausia butų statyti ne 
bažnyčia., bet puikus tautinio 
stiliaus dideli liatfdies — dar- 
ibinebkų ruma/i, kur butų <(i- 
delė susirinkimams, teatrams 
salė ir kokios naudingos mo
kyklos butas. Toks tinkamas 

liaudies reikalams namas iš
tik rujų butų geriausia istori
nis musų Valstybės atgimimui 
pagerbti paminklas, kuriuo 
galėtų pasidžiaugti ir 'budin
čios Lietuvos kartos, (ii jeigu 
Lietuvos žmones, paklausę kiA 
nigėlių patarimo ir sudėję 3-5 
milijonus litų aukų pastatytų 
bažnyčių, kaip proponuoja 
kun. J. Tumas, tuomet pasiro
dytame civilizuotam pasauliui, 
^ad mes, -lietuviai, dar tebe
same nektflturingi, afcilikė- 
iai, tamsus žmonės, nes to

liau bažnyčios nieko - nema
tom. ..

Reikia tikėtis, kad progre
syvioji tiek Lietuvos tiek Ame*- 
rikos lietuvių visuomenė ne
duos savo sunkiai nupelnytų 
dolerių klerikalams statyti 
naujų bažnyčių, kad ir tautos 
bei Valstybės atgimimo pa
minklais pavadintų. Pažangio
ji lietuvių visuomenė naujai 
atgimusios savo Valstybės at-

minčiai sudėjusi aukų pasta
tys paminklų ne bažnyčių, bet 
puikius darbo žmonėms pa
švęstus švietimo, kultūros rū
mus. Ir tik tokiai įstaigai bro
liai amerikiečiai, be abejo, 
nesigailėtų nukų.

—Lietuvos darbininkas.

Vargas Lietuvos žmonėms 
su miškais
[Musų koresp.]

Ar viėną ar kitų Lietuvos 
gyvenimo sritį imsi, pasikalbė
jus su, Lietuvos ūkininkais, 
ypač mažažemiais, kurių dau
giausia Lietuvoje, prisiminus 
praeitį ir dabartį, tik galvomis 
palinguoja ir pasako:

h-Bepigu Jbuvo seniau, prie 
rusų; vargas dabar — prie sa
viškių.. .

—Kodėl vargas? — paklausi.
Ir kai pradės pasakoti, kai 

pradės dėstyti, kai ims išro
dinėti dabartinių Lietuvos val
dininkų šunybes, tai plaukai 

šiaušiasi klausant.
—Štai kad ir dabar su miš

kais: Baigiame malkas, išsi
tarsime sodybas, pūva pama
tai ir klypsta triobos, o miško 
negali gaut nusipirkti.x Rudavo 
seniau’, dar prie ruso, kada sau 
panorėjai, nuvažiavai į miš
kų pas girininkų — nusipirkai 
medį, du medžiu, tris ar dau
giau, kiek įsigali, gavai ženk
lų, pasikirsti kada nori ir išsi
vežė! kada sau nori... O da
bar! Dabar kol medį nupirk
si, kol parsigabęsi, tai linų 
nuikas JišĮkentė^t. Nusipirkai 
už Griškabūdžio, tai tų diena 
nieko dauginus nebepadarys, 
nes tolimas kelias. Pinigus 
už medį ar malkas vežk į ša
kius, į Valstybės Iždinę, —tai 
jau dvi dieni sugaiši. Trečių 
dienų važiuok kokių porų ar 
daugiau mylių už Lukšių mal
kų... Ir viso labo, jei esi nuo 
Naumiesčio ar kokios nors 
Paprūsės, sudarysi apie 20—30 
su viršumi mylių, kol malkų 
nusipirkęs parsiveši. Toks 
malkų išgavimas mažažemiai 
ūkininkėliui brangiau kaip 
dudna ir mėsa kainuoja.

Be to Lietuvos valdžia išlei
do įstatymą, kad miškas par
duodamas tiktai iš varžytinių... 
Paskelbia miško pardavimo 
varžytinfių jdieną|, Paskelbia 
ne per laikraščius, ne per vals
čius, ne per šaltyšius, bet taip 
pasako vienam kitam ūkinin
kui ir taip eina žinia per bo
bas ir ubagus. Nesykį ta ži
nia tampa supainiota ir Ūki
ninkai prieš ar po varžytinių 
nuvažiuoja ir, žinoma, nieko 
negauna. Prieš varžytines tą 
ridenę bei naktį privažiuoja 
žmonių kaip į kokį joniarkų 
ar atlaidus (pavyzdžiui Pilviš
kiuose ar Griškabūdyje) ir 
prasideda varžytinės. Valdžios 
paskirta kaina, žinoma, jau 
nemaža. Na, o paleidus var
žytis, įvaro dvigubai •—trigu-

1 ...............

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

bai. Nuperka daugiausiai stip
resnieji ūkininkai, kurie šmu
geliu užsiima ir litų turi. 0 
mažažemis žmogelis su kaina 
10—20 litų pasižiūri į miškų, 
seilę pavarvina ir grįžta na
mo nieko nepešęs. Mažažemis 
buk be miško arba .pirk nuo 
storkaklio šmugelninko ir 

jam dvigubai-tnigubai permo
kėk 1.. —Pr. br.

Nekalbėjo su savo žmo
na 20 metų.

SP0KANE, (rūgs. 24. 
Henry Hammerly paskelbė 
vd žmonai iškalbėjimo etreli- 
kų: bėgiu dviejų dešimčių me
tų jis nepratarė į jų nė vieno 
žodžio. Ji užvedė bylų, kad ga
vus divorsų.

ša

Atvažiuoja grafai Apponyl.
BUDAPEŠT, rugsėjo 20. — 

Grafas Al'bert Apponyį buvu- 
slls Vengrijos premjeras, atva
žiuoja J Ameriką, kur jis va
žinės laikydamas lekcijas. 
Kartu su juo atvažiufoja ir jo 
vyresnioji duktė, kuri bus sa
vo tėvo sekretorė. Pirmųjų 
lekcijų grafas Apiponyi laikys 
Ne/vv Yorko universitete.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos

3501 So. Union Avė., Chicago, Iii. 
Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:80 va
landų vakare.

yistis bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-PIRKTI, PAKDUmi AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 

h>S. TAS JUMS ĘUSd 
ANT NAUDOS. f

S. L. FABlONftS CO.
.STM(

Ofiso Telefonas T>I? M A UPOAD Busto Telefonas 
Central 4104 U. Ol.vV7rl.l-J Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, k am b. 1202. Kampas State gatvės. 
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

DIDELISIŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutinė proga 

tiems? Icurie mėgstat 

pasiskaityti
KNYGOS UZ PUSĘ 

■ KAINOS
Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Afrikos Pilietis 
Barbora Ubrika...........................—.................
Darbas (romanas)................... —-.............. ........
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija..............
Gludi-Ludi (eilės) . ................................................
Kak Išganys Liaudj................... .............  —
Kas Yra Socializacija...........................................
Macbeth (Drama)............... ,....... ................-......
Macbeth (Drama) apdaryta...............................
Maratas .......~........~........ ....... ................ ................
Mįslių Knyga 
Nuosavybės išsivystymas...................................
Palydovas ... «... «... *..«•* m...«... ............
Pasakojimas apie Jėzų.................. .......... ...........
Pasakos (Soc. Dem. leidinys)...........
Skaitymai ..................................................... ...........
Socializmo Minties Blaivumas.. • V*.•. n. 4
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) ..^ 
Minikų Kunigų darbai Filipinuose 
Namai Pragarai ......„......~...... ................. ....... ....
Pačiavimas pas įvairias tautas................ .........
Paskendusis Varpas (drama) ..........................
Aukso veršis (drama) ............... .....................
Spąstai (komedija) ...............................................
Trimitas ................................. ............. ..........................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas..............
žemaitės Raštai............................................... ......
Apie Rusų Politines Partijas............................
Audėjai (drama) .................... . .............................
Janonio Raštai..................... .............. ...................
Kaip žmogus mušto.................................... .........
Kišeninis žodynėlis, (angį, liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas...................... J........................
Lietuviu Soc. Dem. deklaracija.........................
Lokis (lietuvių legenda) .....................................
Moralybes Išsivystymas......................................
Mulkių Apaštalas ............................. ........... *.........
Musų žinynas ........................................................
Gera Galva .................................... ............. ........ .
Gyvuliu Protas.......................................................
Iš širdies................................. ............
Kas yra taip, o kas ne taip................................ ..
Kelias į Socializmų ................................................
Kryžius (drama) ............................................1...
Kur Protas (komedija) ..................
šešiolika Kristų..............
Slepemlngoji vžmogaus didybė...........................
Teisingos Paslaptis.................
Tėviškė.................. ......................ZZZLZ™
Bludas (romanas)..............................ZZZZ   $1.00
Kaip susikūrė Jungt, Am. Valstijos . ................ 1.....'."...’’’...*......30c

$ 10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiųsk money orderį arba čekį

Adresuok:

.... 25c 

.... 50c 

.... 75c 

.... 50c 

.... 50c 

.... 50c 

.... 15c

.... 75c 
$1.00 
.... 10c 
$1.00 
.... 50c 
.... 50c 

žbč 
20c

...< 40c 
$1.00 
$1.50 
....35c 
.... 10c 
....20c 
.... 50c
.... 15c 
.... 15c 
.... 10c 
.... 35c 
....50c 
.... 30c 
.... 50c 
.... 50c 
.... 15c 
$1,25
.... 25c 
>.... 10c 
.... 15c 
.... 25c

15C 
.... 75c 
.... 10c 
$1.00 
.... 15c 
.... 50c 
.... 10c
.... 30c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 25c

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

* Akly, Ausy, Nosies 
ir Gerklės Kliūtis 

visokios rųšies gy
džiau.per 25 .metus 
prie State gatvės.

Žvairas akis ati
taisau saugiai, tik
rai, ir greitai; tonsi- 
lus išimu prieblan
dos miego pagalba; 
akinius pritaisau už 
$5.00 ir daugiau.

Paprašyk dykai knygelės.

Franklin 0. Carter
SPECIALISTAS

120 So. State St.
Valandos: 9 iki 5. Septintadieiais 

10 iki 12

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant iiirugus ir 
Parduodam Laivakritlfes.

M—Ml — 1----

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.
Phone Cicero 5526
I)r. Ilelen TVT. Wisnow 

DENTIST8
Vai. H2 dieną, 1—5\jr 6—9 vak.
2127 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

M.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 6 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 61)61

Reaidencijos 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 Ave^ 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. X JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St.“Val. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedaliomis 9 iki 12.

Res. Phone Republic 7812 
Res. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.

Dr. Anielė Kaushillas
CH’ROPRACTOR

3250 So. Halsted St., 
Ant viršaus Universal State Banko 

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedSly, seredoj ir su- 

batoj nuo 1 ikį 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj~ nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir ne
kėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.PINIGAI

Roselando
Lietuvon

RosclandieČiams ir ken-
siiigtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aplieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantiįa.

Iš .Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio. aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

■ •....... • - ■ ‘ . . . ■ . • - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- -----------

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dcarbom 9057

A. A. StAB
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO ’ TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.x

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
- Advokatas

29 So. La Šalie St, \Room 539 
Tel. Central 6390

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

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Rando) ph 5584 
Vakarais! 10736 So, Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pij-kejui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av.. 461 N. Halsted SI 
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, H).

LIEPOS 
DRABUŽIU 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jusu 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dei Iš
pardavimo sezono, žtai yra Jūsų p*> 
ga.

Viskas yra paaukuotą dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną an 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunę, 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ............................  $18&
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, $3^.uU 
$35.00. Dabar ........................... $25.0*
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunt% 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 h 
$47.50. Dabar................................$3250
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnką 
siutai vertės nuo $22.50, $2K50 ii 
$27.50. Dabar ..........................
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augŠčiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5£ u 
augščiau. 

S. GORDON (
739 W. 14th Str. 

1-mos durys j rytus nuo Halste^ *”jr 
Atdara kasdien nuo 8 ry^ h* f 
Subatomis nuo 8 ryto 'O -r -m 

Nedaliomis nuo 8 ryto U« L.
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AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
3106 South Halsted Street

Jurgis Gervė

Pradinės Augštesnės Mokyklos
Prekybos Gramatikos
Kalbų Prirengimo į Universitetus

už pamokinimą vakarais per tris mėnesius 
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną mėnesį 

už pamokinimą dienomis per tris mėnesius $40. 
už pamokinimą dienomis per šešis mėnesius $60. 
už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7. 
už pamokinimą vakarais per šešis mėnesius $30.

Del platesnių žinių ateikite mokyklon arba rašykite.

J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas

$18.
$20.

Sviešą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS. Pres.
161!) W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

F

Ex-Diplomatas irKro- 
kodilio Ašaros

Poincare tariasi su Foch 
dėl Ruhro.

Premieras šaukia konferencijų, 
kad apsvarsčius Ruhr srities 
klausimų.

■ II I IR Į <1 I UI I IAreštuotas pašto tarnautojas.
Mc-;

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių 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, yisi. nariai gauna laikrašti “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.

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

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 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 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

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

metų tam metinė prenumerata TLK $3.50.
— Adresuokite —

VIEN YBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Pro vos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St 
Chicago, ŪL

PARYŽIUS, rūgs. 21. — Ne
spėjo Anglijos premieras ap
leisti Franci jų, kųip premieras 
Poincare sušaukė manisterių 
ir kelių generolų konferencijų, 
kurioje . dalyvavo ir maršalas 
Foch. Konferencija, tęsėsi iš-

Asmeniškai aš Milašiaus ne
pažįstu; apie jo svarbumų Lie
tuvai galima spręsti net ir iš 
to, kaip jį lenkai keikia! Ten
ka tiktai pasiskaityti “Gazeta | tisas dvi valandi. 
Warszawslka”, '^Kurjer Pols- 
ki” korespondencijų iš Pary
žiaus. Esą Milašius dėlei savo 
garsaus vardo prancūzų visuo
menėj, dėlei savo plačių įtakin
gų pažinčių sugeba tiek pada
ryti, kad jo veikinuii paraii- 
zuotj tenka 'lenkaųis išleisti la
bai daug pinigų. (Prieš pasky
rimų Lietuvos atstovu Mila
šius darbavos prancūzų užsie
nio reikalų ministerijoj).

Pašto Ii n spėk tokius
Whorter 1 areštavo jauną, 19[ 
metų pašto tarnautoją .Toliną 
Lehnų, 2813 Walnut st. Areš
tuotasis dar tik mėnesis laiko | 
kaip buvo priimtas pašto tar
nybon. Jį suėmė vagiant paš
to siiuntiinius.

PINIGUS LIETUVON 1
konferencijos 
dirbti planus 
kilinui Ruhr 
nia nemažai
dalyvavimui konferencijoje.

kad vyriausias 
tikslas buvęs iš- 
tolimcsniam vei- 
srityje. Priduoda- 

svarbos Foch’o

NE SIUNČIA ME

Nesurandama dviejų laivų.

šmeižtai į kokius 
Nota visuomet yra 
tariamos su juris- 

politikais, tam tik-

(Tęsinys)
H ....... ».

Tiktai Milašius yra pakan
kamai stambus asmuo, kad 
butų galima lengvai jam kas 
padaryti. Ir kokie bejėgiai 
Gabrio išmetinėjimai Milašiui! 
Dar viena bėda — Milašius ne
galima apkaltinti, kad jis butų 
koks bedievis cicilikas: jis yra 
giliai tikintis žmogus, tiktai 
užsispyręs nenori į krikščionių 
demokratų partijų prisirašyti.

Pirmas užmetimas: — Mila- 
šias iš bajorų kilęs, ir visų gy
venimų svetur gyvenęs. Mano 
dėta, tai Milašiui kaip tik 
daugiau žmogiškosios garbės 
priduoda,. kad jis tokiomis ap
linkybėmis nepasekė kitos Lie
tuvos bajorijos, ir liko maža
me tų 'Lietuvos bajorų skai
čiuje (juk garsieji Biržiškos — 
irgi Lietuvos bajorai!), kurie 
pasiryžo darbuotis Lietuvai. 
Prieš karų lenkai išsivertė jo 
veikalus į lenkų kalbų norėjo 
jį prisisavinti, ir didžiavos, 
kad toks ir toks “lenkas” yra 
vienas “žymiausių prancūzų 
poetą”. Tik dabar lenkai tų 
knygų jau sudegino!

Antras užmetimas: — Mila
šiaus notos esančios neaiškios, 
miglotos. Kas šiek tiek diplo
matinėj dirvoj darbavęsis, tas 
gerai žino, kad notos nėra 
taip rašomos, kaip, pavyzdžiui, 
pletkai ir 
šunlapius. 
svarstoma, 
konsultais,
rais patarėjais, ir tik kiekvie
nų žodį dešimteriopai apsvarš- 
čius nota yra pasiunčiama. 
Pagaliau, notai tonų duoda ne 
kuris atstovas, bet užsienio 
reikalų ministerija. Jeigu Gab
riui tokios notos netinka, tai 
jis galėtų šio to kad ir pas tų 
patį Vilimų pasimokinti.

Trečias užmetimas: — Mi
lašių^ poetą “dekadentas”. Jei
gu Gabriui Milašius yra deka
dentas, tai visai nėra ko stebė
tis, kad jis jo notų nesupran
ta. Ko, ko, bet tokio diletan
tizmo net iš -Gabrio aš nesiti
kėjau. Dekadentizmo, kaipo 
Ijiteratuiros inofkyĮklos ar sro
ves pasauly ir būt nėra buvę. 
Pirmieji “dekadentai” — 
Paul Veria i ne ir Gharleą Bau- 
delaire — juk šiandie skaito
ma prancūzų idasik^is-parna- 
sistais. Juk Adomas Jakštas ir 
Jurgį Baltrušaitį Vadino de
kadentu, ir Mykalojų Čiurlionį 
vadino dekadentu bepročiu, o 
tai jiems vis tiktai nekliudo 
būti pripažintais pasauliniais 
genijais! *

Milašius, kaip ir Jurgis Bal
trušaitis, būdamas labai žy

mus poetą (jo veikalai buvo 
ir Paryžiuj vaidinami) nepui
kia uSo jokiai literatūros mo
kyklai, jis yra patsai sau mo
kykla ir įstatymas. Tiktai mu
sų namie auginti galvočiai a 
la marąuis de Garliava, yra 
pratę vadinti visa, kas į jų 
košeleninius smagenis netel

pa, atgyvenusio įsavo mados 
amžių dekadentizmo vardu!

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS 
Perkėlė' savo ofisą į Brighton 

Parką
4454 So. Western Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 32

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Ne vieta čia leistis į Milą-{vai. 
šiauš darbų įvertinimų — ne“| — 
padaryta jam nei vieno užme-j|fi 
tinio, kuris butų reikalingas B 
atrėmimo. Aš čia tik norėjau 
pabrėžti, kad jeigu operuoja- ■ 
ma tokiais užmetimais, tai 5 

ženklas labai blogas. Anks- ■ 
čiau ar vėliau Milašius bus iš- b 
ėstas. Gal čia Gabriui padės ■ 
jau prityręs šiuose dalykuose, b 
jo mielas prietelis kunigas J 
Vilimas... Jei Milašius bus iš- h 
ėstas, vadinas laimėjo tam- J 
sau's paveikslo avantiurinin'kas B 
Gabrys, vadinas krikščionys * 
demokratai keičia frontų, va- ■ 
dinas su lenkais bus veikiai'J 

susitaikyta. H

Gabrys, Aukštolaitis, Pado- b 
kokia šilta | E

MILWAUKEE, rūgs. 21. — 
čia reiškiama baimes, jog eže
re pražuvo du tavoriniai lai-

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

j kirs. A MiCHNIEVICZ-VIOIKIENZ
l AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
1 Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il-

I gai praktakavu- 
! si Pennsylvani- 

jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso-js 
kiosc ligose priešBy 
gimdymą, lai kcĮĮĮ 
gimdymo ir J»<^« 
gimdymo.

Už dyką pata- 
rimas, da ir kito- 
kiuose reikaluo- 9 
se moterims irf (

i merginoms; kreipei 
' Ritės, o rasite^ 

pagelbą.

Valandos nuo 7B 
ryto iki 1 po pie-B 
tų, nuo 6 iki 9 v.K 
vakare.

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

DR. HERZNIAN

Telefonai i

a
Pinigai f

Bridgeporto
s,

vani, Vilimas — 
ankšti šeimynėlė! Aš nei kiek'p^ 
nesistebėčiau, kad Gabiys busi į 
Paryžiuj atstovas — Kauno ar , 
Varšuvos — ar ne visvieha!
Ech, vyrai “kursai kentėjai už 
mus griešnus!”...

:CU N AR D
■ AR MANOTE ATSIIMTI GI-

MINĖS I AMERIKĄ
E 2629 Lietuviai atvažiuos i čia šį 
M metą
SI Leisk musų raktinei Kaune pagelbė- 
B ti .Tusų giminėms išgauti pasportus 
B ir vizas ir tinkamai juos prirengti | 
» kelionę.
™ Nereikia laukti dėl vietos, turin
ei tiems Cunard linijos laivakortes. Cu- 
H nard laivas išplaukia iA Europos kas 
B kelintą dieną. Cunard laivakortės 

yra geros kelionei ant AQIJITANIA, 
2Z BERENGARIA ir , MAURETANIA, 
® greičiausia jurų kelionė tarp Lietu- 
B vos ii1 Amerikos.
B Del smulkesnių informacijų, mulo- 
B nekito susižinoti su musų vietiniu 
gg agentu arba musų raštinėje.

• Cunard Line
■ 140 N. Dearbom
■Street

Chicago, III. ;

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

ii

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.

f Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 95S 
Boulevard 4136

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

Atvyksta taikos apaštalas.

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str
Chicago. III.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

STOCKIIOLM, rugsėjo 21.— 
Natiniu Soderblom, Švedijos 
arkivyskupas, ircuži'lgio at
vyks į Ameriką sk leidi m u i ąn- 
ti-karinių idėjų. Per metų ei
les Svedcrblom diirba taikos 
labui ir yra plačiai žinomas 
asmuo Europoje. Jis pllanuoja 
apvažiii’oti visa Ameriką su 
prakalbomis. Reikia esą su
daryti frontų prieš karų iš vi-

fronto ir busianti vyriausia 
arki vyskupo misi ja.

Z

LIETUVA
per

NAUJIENAS
3210 Sd. Halsted St, 
Te!. Boulevard 9663.

Fine for Lumbago^
Musterolc drives pairi away> enc 

brings in its place dclicious, soothing 
comfort. Just rub it in gcntly.

It is n clcan, white ointment, made 
■ with oi! of mustajrd. Gct Musterole 

today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Tc'ephonc Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avc.

DR. CHARLES SEGAL
Prakukuoja 16 metai 

Ofisas
47?9 So. /. silkinei Avė., 2 Inbo's 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaiku ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexd 2880
------------------------------- ------------

ietuviai Daktarai
Lietuvią Daktarą Draugijos Nariai

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Neimliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

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

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

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards j 699

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:3t vakarė.

DR. M. T. STRIK
Lietuvis 

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

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

Tel. ProSpect 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 vi 
3259 So. Halsted St., Chicago. III. 
h.............  ■ »■■■■»!■ Į,.... „ —J

Gydytojas, Chirurgas Ir Akuieris
<

3315 South Halsted St.
Tel< Boulevard 1401

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

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. 4. L YUSKA
, PHYSICIAN AND SURGEON

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

, 2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

..................... ..............

dr. v. a. Šimkus

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės .

CHICAGO, ILL.

ii 2
*

u

_ _____ .>'Žwįjic K: ■ ■ ,___ ■ /..'i 1 - 6 HBMLA

k,

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. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fąirfar 5574.
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—-SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
iki 8 vai. vak. | Nedūliomis nuo 

iki 2 vai. po pietų.

6
8

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
'Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
; 7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

■ ■ ■ .u .. ...................A ■ ... ........ .. ............... n...Į... ...

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat 
Tel. Boulevard l 
4649 S. Ashland 
Kampaa 47-tos 

2-ros lubobs

6487
Avė
gat

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.

Telephone Armitage 0571 
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo. 
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 

Nedėlioi pagal sutartį.
1510-12 N. Robey StM Chicago

-----------------------------
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Tha Utknanian Daily Neiti 

Publiahed Daily, «xcipt Sunday by 
Thi Lithuanian Beita Pnb. Co., Ino.

ti įspėjančios telegramos 
nuo musų pasiuntinių už
sieniuose, kad to nedary
tume.”

Edltor F. «ri«aitti

1739 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephom Roosevelt 8500

O Pilsudskis visviena pa
statęs ant savo, nežiūrint vi
sų protestų ir įspėjimų!

Tokiu Pilsudskio “didvy- 
ringumu” gali gėrėtis bandi
tai, bet ne dori žmonės.

Subacription Rateu
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicig* Dnoiulimno$8.00 per year in Chicago. | rCLSlUllniUS 

8c per eopy.
............   n .

Entered m Second- Clasi Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
at Chicago, III., under the act ftf 
March 2nd, 1879.

despotams.

Naujienos eina kasdien, iftekiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haisted St., Chicago, 
III. — Telefonas) Roosevalt 8500.

Užsimokijima kainai
Chicagoje — paltui

Metams................. ........... ..
Pusei metų .............— 
Trinus mėnesiams  .. .. 
Dviem mėnesiam _________
Vienam minėsiu!__

Chicagoje per nešiotojui!
Viena kopija _ _
Savaitei............. . ...... ■'..............
Minėsiu!_______............. ...»

Suvienytose Valstijom, n Chicagoje, 
paštu: ____

Metama..... ................. .
Pusei metų ________
Trims minosiame__
Dviem mėnesiam________
Vienam mėnesiui________—. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams..........................   $8.00
Pusei metų___ _______________4.00
Trims mėnesiams................—— 2.00
Pinigus reikia siusti pažfo Mcmey 

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
.4.00
. 2.00
, 1.50

.75

_____ 8.50

Gruzijos socialdemokratai 
pasiūlė komunistiniems sa
vo šalies despotams leisti be
šališkai komisijai ištirti ko
munistų agentų ir valdinin
kų nusidėjimus prieš Gruzi
jos žmones ir slaptu balsavi
mu patirti Gruzijos darbi
ninkų ir valstiečių* valią 
(žiur. Apžvalgą). Socialde
mokratai sutinka, kad nuo
sprendį apie tuos nusidėji
mus, po jų ištyrimo, pada
rytų vien tiktai Europos 
komunistinių partijų atsto
vai, ir kad Gruzijos žmonių 

| atsiklausime dalyvautų tik- 
dalis, 
kon- 
bal- 

nuos-

Menki 
rezultatai.

Po keturių ir pusės me
tų nuo prohibicijos įvedimo 
Jungtinėse Valstijose, Chi
cagos administracija daro 
didžiausių pastangų, kad 
bent kiek apsistotų svaigina
mųjų gėrimų pardavinėji
mas. Apie visišką miesto 
“išdžiovinimą” niekas nei 
nesvajoją.

Sakoma, kad Chicagoje 
dar tebesą 3,702 saliunai, 
kurie pardavinėju degtinę ir 
alų taip, kaip pirm prohibi
cijos. Be to, alkoholį parda
vinėju visos aptiekos ir alaus 
be degtinės darymu užsiima 
tūkstančiai žmonių savo pri
vačiuose butuose.

Tuo budu mėginimas prie
varta įvesti blaivybę davė 
labai menkų rezultatų. Bu
tų buvę atsiekta daug dau- 
giaus, jeigu ažuot draudus 
svaiginamuosius gėrimus 
busų stengtasi reformuoti 
tą biznį.

Didžiuojasi 
plėšimu.

“Naujienose” buvo jau ra
šyta apie lenkų Pilsudskio 
kalbą, kurioje jisai atvirai 
prisipažino, kad gen. Želi
govskis veikė pagal jo įsaky
mą, užgrobdamas Vilnių. 
Tuo pat klausimu buvusis 
lenkų valdžios galva laikė da 
ir antrą kalbą.

Pasak lenkų laikraščių, ši
toje kalboje p. Pilsudskis vėl 
pasigyrė, kad Vilniaus už
grobimo planą jisai pats pa
daręs ir paskyręs Želigovskį 
jo įvykinimui. Pasaulio opi
nija pasmerkusi tą žygį, bet 
jisai nenusigandęs; kaip tik
tai pasitaikiusi proga, jisai 
padaręs naują ataką.

“Nutariau”, sako Pil
sudskis, “sušaukti,
niaus seimą; įsakiau veik
ti sparčiau, kad nepralei- 
stume momento, ir vėl su
tikau kliūčių. Viena, atė
jo nedrąsus pasaulio pro
testai; antra, pradėjo atei

tai ta liaudies 
kuriai bolševikiška 
stitucija pripažįsta 
savimo teisę. Jeigu 

I prendis pasmerks komuni
stų darbus ir jeigu balsavi
me mažiaus kaip trečdalys 
balsų bus paduota už komu
nistų valdžią, tai bolševikai 
turės išvesti raudonąją ar
miją iš Gruzijos ir duoti pa
tiems Gruzijos žmones nu
spręsti savo krašto likimą.

Kiekvienas sutiks, kad ta 
propozicija yra didžiausias 
kompromisas, kokį tik gali 
padaryti opozicinė partija 
valdžios partijai. Ir Gruzi
jos komunistai turėtų ją bū
tinai priimti, jeigu jiems rū
pėtų ne vien tiktai valdyti ir 
išnaudoti, bet ir bent trupu
tį skaitytis su valdomųjų 
žmonių valia.

Gruzijos užkariautojai su 
su visa savo pritarėjų gauja 
įvairiose šalyse nuolatos 
skelbia, kad socialistinę val
džią toje respublikoje nuver- 
tę patys Gruzijos žmonės ir 
kad dabartiniai Gruzijos 
diktatoriai esą tikrieji jos 
liaudies valios pildytojai. 
Socialdemokratai gi tvirti
na, kad Gruzijos valdovai, 
net turėdami savo rankose 
visą galią ir visą spaudą, 
negautų nei trečdalio darbi
ninkų ir valstiečių balsų, jei
gu butų padarytas liaudies 
atsiklausimas slaptu balsa
vimu. Tegu bolševikai pa
mėgina įrodyt, kad socialde-, 
mokratų tvirtinimas yra ne- 
neteisingas!

tu

Apžvalga
GRUZIJOS SOCIALISTŲ PA

SIŪLYMAS BOLŠEVIKAMS.

Vil-

Gruzijos centralinis Socialde
mokratų Darbininkų Partijos 
komitetas pasiuntė Gruzijos ko
munistų partijai ir “liaudies ko
misarams” laišką, kurio nuora
šus įteikė kartu Socialistiniam 
Darbininkų Internacionalui Lon
done, Profesinių Sąjungų Inter- 
nacianalui Amsterdame ir ko
munistiniam Internacionalui 
Maskvoje. Laiškas skamba:

“Nuo tos dienos, kai Gruzi
ja buvo užkariauta, musų par
tiją yra aršiausiu budo perse
kiojama. Viename tiktai Tif- 
lise Metechų tvirtovėje ir ‘če
ką’ urvuose sėdi tarp 700 ir 
800 žmonių, suimtų dėl poli-

tikos. Industrijos įmonėse 
tie nedaugelis darbininkų, ku
rie dar nėra išmesti iš darbo, 
visokiais ‘čeką’ agentų grasi
nimais yra verčiami pasirašy
ti po ‘čeką’ pagamintu parei
škimu. Mes turime įrodymų* 
kad šitame bjauriame smurte 
prieš musų darbininkus daly
vauja ne tiktai suhuliganėju- 
eieji čekistai, bet ir jūsų aug- 
ščiausieji valstybes tarnauto
jai.

“Dar niekuomet despotiška, 
valdžia nebuvo nusižeminus 
iki šitokių priemonių varto
jimo. Tas, ką jus darote, nė
ra idėjinė kova. Tai yra ne
pasiliaujantis karas prieš 
Gruzijos liaudį.

“šitokiose apystovose mes 
pasiryžome padaryti jums se
kantį pasiūlymą: *

“1. Tegu komisija, suside
danti iš lygaus skaičiaus Eu
ropos komunistų ir socialistų, 
ištiria dabartinę Gruzijos pa
dėtį ir patiria Gruzijos žmo
nių valią. s

“2. Mes sutinkame, kad ši
ta komisija atsiklaustų ne vi
sų žmonių, o tiktai darbinin
kų ir valstiečių, t. y. tų liau
dies sluogsnių, kurie pagal so
vietinę konstituciją turi bal
savimo teisę.

“3. Mes iš anksto prieš vi
so pasaulio akis duotjame pa
sižadėjimą sustabdyti visą 
agitaciją taip Gruzijoje, kaip 
ir užsieniuose prieš jūsų vei
kimą, jeigu pasirodys, kad 
bent trečdalys musų dirban
čiosios liaudies stovi jūsų pu
sėje. Mes statome tiktai vie
ną sąlygą: kad balsavimas bu
tų slaptas.

“4. Komisija turi padaryti 
jūsų agentų ir valdininkų nu
sidėjimų tyrinėjimą, aplanky
dama vietas, kur įvyko nekal
tų žmonių šaudymai, kankini
mai čekos urvuose,* neteisėti 
parašų reikalavimai ir tt.

“5. Mes sutinkame, kad ga
lutiną nuospfendį apie tuos 
nusidėjimus padalytų vien 
tiktai Europos komunistinių 
partijų atstovai, tik reikalau
jame, kad komisija išklausytų 
musų liudininkus ir ištirtų 
musų įrodymus.

“6. Jeigu Gruzijos darbo 
žmonių balsavime bus paduo
ta mažiaus, kaip vienas treč
dalis balsų už jus, ir jeigu, be 
to, dar Europos komunistinių 
partijų atstovai pasmerks jū
sų priespaudos darbus, tai 
Maskva turi apsiimti išvesti 
iš Gruzijos savo kariuomenę 
ir tuomet turi įvykti po augš- 
čiaus paminėtųjų komunistų 
kontrole Gruzijos sovietų kon
gresas, kuris išspręs Gruzijos 
dirbančiųjų klasių valią ir 
Gruzijos nepriklausomybės 
klausimą.

“Mes manome, kad šitos 
sąlygos yra labai patogios 
jums. Galią jus turite savo 
rankose. Spaudą jus esate 
sumonopolizavę. Mums visai 
tai yra išplėšta. Tūkstančiai 
musų draugų turi slapstytis, 
yra ištrepiti arba sukišti į ka
lėjimus. Del šitų draugų mes 
nestatome jokių sąlygų. Mu
sų pasiūlymas duoda jums ga-‘ 
limybės paliuosuoti kraštą 
nuo Milžiniškų neproduktin
gų, išlaidų, nes jeigu bent vie
nas trečdalys bąlsų bus pa
duota už jus, tai mes nebesi- 
priešinsimq jums ir tuomet 
jums nebereikės laikyti baisią 
policijantų, čekistų ir šnipų 
armiją, kuri dabar smaugia 
mus, ir jus galėsite ramiai vy
kinti ‘taikaus darbo’ atmosfe
rą, ko jus sakotės patys trok
štą.

“Toks yra musų pasiūly
mas. Lauksime jūsų atsa
kymo.

“Tiflis. Gruzijos Social
demokratų Darbininkų Par
tijos Centro Komitetas.”

NEMANĖ ČARNECKIO 
PARTINGUMO.

Buvusis Lietuvos atstovas 
Washingtone, p. Valdemaras 
Čarneckis, jau išvažiavą Lietu
von. Chicagos “Draugas” prie 
šitos progos išgirta jo didelius

“darbus”, atliktus ^Amerikoje, ir 
sako:

“Atžvilgiu į esamas sroves, 
nei;vienas rimtas žmogus ne
gali Atstovui prikišti partin- 
gumo, nors jis asmeniai ir yra 
krikščionis demokratas. Vis 
sočiai, laisvamanių priekaištai 
neturi nei mažiausio pamato. 
Gi jiems burnos niekas nega
li užčiaupti, dėlto ir šaukė, 
šmeize šitą Atstovą, šauks ir 
šmeiš kiekvieną ne jų partijos 
narį.” *
“Draugas” tur-but žino, kad p. 

Čarneckis, nors būdamas valsty-, 
bės atstovas, nuolatos aktingai 
veikdavo partiniame Amerikos 
lietuvių klerikalų judėjime: da
lyvaudamas jų suvažiavimuose, 
darydavo su jų vadais konferen
cijas ir remdavo jų sumanymus.

Jisai žino taip pat, kad p. Čar
neckis pasikvietė kaipo arti
miausią savo patarėją klerikalų 
partijos šulą, kun. Kemešį, ku
ris atstovybės ofisą pavertė kle
rikalinės propagandos biuru.

Jeigu šitokią buvusiojo atsto
vo politiką vadinti bepartyviška, 
tai kas tuomet yra partingu- 
mas ?

NAUJA M. PETRAUSKO 
OPERA.

Musų pagarsėjusia kompozi
torius, Mikas Petrauskas, pa
baigė rašyt naują operą “žalčių 
Karalienė”.

Tai yra didelis, šešių aktų vei
kalas. Partitūra užima 888 
puslapius.

Sveikiname kompozitorių su 
tokiu stambiu darbu!

Brangenybė Ispanijoje
Tuoj po revoliucijos valgomieji 

daiktai pradėjo neįmanomai 
kiltį.

MADRID, rūgs. 21. — Bran- 
gymetis apniko Ispaniją. Tuoj 
po revoliucijos kainos valgo
miems daiktams pradėjo neįma
nomai kilti.
Ypač pabrango cukrus, duona 

ir bulvės sostinėje ir Andulusi- 
jos distrikte.

Policija areštavo Barcelonos 
maisto sindikato prezidentą, ka
dangi pastarasis nenurodė savo 
atvykimo į sostinę priežasties.

JUOKAI
Musų amerikonai.

Kas nežino, kaip musų 
“amerikonai”, sugrįžę į Lietu
vą dedasi didžiausiais sviete ži
novais ir galvočiais.

Vienas tokių amerikonų, su
grįžęs kur ten iš Pensylvanijos 
“durbankių”, pasakoja, kad 
Amerikoj visur perdėm medi
niai namai, sukalti iš balanų. 
Bet visgi jis nesusilygins su 
kitu, kuris pasakoja, kad Ame
rikoj matęs nukertant galvą 
žmogui, su surištomis užpaka
lyje rankomis, kui*is paskui 
pasigriebęs galvą Užsidėjo ant 
pečių vėl į tą pačią vietą. Vie
nas iš klausytojų susijuokęs iš 
tokios

“Na, 
galvą, 
rankas

• “Kaip galėjo užsidėti?” nė 
nesumirksėjęs atsiliepė ameri
konas: “jei tu toks kvailas, tai 
kam dar kišiesi? Jis galvą 
pasigvV te dantimis ir užsidė
jo”.

pasakos, paklausė:
kaip gi galėjo užsidėti 

jeigu turėjo surištas 
užpakalyje?”

Keistas kraštas.
Du dzūkai, nesenai atkeliavę 

Amerikon, vieną šaltą rytmetį 
ėjo keliu per laukus j ieškoda
mi darbo. Einant pro vieno 
ūkininko namus, jų draugiškos 
pašnekos tapo nutrauktos u iri u 
pasirodymu kėlių šutau. Viengs 
'keleivių tuojau' griebėsi už ak
menio, bet pamatęs jį esant 
stipriai prie žemės prišalusį, 
nusiminęs sušuko:
■ “Ak tu Dzievulėliau, kas ce 
ko kontrė! Akmenai pririšei, 
o šunes palaidzi!”

L. Šelmenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija į užsienį.

[Tęsinys]

buvo jau 
eiti savo 
suspėjus 

šį

Žvėryną aplankius 
vakaras ir skubinom 
viešbutin, kad dar 
Berlyno teatrą aplankyti, 
kartą nuėjome į taip vadinamą
l^idįjį Teatrą. Veikalas, ka4p 
paprastai vasaros atostogų me
tu, lengvutis ir nieku ypatin
gu nepasižymi, bet už tat rui
mai mus labai ir labai stebino. 
Teatro rūmai perdirbti iš cir
ko ir turi apvalų didžiulio cir
ko kupolą, kurio kraštais ei
na sėdėjimo vietos. Scena, ga
na didelė, randasi viename 
krašte, prieš kurią milžiniš

kais pusrutiuliais eina krėslai. 
Įdomiausio stiliaus konstruk
cija. Į vidų teatro įėjus at
rodo kaip milžiniškame širšių 
koryje. Daugybė originalių, 
kartais padirbtų ratų kybo iš 
teatro lubų. Tarpai tų ratų 
apšviesti spalvuotomis lemputė
mis ir žiūrėtojui labai impo
nuoja. Toliau, kolonados, ku
rios randasi rūmų foe, atrodo 
kokiomis tai 'lengvutlėimis, 
plunksnomis... Visas teatras 
padarytas grynai moderninia
me stiliuje ir begalo gražiai 
atrodo.

Kitą dieną ;rjyte nudrožėme 
į (’Tnstiift fuer Erziehung and 
■Unteriiėlit’1) aukftqj:i.mo bei 
mokymo institutą. Šiame lai
ke ėjo instituto mokslo prie
monių parodėlėj Instituto 
valdyba mus ekskursiją labai 
maloniai priėmė, davė po du 
geru vadovu su kuriais aplan
kom visą parodėlę. Pirmiausia 
papuolėm į matematikos-fizi- 
kos skyrių. Čia išstatytas mi
nimumas fizikos kabineto (į- 
rankių aukštesniajai mokyklai 
—gimnazijai. Minimumas yra 
griežtai nustatytas, be šių mo
kslo priemonių jokia gimna
zija negali apsieiti. Tiesą pa
sakius, jau labai mažai įrankių 
gimnazijai ir teikiama. Mus, 
Lietuvos gimnazijos daug dau
giau pabūklų turi, kaip šios 
parodos minimume nustatyta. 
Pavyzdžiui, spektroskopas jau 
laikomas lUksus’o dalyku, fi
zikos kabinetui neprivalomu, 
nekalbant apie kino—ar foto— 
aparatus. Tekiau, aftiatomįjo's 
kabinetas, iskiriamas taipgi 
gimnazijoms, jau daug skait- 
lingesnis savo pabūklais. La
bai įdomus mokinių darbo 

skyrius, čia parodyta kaip 
nokiniui besilavinant vystoši 
jo rašysena ir ką sumanus 
mokytojas turi daryti, kad iš
vengus šių ar kitų rašto neto
bulumų. Daug kreipiama do
mės į paišybos dalyką. Čia 
parodyta, kaip mokinys tobu- 
inasi paišyboje paisai, be iš 
kalno primdstų paišymo pa
vyzdžių. Duodama paties 
mokinio iniciatyvai ko pla
čiausia reikštis. Pastarasis 
principas raudonu siulu praei
na per visą mokymo metodą, 
niekur neprimetama iš aukšto 
mokinįui viena ar kita tiesa, 
bet visuomet leidžiama sava 
praktika įsitkinti, žodžiu1, vi
same naudojamas eksperimen- 
;alis metodas. Kodėl ir raštų 
darbuose mokinys atpasa
kojimo raštu privalo dar ir 
iliustradijals paišyti. Iliustruo
ja tai kas jam ryškiausiai krin
ka į akis. Ir stebėtinų vaisių 
šiuo budu gaunama. Ką mo- 
<inys gerai įsitčmina pasako
jamąjį dalykų, bet ir aiškiai 
pareiškia savo gabumus, vienas 
aprašinėjiniie, kitais gi, labiau 
dailininkas, iliustravime. Mo
kytojas, matydamas mokinio 
gabumus toj ar kitoj1 pusėj, 
gali tinkamiau mokinį lavinti, 
gilinti, kol tasai visai plačiai 
neišvystys savo tafljentą. Iš 
duotų mokinių darbų ir pa-* 
rodoj išstatytų aiškiai matyti, 
kurioje mokslo* srityje tas ar 
kitas mokinys gali daugiausia 
atsiekti. Matyt gabių dailinin
kų, vidurinių mokyklų moki
niai net šiame dalyke pakrai-

pom išsiskirstę, žinoma nesą
moningai. Čia matai “kopi- 
juolto[ių^-natura^stų,( (ten trear 
listų, net klasikų bei ekspre
sionistų. šių visų pakraipų 
žymės mokinių darbe ne visai 
tiksliai išsiplėtoję, bet aiškiai 
galima matyti mokime kūry
boj tos ar kitos šakos gabumus 
bei palinkimą. Randasi gabių 
gamtininkų, surinkusių geras 
kolekcijas, matematikų išskait- 
liuojančių vieną ar kitą gyve
nime dažnai pasitaikomą reiš
kinį. Ir apskritai visame mo
kymo metode matyti eksperi- 
mentalis pagrindas. Toliau 
aplankėme skyrių su priemo
nėmis pradžios mokyklai. Arit
metikai plačiai siūlomi degtu
kai, įvairus taškučiai, žodžiu, 
kad dėstant veiktų mokiniui ne 
tik j protą, bet ir vaizduotę. 
Istorijai, geografijai ir pavei
kslų rinkiniai išstatyti, ku
riuos mokytojas rodydamas ir 
atpasakodamas 'stebėtinų re
zultatų gali atsiekti. Baigus 
apžiūrėti šią taip mums nau
dingą parodą, ihstituto direk
torius davė pasirašyti knygoje 
parodą lankančių, dėkojome už 
malonų priėmimą, p. Direkto
rius pareiškė, kad visų valsty
bių mokytojai butvo aplankę šį 
institutą, tik Lietuvos dar tru
ko. Kapinį gerų norų aplei
dome taip svarbią paidagogi- 
jos įstaigą. Pažymėtina, kad 
mokslo įstaigose kame tik su
sitikdavome su mokslo žmo
nėmis, Vokietijoj, visuomet 
maloniai buvome priimami, tik 
šiaip nuo “biurgerių”, Užkietėf* 
jusiu vokiečių, nemažai nema
lonumų turėjome. Mat, mo
kslas ar jis Vokietijoj ar Lie
tuvoj, ar k irt* 
mokslu, jam 
biau politika 
reikšmės. Tai
mopolitinis dalykas, kuris ne
pripažįsta, tautinių, valstybi
nių, nors ir gerai spygliuotų, 
rubežių.

Vaįkare aplankėme variiete 
teatrą “Scala”. Čia labai įvai
ri, dalinai cirko programa. 
Teatro rūmai didžiuliai, nu
meruotų vietų randasi virš 
3000. Publika renkasi gana 
marga. Programoje būna 
trumpi vaidinimai, kiaulių, ak
robatų, įvajiiįių 
gastrolės. Taip 
dainos scenoje
kartą buvo šokama 
jų tautinius šokius ir dainuota 
ata'tjiinkamofe. dainos. Stebėti
nai gera reputacija rusai nau
dojasi dabarties Berlyne. Jų 
kliubai, restoranai, viešbučiai 
kiekdiename žingsnyje pasitai
ko. Ir šiame teatre žymią pro
gramos dalį rusai išpildo ir 
tenka pripažinti gana vyku
siai. Tasai rusų smarkumas, 
a įstri ngamas, narsumas, daei- 
nąs kartais ligi žvėriškumo, 
taip ir skverbiasi iš jų dainų, 
o ypatingai iš tautinių šokių. 
Be numerių, kuriuose dalyva
vo rusai su artimais giminė
li is ukrainjiečiialis, programoje 
nieko ypatinga nebuvo; tą ga
lima kiekviename didesniame 
cirke matyti. Bilietai į Berly
no teatrus be galo pigus, pir
mosios vietos kainuoja litą ar 
litą penkiasdešimts centų, 
kuomet Kauno “teatruose- 
lužnose” reikia 15—25 litus mo
kėti! Gal vokiečiams ir bran
goka, bet musų pinigais ste
bėtinai pigu.

Sekančią dieną, tai yra lie
pos 28 d. ekskursijos dalis ap
lankė kaizerio Fridricho niu- 
zejų. čia teko matyti daugybę 
eksponatų iiš germanų tautų 
istorijos. ' Rodos nė vienas Vo
kiečių istorijos svarbesnis mo
mentas nėra likęs, kad nebūtų 
pažymėtas kokiu nors dalyku 
šiame mųzejuje.

Kita ekskursijos dalis rūpi
nosi grįžimu Lietuvon. Mat ar
tinosi liepos 29 d., kurią sulig

kitur pasilieka 
tauta, o juo la- 

ncturi jokios 
yra grynai kos

fokuisninkų 
pat šokiai ir 
statoma. Šį 

ukrainų,
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gandų ir trumpų laikraščių I
pranešimų turėjo būti komu- I
nistų ir dešiniųjų — fašistų I
demonstracijos prieš esamą •* I 
valdžią. Valdžia įgriebtai už- I

draudė visokias deanoinsitnac/i- I
jas ir net mažus gatvės susi- I
rinkimus. Skelbimuose rašė, I
buk xvaldžia panaudosianti vi- I
są karinę jėgą, kad nebūtų jo- I
kios betvarkes. Komunistai gi, I
nieko nebodami šaukė prie su- I
kilimo, tik paskutinėj valau- I
doj nusiramino, šaukdami dar- I
bininkus prie ramybės. Įl

Ir ištikrųjų buvo kuo mums I
keliaujantiems susirūpinti. I
Svetimtaučių neapykanta, gelž- I
keliečiams įsiterpus ,į rengia- I
mą demonstraciją negalėjome 1
manyti, kad nebusime tiesio- I
giniai ar netiesioginiai liepa- I
Liesti. Gelžkeliams sustojus, I
kas Vokietijoj dažnokai prak- I
tikuojama, turėtume Berlyne I
ilgokaį užtrukti, o tas kaikii- I
riems nebuvo malonu, ypatin- I
gai turint apytuščius kišenius. I
O juo labiau*, markei krintant, I
kuri mums peržengus liepos I
10 d. Lietuvos rubežių stovėjo I
180,000 u| dolerį, gį dabar, I
liepos 28 d. daėjo ligi 1,200,- I
000 markių. Markės kritimas I
smarkiai palietė Berlyno gy- I
ventojus, nes kaimiečiai neno- I
rėdą m i parduoti maisto pro- I
duktus už nublat pingančias I
markes, nieko miestan nega- I
bono. Ir buvo galima matyti, I
kaip moteriškė su įdubusio- I
mis nuo vargo akimis rinko I
gatvėje nupuolusius obuolių I
bei supuvusių slyvų graužiu- I
kns ir įlojo • į savo sudžiuvit- I
sias lupas. Ūpas berlyniečių I
kasdien krito, nerimaujančių I
gatvėse nemaža buvo matyti. I

Bado ir didelio skurdo šmėk- 1
la taip ir stovėjo prieš viduti- I
nio Berlyno gyventoj aus akis. I
Ta'igi pajnašiojc atmosferoje I
ilgiau pasilikti buvo nelabai 1
malonu. Bet, pasitarę su vic- I
tos besimokinančiais Lietuvos I
studentais nusprendėme dar I
porai dienų pasitikti Berlyne. I
Juo labiau, kad garsusis Ber- I
lyno .priemiestis Potsdam’as I
buvo dar musų ekskursijos ne- I
apžiūrėtas. I

Vakarą praleidome taip va- I
d i narname “Luna-parkė”. > Čia Į
randasi įvairios pasilinksmini^ |
mo priemones. Nežiūrint, kad I
gatvėse aiškiai ima reikštis |
nerimastis de{l rytojaus die*- |
nos, čia vakarais susirenka ga- I
lybės žmonių. Gal tai svetini- Į
taučiai su aukso valiuta šį Ber- I
lyno kampą užpildo, o gal 
šiaip įvairių spekuliantų, nau
dojančių padėtį... Parke ran- j
dasi įvairių pinigus viliojančių 
pabūklų. Sūpynės, karuseles, 
važiavimai į kalną, šokių sa- . j
lės, loterijos, būrimai, “garlai
viu važiavimas”, restoranas, 
be to bu'na ir didelis feierver- 
kas. Tuksančiai raketų palei
džiama nakties tamsumon, 
kas teikia be galo gražų regi
nį. Perėję šį Berlyno sodą ir 
gerokai prisižiūrėję, kaip di
dmiesčio publika mėgsta vaka
ruos praleisti, skubinomis na
mon.

Ryto motą, tai buvo laukia
ma liepos 29 d. tarnai mums 
užklausus ar kas neįvyko, pra- 
neštj kad mieste vĮisiškai ra
mu, tik daugybes žmonių Pot
sdamas traukia. Paprašius 
pusryčių, viešbučio tarnas pa
skelbė, kad esą kiaulinių ir 
sviesto visame Berlyne nėra 
galima rasti. Kaip buvo saky
ta, ištikrųjų visa diena praėjo 
ramiai. Nei “fašistai”, nei ko
munistai savo galybės nerodė. 
Tik kokiame tai priemiestyje 
įvykų iJripuolamas minios su 
poilicŲa suęsjšaudymas, kurio 
rezultate buvo koletas užmuš
tų ir kelios dešimtys sužeistų. 
Mes nubraukėme į naujojo vo
kiečių meno galeriją. Čia gana 
neturtingoje galerijoje peržiū
rėjome kelias dešimtis dailės 
paveikslų, kurių dauguma na
tūralistinėje bei realistinėje 
pakraipoje. Yra taipgi ir nau
jausios dalilės skyrius, kame 
išstatyta keletas įekspresionis- 
tinių bei kubistinių kurinių.

(Bus daugiau)

irt?.
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CHICAGOS
žinios

Maxwell-stryčio “tem
pė j ų” sujudimas.

Streikuosiu, jei miesto valdžia 
uždrausianti jiems “tempti”

mugės 
sujtAlę.

jie lai'ke 
masini susirinkimą ir visi kai 
vienu balsu rėkė:

—Nepasiduosim! Gadcmit, 
nepasiduosim 1

Jei kas nesuprastų, kas yra 
“tjciupejas”, paaiškinsiu.* “Tem 
pėjai” tai tie žydų sankrovėlių 
tarnautojai, kur stovi lauke 
ties saaikrovelės du’rimis ir 
gaudo kostuinerius — pirkė
jus. Eina žmogus pro šalį — 
“tempėjas” 'kapt jam už ran
kovės ir “tempia” krautuvėn, 
—nori nenori, jis tempia tave 
ir gana,'kone prievarta siūly
damas ir brukdamas tau pirk
ti, ko tau visai nereikia.

l'oks “tempimas” einan
tiems gatve žimonėms pakyra, 
kai kurie dagi pasiskundžia 
miesto valdžiai. Ir ve dabar 
policija paskelbė dekretų Max-

Max.well-stryčio 
“tempejai” begalo

mojo biznio įstaigoms, kad 
nito ateinančio pirmadienio vi
si jų “tempejai” išnyktų nuo

nebebutų.
Kadiuigi “tdnipėjai” turi 

savo “unijų“, tai jie —« apie 
pusantro šimto žmonių — tai
kė savo susirinkimų apsvarsty
ti, kas reikia daryti, ir nutarė 
nepasiduoti.

Juokas virto visai 
juoku.

ne

Wi- 
nu
ties

vy-

Skenduoliai
rado 
lavo- 

Tamo 
Green-

Praeitą penktadienį 
ežero krantai! išplautus 
nūs dviejų vaikų — 
Kremerio 7m.» 7650 
view avė., kurs nuo rugpiučio
13 d. buvo prapuolęs, ir Wil- 
lierto Gardnerio, 15 in., 4505 
Oakenwald Avė., vieno iš tri
jų vaikų, kuriems kelios die
nos atgal besivažinėjant eže
re jų laivelis apvirto ir jie vi
si prigėrė. Kitų dviejų vaikų 
lavonų dar nesuranda.

Sudužo naujas gyvas
ties gelbėtoju botas.

Bandant praeitų penktadienį 
ties Evanstonu naujų gyvas
ties sargybos botų laiku, kuo
met vanduo ežere buvo labai 
neramus, įsiūbavusios bangos 
tėškė botų į uolas ir jis sudu
žo. Aštuoni įgulos žmonės pa-

Kova su dektininkais
Praeitų penktadienį policija 

padare didelę “ablavų” j ieško
dami! svaigalų. Iškrėsta apie 
penkiasdešimts saliunų ir 
“minkštųjų 
ir areštuota 
munšaino ir 
ši nk notoj ų.

gerymų” įstaigų 
apie, porų šimtų 
kitokių svaigalų

Darys galą žiurkėms
yra 

žiur-
Lincoln Parke, kame 

žvėrynas, begalo priviso 
kių. Be to, kad jos daro daug 
žalos parkui ir neduoda ramu
mo žvėryno įvairiems žvėrims 
ir paukščiams, jos dar gųzdina 
moteris, kurios žiurkių ir pe
lių paprastai bijo laibiau nei 
tigrų ir liūtų. Tat dabar par
ko viršininkas nusprendė pa
daryti joms —■ žiurkėms — 
galų. Jtis padarė kontraktų su 
tam tikra žiurkių naikintojų 
partija, kuri apsiima į keletu 
savaičių visus tūtos sutvėri
mus išnaikinti.

Jaunute, 18 motų ' jaunave
de Mrs. Clyde Scott, 1050 
nona St., vakare sugrįžus 
mo su savo vjto seseria, 
durimis tarė jai:

—Pagązdinkime mano
ra. Tu įbėk vidun ir pasakyk 
jam, kad kažin kas mane pa
gavęs nusivežė. Tuo tarpu aš 
čia pasislėpsiu.

Vyras nujausdamas, kad no
rima jam juokų iškėsti, nesis
kubino. Tečiau nesulaukdamas 
žmonos pareinant po pusva
landžio išėjo su broliu ir se-| 
šeria žiūrėti. Lauke, kur ji ža
dėjo pasislėpti, nebuvo. Praneš 
ta policijai. Po daugiau kaip 
valandos ieškojimo surado ją 
be sąmonės gulinčią čia pal 
esančios skalbyklos rūsy. Kiek 
atgaivinta ji pasisakė, kad kai 

kertes

James Skartas, 25 metų, 125 
So. Halsted, užsitroškino žibi
namuoju gazu. Paliktame ant 
stalo raštely sako: Norėjau 
mirt, ir tiek. “Visa, kų turė
jau, palieku savo broliui Jur
giui”. Savo pačiai nepaliko 
nieko.

Policija suėmė Albertų A. 
Gilbertą, 24 m., 5134 S. Michi- 
gan Avė., dirbusį Everctt Dry 
Goods kompanijai, kaltina
mas dėl pasisavinimo kompa
nijos pinigų 500 dol.

Del šaudymo Fos 
terio mitinge.

Kiek laiko atgal “Naujienų” 
redakcijoje atsilankė du as
mens, J. W. Johnstone ir V. A. 
Zokaitia, ir pasisakė, kad juo
du! atėję nuo vkdinaanSsios 
“Darbo Unijų Švietimo Lygos” 
protestuoti prieš “Naujienų” 
editoitalų, kuriame buvo] ; iš
reikšta ta mintis, jogei įvykU- 
sis Gatvekarių Darbininkų Sa
loje šaudymas neva Į Fosterį, 

‘Chieagoje, buvęs padarytas ty
čia Fosterio pasiigarsinimui.

Minėtuoju svečiu pareiškė 
redaktoriui, kad tai esąs iš
mistas ir šmeižtas, ir reikala
vo, kad su jais butų pasiųstas 
reporteris į Gatvekarių Dar
bininkų Salę, idant juodu ga
lėtų (parodyti tų vietų, į kurių 
pataikė Fosterio užpuolikų šo
kiniai. Kadandi! dieniniai re
dakcijos darbininkai jau buko 
tuo laiku pabaigę savo darbų 
ir išėję namo, tai redaktorius 
negalėjo išpildyti tų jų dviejų 
reikalavimų, bet pasižadėjo iš
tirti dalykų 
raštyje. \

“Naufj'ienųj” ot^itoiHiaLo prašy
tojas išreiškė aukščiams išdės
tytųjų nuomonę apie incidentų 
Fosterio prakalbose , pasirem
damas tomis žiniomis, kurios 
buvo apie jį paduotos vietinė
je anglų spaudoje, o taip pat 
ir kai 'kurių Chicagos darbi
ninkų unijų viršininkų žo
džiais. Redaktorius dabar pir
miausia pasirūpino pasimatyt 
su tais darbininkų judėjimo 
veikėjais ir išgirsti, kų jie sa
ko

Smulkinus patirti apie to 
šaudylmo detales sekretorius 
patarė kreipeis į Gatvekarių 
Darbininkų Svetainės Užveiz 
dą. Be to, jisai dar padarė 
keletu pastabų apie Chicagos 
Darbo federacijos santykius 
su Fosteriu bei jo vienmin
čiais.

“Mes”, sako E. N. Nockels, 
“visų laikų ėjome su jais iš
vien, kol viskas buvo aišku ir 
atvira ir kol buvo reikalas 
ginti bendrus darbininkų ju
dėjimo interesus. Bet kai jie 
atėjo su įsakymais iš savo slap 
tos organizacijos ir mėgino 
mus šokinti pagal savo dūdų, 
ta imies pasakėme jiems: ‘Good

apie tai.

ir pranešti

aulkščiaus

lai k-

išdės-

Pasikalbėjimas su E. N. 
Nockels.

ji buvus pasislėpus už 
namų, kažin koks vyras staiga 
jų pagriebęs ir įsmeigęs 
jai į rankų. Po to ji 
daugiau nebeatsimenanti, 
dėjos.

Pašaukta daktaras, kurs ra
do jos rankoj stambia

Už munšaino 
vaikams Jacob 
So. Robey Str., 
mokėti 200 dol.

pardavinėjimą
Thdmas, 5445
nuteistas užsi-

adatų 
nieko

adata

Plėšikai naktį apkraustė Ro- 
oscvelt Hat and Cap kompani
jos sankrovų 3130 W. Roosc- 
velt Rd. Išsivežė prekių vertės 
už 300 dolerių.

George Zoeg, savininkas 
sankrovos 2201 S. CrawforcT 
avė., pašovė vienų plėšikų, ku
rie naktį buvo įsikraustę į jo 
sankrovų.
kė esąs Carl Liinell, 2224 
lerton avė., o savo sėbro, 
pabėgęs, vardo nežinąs.

Pašautasis pasisa- 
Cul- 
kurs

Plėšikai, įsilaužę naktį į Ei- 
chdl Bros, cigarų sankrovų 
1915 MiRviniikce avė., suardę 
saugiųjų šėpų išsinešė 390 dol. i'į.

Pirmadienį, rugsėjo 17 d., 
Chicagos Darbo Federacijos 
sdkretorius, E. N. Nockels, bu
vo savo ofise. Užklaustas apie 
šaudymų masintame mitinge 
Gatvckartių Dairbirjinjkų .Salė
je (kerte Ashland ir Vau 
Buren), jisai atsakė: ,

“Aš tenai nebuvau, todėl 
pats savo akimis nemačiau, kas 
tenai dėjosi. Savo nuomonę 
aš susidariau iš to, kų man 
pafsakojb /svetaines nianaidlžo- 
ris ir kiti, kurie tenai buvo.

“Taip, aš pasakiau, kad tai 
buvo pašįgaHin'imiili sugdlvo- 
tas dalykas—-publicity stunt’, 
ir Fosteris buvo pas imfnc, kad 
aš atšaukčiau savo žodžius. 
Bet aš nurodžiau jam, kad aš 
neturiu kų atšaukti. Fosto
riui pavyko gauti “‘Tribune’o- 
je” ir kituose laikraščiuose ge
rų tos istorijos aprašymą, tai 
ko gi jisai nori iš manęs? Ne
jaugi aš neturiu teisės daryti 
savo išvadas iš žibiu?

“Savo žodžių aš neatsiimu. 
Pasakiau taipy kaip aš maniau 
ir kaip šiandie tebemanau. 
Fosteris siūlėsi nueisiąs su 
manim į svetainę ir parodysiąs 
šovinių pėdsakus, bet aš jam 

‘atsakiau, kad aš neturiu taiko 
vaikščioti. Ir |kokia nauda 
butų iš to? Nėra, jokio skir
tumo, ar buvo šauta pilnais 
šoviniais, ar tuščiais — kol yra 
pamato spręsti, kad nebuvo, 
šauta tikslu pataikyti į Foste-

“Ti'k pagalvokite”, tęsė se
nas Chicagos darbininkų va
das. “Įvyko ta slaptoj i/kon
vencija Michigano valstijoje. 
Fosteris nenorėjo į jų važiuoti. 
Bet požeminė organizacija įsa
ke, kad jis važiuotų, ir jisai 
nuvažiavo. Tai yra all riglit, 
kiek tai paliečia jį. Bet kodėl 
mes turime taip daryti, kaip 
jam įsako jo •požeminė organi
zacija?

“Ir ko Fosteris lindo | rub- 
siuvių mitingų Ashland Audi- 
toriumie?” tarti sekpetorius, 
vėl gi’įždamas prie to triukš
mingo susirinkimo. “Unija pa
šalino kai kuriuos savo narius. 
Dalis unijos narių buvo tUo 
nepatenkinti ir norėjo protes- 
luot. Gerai, tai yra jų reika
las. Tegu jie renkasiJr pro-

testuoija. Bet tai yra viduji
nis organizacijos dalykas, o ką 
su1 tuo bendro turi Fosteris? 
Jisai, beje, tikrina, kad unijos 
nariai rengę tų protesto mitin
gų, tik jį pasikvietė kalbėti, bet 
aš tuo netikiu. Aš manau, 
kad mitingas buvo sudrengtas 
jo' įsakymu, ir jame dalyvavo 
tur-but dauginus Fosterio or
ganizacijos žmonių, negu uni
jos najrių.*
Piknikas, bet ne pasikėsinimas 

ant Fosterio.

Kitame Chicagos Darbo Fe
deracijos ofiso kambaryje 

^Nauj'ieni^ įredaiktolrius .susi
tiko su FarinJ^iVų-Darbininkų 
partijos organo “The New 
Majority9 redaktorium, 
bert M. Buck’u,

P. Buck sako, kad jo 
guojamas laikraštis
reikalo rašyt apie Fosterio mi
tingų. Apie jį buvę rašyta 
Federated Press žiniose, ku
rios yra siuntinėjamos ir Far- 
mciūų-Darbininkų partijos sa
vaitraščiui.

“O kas tenai buvo pasakyta 
apie šaudymų ?” užklausė “Nau
jienų” redaktorius. “Ar polici
ja rado šovinių pėdsakus, ar 
ne?”

ant kurios stovėjo Foeterls. Iš 
to aišku, kad buvo šauta ne į 
Fosterį, bet į orų.”

Taigi tas šaudymas gal bu
vo bolševikiškas piknikas ar
ba komunistinės revoliucijos 
pradžia, bet tai nebuvo pasikė
sinimas ant Fosterio gyvybės.

(Pabaiga bus rytoj)

Iš Dunningo pamišėlių ligo
ninės užvakar paliego vienas 
proto liga sergančių ligonių, 
tūlas Charles Foster.

Ro-

reda- 
nemate

“Federated Press aprašyme”, 
atsakė “The Ncw Majority,'” 
redaktorius,' “buvo njin^ta, 
kad policija rado skyles lubo
se apie keturiose dešimtyse 
pėdų nuo durų, t. y. pusėje 
kelio tarpe durų ir estrados,

Pinigai išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais.

Pinigus gavo:
Tel. iš 16.V1I A. Motikaitei
Tel. iš 17.VII A. SUvinskaitS
Tel. iš 16.VII T. Bogvilaitei
Tel. iš 28.VII M. Stanevičienei
Tel. iš 7.VIU A. Jokubaitienei
Tel. iš 7.VIII M. Rusaitei
Tel. iš 22.VHI L. Babravičiui
Tel. iš 23.VIII A. Cvikevičiui 

Doleriais;
322 A. Gervila
393 O.Rombauskiutei
407 J. Karklių
415 M. Liepai .
419 M. Saldžiukei
429 T. Žilevičiui
439 O. Niaurienei
449 C. Navickienei

Litais:
16282 M. Kranauskienė
16358 J. Padelskui
17616 P. Norkus
18454 B. Bonis
18471 A. Lenartaitei
18499 M. Dragūnas
18536 S. Radzevičtai
18537 A. Saučiris
18554 O. Etutienei

‘ 18555 
18563 
18565

A. Miltiniui
P. Jančius
K. šeputienci-Rainai- 
tienei

18571 E. Lekšiukienei
18573 A. Jurgelienei i
18587 M. Wetkienei

' 18596 J. Blačevičiui

18605 A. Andrešiunui
18613 J. Maciulevičiui
18622 M. švabinskui
18626 M. Dočkai
18631 J. Jaicerienč
18640 VI. Saldaduoniui
18643 Z. Brazauskienei
18645 J. Ki’ižienei
18650 T. Belskienei
18657 F. Brazauskienei
18658 M. Laurinienei
18659 V. Tocioniui
18662 A. Jakubauskui
18668 P. Jankauskui
18682 A. Sereikienei
18684 K. čekanauskiutei
18691 J. Macejauskui
18696 F. župerkai
18703 O. Tamošienei
18706 O. Penkaitienei
18729 J. Atkočaičiui
51835 D. Venckienei
51843 Ą. Deviniukei-
51858 F. Mažonavičiai
51863 M. Katauskienei
51875 A. Juščiuš
51879 V. Kažickaitei
51882 M. Stiklakiutei
51885 K. Jaškunaitci
51890 J. Alčiauskiui
85384 L. Budriui
95379 U. Kareivienei
95391 E. Rumbutcienei
51893 J. Mikolaičiukei

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

DR. VAITUSII, O. D
Lietuvio op«ri*lista»

akių □npfcaą, kurie 
i skaudėjimo,

’ Palengvins 
esti, priežastimi gal ., i skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptenkmo, nervuotis- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitah 
so trumparegystę ir kliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

MADOS

o Gal jums reikalingi ]

SKirt 100(3

Lietuvių Dentistas patar
naus g'eriau

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

1545 West 47th Street, • 
Netoli Ashland Avė.

y Biou5d731

akiniai

No. 17.31. Per galvą užvelkama 
bliuzka. Graži ir patogi. Sukirptos 
mieros 16 metų, 36, 40 44 colių per 
krutinę. 36 nvierai reikia 1% yardo 
36 colių, materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytų pavyzdžių/ pragome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio num«rj, pažymėti mierą. ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
lalsted St., Chicago, III.

• NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No............
čia Įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Pinigai
Brighton Park

LIETUVA
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

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

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

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

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurčji- 

, mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snes šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 3o. Ashland Ava.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
Liekos, kambariai 14, 15, 18 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
Seplintadieniais 2 r. iki 12 dienos.

!
visut

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mČiesį, aš gydysiu
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionali mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentanti* 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti Šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, a# duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kati 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausj gydyja** 
žinonrą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martai 
337 W. Madison U 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 trv 

tai — puikiaustm 
darodymas, kad a 
š esu pasekming ą 

. ir prieinamas, as , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkitl 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 Kydllolon ir -valiausius ir 
geriausius budus gydymui užsisei.ū- 
jusių negalių. JStok 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—RAY EGZAMINACIJA $1.

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p- 
SeVedomis ir subatomis: 9 ryte lig 

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

(Kampas Madison ir So. Market)
Chicago. III. /
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Nori Referendumo 
Oklahomoje. PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKP PARDAVIMUI PARDAVIMUI

Karo padėtis pradeda įkyrėti 
žmonėms.

OKLAHOMA CITY, rūgs. 21. 
— Teisėjas F. S. Hurt pada
vė peticiją, kad gruodžio 15 
dieną gub. Walton paskelbtų 
specialiu ius rinkimus, kurie 
nuspręstų dabartinį ginčą dėti 
khtxiečiii. Sulig teisėjo pasiu- 

lyinu, visuotinu balsavimu 
turėtų bu t i priimtos ar atmes
tas šis patvarkymas:

Laikantys maskomis 
dengę mitingus t vyrėtų 
baudžiami kalėjimu.

Bet karo stoviui esant ne
galima specialinių rinkimų 

laikyti. Užtat teisėjas Hurt ir 
reikalauja, kad 
butų atšaukta 
tiems žmonėms 
jie nori Ku Klux

Dabartinė
pradedanti įkyrėti žmonėms.

Tuo pačiu laiku ateina ži
nių, jog legislatuTos nariai 
renkasi į Oklahomą City, ir 
sekamą trečiadienį, nežiūrint 
i gub. Walton grąsinimus, 

bandys laikyti specialiu) po-

prisi- 
buti

karo padėtis 
pa- 
ar 

ne. 
jau

ir leista 
nuspręsti, 
Klano, ar 

padėtis esą

Atsiimkit laiškus iš Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, togu) 
nueina į vyriaus) j į paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindovv” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

506

523

532

503

569

576
584

593
596

601
603
605

608
610

Bivainis Silva 
Brazauskas Juozapas 
Draguneni Monika 
Grazinckis Petraš 
Grigelaik Marceli 
Groubos I 
Jasevicute Kastancij 
Jcselionis A 
Jusciuviene Marijona 
Krisciunas William 
Kupsiui Stasiui 
I>ankauskas Josapas 
Lionardas P 
Mačiulis Frank 
Matunas Paulina 
Mikodimas Juscios 
Mociukienui Adomai 
MukaHs Jonas 
Orkausken Barbara 
Pagareckis Joseph 
Pranevičius Jonas 
Praninckiu Ignatai 
Petraskevicenei Jevai 
Sinkens John 
Skebelskis* Jonas 
Stanula Ignacy 
Stumbris F r 
Surblis John 
Szaputeni Petronėle 
Tranbcka Juozap 
Vasilauskas F 
Vėbra P 
Vilnonis Jonas 
Veldzius Leons 
Veldzius Leons 
Waicekavski Fran

Pranešimas
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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.

North Side. — Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėles mokykla prasidės sek
madieni, rugsėjo 23, nuo 12 iki 2 vai. 
po p., Kriaučių Unijos Svetainėj, 1564 
N. Robey St. Bus mokoma dainų, mu
zikos ir lietuvių kalbos gramatikos. 
Mokyklos vedėjas yra K. Gaubis. Vi
si vaikai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgeporto mėnesi
nis susirinkimas įvyksrantradienį rug
sėjo 25 d., 8 vai. vak. Mildos svet., 
3140 So. Halsted St. Visi delegatai 
malonėkite būtinai atsilankyti, nes 
reikės išrinkti darbininkai Susivieni
jimo vakarui, kuris įvyks spalio 7 die
ną Mildos svet.

A. J. Lazauskas, rašt.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
repeticiją rugsėjo 25 d., utaminko va
kare, Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 7:30. Visi dai
nininkai privalote būti laiku, nes pra
dėsim mokintis nauj^ veikalą. Nauji 
nariai esate kviečiama pristoti.

Sekr. Petronėlė Miller.

Lietuvių kalbos painokos. Prie Ray- 
mond Institute (816 W. 31 St.) yra 
mokama lietuvių kalba. Mokytojauja 
A. Briedis. Norintieji gali pasinaudo
ti gera proga, nes p. Briedis yra pa
tyręs mokytojas.

PASARGA

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime,, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

—■ ——v

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno 

mi.

jieiiLroji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
tbejotini, Naujienų administracija pa
lieka teisę jų netalpinti, kol nėii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint J sekamos dia 
nos Naujienas, turi priduot savo pa- 
■kelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKUJIMAI
$25.00 DOVANŲ

Jieškau Jono Grišmauskio, pabė
gusio nuo pačios iš Buffalo, N. Y., 
kuris nuskriaudė švogerj Chicagoj. 
Paėmė 2 auksiniu laikrodžiu su rete
žėliais, Jo išžiūra: senumo apie 40 
metų, nosis trumpa, plati, riesta; vei
das su apgamomis; tamsus plaukai; 
kairioji1 akis užmušta; kalba skubiai ir 
žemaičiuodamas;
5 pėdų 8 colių, 
tas

turi priežodį “Si”;
Kas praneš apie Jį, 

gaus atlyginimo $25.
JONAS VALANČIUS, 
10910 Edbrooke Avė. 

Chicago — Roseland, III. 
Tel. Pullman 5516

PAJIEŠKAU Juliono ir Sta
nislovo Čornausk.ių Užvenčio 
parapijos, Sarakiškių sodos.

\V. Prawolowski
1903 W. 21-st St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU Vincento Vaičikausko 
paeina i, Gedikienu kaimo, Žarėnų 
valsš., Telšių apskričio, Amerikoje yra 
išgyvenęs apie 15 metų, turiu labai 
svarbų reikalą su juo susižinoti, jo pa
ties ar kas jį žino labai prašau pra
nešti sekamu adresu. Antanas Drobus, 
15723 lathrop Avė., Harvey, III.

ISRENDAVOJIMU1
ANT RENDOS 6 kambarių 

flatas, ant antrų 'lubų, pečiais 
šildomas, renda $35 j mėnesį.

6220 Archer Avė.
Tol. Boulevard 0342

JIEŠKO BAMBAMU
PAJIEŠKAU gyvenimui 2 

arba 3 atskirų kambarių. Mel
džiu pranešti laišku į Naujie
nų Brighton Park Brencių

4138 Archer Avė. No. 101

REIKALINGAS kambarys dcl vie
no vaikino gerai užlaikomas, pas ma
žą šeimyną be valgio. Kas turėtu
mėt tokį ruimą, tai malonėkite pra
nešti.

JUOZAS RACHUN 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMŠAI
DIDELIS šviesus kambarys, 

rendai 2 bloku nuo Washing- 
ton. Parko. Elektra, telefonas, 
maudynės. Gera komunikaci
ja. Atsišaukite 5420 Indiana 
Avė. Apartmont 5.

RASTA-PAMESTA
PRAPUOLĖ baltas šuniukas, ilgais 

plaukais, biskį gelsvas. Prapuolė 
rugsėjo 21 dieną, neriebus. Jis vaikš
čiojo po Halsted St. Vidutinio ūgio. 
Jeigu kas turi tą šuniuką, malonėkite 
atsišaukti pas.

ST. LYNCH, 
821 W. 34th St., Chicago, III.

ĮVAIRyS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTE

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di^ 
džiausią ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

NAMŲ jieškotojų ekskursija j San 
Joaųuin Valley, Cal. $85 už round 
trip, lovą, valgį ir apžiursimo vietas. 
Rengkitės kelionėn tuojau. Išvažiuo
jame Rugsėjo 29 dieną.

Room 515,
117 N. Dearborn St.

MOTERŲ
REIKALINGA mergina arba 

moteris prie namų darbo. 
STANKŪNAS 

3315 So. Halsted St. 
Tel. Yards 1546

PARDAVIMUI saliunas, biznis ge
rai išdirbtas, renda pigi. 3 kambariai 
pragyvenimui, ilgas lysas; priežastis 
pardavimo, einu į didesnį biznį.

Atsišaukite:
3961 S. Campbell Avė.

PARSIDUODA saliunui barai ge
rame stovyje, taip kaip nauji. Gali
ma matyti utarninke 25 seredoj, 26 ir 
ketverge ' 27 nuo 2 iki 5 vai. va
kare.

Kreipkitės
2225 So. Leavitt St.

NAMAI-ZEME
REIKIA merginos pardavinė

tojos bekemėje, $12 į savaitę, 
valgis ir kambarys. Turi kalbė
ti lenkiškai ir angliškai.

Atsišaukite:
2652 W. 47th,St.

REIKIA lietuvės virėjos prie 
darbo į lunčruimį, turi mokėti 
virti.

Atsišaukit tuojau.
2264 Coulter St., 
Kampas OakJey

MERGINŲ
Senesnių nesru 16 metų am

žiaus lengvam dirbtuvės darbui. 
Atsineškite savo amžiaus certi- 
fikatą.

Atsišaukite
3025 W. 47 St.

REIKIA:
Antrarankių virėjų $20-$25 savaitei 
Indų plovėjų 3 p.m. lik 11 p.m $20 sav. 
Moterų prie Hotelių darbo $55, per 
mėnesį valgis ir kambarys.
Džianitorių, 38c. valandai.
Taipgi prie įvairios rųšies dirbtuvės 
darbu, $15 lig $18 savaitėje.,

SOUTH PARK EMPLOYMENT

4191 So. Halsted St

REIKIA DARBININKŲi

VYRŲ
KARŲ KARPENTERIŲ

REIKIA patyrusių vyrų prie 
naitfjų refrigerated karų. Dide
le mokestis, už darbą nuo štu- 
kų.. Darbas viejuj. Nėra darbi
ninkų nesusipratimų.

AMERICAN CAR and 
FOUNDRY CO.

2310 So. Paulina Str.

REIKALINGAS bakeris mo
kantis kepti juodą

Kreipkitės:
1637 W. 13-th St.

Tdl. Gary

ir baltę

Gary, Ind.
1010

REIKIA vedusio vyro tarpe 35 ir 
40, paimti savo atsakomybėn įrengtą 
biznį lietuvių kolonijoje. Algos $115 
į mėnesi ir nuošimčiai. Reikia turėti 
paliudymą. Atsišaukite po 3 vai. po 
pietų, 1 augštas, 45 E. 47th St. klau
skit

Mr. Neblung, Mgr.

. FOREMANO

Kuris nori dirbti, turi būti 
stijrus, energingas ir kalbąs an
gliškai. Turės paimti visą at
sakomybę moterų darbininkių 
prižiūrėjimą popiero dirbtuvėj, 
Puiki proga ateičiai, gera alga, 
atsišaukite prie superitendento.

FRANCIS HUGHES CO.
1405 W. 21 St.

REIKIA —
Patyiušių vyrų operavimui ga 

rinių derrick.
Chernyk Iron & Metai Co.

1000 W. 22nd St.

REIKIA:
2 dailydžių prie dirbtuves darbo 65c. v. 

vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai.

3 stalių ...................................
Lėberių prie dirbtuves darbo 
2 pečkurių pagelbininkų 
2 ledo traukėjų ....
Mašinų operuotojų

75c
50c
50c
70c
60c

Steam fitterių.......... ..............67,% c
Dril ir punch pressmenų 55-60c
Tinerių pagelbininkij  ........ 60c
Millwrights .....................  70c

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St.

RAKANDAI
RETA PROGA

Turiu parduoti tuojau mano vėliau
sios mados mano parloro setą, valgo
mo kambario setą, velvet karpetą, pa
statomą liampą, paveikslus ir t. t. 
Taipgi gražų dvigubų sęringsų fono
grafą su rekordais. Sykiu arba sky
rium už pirmą pasiūlymą. Viskas kaip 
nauja. Nepraleiskite šio didelio bar- 
geno.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 av7*task

PARDAVIMUI rakandai: lo
vos, komodos, statei, show-kų4- 
sei ir tt Laibai pigiai.

5722 Wayn® Avė. , - 
Sunnyside 8006

PARDAVIMUI 4 biliardiniai stalai, 
1 pečius, 1 keisas pastatomas, 1 prie 
sienos keisas, 4 lazdoms sudėti lenty
nos, 4 bolems lentynos, 1 Ice box^ 1 
kavos puodas, 5 krėslai, 3 maži krės
lai, cash registeris, liampa. Ir šmul
iais dalykai. Carmine Delisio, 521 So. 
Halsted St. Tel. Monroe 0692

PARDAVIMUI 3 pragyvenimų mū
rinis namas, 5 pragyvenimai ir krau
tuve. Lietuvių apgyventa vieta. Savi
ninką galima matyt 3 floras iš užpa
kalio.

3100 W. 39 Place. 
Klauskite FRANK

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininke.
V..... ..............  ........ ... ................i

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol* 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui Restauranaa biznis iš
dirbtas petį’ daug metų. Turiu 
greitai parduoti, nes turiu1 du 
bizniui Ateri&uikrte greitai, par 
duosiu pigiai.

2325, So. Leavitt Str.

PARSIDUODA pusė arba vi
sas salimi as, biznis geras dėl 
žmogaus, kuris galėtų pats sto 
vėtj biznyje. Aš turiu du biz
niu negaliu garei užžiurėti. 
Atsišaukite po Num. 2059 W. 
22-nd Street.

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per daug metų. 
Yra gera proga pirkti nebran
giai. Lysas ant 2 metų: Atsi
šaukite.
10503 Edbrooke A ve., Rose

land, Illinois

PARDAVIMUI Restaurantas lietu- 
luvių apgyventoje kolonijoje — ran
dasi prie biznio gatvės. Renda 85 dol. 
mėnesiui. Parduosiu už prieinamą 
cainą. Duosiu išbandymui vieną sa
vaitę. Užtikrinto biznio $90.00 į die
ną. Duosiu morgičių sulyg su
tarties. 'Kreipkitės

1723 W. 47th St.

PARSIDUODA saliunas su 
hinčruimiu, geroje vietoje, arti 
dirbtuvių, galitna daryti gerą 
biznį.

2264 Coulter St., 
Kampas Oakley

PARSIDUODA bučernę ir gro- 
sernė. Vieta apgyventa lietuvių; 
priežastis pardavįmo — nesvei
kata. 4480 So. Hęrmitage Avė., 
MIKODIMAS ČEKANAUSKAS, 

Tel. Blvd. 7618

PARDAVIMUI saliunas, la
bai geroj vieton' biznis senai 
išdirbtas. Priežastis važiuoju 
Lietuvon. Atsišaukite, 3228 S. 
Halsted Str.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, apgyventa svetimtaučių, visados 
daromas geras biznis, yra išdirbąs 
biznis per ilgus laikus. Nepraleiskite 
progos, parduosiu nebrangiai iš dvie
jų pasirinkite, kokis patiks arba par
duosiu abudu.

Atsišaukite
2621yOgden Av. ar 2241 W. 21 St.

FOTOGBAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
ąpereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo svarbi. Kreipkitės j Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St., 
No. 29.

PARDAVIMUI bučernė su namu 
arba be namo. Namas yra 3 angštų, 
4 ir 6 kambariai. Kas nori mainyti 
ant didesnio namo, meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu.

1712 W. 48 St.
Tel. Yalds 6004

PARDAVIMUI grosernS ir 
bučernė įvairių tautų apgyven- 
je vietoje. Biznis išdirbtas — ne
ša gerą pelną. Priežastį pardavi
mo sužinosite vietoje. 3016 So. 
Normai Avė.

PARDAVIMUI šiančių dirbtu
vė, visos mašinos reikalingos 
prie taisymo, gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai, pigi renda ant 
Garfield bulvaro. Atsišaukite 
1607 Garfield Blvd.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
mašinos po vieną arba visos abelnai 
mašinos gerame stovyje. ' Stakas ir 
visoki įrankiai. Parduosiu pigiai, nes 
esu priverstas išvažiuoti. Atsišau
kė 3310 S. Jlalsted St. First Floar už
pakalį. Anton Martjnkus, vakarais 
nuo 6 — 9.

"r-

PARSIDUODA
Barber Shop trijų kėdžių j blanki la
ki gera*. lietuviais apgyventej vle- 
į Parduosiu greit ir pigiai, nes

bai garas

Čaadoni Av
Detroit, Mich,

PARSIDUODA 2 pagyvenimų muro 
namas 5 ir 6 ruimų flatas. šiltu van
deniu apšildomas, Sun parlor, didelis 
purčius, užtaisytas, lotas 30 pėdų, vi
sokia medega kuogeriausios rųšies. 
Savininkas kiekvieną diena yra namie 
nuo 8 iki 6 vai. vakare, 5809 S. Map- 
lewood St., vakarais tel. Lafayette 
0586, pirmi morgičiai $6.500, antrus 
morgičius duoda savininkas už ma
žus nuošimčius, arba parenduosiu 6 
ruimų flatą, šiltu vandeniu šildomą. 
Savininkas galima matyti kasdieną.

DIDELIS BARGENAS
Medinis namas ant pardavimo, 2-4 

1-3 kambarių, arba mainysiu į didesnį 
namą, į bučernę, grosernę, saliuną, lo
tą automobilių arba į farmą. Geras 
namas, yra visi parankumai. Namas 
randasi ant 46 ir Union Avė. K. C. 
Valaitis, 943 W. 33rd PI. Yards 1571.

BARGENAS kas j ieškote ge
ro namo Ciceroj, tai ateikite 
pamatyti šio namo 2 aukštų 
po 6 kamb. karštu vandeniu 
apšildomas ir garadžius dėl 2 
kairų. Savininkas ant pirmo 
fteto: 1608 So. 50-th Avė. 
Cicero. III.

PARDAVIMUI 4 flatų namas, 
kaina $3,500, 3838 Normai Avė. 
Savininkas,

A. H. BIGGERS, 
3106 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 0957

REIKALINGA BUČERNĖ
4 flatų bizniavai namas kai 

na $7,900 išsimaino ant butfer- 
nės grosernės arba kitokio bi
znio. C. P. Suromskis,

3346 So. Halsted Str.

PUSDYKIAI 2 aukštų mūrinis na
mas 4 ir 4 kambariai, garadžius dėl 
vienos mašinos. Randasi ant Brid
geporto arti Halsted St., rendos ne
ša $35.00 į mėnesį. Kaina $2600, 
jmokėt tik $500, likusius labai lengvu 
išmokėjimų. Pasiskubinkite, nes j 
trumpą laiką turi būt parduotas.

. J. PAKALNIS
4338 Archer Avė.

ANT PARDAVIMO 6 kambarių me
dinis namas ir extra lotas, 2 bamės, 
1 karvė, 100 vištų, 50 žąsų, 25 antįs, 
šieno visai žiemai prišienauta, 2 dide
li daržai burokais apsodyti. žodžiu 
sakant viskas parsiduoda sykiu ir ra
kandai arba atskirai. Kaina tiktai 
$4,700, morgičių galit gauti nuo 
vininko.

Atsišaukit greitai.
9045 So. Green St. ' 

Telefonas Vincennes 3318 
Arba pas

V. Margevičią, 837 W. 34th St.

sa-

2 FLATŲ 6 ir 7 kambarių, 
furnace ir piečiu m šildomi, ce
mentinis skiepas, namas gera
me stovyje, tik H) metų senu
mo. Pirmas flatas dabar tuš
čias, kaina $11,000, pinigais 
$4,000.

Frank Ragen and Bros. 
5433 So. Halsted Str.

Phone Yards 4259

2 f tetų mūrinis namas 5 ir 
6 kamb. su visais įtaisymais, 
kaina $6,500

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St. 

Chicago, III.

MOKYKLOS
The Hoffman Priren

giamoji Mokykla
{steigta Rugpiučio mėn., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

tyti, rašyti ir kalbėti angliškai į 
labai trumpą laiką. Taipgi arit
metikos, gramatikos, geografijos, 
istorijos. Musų augštesnėj moky
kloje mes prirengsime jus į kole
giją ir universitetą į dvyliką mė
nesių. ‘

Jus galite rasti pas mus užbai
gusius kiekvienoje Chicagos kole
gijoje ir daug jau yra praktikuo
jančių gydytojų, dendistų, advoka
tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Mes pagelbėjome šimtams jaunų 
žmonių kad dasiekus mokslo. Mes 
pagelbėsime ir jums.

Klesos dienomis ir vakarais.
1537 N. Robey St,

netoli Milwaukee Avė.

McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namtį varto
jimo. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybom 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. 
Nedčldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So, Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

GERA PROGA išmokti ge
rą amatą rubsiuvystes. Gieriau 
šia industrija dėl ulždarbio. 
Mos išmokinsime nemokantį j 
trumpą laiką. Atsišaukite pu 
nr. 1504 W. Division Str.

'..■■■y." jjjįib1.1.’ ... . r.u ";i" 

DRAUGIJOM IK 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtv 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kcnsing 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. Šadvik 
svet., 341 E. Kensington Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TfiS valdyba 1923 metams: pirm 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė., 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turi, 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halste< 
St.; kasierius A. Zalatoris, 232£ 
$. Leavitt St., kontrolės rašt. p-h 
D. Ronkelaite; kasos glob« J. Ti 
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas menes 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
M. Meldažk svet., 2242 W 23rd P)

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOt 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pinn. 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 
tinkas ir L. Aleksandraviče, mar 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėllavo 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su 
sirinkimai laikomi kas antrą penk 
tadiehį kiekvieno menesio Lietuvi! 
Liuosjibes svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, III.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
T£S SAVITARPINĖS PAŠELPOf 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfieb 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 152’ 
Irving Avė.; prot. sekr^ Antana 
Lungevič, 1787 N. Robey St.; dakta 
ras kvotėjas A. Montvidas, 182*' 
Wabansia Avė. Susirinkimai ats; 
būna kiekvieną antrą nedėldien 
Zwianzek Polek svet., 1315 Nerti 
Ashland Avė._____________ ___

TAUriŠKOŠ"DRAUGYSTĖS MYLĖ 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pinrn A 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė. 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unior 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 1091 < 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargia 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi 
rinkimai laikomi pirmą penktadien 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvih 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na 
riais primami visi sveiki vytai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLIbJOIS LIETUVIŲ PASELPO^ 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace Št.; padėjėjas V. Liekis, 331^ 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2298); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallac< 
St; kasierius B. Butkus, 840 Wes 
83rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kilni* 
susirinkimai laikomi kiekvieno m? 
nėšio pirmą šeštadienį salėj 836' 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na I 

z riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KL1UBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Archer 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aloksandraviče, 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams i 
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 S°. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTES ATGIMTJES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 l/owe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
ąve.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m. 5 
pirm. J. Batonas, 1822 IVabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J*. Makric- 
kas, 3256 Lęmoyne str. Susirin* 
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

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

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

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba, 1923 metams: pirm. 
.V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, '3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 • So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
ne, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3838 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi- 
1 ankyti į susirinkimų vietą.

JETŪVIŲ LAISVES KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. £>. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metama 
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.

JETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Šil
inis, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4402 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
nesį pirmą šeštadienio 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. Titkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mfinuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

<


