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Ir Anglija nebe- 
nusileisianti

Francija sutiktų pa
naikinti skolas

Grūmoja paimti kasyklas

Ispanai Morokoje nuveikiami
Anglija irgi nenusileisianti
Laukia Francijos atsakymo ir 

svarsto sekamą žingsnį. 
Trauktis atjęat nebegalinti ir 
nenorinti.

LONDONAS, rugp. 19. — 
Besiartinant laikui gavimo 
Francijos atsakymo, jaučia
mas yra pesimizmas anglų ra
teliuose. Francijos atsakymas 
bus gautas veikiausia pirma
dieny ir kaip rodo žinios, nors 
tas atsakymas bus mandagus, 
jis absoliučiai niekame nenu
sileis Anglijai.

Politikai dabar pradeda kal
bėti apie sekamą žingsnį, nes 
visi pripažįsta, kad Anglija nu
ėjo tie toli, kad ji atsitraukti 
jau nebegali, o ir noro neturi 
trauktis atgal. Veikiausia se
kamu žingsniu bus cirkuliori- 
nis laiškas talkininkams ir ne- 
utralinėms šalims, kviečiantis 
jas kooperuoti ištyrime Vokie
tijos turtų. Tikimąsi, kad 
Francija ir galbūt Belgija ig
noruos pakvietimą, bet tyrinė
jimai vistiek įvyks ir tada 
Anglija elgsis sulig komisijos 
raportu.

Kokis dar po to bus pada
igas žingsnis, politikai ne
svarsto. Kalbama, kad Angli
ja gali, Vokietijai sutinkant, 
kad apsaugojus savo interesus, 
užimti Vokietijos uostus ir pa
ti rinktis muitus iki Anglijos 
dalis kontribucijos nebus at
gauta.

Belgai bando sulaikyti 
Francijos atsakymu

Bet Po i n care priešinasi ko
kiam nors atidėliojimui.

PARYŽIUS, rugpiučio 19. — 
Belgijos kabinetas paprašė 
premierą Poincare atidėti pa
siuntimą Francijos atsakymo 
Anglijai iki antradienio, kad 
davus Belgijos valdžiai dau-

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

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

giau laiko bandymams išgelbė
ti talkininkų sąjungą. Premie- 
ras Poincare įsakė ambasado
riui pareikalauti tuojaus su
grąžinti Francijos atsakymą 
Paryžiun, kad jį galima butų 
tuojaus pasiųsti Londonan.

Oficialiuos žinios iš Briuse
lio rodo, kad Belgija sutinka 
daug daugiau nusielisti Angli
jai, negu Francija, ypač kad 
Belgija nėra skolinga nė Ang
lijai, nė Amerikai, kadangi jos 
skolos yra padengtos kontri
bucijomis.
Francija sutinka panaikinti 

skolas, jeigu —
Francija esanti prisirengus 

panaikinti visas karo skolas, 
kurias jai yra skolingos Itali
ja, Belgija, Serbija ir Rumu
nija, sumoje 7,000,000,000 
frankų ir Rusijos karo skolas 
sumoje 30,000,000,000 frankų, 
jei bus padaryta abelna sutar
tis, sumažinanti Francijos sko
las Anglijai ir Jungt. Valsti
joms.

Rusijos caro skolos, taipjau 
franeuzų nuostoliai dėl kon
fiskavimo jų turtų Rusijoje, 

nebūtų panaikinti. Tai irgi 
siekia apie 30,000,(XX),000 fran
kų.

Francija atnaujinsianti de
rybas su Jungt. Valstijomis 
dėl atmokėjimo skolų.

Francija ketinanti panaikin
ti mažėjų valstybių skolas net 
jeigu Anglija ir Jungt. Valsti
jos ir nesutiktų sumažinti 
Francijos skolų, nes vilties at
gauti skolas iš mažųjų valsty
bių veik nėra, o panaikinimu 
skolų butų įgytas tų šalių 
prielankumai.

Prailgina uždarymą mbežiy
Ruhr rubežiai bus uždaryti iki 

nigs. 16 d.

COBLENZ, rugp. 19. — Tal
kininkų Pareinio komisija nu
tarė laikyti rube.žių tarp oku
puotos ir neokupuotos Vokie
tijos uždarytą iki rugsėjo 16 
(L įtubežiai turėjo atsidaryti 
pereitą ketvirtadienį, bet ko
misija prailgino uždarymą ru- 
bežiaus dar vienam mėnesiui 
neva dėl sabotažo ir kad neįsi- 
leidus iš Vokietijos agitato
rių.

Iškels dirbtuvę, kad sulaužius 
streiką.

ST. LOUIS, rugp. 19. — 
Cherter Knitting Co., Collins- 
ville, Ilk, kurios darbininkai 
streikuoja nuo liepos 30 d. už 
pakėlimą algos, skelbia, kad 
ji iškels savo dirbtuvę į White- 
hall, BĮ., kad tuo sulaužius 
streiką. Streikuoja 350 darbi
ninkų, jų tarpe 300 moterų, 
reikalaudami pakelti algą 25 
nuoš. Visi streikieriai yra or
ganizuoti.

Grūmoja paimti kasyklas
Jei kiltų antracito angliakasių 

streikas.

WASHINGTON, rugpiučio 
19. — Autoritetingai pareikš
ta, kad jei kils antracito (kie
tųjų augliu) angliakasių strei
kas, tai vistiek produkcija tų 
anglių šią žiemą neapsistotų, 
nes valdžia paimtų kasyklas ir 
jas operuotų.

Prezidentas jCoolidge esąs 
nusisprendęs, kad kasyklos ne
turi užsidaryti. Jeigu jo da
bartinės galios nebus užtekti
nos paėmimui kasyklų, tai jis 
sušauks specialinį kongreso 
posėdį.

Ispanams karas Morokkoje 
nevyksta

Viename mūšyje neteko 140 
kareiviu. Centras traukiasi.

MADRIDAS, rugpiučio 19 — 
Privatinėmis žiniomis iš Mad
rido, smarkus mušis Morok- 
koje įvyko ties Tifermin, ku
riame ispanai neteko 1 10 ka
reivių. Persišaudimas tęsiasi 
visame mūšio fronte/

Karo ministerio pagelbinin- 
kas paskelbė, kad smarkus 
mūšiai siaučia Morokkoje. De
šinysis ir kairysis ispanų spar
nai .laikosi savo pozicijose, 
bet centras pamaži traukiasi. 
Maurai yra gerai apsiginklavę 
ir karvedžiai abejoja ar ispa
nai įstengs atsilaikyti, nes jų 
pozicijos yra labai blogos.

Sužeistieji ispanių Kareiviai, 
yra gabenami į'Mcrilla ir jais 
užpildytos visos ligoninės. Į 
karo lauką pasiųsta dar kelis 
ispanų pulkus.

'Riaušės Ruhr distrikte
DUSSELDORF, rugp. 19.- 

Policija vakar bandė išvaiky
ti darbininkų demonstraciją 
prieš pragyvenimo brangumą. 
Ištiko susirėmimas, kuriame 3 
policistai liko užmušti ir 8 su
žeisti. Policija iš Reckling- 
hausen atsteigė tvarką.

Trys žmonės liko užmušti ir 
8 sužeisti Hoerde vakar laike 
susirėmimo tarp komunistų ir 
policijos. Komuinlistai surengė 
gatvėje susirinkimą, parody
dami policijai suklastuotą ne
va franeuzų leidimą ‘ laikyti 
susirinkimą.

SENAS ŽMOGUS TURI JAUNAS IDĖJAS.

Pilnas gyvumo Jack Cores iš Boston, Mass., pradėjo stumti 
šį vežimėlį “April fools” dienoje, 1919 metuose, kad iškurnėjus 
$50,000 laižybas. Iki šiai dienai jisai perėjo 47 valstijos. Jisai 
suvartojo 7 ratus, 28 ašis ir tiek porų čebatų.

38 žmonės žuvo potviny 
Lenkijoje

BERLINAS, rugp. 19. — 
Gautomis čia šiandie žiniomis, 
38 žmonės prigėrė potviny 
Ploce, 60 m. nuo Varšavos, ka
da po smarkios audros Visla 
patvino ir išsiliejo iš krantų.

Daug žmoniy žuvo vėtroje 
Chinijoje

Daug laivų paskendo ir biznis 
apsistojo Hongkonge, kur 
siautė negirdėto smarkumo 
vėtra.

TIONGlKONG, rugp. 19. — 
šiandie čia siautė nepaprastai 
smarki vėtra, kuri pridarė bai
sių nuostolių. Taipjau gal ir 
daug žmonių žuvo. Visas biz
nis mieste ir susisiekimas uos
te užsidarė ir miestas bando 
atsikosti iš po griuvėsių. Kiek 
žinoma, mažiausia trys anglų 
laivai, jų tarpo ir submarina, 
paskendo uoste, neskaitant 
daugybės paskendusių kitų lai
vų. Vėjas putė negirdėtu 130 
m. į vai. smarkumu; sakoma, 
kad tai yra pasaulinis rekor
das.

Šeši žmonės užmušti
CHICAGO. — Pereitą šešta

dienį automobiliai užmušė tris 
vaikus ir vieną vyrą. Be to tą 
pačią dieną pasimirė nuo Žaiz
dų vienas vaikas ir viena mo
teris. Tokiu bodu iki tai die
nai šiemet Chicagoje nuo au
tomobilių žuvo 418 žmonių, 
neskaitant tukstaučių sužeistų 
žmonių.

Anglijos unijos vienijasi
Geležinkeliečiai veiks Išvien su; 

transporto darbininkais.

IjONDONAS, rugp. 19. — 
Bendrame susirinkime Angli
jos transporto ir paprastų dar
bininkų w linijos ir geležinkelie
čių unijos vienbalsiai liko už- 
girta padarytoji tarp unijų 
bendro veikimo sutartis. Dan- 
bininkai triukšmingai sveikino 
vieno žymaus geležinkeliečio 
pareiškimą, kad šis susirinki
mas yra galutinas žingsnis 
prie abiejų unijų susivieniji
mo į vieną didelę transporto 
darbininkų uniją.

Chicagoje tik 28 nuoš. 
amerikiečiy

Prie jų priskaitoma ir negrus. 
Iš svetimtaučių daugiausia 
yra lenkų.

CHICAGO. — Chicagos pre
kybos kamera apskaito, kad 
Chicagoje yra tik 28 nuoš. gry
nų amerikiečių, t. y. tokių, 'ku
rių ir tėvai yra Amerikoje gi
mę. Viso tokių amerikiečių yra 
752,329, įskaitant ir negrus. 
Jeigu negrus atmesti, tai bal
tieji amerikiečiai sudarys ma
žiau negu 25 nuoš. visų gyven
tojų. Negrų Chicagoje yra 
109,458.

Svetimtaučių Chicagoje yra 
1,947,376^-priskaitant prie sve
timtaučių čia >ųmusius, bet iš 
ateivių tėvų, žmones. Daugiau
sia svetimtaučių \yra lenkų — 
319,644. Po jų dėka vokiečiai 
ir rusai (turbūt priskaitant 
prie rusų visus išeivius įš, Ru
sijos, kaip žydus, lietuvius,^lat
vius ir t. t., nes tikrų rusų 
skaičius Chicagoje nėra jau 
taip didelis).

Trys darbininkai užmušti
CHICAGO. — General Ref- 

ractory Co., Rochdale, netoli 
Joliet, plytų krosnis sugriuvo 
ir užbėrė plytomis keturius 
darbininkus. Trys darbininkai 
li'kp ant vietos užmušti, o ket
virtą ištraukta sunkiai sužeis
tą. Tarp išmuštųjų yra ir 
Paul Zemls (lietuvis?).

<?-■'- ... ...... ■

Nauja Francijos sutartis su 
Cecho Slovakija

PARYŽIUS, rugp. 19.— Va
kar čia pasirašyta naują pre
kybos sutartį tarp Francijos 
ir Cecho Slovakijos, kuri už
ima vietą 1920 m. sutarties. 
Sutartis teikia abipusių kon
cesijų ir taiko užmezgimą ar
timesnių prekybos ryšių tarp 
tų dviejų šalių.

Nuteisė StajnbulLnsklo 
ministerį.

SOFIJA, rugp. 19. — Buvęs 
Stambulinskio kabinete agri
kultūros ministeris Obbov li
ko nuteistas 15 metų kalėji- 
man ir 20 metų atėmimui pi
lietinių teisių* Bet jo teisme 
nebuvo, kadangi jis pradžioj 
sukilimo pabėgi) užsienin ir 
dabar gyvena Pragoję ir į Bul
gariją grįšti visai nemano.

Moteris nudūrė moterį.

ftVALL LAKE, la., rugp. — 
19. — Dvi moterys, Anna 
Mack ir Rosa Ash, abi 27 m. 
amžiaus, susitiko gatvėje ir 
pradėjo bartis. Barnis užsibai
gė tuo, kad Mack išsitraukė il
gą peilį ir ant vietos nudurė 
Rožę Ash, peiliui perėjus per 
širdį. ‘

OOLUMBUS, Ind., rugpjū
čio 19. -— ^Marietta Porter va
žiavo automobiliu. Sale jos sė
dėjęs John Houston skaitė jai 
poezija^. Mergina taip įsiklau
sė į poezijas, kad užmiršo apie 
automobilių ir įvažiavo į grio
vį. Abu liko sužeisti.

MADISON, Wis., rugpiučio 
19. — Wi$consin Gas and Ele
ctric Co. savu noru bis-
kutį nupigino gasą Racine, 
Kenosha, Cudahy ir South 
Milwaukec miestuose; • ,, ». v

Iš Shane rubsiuviy streiko, Uždraus organizuoti mote
ry ruby siuvėjusCHICAGO. — Vieną dieną 

pereitą savaitę C. B. Shane 
Co., 325 W. Madison St., strei
kuojantys ru'hsiuviai laikė net 
du susirinkimu. To reikalavo 
patys streikieriai. Jųjų ūpas 
ypas yra labai geras ir jis nė 
kiek nenuvargo tęsdami strei
ką per šešias savaites. Jie lai
kosi didelės vienybės.

Tik į streiklaužius jie žiuri 
nepalankiai. Streikieriai dide
lėj daugumoj yra lietuviai ii’ 
jiems labai nesmagu, kad ir 
streiklaužiais daugumoj irgi 
yra lietuviai, kartais dagi 'seni 
pažįstami. Jiems labai ne
smagu, kad taip lietuviai daro 
ir kad lietuviai bando laužyti 
lietuvių streiką.

Bet streikieriai delei strei
klaužių nenusimena. Jie žino, 
kad kompanija anksčiaus ar 
vėliau turės išpildyti teisingus 
darbininkų reikalavimus ir 
ir tada streiklaužiai atsidurs 
gatvėje, visų niekinami ir že
minami, netekę vietos pado
rių žmonių draugijoje.

Tik bloga tai, kad streiklau
žiai atsiveda streiklaužiauti 
visą savo šeiminę, net ir vai
kus. I ką tie vaikai užaugs, 
jei tėvai jau dabar mokina 
juos streiklaužiauti? Iš tokių 
vaikų nė patys tėvai neturės 
džiaugsmo ir naudos.

Kompanija vis dar bando 
laikytis prieš streikieriuš pa- 
gelba streiklaužių, nors tas 
jai labai brangiai kainuoja. 
Štai sužinota, kad dėl streik
laužių nespėjimo dirbti, pelės 
sukandžiojo daug audmenų. 
Juokdariai dabar įsako, kad ir 
pelėms kompanija turės išim
ti injunetioną.

Pereitą savaitę areštų buvo 
mažai. Turbūt kompanija įsi
tikino, kad ji tuo streiko ne
sulaužys, tik dar labiau sus
tiprins darbininkų pasirįžimą 
streikuoti ir streiką laimėti.

Strelikieidų ^susirinkimai 
laikomi yra kasdien. Apie vi
durį šios savaitės vieną dieną 
bus laikomi net du susirinki
mai. Tame susirinkime bus ir 
kalbėtojų. Diena to susirinki
mo bus paskelbta _ “Naujieno
se”. —Toks kaip kriaučius.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

L

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt.

Chicagolll.

ssssscaA

Dar kelios firmos reikalauja 
injunetiono, kurį teisėjas su
tinka išduoti.

CHICAGO. — Prašant Frau* 
cine Frock Co., ir kitoms de
vynioms moterų rūbų fir
moms te)’sėjas Tornison suti
ko išduoti injunetioną prieš 
narius International Ladies 
Garment Workers unijos, 
draudžiantį tai unijai ir. jos 
nariams organizuoti tų firmų 
darbininkus ir darbininkes. 
Tečiaus firmų advokatai ne
įstengė susitaikinti apie in- 
junctionO tekstą ir teisėjas 
atidėjo injunetiono išdavimą 
iki pirmadienio.

12 žmoniy žuvo bažnyčioj
MADRIDAS, rugpiučio. 19. 

— Miestely Navarre Donda 
apie 100 žmonių užsilipo ant 
bažnyčios stogo kąd pama
čius kautynes su buliais. Sto
gas neišlaikė ir įgriuvo. Ikišiol 
iš po griuvėsių išimta 12 lavo
nų. 30 žmonių sunkiai sužeis
ta ir apie 40 kiek lengviau.

Tveria bendrą kepyklą
BERLINAS, rugpiučio 19. 

— Apie 4,(XX) duonkepių Berli- 
ne, ekonomijos tikslais ir kad 
sutupius anglis, organizuoja 
vieną didelę bendrą duonkepy- 
klą. Socialistai ragina valdžią 
įsteigti pardavimo monopolių 
tabako, alkoholio ir dektukų. 
Vėliaus tas monopolis galėtų 
būti paverstas į didelę valsty
bės kooperatyvę organizaciją.

ŠIANDIE i— giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:02 valandą, lei
džiasi 7:45 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 12:30 valandą nakty.
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Kas Dedas Lietuvoj
AR NEPANAŠUS Į JĖZŲ?

Lietuvos eksportas
• ir importas

Kaunb laikraščių paskelbto
mis statistikos žiniomis, Lie
tuvos exporto ir importo ba
lansas už š. m. gegužės mėn. 
buvo toks:

Išvežta prekių už L 13,540,233.— 
įvežta prekių už L 13,912,661 — 

Balansas, minus L 872,428 —
Iš išvežamųjų prekių pirmų 

vietų užėmė miško medžiaga, 
kurios išgabenta užsienin už 
L 5,259,691, o antrų vietų — 
kiaušiniai, už L 2,569,095. 
Sėmenų i,gabenta už 1^276,266 
Linų pluoštų už... Ll,128,04.3 
Maisto produktų už 3,945,455 
Gyvulių ir paukščių už 873,560 
Gyvulių produktų už 846,315

Iš įgabenamųjų prekių pir
mų vietų užėmė manufactura 
(audiniai, verpalai etc.), ku
riai išleista L4,543,180. Žemės 
ūkio ir įvairioms darbo maši
noms išleista L2,345,596.

Iš Vilniaus
“Rytų Lietuvos” byla.

Liepom 12 d. buvo nagrinė
jama taikos teisme tarp kitų 
ir “Rytų Lietuvos” redakto
riaus Teofiliaus Juodvalkio 
byla, už aprašymų išvardyto 
laikraščio 1922 m. gruodžio 
mėn. 5 dienos numery žiau
rių lenkų partizanų darbų, 
kur buvo nužudyta keturios 
nekaltos lietuvių aukos. Tas 
aprašymas teisme buvo per
skaitytas lenkų kalba. Apra 
šyme pridurta, kad tai esą 
vieno lenkų kariuomenės ofi- 
cierio vedamų pervilktų len
kų kareivių darbai. Šitas visas 
žinias lenkų teismas skaito ne
tikromis ir už jų skelbimą 
traukia redaktorių atsakomy
bėn. Kaltinamasis T. Juodval
kis teisinosi, kad jis nesąs tik
rasis redaktorius, jis nė moks
lo tokio neturįs, kad galėtų 
redaktoriau ti, esąs amatnin-

MADOS.

• NAUJIENOS Pattem Dept.
! 1789 S. Halsted St. Chicago, III.

Čia jdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No............

Mieros.......................... per krutinę

, (Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaht.) ,

No. 1667. Abi suknios sukirptos iŠ 
vieno modelio. Ypatingai pritinkan
čios pilnoms moterims ar mergaitėms, 
šilkas vienos spalvos, margas arba 
maišytis, labai tiktų ir vienai ir ant
rai sukniai.

Sukirptos mieros 36. 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

kas — stalius. Jis laikraščio 
nepasirašinėjęs, o tik pasira
šęs vienų kartų prašymų dcle- 
gaturai. Tų prašymų jam pri
rengę laikraščių administraci
joj, aiškindami, kad moky
tiems lietuviams vietos val
džia neduodanti pilietybės ir 
per tai jie negali savo vardu 
laikraščių leistu Kas laikraš- 
tin būdavę dedama, jis apie 
tai nieko nežinodavęs. Prašy
mų pasirašęs tik dėl to, kad 
už tai buvę prižadėta mokėti 
ir buvę mokama tam tikra al
ga.

Teismas p. Juodvalkio pasi
teisinimų nepriėmė ir palaike 
j| atsakomingu už laikraščio 
turinį. P. Juodvalkis nubaus
tas 100,000 lenkų, markių pa
baudos arba vienu mėnesiu 
kalėjimo; be to dar 10,000 
mrk. teismo Išlaidų. P. Juod
valkis pareiškė, duosiąs Ape
liacijų ir paprašė teismų iš
duoti jam tardymo protoko
lų ir teismo sprendimo nuo
rašus, (L. Ž.)

Nleko nepešė.

Liepos 11 d. vakarop po iš
tisos dienos tykojimo ketulri 
policijos agentai įsiveržė į lie
tuvių bendrabutį Vilniuj Fi
laretų gatvėj. Pirmiausia pri
kibo prie dviejų mokytojų, 
atvykusių Į kursus, kurie, tur
būt pasirodė jiems įtariami ti
pai ir pareikalavo asmens do
kumentų. Akyse jų buvo ma
tyt vilties spindulys, kad šis 
žygis nebus bergždžias. Bet 
apsiriko, mokytojai padavė 
jiems lenkų pasus, kurį laiką 
jie stovėjo be nuovokos, žval
gydamiesi, turbūt, nenorėjo 
tikėti savo akimis, kad lietu
viai turėtų pasus. Iš visų pu
sių apžiūrėję ir dar papriešta
ravę, kad, girdi, antspaudų 
maža, parašai neaiškus ant pa
sų, bet gavę atsakymą, kad tai 
ne nuo jų priguli, pasus su
grąžino ir išdūlino iš bendra
bučio nieko nepešę.

Daugelis paveikslų, ypač vokiškų, atvaizdina Jėzų Kristų ly
biai taip, kaip parodo) šis paveikslėlis. /

Klausimas ar Jėzus tikrai galėjo taip atrodyti. Daugelis 
manė ,jog toks Jėzaus vaizdinimas esąs perdaug vokiškas, tuo 
tarpų kada Jėzus buvęs žydas. f

Bet šis paveikslėlis nėra Jėzaus paveikslas. Tai yra tikra fo
tografija žydų agento Jėzaus Jošos čankino, kuris dabar Palesti
noje supirkinėja žydams žemę nuo arabų. Ar ne stebėtinas jo 
panašumas į Jėzų, bent į tokį, , kokiu jį atvaizdino daugelis ar
tistų. _ ‘

Klaipėdiečiu proklamacija
“Prūsų Lietuvių Balsas” pa

skelbia šitokią proklamaciją;
Klaipėdos krašto lietuviai, 

girdėkit!
Į jus, tautininkai, mes krei

piame savo žodį, štai klausy
kit.

Pačioje šių metų pradžioje 
mes šaukėme jus kovon prieš 
prispaudėjus. Sukilusios tautos 
pasiryžimu ir musų karžygių 
krauju tapo išvaduotas musų 
kraštas. Apturėjome didelį val
stybinį laimėjimą — Mažo
sios Lietuvos dalį — Klaipė
dos kraštą pavyko prijungti 
motinai — Lietuvai.

Mes visi sujudusiomis ir 
džiaugsmo perpildytomis širdi
mis šį įvykį sveikinome, lenk
dami savo galvas prieš tuos 
tautos didvyrius, kurie dei 
musų išvadavimo atsigulė ka
puose. Bet praėjo daugel mė
nesių, o jus dar guodžiatės. 
kad jūsų teisės, karžygių gy
vybėmis apmokėtos, dar ne
grąžintos, nes visas kraštas te
bėra, beveik, kaip pirm to; 
vokiškunio rūbais apvilktas. 
Dažnai jus nusiskundžiat, kad 
musų valdžia negana stipri
yra.

Brangųs broliai! Mums taip 
jau begalo gelia širdį, kad 
mus vaikai ir toliau yr vokie
tinami mokyklose, kad valdi
ninkai nesimoko ir ignoruoja 
musų kalbą ir mus pačius, c 
kunigai dar po senovei sten
giasi politikuoti svetimų vals
tybių naudai ir rinkti joms 
aukas. Taip, musų valdžios 
silpnumo ar nemokėjimo čio
nai yra.

Bet ne čia musų bėdų šalti
nis ir ne čia vien pagalba. Su- 
praskini ir atminkim, broliai, 
kad musų tautinių teisių įgy
vendinimas priklauso nuo 
mus pačių. Kaip kalinys pa- 
leistas iš apkalimo, negali bū
ti sotus vien džiaugsmu, bet 
turi greitai imtis sunkaus dar
bo, kad savo gyvastį išlaikius, 
taip mes nutraukę jungo pan
čius, turime kovoti ir toliau, 
jeib pilnais krašto šeiminin
kais tapus ir savo tautines tei
ses atgavus. Tikra kova prasi
deda tiktai dabar, kada ji yra 
atvira ir musų rankos lais
vos. Ta kova negali būti grei
tai pabaigta, ji amžius turi 
tęstis. Tas kas per ilgus šim
tus metų musų gyyybės prie
šų buvo sėjama, negalima iš
rauti iš karto.

Visam krašte tik ką užsi
baigė musų susirinkimų ir re
zoliucijų banga. Jus musų tau
tinių siekimų kelią žinot. To
dėl-naujon kovon, kovon už 
lietuvybę, mes šaukiame visus, 
kas. musų balsą girdi! Gyve
namo] i valanda, paties Aukš-

čiausiojo valia, mums duoda 
galimybes pasidaryti tos šven
tos kovos dalyviais. Todėl su- 
glauskime savo eiles arčiau 
prie vienas kito. Remkime sa
vo Vyriausį j į Komi tetą savo 
darbais bei patarimais. Seki
me kiekvieną priešo žingsnį ir 
veikiai duokime žinoti Cent
rui. Ten kur musų teisės min
domos yra, žinias dokumen
tais paremkime, protestuoki
me viešai ir nenusileidžiant 
iki galui reikalaukime musų 
skriaudas atitaisyti. Tik nei 
valandai neišsisklaidykim ir

dirbkime organizuotai ir iš
vien, nes vienybėje tiktai yra 
stiprybė. Tiktai taip elgdamies 
mes savo laimėjimą pasiek
sim ir .gausime lygių teisių, 
kurios dabar mums tiktai ant 
poperio yra.

Bet skaudžiai klystų tie mu
sų draugai, kurie ir išlaukinio 
pavojaus musų kraštui nema
tytų. Nepabaigiamos su San
tarve derybos liudija, kad am
žinieji ir pikčiausi musų prie
šai lenkai nenustoja tiesti sa
vo plėšikiškų nagų Į musų 
uostą Ir į Nemuną. Per Klai
pėdą ir musų žilą Vilnių, jie 
vis dar nori visą Lietuvą už
grobti. Todėl budėti mes ne
privalome nei valandai nusto
ti. O bjauriam lenkiškam 
gobšumui atisikartojant ituirfim 
pasakyti — šalin perilgi pirš
tai! Jokios pastangos nepadės 
jums čia įsigyventi! Mes visi 
kaip vienas vėl kovosim ir 
grobikams nei vienos pėdos 
čia neužleisim. Lai sužino pa
saulio didžiūnai, kad per su
kilimą pareikšta musų valia 
nepasikeitė nei ‘ maž, nes ji 
neperlaužiama yra» ir iki ga
lui pasiliks tokia.

Bet to dar negana. Kad sa
vo šalį gynus, reikia būt gy
nėjais. O neinant kareiviauti, 
gimtosios šalies gynėjais mes 
galime pastoti tik spiesdamies 
po garbinga Lietuvos Šaulių 
Sąjungos vėliava. Kas yra šau
liai juk žinome visi. Tai tie, 
kurie daugel kartų Lietuvos 
gyvybės pavojaus valandoj pa
dėjo jai. Juk jų krauju yra 
palaistyta ir šio krašto žemė. 
Tad musų kelias vienas — į 
šaulių būrius! Ne tik kas šau
tuvą nešioti gali, bet visi, vi
si kam dar išliko krašto lie
tuviška širdis. Visi užpildykit 
šaulių eiles. Kai kurie musų 
draugai jau tai padarė. Belie-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigo Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
18135 B. Razma 
18137 A. Slepetis
18138 J* Bankas
18145 O. Sakalauskienė
18048 J. Burusui 
18150 A. Bitienė 
18153 M. Dairguža
18160 J. Petrilai
18161 Br. Kareivienė
18169 O. Spakauskienė
18170 K. Ragauskui 
18175 L. Prancketiui

*18178 J. Madamui
18180 M. Ba'lčiuniųi 
18185 E. Nagroskiui 
18189 B. Jakubauskis 
18194 A. Lepeikai 
18200 O. Apolskienei 
51718 M. Staukauskui, 
51721 A. Skruzdis 
51738 A. Nutautui 
51741 S. Svirušienei 
51748 F. Navickaitei 
51752 E. Beržinienei
51756 J. Abelkiui
51757 A. Dantui
51758 M. Petrauskui 
51762 K. Jočius 
51765 J. Malioriui 
51668 L. Zubrickis
51767 J. Vizgirdas
51768 L. Varašiunienei 
57771 J. šetikus 
51773 P. Gedvilui 
51775 D. Juokubaitiui 
75349 O. Rekašienė
75352 P. MonstviloVa
75353 A. Tamošaičiui
75354 J. Paulauskienei
85360 Pr. Gaisrys e
85361 M. Gaisrienei 
85352 A. Juodvąlkiutė 
85.364 M. Bablauskui 
85465 M. Makaųskiutei 
85367 . Stogienei 
85871 K. Plučienei 
95322 B. Tamošauskienei 
95334 St. Ignatavikaitei

95339 J. Sakalui
95341 Felicijai Boreika
95280 D. šalenei
85353 V. Rupeikaitei
75358 V. Antanavičienei
75357 O. Saputaitei
51797 R. Linkevičienei
51791 J. Jonikui
51786 T. Stonis
51764 A. Miežiniui
51763 B. Klirbui
18302 J. Maseliui
18285 R. Vasilienei
18282 O. Kaslauskienei
18281 A. Brokevicze
18279 J. Masilioniui
18272 I. Dašnevičiui
18271 V. Danilevičiui
18269 O. Naujokaitei
18266 M. Simanavičienei
18264 M. Pinkauskienė
18262 A. Kereišai
18260 J. Juozapavičiui
18252 J. Sturm
18245 M. Gustaičiutei
18244 J. Kišiui
18242 J. Laurinavičiui
18238 A. Juozapavičaitei
18237 Y. Stulginskui
18235 J. Dadurkevičiui
18230 J. Žaliui
18229 J. Vaišvilai
18219 M. Pridotkutei
18278 P. Laščius
18215 I. Mikeliui
18212 St. Vasiliauskui
18209 St. Krivickui
18207 B. Petraičiui
18201 J. Mikalauskui
18184 T. Bašiui
18183 A. Venskutonaitė
18168, M. Jekelinei
18166 J. Kuiučiui
18157 P. Baltrukienui
18155 M. Kačenauskui 
18148 St. Krutiliui
18144 A. Girčiui
18139 K. Krezeckauskui 

Kvitai su paėmėjo parašais ranflasf .
“Naujienų” ofise. \

ka tik kitiems pasekti jų pė
domis.

Sentėvių krauju, jų dulkė
mis ir prakaitu per ilgus am
žius persisunkus musų žemė 
turi nusikratyti* svetimųjų Są
šlavų. Didžiojo Vytauto ir ku
nigaikščio šeirdiĮk'io laikų už
silikusi pas jus karžygių drą
sa, turi apginti šitą kraštą ir 
visą Lietuvą nuo užgrobikų. 
Laimėjimas gi musų pusėj bus, 
nes mes kovojam už teisybę ir 
pats Viešpats Dievas su mu
mis.

Valio, tad suvienytoji Lie
tuva ir jos gynėjai, jų atlikti 
ir busimieji žygiai!

Valio musų skaisti ateitis!
Vyriausiojo Mažosios Lietu

vos Gelbėjimo Komiteto var
du: Pirmininkas Martynas 
Jankus, Lietuvos Šaulių Są
jungos atstovas Klaip. kraštui 
ir Centro Valdybos narys A. 
Marcinkevičius, Komiteto na
rys ir reikalų vedėjas ir sky
riaus vadas Klaipėdos šau
liams Jurgis Bruvelaitis.

Klaipėdoje, 1923 m. liepos 
mėn. 20 <į. ,;

Liet. Tautos Katalikę
BAŽNYČIA

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

Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

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

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

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

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

p.m.

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų, < 
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

{ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street 

-------- *

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

JEI saules Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiuriji- 
mo. ašarų bėgimą ir galvos skau- 
dšjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akĮs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snes šviesos pagamina mirfcsi- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatv<*

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

— III I

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITtS 
I\* UfrS. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS. f

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant ijnigus ir 
Parduodam Laivakirtes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v, kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canaį 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.

............................1,1 ' 1 ■

Tel. Dearbom 90^,7 y ’’

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
b-H

M— ■■ ■ III ——H ■ 1 ■   ■ ■■ ■—■■■.. ■ *»

y. W. RUTKAUSKAS'
Advokatas

29 So. La S’alle St. Room 530
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
■i. • Tel. Yards 4681

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago, 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.
........................... ... ■ - Z

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

Tai. Lafayetta 4228
Phvnbing, Heattaf 

Kaipo lietuvi*, lietuviam* vinute* 
patarnauju fcuogeriaaalal

M. Yoška,
8228 W. 88th 8t„ Chicage. HL

LIEPOS
DRABUŽIO i 
PATUSTINIMū . 
IŠPARDAVIMAS ,J

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

Viskas yra paaukuota dėl umau« iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.0f
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.56 h 
$47.50. Dabar............... ........  $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 to 
$27.50. Dabar ........................  $18.M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 it 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Sti 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vak^rj 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po pi«U
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12 valandų darbo die- 
iš 155,000 
kietosios 
tik

off” sistema žymiai sustiprin
tų uniją, linija lengviau kon
troliuotų narius, jos išlaidos 
žymiai sumažėtų, atliktų dau
giau pinigų, kuriuos, rasi, ga
lima butų suvartoti organizavi
mui darbininkų tų kasyklų, 
kurios iki šiam laikui pasilie
ka neorganizuotos. šitokios 
padėties, malonia, samdytojai 
ir bijosi labiausia. Todėl tai 
jie rodo noro greičiau dar sy
kį iššaukti angliakasius ko
von, negu pripažinti jų reika
lavimus.

Anglių kasyklų kompanijų 
nenoras pripažinti angliaka
sių darbininkų uniją ir įvesti 
“check off’’ sistemą liudija, 
kad “open shop” vajus Ame
rikoj dar toli gražu nėra pasi
baigęs. Samdytojų atakos tiek 
anglies, tiek kitose pramonės 
šakose šiuo laiku rodosi apri
musios. Ąc^u |laik|inajam pra
monės sukritimui samdytojai 
liovėsi 
unijas.
vengti, kur galima, unijų kon
trolės arba neduoti unijoms 
galimybės sustiprinti savų po
zicijų, liudija, kad “open sho- 
picriai” atnaujins puolimus 
darbininkų unijų, kaip tik pa
sireikš šiek-tiek žymiau ne
darbas. (“Darbas”)

pavyzdžių is- 
per šimtmečius pri- 
žmonių einačių prie 

gyvenimo su aukštais 
ir su garbingais idea-

puoli nėję darbininkų 
Bet jų pastangos iš-

Ji 
ir 

esu persi t ik-

Lietuva tuo- 
savo armiją,

a Į) i e 
die- 
dar-

Angliakasių ir 
Samdytojų
Derybos (

C.alinm laukti, kad kietosios 
anglies kasėjai — apie 155,000 
žmonių — sustreikuos 1 dieną 
rugsėjo, šių metų. Derybos, 
kurias vedė unijos atstovai 'su 
kompanijų atstovais nutru
ko.

Unijos atstovai pareikalavo, 
kad samdytojai (kompanijos) 
pripažintų angliakasių uniją— 
United Workers of America— 
ir prisiimtų vadinamą “check 
off” sistemą. Samdytojų at
stovai atsisakė. Tai ir buvo 
svarbiausioji ylerybų (pailgimo 
priežastis.

Unijos atstovai buvo išsta
tę samdytojams viso labo vie
nuolika reikalavimų. Tarpe 
kita ko, jie reikalavo panaiki
nimo
uos. Nors, tiesa, 
darbininkų, užimtų 
anglies pramonėj, 
3,000 dirba po 12 valandų 
noj, ilga dvylikos valandų 
bo diena yra priežastimi
maus nepasitenkinimo anglia
kasių tarpe. Samdytojai rodė 
noro panaikinti 12 vai. darbe 
dieną. Rasi butų buvę galime 
atsiekti sutarties (kai kuriab 
kitais punktais. Angliuką 
siams darbininkams betgi pil 
nas pripažinimas jų unijos ii 
įvedimas ‘“check off” siste 
mos rodėsi pamatiniu, svar
biausiu reikalavimu. Ir ka
dangi samdytojai atsisakė pri
pažinti jiems šį reikalavimą 
tai darbininkų atstovai pareiš
kė, kad jie nemato galimybės 
tęsti dervbas toliau.

Kodėl pripažjjjųnas Uunijos 
ir “check oft?* f 
taip svarbu darbininktos ir 
kodėl samdytojai 
ši ugi šiem dviem 
mani?

Unijos pripažinimas reiškia 
darbininkams tai, kad kieto
sios anglies kasimo pramonėj, 
sulyg pačia sutartimi, visi dar 
bininkai turėtų priklausyti Į kultūros 
unijai. Darbininkų atstovai, be-Į kalbant, 
to, nurodo, kad pildydami pa-|tiek yra 
darytų su samdytojais sutar
ties dėsnių jie turi kontroliuo
ti visus darbininkus, dirban
čius kasyklose ir prie kasyklų, | gu kreiptis su 
kurios 
su unija.

Kai dėl “check off” 
mos, tai ji angliakasiij 
yra ne mažiau svarbi, 
pats unijos pripažinimas.

Apgynyma Lietuvos 
nuo šmeižtu

George R. Montgomery laiškas 
‘The Now York World” redak
toriui dėl Miss Clare Sheridan 
insinuacijų apie Lietuvą.

WASIfINGTON, D. C., lie
pos 31, 1923, (L.I.B.). ‘‘The

aęs keletą Clare Sheridan 
straipsnių, kurie buvo tos ang
lų rašytojos siunčiami “The 
Manchester Guardian” apie 
t.ietuvą. Tie straipsniai yra 
parašyti Vienpusiškai, (tenden
cingai. Daugelis taktų iškrai
pyta, kiti specialiai parinkta, 
kad sudaryti apie Lietuvą opi
niją, kad lietuvių tauta yra vie
na iš stovinčių žemiausiame 

laipsnyje. Trumpai 
Sheridan straipsniai 
žeminanti Lietuvą ir 

skleidžianti klaidingą nuomo
nę apie lietuvių tautą, kad net 
žinomas Pilėnas rado reikalin- 

atviru laišku į 
yra padariusios sutarti] to paties “World” redakciją ir 

Sheridan straipsnius užginti.
Dr. George R. Montgomery, 

buvęs attachė prie Suvienytų 
Valstybių Ambasados Konstan- 

Pcr I tinopolyje, dabar Baltic Ame-

prie- 
reikalavi-

siste- 
unijai

rėdavo keblumų su kelek tavi-Į rektorius, pats aplankęs šįmet 
mu duoklių unijai iš narių. | Lietuvą ir susipažinęs su jos 
Kad iškok ktavus narių duok-1 padėtimi, yra rmsjnntęA -‘The 
les unijai, kai kuriems loka-iNeftv York World” tokį atsa
inius arba vietinėms unijoms I kymą į Ciane Sheridan straips- 
neretai prisieidavo paskelbti 1 nius:
kiekvieno menesio pradžioj] Liepos 27, 1923.
streikai. Bet irtai kartais ne-1 “World” Redaktoriau;—
kažin kaip gelbėdavo, ir dalis Į Nebūtų reikalo į Clare She- 
narių išvengdavo mokėjimo] ridan iš Karaliaučiaus rašytus 
duoklių ir tuo budu uni jos pa-1 straipsnius atsakyti — jeigu ( 
laikymo naštą sukraudavo ant | Lietuvos Respublika nebūtų 
kitų darbininkų pečių. Jeigu [kovoje palaikymui savo nepri- 

įvesta “check off” siste-1 gulmybės. Šioje gi aplinkybė- 
jeigu, reiškia, samdyto-| je reikalinga yra atkreipti ju- 
išskaitytų iš darbininkų Į sų skaitytojų domę į tikrąją 

mokestis [Lietuvos padėtį. j
kai jie išmoka algas,

turtus, negu Lietuva, o vienok 
Lietuva netik subalansavo sa
vo biudžetą, bet dar jos paja
mos viršija išlaidas.

Šie rezultatai pasiekti neat- 
sižvedlgiant tos 80,000 vyrų ar
mijos, apie kurios didumą p-lė 
Sheridan tiek skundžiasi. Ji 
kaltina šalį kaipo norinčią ka- 
i’o vien dėlto, kad jos armija, 
sulyginant su 2,000,000 gyven
tojų, yra perdidele. Bet gi ki
toje vietoje ji kalba apie neiš
vengiamumą karo tarp Lietu
vos ir Lenkijos, “kuri stengia
si atimti iš Lietuvos nekuriuos 
Lietuvos rytinius apskričius”, 
kaip jau yra atėmusi istorinę 
ir teisėtą sostinę Vilnių, 
klausia: “Ar bus karas? 
pati atsako:” Aš 
rinusi, kad bus”.

Tiesą pasakius, 
jau sumažintų
bet jos geografine padėtis yra 
tokia, kad pavojai iš Rusų, 
Lenkų ir Vokiečių pusių verčia 
ją laikyti armiją užsitiikrini- 
niui neprigulmybes.

P-lė Sheridan kaltina lietu
viui už įsigijimą Klaipėdos, 
užmiršdama, kad Klaipėdos 
klausimas buvo ne tarp Lietu
vos ir Vokietijos, bet tarpe Lie
tuvos, kuriai Klaipėda yra vie
nintelis uostas, ir tarp Lenki
jos irv Prancūzijos, kurios su
sijungę. nori kontroliuoti šį 
strateginį punktą; — gi p-lė 
Sheridan, atrodo, nemylinti 
tiek pat Lenkijos ir Prancūzi
jos, kaip ji nemylinti Lietuvos.

Tiesa, kad Klaipėdos mieste 
yra daugiau vokiečių negu lie
tuvių, bet Klaipėdos Kraštas 
neabejotinai lietuviškas. Spe
cialiai žinovai, kurie tyrinėjo 
Klaipėdos Krašto etnologiją 
birželio mėnesyje, 11)20 m., re- 
portuoja sekamai: “Klaipėdos 
Kraštas visuomet buvo lietu
viškas. Didžiuma gyventojų 
yra kilme ir kalba lietuviai. 
Faktas, kad Klaipėdos mieste 
vokiečių didžiuma,
teisinimas Jaikytti Ikriaštą po 
vokiečių va’džia; 
imant domėn, kad 
uostas yra Liętuvai 
į jūres išėjimas”.

Ar p-lė Sheridan
apie naują universitetą, kuris 
tik ką likosi įsteigtas Lietuvos 
sostinėje, Kaune?. Iš jos 

nematyti, kad ji

dan, dėl to negaliu aiškinti 
priežasčių, dėl ko mudviejų 
tame pat reikale patyrimai taip 
skirtingi. Aš drįstu neigti 
šiuos apie viešbučiuose patar
navimus nusiskundimus, nes 
dažnai pasitaiko, kad asmuo 
svetimame krašte mato tik tą, 
ko jis geidžia matyti; ir aš esu 
tikras, kad bet keleivis, atva
žiuojąs Lietuvon ir geidžiąs 
patirti faktus, jis suras vieną 
interesingiausių 
torijoje 
spaustų 
tautinio 
siekiais 
lais.

Amerika, kuri žiuri į Pran
cūziją su dėkingumu už jos 
draugingumą laike musų/ pa
čių kovos dėl nepriklausomy
bes, turi didelę progą pagelbėti 
Lietuvos pastangoms įsisteigi* 
ine pasekmingos valdžios. Tau
tinis susipratimas likosi išlai
kytas per daugelį priespaudos 
šimtmečių. Kalba yra arti
miausia iš gyvų kalbų origi
naliai Sanskritų kalbai. Ir pati 
p-lė Sheridan sako, jog: “Lie
tuva yra raktas į rytinę situa
ciją”. Butų labai bloga, jei 
daugelis amerikiečių butų , su 
klaidinti. dėl Lietuvos Respub
likos neatsargiais ir paviršuti
niais pastebėjimais apie tenai- 
tinę padėtį.

GEORGE. MONTGOMERY, 
Bailio American Society Eg- 
zekutyvis Direktorius.

!■*«■■■■■■■■■■■■■■■■

■ CUNARD:
AR MANOTE ATSIIMTI GL „ 

MINĖS I AMERIKA J 
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 

metą (si
Leisk’ musų raštinei Kaune g 

pagelbėti Jūsų giminėms išgau- g 
ti pasportus ir vizas ir tinkamai g 
juos prirengti į kelionę. g

Nereikia laukti dėl vietos, tu- n 
pintiems Cunard linijos laiva- ri 
kortes. Cunard laivas išplaukia m 
iš Europos kas kelintą dieną, m 
Cunard laivakortės yra geros ke- H 
lionei ant AQUITANIA, BE- *| 
RENGARIA ir MAURETANIA, ■ 
greičiausia jurų kelionė tarp ■ 
Lietuvos ir Amerikos. H

Del smulkesnių informacijų, H 
malonėkite susižinoti su musų ■ 
vietiniu agentu arba musų raš- ■ 
tinėje.
Cunard Line 

140 N. Dearborn
_ Street 

Chicago, III.

u

nėra pa-

ypat ingai

vienatinis

teiravosi

straipsnių
apie tai butų teiravusis. Vienok 
ten yra universitetas su 1500 
studentų ir universiteto kata
logas yra gaunamas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Angliška kal
ba universitete priimama kai
po antroji kalba statant prie
šakyje rusų, vokiečių, lenkų ir 
prancūzų. 6is faktas kaip tik 
imtų buvęs įdomus amerikio- 
čiams skaitytojams ir rasi 

iręs šimpa tiškesnes
į Lietuvos pirmyn-pažiūras 

žengą.
Sheridan kalba apie 
sostinę, Kauną, su 
nes miestas neturi

Lietuvos 
panieka, 
puikių trioi>esių. Jog čia kaip 
tik nereikėjo užmiršti pasaky
ti tiesą, kad Kaunas yra sos
tinė tiktai iš prievartos, nes 
Lietuvos tikroji sostinė, Vil
nius, likosi iš Lietuvos išplėš
ta per Lenkų ir Prancūzų in- 
trygas. Žmonės Kaune nesi
skubina statyti puikių triobe- 
sių, nes visuomet galima pro
ga pasikeisti padėčiai, jog Vil
nius grįš Lietuvai.

Iš jos straipsnių atrodo, kad 
p-lė Sheridan turi

taptų 
ma, 

jai 
duokles ir kitokias 
unijai, kai jie išmoka algas,I Ar P-lė Sheridan pažymėjo 
tokiame atsitikime palaikymas i lietuvių didvyriškumą, kuomet 
unijos, visos lėšos surištos su I jie tik nusikratę Rusų jungo 
unijos darbuote, gultų lygiai!stojo priešais Sovietus ir ki- 
unt visų unijos narių. I tus pasikėsintojus ir karės lau-

“Check off” sitema yra|ke laimėjo savo neprigulmybę? 
praktikuojama visoj minkšto
sios anglies pramonėj, t. y. to-1 tuviai sudarė postovę valiutą, 
se kasyklose, 
liuoja unija. "Check off” 
{(Tuos įvedimas nekaštuoja I vertėje, bet ji apie tai kalba su 
samdytojams dubiau lėšų. Ir [ypatinga pajuoka, buk tas pa- 
dabar jie išskaito iš darbiniu-Į stovumas priklausąs valstybi- 
kų algų įvairias išlaidas, kaip, | nio Lietuvos Banko Amerikos 
pavyzdžiui, išlaidas už s pro g- dolerių grobimui. Jog čion 
stančiąją medžiagą, kaikurių butų visai neprošalį palyginti 
darbininkų remias, mokestis| šis gudrus valstybės finansa-1 čmė .viršų Lietuvoje antisemi- 

už naudojamą namie anglį, vimas su finansų nupuolimu 
etc. Nieko ypatingai naujo Rumunijos, Čeko-Slovakijos ir 
“check off” sistema kasyklų lygiai su Italijos ir Prancuži- 
kompanijų praktikoj, reiškia, | jos. Tik patirkime kaip jų 
neįvestų. Bet samdytojai pinigai biržose šlubuoja. Vie- 
“check off’ sistemai yra grieŽ-Įnok nei viena Iš šių- šalių no
tai priešingi.

Priežastį to priešingumo ga-’buvo paliesta Lietuva; visos I tojų nemandagumo.

prieš Lietu - 
Ji pažymėjo faktą, kad lie-1 neapykantą dėl to, kad Lie- 

Kaune, yra 
kurias kontro-Įkad jų popieriniai pinigai čir-[daug žydų. Argi jau čia ne

šis-1 kuliuoja pasaulio nominaJėje | galima persitikrinti, kad žydus 
žemę dirbti privertimas nėra 
tai lietuvių galimas dalykas? 
Jog čion vertėtų Lietuviams 
duoti kredito už puikius san- 
tikius semitiškame klausime. 
Tolerancija ir teisybė iki šiol

tu vos sostinėje,

tiškame klausime.
Aš drįstu prieštarauti p-lės 

nusiskundimams dėl rvtiešbučių 
patarnavimo, nes aš pats per
eitu balandžio mėnesį buvau 
ten apsistojęs keletą dienų ir 

buvo karo tiek paliestos, klek | aš nepatyriau tokio patarnau- 
. Asmenį- 

Įima surasti tame, kad “check jos turi dedesnius gamtinius |niai aš nepažįstu p-lės ĮSheri-,f

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Fine for Lumbago?
Musterole drives pain away ano 

bfings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clennj white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Ofiso Telefonas TH? TJ A KR O A D Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madišon Street, kamb. 1202. Kampas State gatves.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENf
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 ąal» 
Ofisas su Dr. J. F. Van Pain#

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos lijyonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p<^< 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

4

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

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Reguliariai 
investina išmintingai

taupo ir

a

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

y-*

K&spar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000,00

Trisdešimts mėly Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai DaKtarai
Lietuvių Daktaru Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAšIUS 
3464 So. Hahted St.

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

Raddencfja, 8191 So. Uaion Avė.
Tel. Yards 1699 

.............................. ........... .. , >

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

Tel. Kenwood 5107 
K

Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:39 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytoj** ir Chirurgą* 

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

DR. G. K. KLIADGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
s*

k

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

25 E. Washi«gtMi
Valandas: nuo 10 Bd 12 lyto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansla Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKDL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

L

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždaryta*

DR. V. A. RIMKUS

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

X

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C, Z. VE2ELIS
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės 
CHICAGO, ILL.

C

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 StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ims
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574.
CHICAGO, ILL.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., i nau
ją vietą 8410 So. Halsted St.

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

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136 

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

Telefonais

Tel. Blvd. 3138
M. Wo1tkew!ch 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarimus moterim* 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 

t’kinue. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauju p r i e 
ir merginoms va! 
tui.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir
' Vaikų ligų.

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

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

Te(. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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 r 3335 So. " ‘ ‘ ~
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

icago.

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

Optometrht 
TeL Boulevard 6487 
4640 S. Ashland Avs 
Kampas 47-tos gat.

2-tos lubobe

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939 |
DR. S. A. BRENZA I

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

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, III. J

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Pranešu savo pacientams, kad at * 

sugrjžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savoj 

praktika, kaip ir pirmiau. ,5
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Editai P. Grigaiti!

nojimu. Kartais yra priima
ma rezoliucija, kuria einant 
statoma paklausimas kabi
neto nariui. Bet ta procedū
ra yra labai įkiri. Tai reiš

1789 South Halsted Street 
Chicago, UI. 

Telephone Rooaevalt 8600

kia, jog prie tikslo prisieina 
aplinkiniais keliais eiti. Ma

Subscription Ra tesi
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.09 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
orf Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonui Boosevelt 8500.

ža to. Į paklausimą kabine
to narys gali visai neatsa
kyti arba duoti nepatenki
nantį atsakymą.

I Jeigu butų praktikuojama 
interpeliacija, tai kabinetas 
'negalėtų elgtis kaip tinka
mas. Už kiekvieną savo dar
bą jis turėtų atsakyti. Tai 
vienas Amerikos politinės 
demokratijos nedateklių. ži
noma, jų yra kur kas dau
giau. Iš viso Amerikos poli
tinė demokratija toli gražu 
nėra tobula, o industrinės 
demokratijos visai nėra.

Pasak “The Mihvaukee 
^jLeader”, netolimoje ateityje 
75c[bus įnešta kongresan suma

nymas priimti ir šioje šaly-

Ulaimofcijimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams----------------------------
PvMi metų__________ ___ —
Trinas mėnesiams.......—
Dviem mėnesiam „ ,, 
Vienam mėnesiui_________

Chicagoje per neMfftojuiJ 
Viena kopija ........-
Savaitei , ................. ......... ..
Mėnesiui_________________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

gffiLiĮ— ......- | je interpeliaciją arba teisę
Trims mėnesiams________ —. 1*75
Dviem mėnesiam _________— 1.25
Vienam mėnesiui__.__________ .75

I Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams--------------------------- — $8.00
Pusei metų_______ 4.01
Trims mėnesiams 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.09
.4.00
. 2.00
> 1.50
, .75

iše

Interpeliacija

duoti tiesioginiai paklausi
mų kabineto nariams dėl jų 
darbuotės. Labai mažai tėra 
šansų, kad tas sumanymas 
šį kartą bus priimtas. Bet 
jeigu sumanymas ir nepra
eis, tai anksčiau ar vėliau 
jis visvien turės būti priim
tas Amerikoje.

b Į !! l'l II. «■ II ■■■■■ !■ ■ 1 I.H'IH—

žodis interpeliacija yra 
gerai žinomas Anglijos žmo
nėms.

Anglijoje parlamento na
riai gali duoti paklausimų 
kabineto nariams. Tatai ir 
yra vadinama interpeliacija. 
M misteriai privalo atsakyti 
į paklausimus ir dalyvauja 
debatuose. Net premjeras 
nėra nuo to paliuosuojamas.

| Apžvalga j
KARO STOVIS IR DAR
BININKŲ ORGANIZAVI

MOSI LIETUVOJE.

“Socialdemokratą^” sako,' 
kad darbininkų susipratimas 
ir susiorganizavimas Lietuvo-

Jeigu jis negali tinkamai at
sakyti į paklausimą ir patei
sinti savo politiką iki tokio 
laipsnio, kad gavus didžiu
mos parlamento pasitikėji
mą, tai jam lieka tik vienas 
kelias — paduoti visos minis
terijos rezignaciją.

Praktikavimas interpelia-

je yra labai silpnas. O dėka 
tam ir uždarbis siekia labai 
Žemos normos.

Bet tai tik viena klausimo 
puse. Svarbu patirti, kodėl 
Lietuvos darbininkai taip ne- 
iioriai organizuojasi, kodėl ją 
veikimas toks menkutis. Į tai 
“Socialdemokratas” atsako se
kamai:

cijos, o taipgi tas faktas, 
kad Anglijoje jokie teismai 
negali parlamento tarimų 
panaikinti, rodo, jog Ameri
ka yra atsilikusi politinėje 
demokratijoje. Čia toks da
lykas, kaip interpeliacija, ne

ginkime tuos pačius Kau
no gelžkelio darbininkų ir 
tarnautojų visuotino susi
rinkimo iš š. m. liepos mėn. 
7 d. ir (Radviliškio mazgo 
bendro gelžkelininkų susi
rinkimo iš birželio mėn. 27 
d. nutarimus. Ir viename

lis kartus vaikščiojo J ata
tinkamas valdžios įstaigas, 
teiravosi, bet jokių teigiamų 
rezultatų jų pastangos ligi 
šiol nedavė.

“Profesinės darbininkų są
jungos yra jų ekonominės 
kovos įrankis. Teisinėj ir de
mokratinėj valstybėj darbi
ninkai kovoje su savo darb
daviais privalo būti pasta
tyti į vienodas sąlygas, dar
bininkams turi būti garan
tuota teisė organizuotai rei
kšti ir ginti savo ekonomi
nius reikalus. Profesinei są
jungai, kaipo tokiai, yra 
svetimi politikos tikslai, to
dėl visai nesuprantama, ko
kius pavojus Valdžia įsivaiz
duoja beskįrganizuojančioj 
gelžkelininkų profesinėj są
jungoj, nekalbant jau apie 
tai, kad toks valdžios nusi
statymas išviso yra priešin-Į 
gas teisėtumo ir demokra-| 
tingumo principams.

“Atatinkami valdžios or-| 
ganai turi labai trumpą pa-. I 
siaiškinimą: girdi, pas muši 
karo stovis, viskas priklau-l 
so nuo tam tikrų oficiali- Į 
nių asmenų nuožiūros, jie I 
profesinės sąjungos nelcid-l 
žia ir jokie tolimesni moty-1 
vai nereikalingi. I

“Mums jau ne kartą te-Į 
ko nurodinėti Seime ir spau-1 
doje, kad karo stovis, kurisl 
pas mus veikia nuo pat I 
pradžios įsikūrimo nepri-| 
klausomos Lietuvos valstyj 
bes ir yra surištas su atski-1 
rų asmenų sauvaliavimu, —I 
tai didžiausias ir sunkiau-1 
sias akmuo, kuris slegia I 
Lietuvos piliečių laisvę ir ku-Į 
rį jau senai butų laikas pa-l 
šalinti. Į

“Bet keičiasi ministerių Į 
kabinetai, kiekvieną jų re-1 
mia darbo federaciją, ginan
ti neva darbininkų reika
lus, įeina valdžion valstie-| 
čiai liaudininkai, o karo sto
vio akmuo vis tebestovi mu-| 
sų respublikos pamate, kaip 
‘amžina’ šv. Petro uola.

“Ta ypatingų įstatymui 
padėtis, kurioje mums ten
ka gyventi, atiduoda darbi- 
ninlcvus surištomis rankomis I 
darbdavių išnaudojimui. Tai 
padėtis yra naudinga gru
pėms, kurios ekonominėj ko- i 
voj stovi priešingose su dar
bininkais pozicijose, bet pa
tiems darbininkams ji daro
si nepakenčiama.

‘Todėl šia proga mes vėl- 
kartojame: Kartagenos tvir-Į 
tovė turi būti nugriauta. I 
Gana karo stovio ir visų 
varžymų, kurie kliudo dar
bininkams organizuotis.”

ra žinomas, nors išmintingi 
žmonės reikalavo to.

Tik keli senatoriai ir kon- 
gresmanai žino apie prezi
dento ir kabineto sumany
mus. Visi kiti žmonių atsto
vai ir, žinoma, plačioji visuo
menė turi pasitenkinti neži-

ir antrame nutarime kon
statuojama, kad profesinės 
gelžkelininkų sąjungos įsta
tai vis dar neįregistruoti. 
Tie įstatai musų žiniomis 
buvo įteikti įregistruoti š. 
m. balandžio mėn. pradžio
je, visi reikalingi formalu
mai atlikti, steigėjai po ke-

— --------- --- (

AR MARKSAS KALTAS?

Gerai žinomas amerikie
čiams keikimas kun. A. Ma
jauskas pasiryžo įrodyti, jog 
Marksas yra kaltas už Rusijos 
suardymą. “Liet. Žin.” štai 
kaip atsako kun. Majauskui:

“Prof. kun. daktaraš A. 
Maliauskis ‘Vienybes* Nr. 27 
vėl kaltina Marksą už Ru
sijos suardymą. ‘L. Žin’, pa
šiepdamos tokį numirėlių 
traukimą atšąkomybėn už 
jų įpėdinių ekscesus, paklau
sė musų mokyto kunigo so
ciologo, ar kaltas yra Kris
tus už įvairius krikščionių 
ekscesus (už inkviziciją, ra
ganų deginimą, tikybinių ka
rų baisenybes). Atsakymas 
mums vienas — ne, nekal
tas. Bet kun. A. Maliauskis, 
rodosi, benorįs butanai pri
kišti Kristaus atsakomybei 
tai. Išsitarė gi Kristus, kad 
kas ne su manim, tas prieš 
mane. Pasakė gi Jis, kad ne 
taiką, bet karą aš sukelsiu 
tarpe jūsų. Argi iš to išva
da, kad ant Jo puola ir at
sakomybė už krikščionių pa
darytas žmonijai nelaimes, 
už begajnį ir dabar nepa
sijovusį krikščionišką tero
rą. O dr. A. Maliauskis 
T>raugijos* Nr. 135 — 136) 
tvirtina Markso adresu: ‘kas 
patiekė priežastį, tas turi pri
siimti atsakomybę ir už jos 
pasekmės*. Juk ta' frazė pri
taikoma išeitų ir Kristui.

“Žinia gi yra, kad visa 
mokytų socialistų eile yra 
priešinga bolševikų ir teori
jai ir taktikai. Patartume 
kun. A. Majauskui pasiskai
tyti nors K. Kautskio pole
mikos su Trockiu. Kautskis 
dar prieš bolševizmo vyki- 
ndmą Rusiijoj pramatė, kad 
iš tokios praktikos nieko 
gera neišeis. O Kautskis yra 
visų pripažintas gal geriau
siu dabar marksizmo teore
tiku. Kalbant apie komuniz
mą reikia atsiminti, kad 
krikščionybę, rodos, nėra 
priešinga jam. Pirmais am
žiais jos gyvenimo randame 
to komunizmo elementų kri
kščionių jęridruomenėse. Vi
durinėj -Amerikoj jėzuitai 
tarp vietinių gyventojų ilgą 
laiką kaikur praktikavo ko
munizmą, apie ką su pasi
gėrėjimu kalbėjo St. Seime 
kun. M. Krupavičius išrodi- 
nėdamas, kad komunizmo 
mokslas nfra priešingas Baž
nyčiai.

“Kaltint\ ypač numirėlį 
labai lengva. . ir neišsilavi
nusiam skaitytojui gali at
rodyti, kad žydas Marksas 
yra visų nelaimių tėvatf, ei-’ 
nant tokiu keliu dar toliau 
galima sakyti, kad žydai už 
tai kalti, nors Marksas buvo 
tik pusės kraujo žydas, ži
noma, kad bolševizmas yra 
marksizmo artimas giminai
tis, bet ir skapų sekta yra 
irgi susigiminiavusi su kri
kščionybe. Argi ji atsako už 
anuos?

“Bet juokdariai gali į tai 
atsakyti — ir Kristus žy
das, ir ap. Povylas žydais 
— gi, tad ir už krikščiony
bės pasekmes žydai yra at- 
sakomingi. Tokia ekvilibris

tika Operuojant Svarbiais 
klausimais ir mokytam vy
rui pigu nuslysti. Nepatar
tina tai.

“Daug galima butų priro
dyti pigesnių ir brangesnių 
argumentų. Bet kam to to
kiam mokslo vyrui kai A. 
Maliauskui reikia. Reputa
cija jo jau tvirta: sic volo, 
Sic jubeo, logikos nėr eik”.

Skaitytojų Balsai
[Už iireikitas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Laisvamaniai ir “ku
nigas” Mockus

Keletas numerių atgal “Nau
jienose” buvo rašyta apie Ghi- 
cagos laisvamanių subruzdi
mą parsikviesti (rodos iš Mek
sikos) “kunigą” Mockų saky
mui prakalbų. Jo parsikvieti- 
mui net paskola nutarta “už
traukti”. Išrodo labai svar
bu. .. Bet dėl šito laisvamanių 
subruzdimo Mockui parsikvies
ti tūlas Studentas “Naujieno
se” pastebėjo, kad musų lais
vamaniai su Mockum save že
mina. Po tam vėl tūlas Sam
sonas “Naujienose” šoko ginti 
laisvamanius ir Mockų.

Labai gerai, kad dalykas pa- 
diskusuojaina, by tik rimtai. 
Todelei ir aš norėčiau kelis žo
džius tarti tuo dalyku.

P. Samsonas “Naujienose” 
sako, kad Mockus nekalbąs 
to ,ko nežinąs. Gerai. Bet čia 
reikia pasakyt, kad tas, ką jis 
“žino” ir kalba, neturi vertės 
akyse rimtų žmonių. Samso
nas sako, kad Mockus be pa
sigailėjimo kritikuojąs bibliją, 
ir vartojąs daug humoro. Ir 
kad į Mockaus prakalbas suei
na daug publikos. '

Taip. Kas buvo pasiklausyt 
Mockaus prakalbų, tas žino, 
kokia publika į jo “prakalbas” 
sueina (rimtas žmogus sykį 
ar bent du girdėjęs jo “pra
kalbas” dauginus girdėt neno- 
ri).

Mun teko porą kartų girdėt 
Mockaus “prakalbas” ir kaip 
jis “Icritikuoja.” Jo l>i-
blijos •‘kritiką” galima prily- 
gint daugiaus prie vaikiško 
žaislo, negu kritikos. Mockus 
elgiasi štai kaip: painiais bib
lijos sakinį, nutraukia vieną 
ar du žodžių, priduoda tam sa
kiniui visai kitokią prasmę ir 
tada “kritikuoja”... štai jis 
atsiverčia bibliją ir liepia pub
likai klausyt, o jis skaito iš 
Kristaus pamokslų ant kalno 
(Mat. 5, 6.) šitaip: “palaimin
ti, kurie alksta ir trokšta”... 
ir po to sako: “ar jus supran
tat, ką tas reiškia? Tas reiš
kia, kad jus nevalgykit ir, ne
gerkit, tai busite palaiminti!” 
Publikoje pasigirsta didelis 
juokas. Gi biblijoj toje vie
toje (Mat. 5. 6.) Kristus taip 
kalba: “palaiminti, kurie alks
ta ir trokšta teisybės, nes jie

btls pasotinti”. Mockus virš- 
minėtame sakinyje žodį “tei
sybės” išmetė — nedasakė, 
ir tada šiam sakiniui pridavė 
kitą prasmę, iš kurios jis pas
kui pasityčioja. Pasityčiojo iš 
Kristaus žodžių. Toliaus Moc
kus vėl publikos klausia, ar ji 
žinanti, ką reiškia “ceremoni
ja”? Ir jis paaiškina, ir sako: 
“ceremonija tai yra du žo
džiai: ‘čėrai’ ir ‘monai’, reiš
kia, kunigas Čėrija ir monija, 
todėl kunigai ir vadina cere
monija”.

Ir daugiaus panašių niekų 
čia butų galima paminėt, bet 
užteks.

Tai šitaip Mockus “išaiškina” 
publikai dalykus, apie kuriuos 
jis kalba. Geda yra net ir 
kalbėt. Mockus vartoja tokį 
“humorą”, nuo kurio rimtam 
žmogui koktu daros. Kurie gir
dėjo jo “prakalbas” tai žino, 
kad kitų jo žodžių nei spaudoj 
negalima vartot.

Kai dėl suėjimo daug pub
likos! į Mockaus prakalbas, tai 
sueina tik tokia, kuri mėgsta 
riebius juokus. Rimto žmo
gaus jo prakalbose nematysi. 
Mes žinome, kuomet parengia
ma rimtos makslinės paskai
tos, kiek į tokias paskaitas 
publikos sueina. Labai ma
žai. Į Mockaus gi “prakalbas” 
daug!.. Ką tas reiškia? Tas 
reiškia, kad dar mažai žmo
nių supranta vertę rimtų mo
kslinių dalykų. Didžiuma dar 
Mockaus “pamokslus” laiko 
svarbesniais jiems...>

Laisvamaniai tikrai žemina 
save su Mockum. —Saulius.

JUOKAI
Ji — inspektorius.

Ties vienu skersgatviu |ram- 
vajun įlipa žvali jauna mote- 
/rilįkcl, užsimoka konduktoriuli 
ir atsisėda. Pavažiavus penke
tą blokų ji rengias išlipti, ir 
norėdama duot signalą kad 
tramvajus sustotų, ima tam- 
pyt mokesnio rodyklo šniūrą. 
Pribėga konduktori us:

■—'Poniute, argi tamsta ne7 
žinai, kad kiekvienas registro 
suskambinimas reiškia pasa- 
žierio mokesnį, ir kad kiekvie
ną rodyklo parodytą mokesnį 
aš turiu tramvajų kompanijai 
atiduoti?

—Žinoma, kad žinau! — at
kirto žvalioji moteriškė, atsi
lapodama savo apsiaustėlio 
skverną ir rodydama žvaigždę: 
— Meldžiu įsidomėti: aš esu 
naujas tramvajų inspekto
rius.. .

(Persispausdini uždrausta)

Padegėlis Kasmate.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

Man rodos, kad Tairovas esminę klai
dą padarė. Jis siekia teatro be rašytų vei
kalų, o tuo tarpu tai vykdinti atidėlioja 
ad calendas graecas. Tuo tarpu kai žo
džių kūrimas sudaro vieną butiniausiųjų 
aktorių tobulybės elementų, be kurio ak
torius negali būti maestro. Jeigu aktorius 
turi savy auginti vidaus ir išorės techni
ką, jis nieku budu negali pamiršti ar ap
leisti jo improvizuojamos galios — tai 
yra aktorio augimo elementas, be kurio 
net Tairovo supratimu, aktoris nėra kū
rėjas. Šiuo žygiu Vilkolakis ėjo - teisinges
niu keliu, nors to paties idealo tesiekė.

Delei muzikos teatre aš negalėčiau 
niekuo Tairovo nuomonei pasipriešinti. 
Kalbos ritmika, kalbos ekspresija. — vie
na galingiausiųjų aktorio kūrybos priemo
nių. Imanties vaidinimo visų pirma juk 
turi buti surastas atitinkamas tam tikras 
fitmas, kuriuo visas vaidinimas vyksta,

kuriuo veikalas rutulojas. Tuo ritmu turi 
buti derinami visi judėjimai, kalba, žo- 

• džiai. Ir jau Tairovo praktikoj buvo pa
vyzdžių, kokį galingą įspudį daro, kai kal
ba organiniai pareina į dainą, ir daina į 
kalbą.

Čia nereikėtų minėti operetės vardo, 
kur kaitaliojus (kalba ir daina. Operetėj 
tai vyksta pripuolamai, tai nėra pateisina
ma vidaus išsivystymo procesu. Aktorio 
daina ir žodis — ta pati muzika. Tik ji 
neturėtų buti koks deus ex machina, bet 
turi organiniai vystytis. Bet nė Tairovo 
teatre muzikos pradas nėra pakankamai 
išru tūlotas. Tačiau ateity tas pradas ga
lės duoti įstabių rezultatų.

Mažiau aš tegalėčiau Tairovui pritar
ti dėlei jo pažiūrų į teatro žiūrėtoją ir jo 
pareigas. Tairovas aiškiai reikalauja, kad 
žiūrėtojas butų tiktai pasingas, kad akto
ris butų atskirtas nuo žiūrėtojo rampa, 
kad vaidinimo metu jokio ryšio tarp'jų* 
nebūtų. ;

Mes jau minėjome, kad toks žyinus 
dailininkas ir didis filosofas, kaip Viačes
lavas Ivanovas, manė, dabar teatras tik 
todėl ir tokį skaudų krizį gyvena, kad 
pražuvo tiesioginis ryšys tarp aktorių ir 
žiūrėtojų, kad šie du organizmai atskirti 
vienas nuo kito ir. neturi formos bend

ram veikimui. Ivanovas teatro idealą mato 
tame teatre, kuriame žiūrėtojas nebus 
vien pasingas žiūrėtojas, kuriame ir jis 
aktingai veiksme dalyvaus. Kitaip sakant, 
tolygiai vaidina ir aktoriai, ir publika. Jo 
teoriją toliau vyste taip vadinamo “socia
listinio teatro” pranašas Keržencevas, 
reikalaudamas, kad publika dalyvautų ne 
tik vaidinimuose, bet ir visose repeticijo
se.

Italų futurizmo, o vadinas ir europei- 
nio ekspresionizmo tėvas Marinetti, 
manydamas, kad publika, kaipo tokia, yra 
labai pasinga, ir nevisuomet yra palinkus 
aktingai į “ne savo reikalus” kištis, siūlė 
dirbtinu budu išjudinti publiką arba įžy
miausias kėdes klijų ištepti, arba vieną ir 
tą pačią - vietą parduoti kokiai dešimčiai 
žmonių arba salę čiaudomais proškeliais 
išbarstyti ir tt.

Skriabinas manė, kad publikos ben
dradarbiavimas ! vaidinime yra , galimąs, 
tik, jis reikalavo, ; kąd toji publiką butų 
atatinkamai pasirengusi. < Eyrieinovajs, pat
sai ilgus metus kovojęs dėl* to, .kad su
jungti sceną su žiūrėtojų sale,' kad višąi 
panaikinti rampą, artinas Skriabino nuo
monei, šaukdamas teatralizuoti musų kas
dienį, šiokiadienį gyvenimą.

Šie vardai jau galėtų paliudyti, kad žiū

Įvairenybės
Blusos vėžiu užkrečia.

Nesenai Prancūzų mokslo 
akademijoj buvo pranešimas, 
kad/gydytojas Vincent paėmė 
20 blusų nuo šuns, kuris sirgo 
vėžio liga ir apleido joms du 
visai sveikus šunis. Metams 
praslinkus vienas šuo nustipo 
taip pat nuo vėžio. Kitą kar
tą jis pastebėjo, kad viena po
nia, kuri sirgo vėžiu, užkrėtė 
savo šunį, kuris susirgo ir nu
stipo. Spėjama tad, kad vė
žys tai yra nežinomas parazi
tas, kuris gali būti perneštas 
blusų arba kitų kokių para
zitų.

Stiprus stiklas
Čekoslovakijos inž. Harak 

išradęs labai stiprų stiklą, ku
ris mušamas neplyšta ir išlai
ko 4000 karščio neišsilydinęs. 
Iš to stiklo busią dirbami vir
tuvėms ir kit. reikalams in
dai.

Povakacinė liga.
—Ka^rn&4sįtiko su Striukiu ?
—ynkai žin^Skujicrvai, ma

tyt;visai suirę.
—Šitaip? Argi jis jau turė

jo vakacijas? •

rėtojų klausimas nėra jau toks tuščias gin
čas, kad tai yra painiausias klausimas, 
dėl kurio pasaulinėj literatūroj kuodau- 
giausia prisiginčyta, ir kuomažiausia susi
tarta.

Jei gerbiamas “Naujienų” Redakto
rius bus pakankamai mielaširdingas ir 
spausdins mano straipsnius, tai į žiūrėto
jų klausimą aš tikiuos sugrįžti atskiru 
straipsniu ir pasakyti tai, ką man prity
rimas ir ilgų metų studijos sako, nes, ma
no nuomone, aktorių-žiuretojų bendradar
biavimas yra vienas pagrindiniausiųjų te
atro klausimų. Šiuo tarpu tenka pasiten
kinti tiktai kitų nuomonių referavimu.

Tairovas, paduodamas mano jau mi
nėtus pavyzdžius Bruxel’y ir Chicago, dar 
mini kitokį faktą. Kartą Maskvos Dailės 
Teatrui bevaidinant Gorkio veikalą “Sau
lės Vaikai” ištiko skandalas. Kaip žinoma, 
trečiame to veikalo veiksme įvyksta pog
romas. Maskvos publika, abelnai mėgstan
ti pogromų procedūrą, ir šiuo kart nenu
kentėjo: pašoko iš vietų ir bėgo į sceną 
padėti pogromą varyti. Tiktai paskubomis 
nuleista uždanga išgelbėjo artistus nuo tik
ro pogromo smagumų.
\^Iš šių, ir kitokių faktų, Tairovas daro 

išvadą, kad šioks ar toks publikos veiks
me dalyvavimas yra absurdas; nes kur įsi

Saulės užtemimas.
Vieną gražią dieną< apysenis 

dzūkelis, sėdėdamas ties savo 
“pirkios” durimis, iš visų pa- 
jiegų stengėsi užsirūkyti pyp
kę. Užsižiebia degtuką, priki
ša prie savo liulkos, traukia, 
traukia, kol degtukas sudega, 
paskui žiebia kitą ir vėl trau
kia ir taip be perstojo, kol ant 
galo apie jį visa žemė buvo 
nuklota degtukų nuodėguliais.

1‘Aikšy, Mocie, večarijos. A’ 
nemesi tų bę&dų? Jau visus 
sierčikus supliaškinai ce per 
dzienų kap uitojus kimšoda
mas,” rugojo jo pati ant slenks
čio stovėdama.

“Pakysk biskį, niucc”, jis 
teisinosi, “man anųdzie Barš- 
kauckucis sakė, kad jagu pa
rūkytai! seikiu, tai regėtau 
šauly tymstanc. Nemacci ži
no, ar jis iž many cyciojos, 
aK'aš ne riktik tokio sciklo in 
liulkų prizgrudau”.

Liudininko apsakymas.
Liudininkui buvo leista sa

votiškai! atpasakoti nelaimę, 
kuri atsitiko joz Raugui gelž- 
kely. Jis taip pasakojo:

“Na, Alkus ir aš ėjome gclž- 
kcliu ir aš išgirdau švilpiant, 

tada nuėjau nuo geležinkelio ir 
traukinys prastauge pro šalį; 
kada aš sugrįžau ant geležin
kelio, jau Alkaus nebuvo; to
dėl aš ėjau toliaus ir pama
čiau vieną Alkaus koją, pas
kui pamačiau vieną Alkaus 
ranką, paskui antrą ranką ir 
paskui pamačiau Alkaus gal
vą; tada aš sakau: “Dieve 
brangus! Kas nors su Alkum 
turėjo atsitikti!”

Įspėjimas.
Viename susirinkime pirmi

ninkas atidalydamas (mitingą 
taip atsiliepė į publiką:

‘^Gerbiamieji! Prašau nusi
imkite kepures* užsilaikykite 
ramiai ir nerūkykite, ba mote
rų yra, tai smirda.”

kiša publika, ten teatras nustoja buti te
atras, ten prasideda kaosas.

Pagaliau, Tairovas meta ir visai neat
sargią mintį, esą teatras ir visai be žiūrė
tojų yra galimas. Esą ir aktoriui visviena, 
ar į jį žiuri kas, ar ne, kaip ir kad Pra- 
xitelio statu jai. Tačiau, kam teko nors 
kartas dalyvauti scenos vaidinime, tas 
žino kaip publika j aktorį veikia. Ne žo
džiais, ne darbais, bet savo esimu, savo 
vidaus paiega. .

Ne vieta čionai leistis į tos paiegos 
analizą, bet jos esimo nieks nenuginčys. 
Aš pasakysiu dar daugiau: ši žiūrėtojų vi
daus paiega veikia gaivinamai į aktorio 
vaidinimą; be jos vaidinimas butų šaltas 
ir grynai formalus. Ir Tairovas iki šiol 
ėjęs tiksliu keliu šį klausimą neteisingai 
išsprendė. Neteisingai jau vien dėlto, kad 
jo vaidinimai dažniausiai šalti, kaip že
maičiai sako, įbedusiai. Ir tos dusios jokiu 
mechaniniu keliu neįdėsi: ji kaip liepsne
lė, kįla iš žmonių širdies, ji gali tarpti ir 
gesti. Vidaus bendravhnos tai-p aktorio ir 
publikos tą liepsnelę augina, bendravimos 
neigimas — ją geso. Stebėtina, kad Tai
rovas tiek metų besidarbuodamas to fak
to nenori pripažinti.

(Bus daugiau)
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Sveikatos Dalykai
_________ ' , _______________________J

Maisto dalykai
Rašo Dr. A. J. Karalius.

Kas diena mes ką nors val
gome. Maisto klausimas mums 
virto tokiu jau paprastu daly
ku, kad nenorime juomi susi- 
rupinti. Kam čia maistu rū
pintis, pasakys ne vienas: 
Amerikoje, ačiū Dievui, yra 
ir duonos ir prie duonos. Ir 
labai mažai mitybos klausi
mais mes kalbame. O iš tiesų 
niaistas bene bus vienas svar
biausias faktorius musų gy
venime. laidele dalis susirgi
mų kįla iš maisto, netikęs 
mitintas geriausias talkininkas 
graboriams. “Žmogus yra tuo- 
mi, ką jis valgo.” Maistas su
teikia mums energijos, duoda 
jėgų dirbti, tvarkoje palaiko 
musų smegenis ir nervus. Ga
lime sakyti: maistas ne tik 
mus gyvais ir stipriais palai
ko, bet ir mansto.

Maisto dalykuose randamo v
nemažą chaosą: vieni tvirtina, 
kad mėsa nesveika valgyti, ki
ti perša maitintis trūktais ir 
daržovėmis, treti garbina ža
lią maistą, ir tt. Lietuvių 
spaudoje maisto klausiniais 
maža kas parašyta. Jei kai 
kas ką nors ir yra rašęs, tai 
nenuosakiai. Pv. nesenai ma
čiau vienas žmogus pataria 
vaikams duoti kviečių grudų 
lesti, kitas perša ilgiaus kram
tyti, trečias kalnus verčia ant 
mėsos. Tai rašo neva autori
tetingi musų žmonės, kuriems 
esą rupi žmonių sveikata. Ar
ba vėl: rašoma apie mėsos che
mišką sudėtį, kalbama apie 
riebalus, karbohidratus ir 
krakmolus. Žmonėms tokios 
šnekos, žinoma, nežingoidžios. 
Žmonės nori lengvai supranta
mų faktų, žmonių ir tautų 
patirties davinių, žmonės rei
kalingi praktiškų patarimų, to
kių, kokiais kiekvienas galėtų, 
pasinaudoti.

Mes čia kalbėsime maisto 
reikalais, imdami domėn tau
tų sveikatą ir mirimus, jų il
gų metų patirties davinius ir 
statistikas.

Mėsa.
Dr. ILutchinsono statistikos 

įrodo, kad naujosios Zelandi
jos gyventojai ilgiausia gyve
na —• vidutinis amžius šešias
dešimts metų. Naujos Zelandi
jos gyventojai valgo labai daug 
mėsos. Australai, amerikonai 
ir anglai gyvena trumpiau — 
vidutinis amžius penkiasde
šimts keturi metai. Norvegi
joj, Švedijoj, Danijoj ir Ilo- 
landijoj valgoma daugiau žu
vies; šitų šalių gyventojų vi
dutinis amžius irgi bus apie 
penkiasdešimts keturi metai. 
Tose šalyse, kur gyventojai ne
valgo ne mėsos nė žuvies, vi
dutinis amžius daug trumpes
nis.

Chiniečiai ir i nd iečiai mai
tinasi daržovėmis, žolėmis, 
vaisiais. Jų vidutinis amžius 
pastebėtinai trumpas: vos dvi
dešimts penki metai. Dar dau
giau: tose tautose, kurios ne
valgo mėsos ir žuvies randa-

ma daugiausia susirgimų džio
va, reumatizmu ir vėžiu, (Pa
skutiniu laiku tyrinėjimai ši
tai aiškiai įrodė).

Eskimai maitinasi velk iš
imtinai mėsa, riebalais, Žuvia 
o jų stiprumas ir sveikata pa
vydėtinas. Eskimuose maža 
ligų. Jie mandagus, sveiki, ma
lonus žmonės.

Statistikos visur tą patį sa
ko: mėsą valgančios tautos
stipresnės, galingesnės, vyrau
jančios. Mėsėdžiai budavoja, 
veikia, pergali, laimingi, links
mi, ilgiau gyvena. »

Senovės egiptiečiai maitino
si vaisiais ir daržovėmis. Ty
rinėjimai įrodė, kad jie turėjo 
prastesnius 
rikos indai, 
tindavosi. 
žovėmis ir
žmonių dantys visuomet grei
čiau genda, pūliuoja, atsiran
da įvairių burnos ir smegenų 
įdegimų (pav. pyorrhea). Tai 
yra mokslo žmonių paskelbti 
faktai.

Dabar aišku, kad mums 
nėra reikalo bijotis mėsos ir 
žuvies. Mėsa geresnis maistas 
negu kiaušiniai ar pienas.

Fruktal.
Geriausi fruktal yra

kuriuos pati gamta išnokina: 
figos, bananai, saldus obuo
liai ir tt. Rukštųs fruktal laba 
dažnai kenksmingi, nežiūrint 
visokių raginimų jų daugiau 
valgyti. Ypatingai jie kenks
mingi, jei, maišoma su mėsa, 
pienu,
metų atgal Dr. Hoy išsitarė, 
kad 
amerikieči 
Vasarą gilinta daugiau

ken-

daug 
dau-

ypatingai jei daug cukraus 
valgoma. Patartina motinoms 
nedavinėti vaikams centų 
dėms pirkinėti.

Krakmolai.
Tuose kraštudse, kur 

bulvių valgoma, surasta
giau susirgimų džiova, reuma
tizmais, vėžiu|, ausų ligomis, 
ir tt. Geriausia bulvės maišyti 
su riebalais: sviestu, taukais, 
grietine. Duona vadinama 
svarbiausiu maistu: gal būt 
tai tiesa, bot valgantieji per
daug duonos irgi nukenčia. 
Reikėtų nevalgyti duonos 
ir bulvių vienu kartu. 
Juoda duona, be abe
jonės, geresnė. Visoki sal
dainiai (keksai, pajai) butų 
neblogas maistas, bet dažnai 
falsifikuojami įvairių įvairiau
siais budais.,

dantis, negu Ame- 
kurie mėsa mai-

Dar daugiau: dar- 
vaisiais mintančių

tie

Daržovės.
Žalios daržovės reikia val

gyti be jokių pridečkų. Drus
ka galima vartoti su virtomis 
daržovėmis. Cukraus geriau 
šia nevartoti. Pieno ir grieti
nės nereikia maišyti su dar
žovėmis. Aplamai imant, dar
žovių galima ir daugiau val
gyti, ypatingai tiems, 
kietėja viduriai.

Gėralai.
Sveikam žmogui n'ėra rei

kalo atsižadėti kavos ir arba
tos. Vaikams ir nervuotiems 
žmonėms geriausia duoti pie
nas. Aplamai imant, visi pa
saldinti 
vartoti, 
Rūgęs 
gėralas.

Tai tiek trumpai suglaudus, 
galima pasakyti maisto klau
simais, pasiremiant nešališkų 
tyrinėjimų daviniais.

kurių

gėralai nėra sveika 
jei bent retkarčiais, 
pienas tikrai sveikas

cukrum. Trisdešimts

rukštųs f raktai daug 
į kapus nuvaro, 

rukš-

riaus valgyti 
šos, džiovintas 
galima valgyti 
zų.

obuolius, 'griu- 
slyvas. Vasarą 
visokių arbu-

ssr

Saldųs
žmo- 
svarų 

Tai labai

daiktai.
Amerikoje kiekvienam 

gui išeina apie šimtas 
cukraus metams,
daug, perdaug. Prof. McCann 
aiškiai pasako, kad pigiosios 
kendės ardo vaikų sveikatą. 
Cukrus ardo gromuliavimą,

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

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, IU.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iš Shane kompanijos siu 
vėjy streiko.

C. B. Shane kompanijos siu
vėjų streikas vis dar tęsiasi. 
Pastaruoju laiku žymių per
mainų streiko eigoj neįvyko. 
Streikieriai laikosi gerai. - Jie 
pasirįžę laikytis kol darbdaviai 
sutiks išpildyti jų reikalavi
mus. > —Kriaučius.

Mariampolės rabinas 
Chicagoje.

šiomis dienomis atvyko iš 
Mariampolės, 'Lietuvos, pa
skelbęs Lietuvos žydų rabinas. 
Anglų laikraščių reporteriams 
jis pareiškė, kad Lietuvoj, kaip 
ir kitose naujose ir senose Eu
ropos valstybėse, jaunoji kar
ta esą atšalusi nuo tikėjimo ir 
senų papročių. Taipjau neno
rinti klausyti ir tėvų jau ir 
čia Amerikoje. Tas ypač ap
sunkinąs naująsias valstybes 
savistoviai išsirutuloti.

Jis žadąs važinėti po 
riką su prakalbomis.

Amc-

Del silpnos sveikatos 
nusižudė.

Svečias iš Mllwaukee Jokiu kokio»
 I nors vertės turiunčių priekaištų 

Praeitą šeštadieni Naujienų Spulkai, nei nemanome pole- 
ofisan buvo atsilankęs p. J. M. mizuoti su tais gaivalais, lai- 
Vasilius iš Mihvaukee, Wis. kydamies tos lietuvių patar- 
Chicagon atvyko porai dienų lės: “Šuo loja, vėjas nešioja.”.. 
pasisvečiuot ir atlankyti savo Nepaisysiu! visokių zaunų, bet 
mylimos dukrikės, 10 metų rimtai tęsime toliau pradėtą 
Jadvygos, gyvenančios su mo- darbą, o musų pasisekimas yra 
tina 1347 Pcoria st. P. Vasilius geriausias atsakymas visiems 
yra senas Naujienų skaitytojas. Į tiems tauzytojams.

~ , | Naujienų Spulka turi čarterį
Noel State Bankas, esąs Prle|jr yra p0 aštria valstybės vald-* 

Milwaukee, North Avė. ir Ro-1 £įos priežiūra. Valdyba gi yra 
bey st., su kuriuo nemaža ^c-|pO kaucija. Spulka skolina pi- 
tuyių daro biznį, tapo dabar Į nįgUS savįems nariams i_ 1
priitmas tiesioginiu Chieagos I pjrmų morgečių. Pinigų pas 
Clearing House Asociacijos na“|save nei bankuose didesnių 
riu. Iki šiam laikui nuo 191 Įmų nelaiko, nes kaip tik 
m. tas bankas buvo tik filialisj sjdeda atitinkama suma 
jos narys.

Joseph Bartuška, 83 metų 
amžiaus, 3037 N. Central Park 
Avenue nusižudė atsisukęs* ga- 
są savo namuose.

DBVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provoš Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halstcd St. 
Chicago, III

ant

Naujieny Spulka

su- 
su- 

pas- 
| kolai, tuojau ji išduodama, o 
[skolintojų visada randasi pa- 
Įkankamai. Vadinas, nėra nei 
[mažiausio abejojimo dėl Spul- 
Ikos padėtų pinigų saugumo, o 

kaip| taipgi ir dėl jos pasisekimo.
Apart to saugumo Naujienų 

ir kitų gerų 
1) Spulkos reikalų 

pinigų, —[vedimo išlaidos labai mažos,

dekvienam naudinga S 
inga. Tat prisidėti p^Z££ 
pasinaudokite jos patogun. 
Juo daugiau narių, tuo visu 
didesnis nuošimtis priauga.

Spulkos Sekretorius.
V. Mišeika.

KLAIDOS PATAISYMAS.

šeštadienio “Naujienose” 
žinutėj apie p-lės Eufrosinos 
G. Mikužaitės augštesnės mo
kyklos baigimą pasakyta, * kad 
ji yra 'Dr. A. Montvido auklė
tinė. Turi gi būti: Dr. Montvi
do sunaus auklėtoja. — A. M.

DR. VAITUSH, O. D.
Lletvvis •kecielistM

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotvr 
mo, skaudamą aklų karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitaL 
so trumparegystę ir tciiregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Naujienų darbininkai, 
administracijos talip nedakdiJjos 
ir spaustuvės pasikalbėję nu" I Spulka turi dar 
tarė ir įkūrė rimtą ir tvirtą [pusių: 
įstaigą taupymui
Naujienų Spulką. Nuo pat pra-| mažesnės negu kokios kitos įs- 
džios Spulkai labai gerai seka-Į taigos, todėl didesne dalis už- 
si, tat jai pasisekimas sukėlė I darbių bus duodama 
prieš ją visas patamsių galy-j nuošimčiai šėrininkams, 
bes. Jamontai Jeffersono gi-j taip sakant, šėrininkai 
riose rėžia pamokslus prieš | didesnį procentą.
Spulką; ‘Vilnis’ šmeižiamais!, 2) užsimokėti galima 
straipsniais atakuoja Naujie-Įdos nuo 8 vai. ryto iki 
nų Spulką; ‘Telegramų’ Tarno-Į vakaro kasdien, 
šiai iš kailio neriasi agituoda
mi nusidėti prie Naujienų 
Spulkos. O Spulkai kaip tyčia 
dar geriau sektis pradėjo. Ma
tyti rimtesni žmonės visai ne
paiso visų tų patamsių galy
bių zaunų.

Temydami visą šitą ir nėra- kitę, kad Naujienų Spulką yra

kaipo 
ki-

gaus

8
visa- 
val.

3) Pinigai priimami 
smulkiausių iki kiek kas 
didelių sumų.

4) Pinigus, reikalui parė
jus, galima visados atsiimti.

Turint visus tuos užtikrini
mus ir parankamus neužmirš-

nuo 
nori

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 i». 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 davžmos.

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ, /
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

mePeoplę BY LOUIS RICHARD

ISSRltOfiHG ĄNO 6ĄJH6 
/iGfjiH-ĄND / 

ĄDVICt ĄBOUV 
Cr£.TTl/4<Sr A T»VOR<X

MĄT VOU 
~EL.L

1UST 3E A 
ar

<ŽToP Tfl&tT THEfte

To you ĄDVICl 
Ahd mot to hm* 
ZriV HU5ŪAHD

1 MĄLJ&NEO J.

Ht OUT ALLHOURS ) 
OF THL Mt&HT-Ą/IO TU&<
I HAYt To TĄlfE His

ĖrERV W.ĄV To TTFFaPM

Lietuvių Dentistas patar
naus geriair ,, i'

'5Ž-Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio hūkšo. Su miusų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenkiu jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, ‘ 
Netoli Ashland Avė.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Ketv. 
ir Pet. 2—9.

Subat. 5—9, Nedeliomis 9—12 
dieną.

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

k— ✓

GYDYMAS j
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydjToą 
žinomą medicinos mokslui.

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

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau 25 

tai — puikiausias 
darodymas, kad ą, 
§ esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar . 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS' GYDYMAS 
Naudojamas

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

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatomds: 9 ryte lig 

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

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

1 Garsiiikites Naujienose
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viii Rateliuose
ROSELAND

Mylėtojų 
susirinkimas įvyko 
7 d. Susirinkimai! 
Ratelio narys A. 
kuris nesenai sugrį-

metų seimo triniai.
Seimas, g-bma sakyt j, buvo 

gyvas. Dalykai svarstyta rim
tai ir energingai. Tarp svar
besnių dalykų nutarta pasiųsti 
Illiinois Universitetui rezoliu
cijų, reikalaujančių universite
to pripažinti lietuvių kalbos 
kreditus. Tik klausimas, kiek 
į tai universitetas kreips do
mės. Rodos, rezoliucijomis 
vargu bus galima priversti

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

juoko statyti save irgi nėra iš- 
rokavimo...

Pilni seimo nutarimai tilps 
“Naujienose” kiek vėliau.

—Ten buvęs.

EXTRA MOTERIMS PRANE
ŠIMAS!

Vilnos parsiduoda dėl neri 
nių ir švederių, pančiakų viso
kios rųšies. Kaina už svarų 
vilnų $1.25, $1.80. Taipogi par
siduoda marškoniai siūlai dėl 
litrinių ir siuvinių. Kaina su
tiksim ant vietos. Meldžiu ne
laukti žiemos, o bus branges- 
nios. Visos dienos atdaros.

FRANK SELEMONAVIGIA 
524 Wcst 33-rd Str.

Antros lubos

PARSIDUODA ice cream 
parlor senas išdirbtas ' biznis. 
Pardavimo priežastis — turiu 
kitų biznį. •

657 W. 47-th St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Esu priverstas par
duoti vienų iš dviejų, nes du 
saliunu laikyti per sunku. At
sišaukite. 5343 S. Halsted Str. 
arba į antrų 8900 Normai Av.

40 akrų žemės pardavimui, 
viskas gerai įrengta, už $1,000, 
200 akrų, $4,000, savininkas.

F. H. SMITH,
R. F. D. 5, Box 80, 

Salem, Mo.

4 pagyvenimų medinis namas 
2 po 4 ruimus 2 po 5 ruimus. 
Vieta 3544 Pamell Avė. Parsi
duoda pigiai, tiktai $4,500. Sa
vininkas.

3410 So. Auburn Avė.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madispn Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimhs, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAU 
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 Auburn Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

atei-
sausio

vieną tų 
Narbutas

p. Dau-

Lietuvių Scenos
Ratelio 
rugpiučio 
atsilankė 
Narbutas,
žo iš Lietuvos. A. N. atvežė ir 
9 knygutes, tai yra po viena 
knygutę kiek vieno naujo vei
kalo iš Lietuvos.

Kadangi J. Karašauskas, bu
vęs finansų raštininku, išva
žiavo į kita miestų apsigyven
ti, finansų raštininku tapo iš
rinktas A. Norbutas. Buvo at
silankiusi komisija nuo Drau
gijos LDK. Gedimino su pak
vietimu sulošti minėtai drau
gijai kokį nors veikalų 
nančių metų 13 dieną
K. Strumilų svetainėje. L. S. 
M. Ratelis pakvietimų priėmė 
ir pasižadėjo sulošti 
veikalų kuriuos A. 
atvežė.

Ratelio iždininkas
giela pranešė, kad sulig LSM. 
Ratelio nutarymų jis nupirkęs 
dar 5 serus Roselando Lietu
vių Darbininkų Namo Bend
rovės. LSM. Ratelis dabar jau 
turi minėtos bendrovės 10 Še
rų už $100.

Nežiūrint, kad LSM. Ratelio 
nariai jokių duoklių nemoka į 
Ratelį, bet už tuos pinigus, kur 
palieka nuo įvairių parengimų 
perka Bendrovės šorus, kad 
tik kaip greičiau butų galima 
įsigyti nuosavų namų su sve
taine, kuri nevien tik rateliui, 
bet ir visiems lietuviams būti
nai yra reikalinga. Rateliečiai 
laukia, kad tiktai gavus grei
čiau Namo Bendrovės plianą 
kuris jau yra daromas. Tada 
žada eit net į stubas ir kalbin
ti lietuvius, kad jie pirktų 
bendrovės Šerus, kad tiktai įsi-| 
gyti nuosavų svetainę, 
rateliečiai tik laukia 
surengti vakarų ir už 
pelnų pirkti bendrovės
Rateliečiai sako mes tol nesu
stosime dirbę dėl Bendrovės 
Namo, kol jojo neįsigysime.

I^MIL Korespondentas.

Be to 
progos 
likusį 
Šerus.

Lietuviu Moksleiviy Susi 
vienijimo Amerikoje Sei-

mas.
Ra y-Rugpiučio 18 dienų 

mond Chapelėj įvyko Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimo A- 
nierikoje Seimas. Seimų atida
rė Centro pirmininkas F. šeš
tokas 3:15 po pietų.

Į seimų atsilankė nemaža ir 
alumnŲ ir šiaip svečių. Alum- 
nai ir kai kurie svečiai ir mo- 
ksleiįviai paprašyta kalbėti. 
Kalbėjo J. liaukis, Dt. Kara
lius, Dr. Naikelis, Adv. Kodis, 
K. Augustinavičius, J. Andriu
lis, A, Tulys, K. Semaška, L. 
Narmontaitė, A. Margeris ir 
Dr. Biežis. Svečiai kalbėjo 
įvairiomis temomis trumpai ir 
taktingai, — nurodinėjo mok
sleiviams budus ir kokiomis 
aplinkybėmis galima veikti.

Uoto sekė rinkimas seimo 
valdybos. Pirmininku išrinko 
K. Semaškų ir raštininku M. 
Lileikį. Priimta dienotvarkis 
ir užręgįtruoti svečiai ir na
riai. Svečiams duota pataria
mas balsas. Skaityta pereitų

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina į globą Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisai 
randasi 4 Broadvvay, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintis skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mais kožnam.

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

PASARGA.

BESIGARSINA NTIEMS

turiKlaidos padarytos paskelbime, 
*>ut atitaisytos i 24 vai.

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 savarčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimai, asmenų jieŠLoji- 
nai ir 1.1. turi būt iš kalno apmoka

mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
hejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti 
žus, jeigu apskelbimo turinys 
•rakys etikos reikalavimams.

neiž- 
pini- 
neat-

Norintieji paaigarsint J sekamos die 
108 Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą no vJliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIEŠKDJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Adomo Ka

lėdos, kuris išvažiavęs ant rinkos Lie
pos 2 dieną daugiau nebegrįžo. Jis 
pats, jeigu gyvas, ar kiti kurio jį pa
žibta meldžiu duoti žinia kur randasi. 
Bus atlyginta $25.00. Aš viena nega
liu biznį vesti ir turiu jį parduoti. Jis 
yra 5 pėdų, 6 colių, kairės kojos ne
turi 3 pirštų, ant kaktos pluoštas 
niaukų, bet viršugalvis plikas. Viršu
tinė lupa perkirsta, turi mėlyną mai
nų ženklą, lupos storos, amžiaus 46 
metų.

ONA KALEDIENĖ
658 W. 35th St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgio pa
taisymu. Kreipkitės adresu: 
6637 S. Rcckwell St., Chicago, į 
vakarus nuo Western Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

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

Phone Lawndale 0114.

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS
Kas laikote Fordo mašinas, o ne

žinote kaip pataisyti, aš sutinku iš
mokinti pasitaisyti gaso inžinus ir 
elektrą. Galiu ateiti į paties savinin
ko garadžių. Kam reikalinga tai yra 
pigiausia, negu kad jus atiduodate į 
repair šapę pataisyti. Su užmokesčiu 
už pamokinimą susitaikinsime. Aš esu 
namie 6 P. M. iki 9 P. M.

Atsišaukite:
3200 So. Lime St., 

kampas 32 St., Chicago

REIKIA DAMĮNKII
VYE

BEIKIA abelno siuvėjo, pa
geidaujama vedęs, su geru žmo
gumi eisiu į partnerius. Siuvu 
rubus nuo $50 ir augščiau. Ra
šykite arba atsišaukite Leo II. 
Beszhak, 418 */> Grand Avenue, 
Beloit, Wis.

REIKIA patyrusių bolerių 
darbui į junk šapų.

PETER GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė.

REIKALINGAS gerai paty
ręs bučeris, kuris galėtų už
imti vietų vedėjo cooperaci- 

joj. Geram žmogui gera alga. 
Darbas ant visados, arti Cbi-

1739 So. Halsted St., Box 309

REIKIA vyrų prie hand 
loom fhiss karpetų audimo. 
Patyrimo nereikia, nuolat 
bas.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St.

dar-

REIKIA darbininkų į fandrės 
jardų ir šapų. Ateikite pasiren
gę darban į samdymo ofisų. At
dara nuo 6:30 ryto.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th St. ar

So. Kedzie Avė. ■ & 40th St.

PARDAVIMUI
Už PUŠŲ KAINOS parsiduoda bu

černė ir grosernė, arba mainysiu ant 
namo, loto arba automobilio. Priežas
tis labai svarbi. Jeigu norit gauti bar- 
geno, skubėkite.

Kreipkitės:
G71 W. 14th PI.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu ar be namo. Pardavi
mui saliunas, biznis išdirbtas 
per daugel metų 4 kambariai 
užpakalį; parduosiu pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite 732 West 18-th St

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj biznis išdirbtas, Par
duosiu pigiai, nes turiu du 
bizniu.

Atsišaukite 4914 S. Ashland
Avenue.

PARDAVIMUI bučernė ir grocernė. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Yra 
ice mašina ir kitos visos mašinos rei
kalingos dėl bučemės. Yra trokas. 
Pigi renda, 7 kambariai gyvenimui. 
Lysas 5 metams. Priežastis pardavi
mo — turiu du bizniu.

314 Kensington Avė.

PARSIDUODA saliunas su 
dviem namais geroj vietoj, ap
gyventa daugiausia švedų ir vo
kiečių. Biznis yra geras. Turiu 
parduoti greitai ir todėl leisiu 
pigiai. 611 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
už gana prieinamą kainą. Biznis iš
dirbtas nuo gana seniai ir randasi 
lietuviais apgyventoje kolonijoje.

Priežastis pardavimo — liga. 
Kreipkitės: «

3140 So. Wallace St.

PARDAVIMUI groseme ir 
visokių smulkių daiktų krau
tuvė antros durys nuo Teatro, 
biznis yra cash, priežastį par
davimo patiriste ant vietos. 
Atsišaukite 5039 S. Halsted st

PARDAVIMUI 2 krėslų bar- 
jernė Brighton parke, gražioj 
ir geroj vietoj.

Pašaukite
Phone Canal 7345

PARSIDUODA bučernė gro
sernė, biznis cash. Parduosiu 
už prieinamų kainų, Biznis la
jai geras.

2057 W. 22-nd Place

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; parduosiu ar mai
nysiu ant loto automobilio ar 
mažo namo; biznis geras listas 
ilgas. Kreipkitės J. Balchunas, 
3200 Lo\ve Av. Tel. Blvd. 9265

BAiRBERNR pardavimui, 
Lietuviškoj kolionijoj. Par
duodu dėl to, kad esu kitame 
biznyje. Parduosiu už pirmų 
pasiūlymų. Kreipkitės

1723 W. 47 st.
Tel. Yards 4389

UŽ $2,250
Nupirksite mano 6 kambarių namą 

gražiame priemiesty, 4,000 gyventojų, 
60x150 pėdų, tinkama vieta augini
mui vištų ir daržovių. 30 minutų va
žiavimo į miestą C.B. & Q. R. R., 2 
blokai nuo stoties ir krautuvių. Yra 
visi įrengimai, parduosiu už $600 pini
gais ir $30 į mėnesį.

R. MUDRA, 
1413 So. 57th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na
mas, prie Leavitt St., netoli North 
Avė., gerame padėjime, elektra, va
nos, pigi renda, greitam pirkėjui už 
$12,500.

Atsišaukite į krautuvę,
1545 North Avė.

PARDAVIMUI saliunas; biz
nis eina gerai, 4 kambariai už 
pakaly dėl pragyvenimo. Ren
da pigi.

1809 W. 46 Str.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė. 
Biznis labai išdirbtas gerai. Renda pi
gi $30.00 į mėnesį. Lysas ant 2 me
tų. Priežastis pardavimo išvažiuoju į 
Lietuvą. Nupirksit pigiai. Kreipkitės: 

5615 Wentworth Avė. 
Tel. Wentworth 4053

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
flatų po 4 kambarius. Elektra, gasas, 
augštas cementinis skiepas. Kaina 
$6,000. Namas randasi 4419 S. Wal- 
lace Street.

JULIUS J. BALČIŪNAS, 
2423 W. 46th St. 

Phone Lafayette 1329

PARSIDUODA groceris labai geroj 
vietoj. Gali laikyti visokios mėsos, vi
si bučeriški įrankiai kokių tik reikia 
bučerniai. Biznis gerai eina, visai prie 
lietuviškos bažnyčios ir prie publiškos 
mokyklos. Noriu parduot greitu lai
ku, o priežastį dažinosite ant vietos. 
Adresas: 4601 rear So. Hermitage Av. 
Iš fronto gyvena kriaučius. O groce
ris iŠ užpakalio.

TIKRAS bargenas. Einu 
lauk iš biznio. Parduosiu savo 
mūrinį namų 5 flatai, krautu
ve, garadžius ir karas, viskas 
naujos mados. Parduosiu greit 

2246 Armitage Avė.

PARDAVIMUI įgrosemė pi
giai. Yra daromas geras biz
nis.

Atsišaukite:
2859 So. Union Avė.

PARDAVIMUI namas su 
groserne, 2 flatai po 6-4 kam
barius. Gera vieta, biznis iš
dirbtas.

Atsišaukite:
3232 So. Canal St., Chicago.

PARSiliDUODA 
rųšies bar fixtures 
elektrikinį pianų ir 
gisterį.

Atsišaukite:
3157 So. Racine

geriausios 
įskaitant 
cash re-

Avė.

ANT pardavimo čevorykų taisymo 
šapa, elektros mašinos; visokie įtai
symai tam darbui, 4 ruimai pragyve
nimui, įvairių tauto’apgyventa; per 4 
blokus nesiranda tokio biznio. Gera rie 
ta, taipgi parduodu kriaučiškus 2 sta
lus, 1 singer mašiną, 1 prosą ir smul
kesnius įrankius dėl kriaučiaus. Dide
lis storas, geras dėl 2 biznių. Važiuo
siu į Lietuvą. 459 W. 31st St., neto
li Canal St., Chicago, III.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių 

forničiai, beveik nauji, taipgi 
ir kambariai ant rendos. At
sišaukite: E. CHUPLIS, 1800 
West North Avenue, Chicago. 
5:30 valandų vakare.

PARDAVIMUI rakandai vė
liausios mados. Perkanti kad 
norėsite ir tuose pačiose rui
muose galėsite gyventi. Prie
žastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Kreipkitės:

5116 So. Hermitage Ave>

AUTOMOBILIAI
Oakland sport, 1923, važinėtas 8,000 

mylių, 5 dratiniai ratai, 5 tajerai, 2 
bamperiai Pilnai įrengtas. Grą- 
žios marooh spalvos. Išrodo kaip 
naujas, parduosiu pigiai. Room 1125, 
608 So. Dearbom St., Tel. Harrison 
4600.

IUMAI-2EME
BARGENAS

3 augštų mūrinis, 6 kambarių flatai 
namas, skiepas ir tuščias kampas, ga- 
sas, elektra, vanos, gera vieta. Kai
na tik $18,500, $7,000 pinigais, kitus 
mėnesiniais išmokėjimais. Pasimaty- 
kit su manim tuojau.

DAR DAUGIAU BARGENŲ
2 augštų kampinis muro namas, 

prie 22nd St. 3 flatai ir nesvaiginamų 
gėrimų parloras, didelis biznis. Kai
na tik $27,500, $15,000 morgičius, ki
tus pinigais.

KITAS BARGENAS.
2 flatų, 5-5 kambarių frame namas, 

3 miegamieji kambariai, gasas, elek
tra, vanos, kieto medžio grindįs. Kai
na tik $5,750.
ŠTAI DAR VIENAS BARGENAS.

4 kambarių frame cottage, gasas, 
elektra, vanos, attic. Kaina $3,650.

ALEX S. KRATKY,
1650 So. Crawford> Avė.

REIKALINGAS —
DUONKEPIS
PIRMARANKilS

Atsišaukite:
1208 E. 93rd St.

PABDAVIiMUI mūrinis na
mas ant 3 augštų, po 6 kam
barius ir mažesnis užpakalyj, 
maudynės, skalbynčs ir abcl- 
nai visikas įtaisyta vėliausios 
mados. Atsišaukite: 2714 Erne- 
rald Avė. iš užpakalio.

NAMŲ kontraktorius reika
lauja pinigų, parduos savo 2 
flatų moderniškų mūrinį na
mų. Geriausi vieta Marųuette 
Manor. Vienas flatas išrenda- 
votas už $80. Otto Prapotnick, 
6003 So. Kedzie Avė.

Pilone Republic 7465

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
aukštų ir augžtas beiznuentas. Taip
gi naujas garadžius dėl 15 mašinų. 
Parduosiu už $14,000. Jeigu už cash 
tai parduosiu dar pigiau, nes esu naš
le, negaliu laikytti. 955-57 W. 18th 
PI. Klauskite savininkes, ponia Kape
la. Savininke 935 W. 18th St.

MOKYKLOS

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted Str

Mokinama: Anglą ir Lietuviu Kal
bų, Aritmetikos, KnygvedystSs, 
Stenografijas, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politines Ekonomi
jos, Pilietybė*, Dailrašystts, Gra
matikos, Literatūros, Retorikoi, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikam* r;uo 6 iki 7 valandai; bu- 
4ųfiruslemątnuo 7 iki ,9:30 vai.

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

GERA proga išmokti kriau- 
čystes; išmokom greitai ir ga
li uždirbti didelius pinigus. 
Norėdamas lengvo dar ir daug 
uždirbti atsišauk ar ypatiškai 
atsilankyk 1504 W. Division st

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

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40 

Pilnas kursas visose šakose beauty 
culture, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona
li asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
Vietos.

* DORA FURLONG SCHOOL
701-775 Transportation Bldg. Wabash | DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 

2595, S. W. kampas Dearbom- VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ
Harrison Sts. | valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas,

914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. ražt. 
M. Čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. K Susi
rinkimai laikomi kas mėnesi; pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
nrond Chapely 816 W. 31 gat.

PRTVATttS’ AUTOMOBILIU 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateil 
ir pasimatyk su mumis. Mokinam* 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud’ 
visokio išdirbimo automobilius. Laif 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI 

1507 W. Madlson St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

LIETUVOS DTD. 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; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E J BIRUTES KALNO DRAUGIJOS val-
Kensington Avė., I dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei-
Susirinkimai laikomi P. šadvik. I ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta- 
svet., 341 E. Kensington Avė. | rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt.

Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.| DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 

• TĖS valdyba 1923 metams: pirm 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt I LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR- 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy- 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted I ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 I nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
S. Ijeavitt St., kontroles rašt. p-lė I taras A. Montvidas.
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti- I nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
kufis; durų sargas K. Apšega I chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį I rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak. I kasierius S. Dauginis; kliubo dak- 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI | UETUVOS MYLET0JU 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
nė, 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., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

lTĖtUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAU 
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. S|. 
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.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams; 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei 
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Sons 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. AJeksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavoj. 
St. Miseviče, korespondentes K. P 
Deveikis, organas “Naujienos . Su
sirinkimai laikomi kas antrą, penk
tadienį kiekvieno menesio Lietuviu 
Liuosybes svet., 14 St. ir 49 Ct.
Cicero, III. 

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams I 
pirm. Po^ylas Atkočiūnas. 342 So 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th ut; nut I 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1 > 
S. Springfield Avė.; izd. M į Kaziu I 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. I et I 
rulis; maršalka T. Rudis. Susinn 
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne | 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAšELPOf 
valdyba 1923 metams: pirmi. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne ATvc-,fin-. ®®k.r, 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 152. . DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
Irving Avė.; prot. sekr. Antaną; I -------------- ... .
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta 
ras kvotėjas A. Montvidas,. 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kiekvieną antr*.oI}®<15xT Ji’ 
Zwianzek Polek svet., 1315 North 
Ashland Avė._______ ___________

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ vai 
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas 
kauskas, 2950 W. Pershing Road 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų"rašt. E. Juzaitienė 
7038 S. Sangamon St., finansų rast 
J. Aleksandraviče, 8653 S. Henni- I 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise I 
viče, 2*740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso: Į 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai Į 
naitis. _________ ___________

TAUTIŠKpSDRAUGYSTES MYLĖ 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdybe 1923 m.: pirm. A I 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.. I 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unioi | 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 1091C Į ORAUGYSTĖS_ LIETUVOS KARA- 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Sus! 
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno menesio, F. Shedvik 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m. __

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOfc 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 331^ 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3389 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 8337 So. Wallacf 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wes< 
83rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubc 
susirinkimai laikomi kidkvieno mė 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuc 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas. ,

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

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1928 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom-

I bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
I F. Martišius; maršalka A. Razmi- 
| nas.—Susirinkimai laikomi kas mė

nesį piimą šeštadienįo vakarą, D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 

*”J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

JETUVIŲ DARBININKŲ DR JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Pranciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris. •

Į IMPERFECT IN ORIGINAL


