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Atnaujins derybas 
su kasyklomis

Evakuoja Turkiją
Įsileis francuzus į Vokie

tijos industriją
Ispanai tęs karą Morokoje

Derybos su antracito ka
syklų savininkais 

atsinaujins
Derybas arnaujina gubernato

rius Pinchot. Abi pusės su
tiko priimti derybų atnauji
nimo pasiūlymą.

HAR.RISBURG, Pa., rugp. 
26. Pennsylvanijos guber
natorius Pinchot, kur yra vi
sos antracito kasyklos, prezi
dento Coolidge pakvietimu, 
suliko rūpintis antracito ang
liakasiu streiko išvengimu atei
nanti šeštadienį.

Pirmuoju jo žingsniu bu
vo pasiūlymas abiems pusėms 
atnaujinti derybas. Kaip ka
syklų savininkai, taip ir ang
liakasiai derybas atnaujinti 
sutiko. Jos bus laikomos Har- 
risburge ir prasidės pirma- 
rieny. I Karyboms atsinaujinus 
giib. Pinchot pasitars atskirai 
su abiems pusėms ir tada ban
dys surasti’ kompromisą.

(iub. Pinchot veikia pakvie
timu prezidento Coolidge, su 
kuriuo ji tarėsi ilgokai Wa- 
shingtone porą dienų atgal. 
Pinchot pastangas rems fede
ralinė valdžia ir valdžios ang
lių ekspertai vyksta j Harris- 
l^irgą teikti gubernatoriui rei
kiamu žinių. C c

Bet susitaikymas su kasyk
lų savininkais, jei jis ir įvyks, 
turės Įvykti šią savaitę, jei bus 
norima išvengti streiko, nes 
angilaka.Lų prezidentas Le\vis 
paskelbė, kad išsiuntinėti įsa- 
kynini nariams upleisti Lca- 

syklas rugp. 31 d. naktį, nes 
naujas kontraktas dar hera 
padarytas. Iš to matyt, kadi 
angliakasiai streikuos, jei tik 
iki ateinančio šeštadienio ne-' 
bus pasirašytas naujas kont
raktas, ir tanu' angliakasiai 
veikiausia jokio nusileidimo 
nedarys.

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bedavoti kad darbo 

neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta.
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “KEI
KIA DARBININKŲ”.

Šimtai lietuvių, skaitydami
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant

Kaina 3c .
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Apleis Turkiją už trijy 
savaičių

Anglai jau pradėjo kraustytis 
iš Turkijos teritorijos.
KONSTANTINOPOLIS, rug. 

26. Turkijos seimui ratifi
kavus taikos sutartį, talkinin
kai jau pradeda pildyti savo 
prižadą evakuoti Turkiją. Pir
mas Anglijos transportas su 
1,500 kareivių ir daug artile
rijos jau išplaukė iš 'Turkijos 
į Egyptą. Kiti transportai jau 
kraunami ir tikimąsi, kad už 
trijų savaičių veik visi talki
ninkų kareiviai bus apleidę 
Dardanelus ir Konstantinopolį.

Prancūzai išgabeno Senega- 
lijos negrų kareivius iš Ro- 
dosto ir prižada sugrąžinti 
turkams visus triobesius bė
gyje šešių dienų. Presus kliu- 
bas, kuriame gyveno oŲcieriai, 
jau vakar tapo turkams su
grąžintas.

Sakoma, kad Kernai Paša 
mano apsilankyti Konstanti
nopoly kada tasis bus evakuo
tas. Manoma didžiausiomis iš
kilmėmis priimti tą miesto iš
gelbėtoją.

įsileis francuzus į Vokieti
jos industriją

Bet neužstatys Ruhr distrikto.

BERLINAS, rugp. 26. — 
Kancleris Stresemann savo kal
boj Vokietijos fabrikantams 

pasiūlė Era nei ja i leisti francu- 
z:ų l'abr ikantaiiis < 11, 1 yva ii ti "Vo- 
ktetijos industrijoje. Betgi Vo

kietija neužstatys Ruhr dist
rikto, ar Pareinio geležinke
lius, kasyklas ir kitokias nuo
savybes, kaipo gvarantiją už
mokėjimo kontribucijos. Stre- 
semannas taipjau pasakė fab
rikantams, kad valdžia reika
lui esant, visai nesibijos-paju
dinti jų didelių turtų.

Skaitoma, kad Stresemanno 
kalba buvo atsakymas į Fran- 
eijos premjerui Poincare. Vo-' 
kieti ja, sake jis, jau užmokė
jo 42,000,000,000 auks. mar
kių kontribucijos. Amerikie
čiai apskaito, kad Vokietija 
užmokėjo 25,000,000,000 auks. 
markių, o Francija sako, kad 
tik 10,000,000,000 auks. mar
kių užmokėta. Prancūzams 
veikiausia butų pasiūlyta nuo 
ketvirtdalio iki trečdalio akci
jų Vokietijos industrijoje.

Gautomis žiniomis, ši Stre- 
semanno kalba buvo pasitikta 
gana prielankiai užsieny. Ang
lai tikisi, kad gal jam ir pasi 
seks rasti budąišrišti kontri
bucijos klausimą. Net ir fran- 
cuzai ir tie prilankiai žiuri į 
jo kalbą. Pasak francuzų laik
raščių, Poincare sutinkąs iŠ- 
naujo apkainuoti / konfiskuo
tus Vokietijos laivus, kurie te
ko Anglijai ir kurių kaina bu-

vo nustatyta perdaug žemai 
Jei jų vertė butų padidinta, 
tai butų sumažinta kontribu
cija Anglijai.

Algas Vokietijoje nustatys 
aukso pamatu

Alga bus trečdaliu žemesnė, 
negu kad buvo prieš karą.

BERLINAS, rugp. 26.
Pagalios galutinai tapo nutar
ta nustatyti Vokietijos darbi
ninkų algas aukso pamalu. 
Derybos apie tai tęsėsi keli 
menesiai.

Aukso algos yra nustatytos 
vienu trešdaliu žemesnes negu 
kad buvo prieš karą. Jų pyki
nimas bus pradėtas tuoj kaip 
tik galima bus pereiti nuo se
nosios* prie naujosios sistemos. 
1 kirbi n inkams algos bus išmo
kamos kas savaitę popierinė
mis markėmis, bet pasiremiant 
aukso markių verte.

Ispanija tęs kary 
Morenoje

Net jeigu prisieitų panaudoti 
visas šalies ginkluotas spė
kas. Tikimąsi skilimo kabi
nete.

MADRIDAS, rugp. 26.
Ispanija galutinai nutarė tęsti 
karą* Morokkoje iki nebus ap- 
laikyta pilna pergalė, net jei
gu prisieitų tam panaudoti ir 
visas šalies ginkluotas spėkas. 
Tai nutarusi ministerių taryba 
po labai triukšmingo posėdžio, 
kuris tęsėsi visą dieną.

Užsienio reikalų miniisteris 
Albos kunigaikštis labai prie
šinosi tai kampanijai ir tiki
mąsi, kad jis rezignuos už ke
lių dienų. Kabinetas susirinks 
antradieny padaryti formalinį 
nutarimą.

Gen. Anido, kuris reikalavo, 
kad butų prisiųsta dar 40,000 
kareivių, tapo paliktas vyriau
siuoju komanduotoji! ir Mo- 
rokkos diktatorium.

Kareiviai kelia maištą.
Siunčiamų į Morokko karei

vių maištai ištiko keliose Is
panijos vietose. Vadovai maiš
to Malagoj ir Sevillej liko su
šaudyti. 'Sušaudytų kareivių 
skaičius siekia nuo 10 iki 20. 
Trys įmones, kurie dalino k.nr- 
stančius prie maišto lapelius 

Madrido kazarmese tapo arės- 
tuoti.

739 ispanai užmušti.
LONDONAS, rugį). 26. 

Ispanija paliovė skelbusi kiek 
jos kareivių užmušama Moro
kkoje. Bet iš Riffian praneša
ma, kad sukilėliai ties Tifaruin 
suskaitė 739 užmuštus ispa
nus, o išgabenti sužeistuosius 
ėmė dvi dienas laiko. Kad iš
gabenus grobi sukilėliams ims 
kelios dienos laiko.

Gaso darbininkai rengiasi 
streikan

Kompanija jau samdos streik
laužius ir mušeikas.
CHICAGO. — Apie 1,000 ga

so darbininkų rengiasi sustrei
kuoti rugsėjo 1 d.', kada už
sibaigia senasis, kontraktas. 
Darbininkai reikalauja pakelti 
algą 25 nuoš.

Kompanija jau rengiasi prie 
streiko. Ji pasikvietė talkon 

apie 1,000 policistų, arba apie 
1 .policistą ant kiekvieno strei- 
kierio. Be io kompanija šim
tais samdosi mušeikas ir 
streiklaužius.

Lenkija areštavo rusinu 
arcivyskupą

Kam jis reikalauja nepriklau
somybės rusinama. Jo brolis 
yra Lenkijos ministeris.

VARŠAVA, rugp. 26.
Graikų katalikų arcivyskupas 
šcptickis, galva graikų katali
kų (stačiatikių įmintų) Len
kijoje, tapo areštuotas ban
dant įvažiuoti į Lenkiją. Ar
ei vysk n pas, kurio brolis yra 
Lenkijos ministerių^ lyra kal
tinamas kurstyme judėjimo už 
Rutenijos . nepriklausomybę 
Rytų Galicijoj. Pats arcivys
kupas irgi yra rusinąs.

Lenkijos valdžia sutiko ar
civyskupą paliuosuoti ir leis
ti jam ir toliau eiti bažnyčios 
galvos pareigas Lenkijoje, jei 
jis sutiks pripažinti Lenkijos 
valdžią Rytų Galicijoje ir pri
sižadės valdžią remti. Jis dar 
nenusileido ir atsisakė tokį pri
žadą duoti.

Užsienio reikalų ministeri
ja tikisi, kAd lokį jos žingsnį 
parems ir Vatikanas, kas pa
teisintų valdžią žmonių akyse.

Pakeitė injunctioiią prieš 
motery ruby siuvėjus

CHICAGO. Federalinis 
teisėjas Cliffo pakeitė teisėjo 
Cairpenter išduotąjį injunetio- 
ną prieš International Ladie'S 
Garment Workers uniją. To 
injunetiono reikalavo Mitchell 
Bros, moterų rūbų firma, 367 
W. Adams St.

Naujasis injunetionas leidžia 
unijai turėti vieną atstovą prie 
kiekvienų dirbtuvės durų, taip
jau kalbinti neorganizuotus 
darbininkus* jei tas pasikalbė
jimas yi’a ramus ir nevarto
jama grūmojimų. Teisėjo Gar- 
penter gi injunetionas draudė 
unijos atstovams kalbėti, te- 
lefonuoti, telegrafuoti ar ko
kiu kitokiu bildu stengtis su
sižinoti su tos firmos darbi
ninkais.

Mitchell Bros, firma iš kiek
vieno savo darbininko reika
lauja prižado, kad jis niekad 
nesidės prie unijos.

Susirėmimas su
ku liuksais

PITTSBURG, Pa., rtigp. 26. 
— Ku Klux klanui surengus 
priemiesty Carnegie savo pa
rodą ištiko susirėmimas, ku
riame vienas klanietis liko už
muštas ir gana daug žmonių 
sužeista, vienas jų galbūt mir
tinai. Policija dirbo tris va
landas iki atsteige tvarką. Mi
nia sustabdė klaniėČius ties 
tiltu, bet klaniečiai buvo apsi
ginklavę ir jie bandė prasi
veržti per minią. Tada ir išti
ko muštynės.

Po muštynių visi daktarų 
ofisai buvo užpildyti sužeistai
siais. 10 klaniečių areštuota ir 
laikoma kalėjime. Jie visi bu
vo apsiginklavę ir vadovavo 
kitąis klaniečiais.

-------- *-- ‘V1 ■-

NEW YORK, rugp. 26. — 
Per Atlantiką pradėta tiesti 
18-tą kabelį. Jis eis per Nova 
Scotia ir Azores į Harve. Jis 
bus 4,500 mylių ilgio ir galės 
pasiųsti 1,200 raidžių į minu
tę. Tai busiąs ilgiausias ir 
greičiausias tabeįlįs, jungiau4 
tis Ameriką ir Europą. lis 
priklauso Postai telegrafo 
kompanijai. *

Chcagiečiai nori Babravi
čiaus koncerto

„ ■ ...» ■

Daugelis įžymių chicagiečių 
susirūpino tuo, kad garsusis 
lietuvių (dainininkas Juozas 
Babravičius gali išvažiuoti iš 
Chicagos nedavęs čia savo at
sisveikinimo .koncerto, ir todėl 
pradėjo BabravtiČių prašyti, 
kad jis dar kiek pabūtų Chi- 
cagoje ir padainuotų chicagie- 
čiams atsisveikinimo koncerte.

Buvo įteiktas Babravičiui 
net laiškas, išreiškiąs chica- 
giečių pageidavimą dar sykį 
išgirsti jo dainavimą.

Čia štai paduodame tą laiš
ku : c
Didžiai Gerbiamam Dajninin- 
kui-Artistui Juozui Babravičiui

Atviras Laiškas.
' “Laikrašiuose ir iš kalbų .te
ko pastebėti, kad 'Tamsta grei
tu laiku žadi mus apleisti ir 
besiskubindamas į rytus var
giai begalėsi duoti koncertą 
Chicago j e.

Nesenai Tamsta musų tar
pe esi ir nedaug mums daina
vai, vienok tuo trumpu laiku 
Tamsta įsigijai tūkstančius 
draugų, kurie Tamstą pažinę 
karštai pamylėjo, “Dainos Ku
nigaikščiu” išaugštino. Nauja 

gyvybė tekėjo širdyje klausan
čių Tamstos dainos: augo no
ras gyvent, mylėt, kovot... 
Tamstos daina žadina musų 
tautinę gyvybę; ji siekia augš- 
čiausių sferų svetimose tau
tose; ji deda musų tėvynei 
tvirtą pamatą... ,

Tamsta “iš Dievo malones 
Dainius” esi vienu iš didžiau
sių IJetuvos turtų; važiuok į 
visas pasaulio šalis lankydamas 
turtuolių kaupuotus rumus, 

ypač musų brolio samanotos 
grintelės neapleisdamas, 
išdainuok pasaulio tautų drau
gijoj Lietuvai priderančią vie
tą.. .

Vienok — kaip gi gali apleis
ti Chicagą nesudainavęs mums 
dar sy*kį savo dainų atsisveiki
nimo koncerte?

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
o neabejojame, kad su mumis 
ir visi Chicagos lietuviai, trokš
tame dar sykį išgirsti Tamstos 
žavėjantį dainavimą pirma ne 
gu apleisi mus, gal ant visa
dos. Atsisveikinimo koncerte 
leisk chicagiečiams linkėti 
Tamstai daug laimės.

Sek a daugybė muzikos ži
novų ir mėgėjų parašai.

Generalinis streikas Graikijoj 
’ atšauktas.

ATHENAI, rugp. 26. — Ge- 
nenaflinis strykais, kurį kaip 
tvirtina valdžia, paskelbę ko
munistai, taijM) atšauktas ir 
darbininkai sugrįžo į darbą. 
Valdžia prisižada elgtis švel
niai su dalyvavusiais streike, 
išėmus streiko, vadovus, ku
riuos ji bausianti aštriai.

(Streikas veikiausia buvo 
paskelbtas delei valdžios už
darymo visų darbininkų uni
jų ir konfiskavimo unijų iž
dų. Apie streiko pradžią nebu
vo jokių žinių).

Pideido nuteistą merginą.

CHICAGO.— “Panele” “Eli- 
zabeth Stark”, kuri liko nu
teista penkioms dienoms kalė- 
jiman už greitą važiavimą au
tomobiliu būdama girta, liko 
teisėjo Walker, kuris ją nutei
sė, paliuosuotą atsėdėjus vie 
ną dieną kalėjime. Teisėjas 
paliuosavęs dėlto, kad jis su
žinojęs, - jog ji yra “padori’ 
mergaitė* gerų tėvų ir perdaug 
gerai esanti išauklėta, tad ne 
galinti pakęsti kalėjimo.
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laikraščius, kuriems rupi teisy-Pono Laukio laiškas strei- 
kieriams ir jy atsakymas
Rugpiučio 22 d., 1923.

Shane šapus streikininkų 
susirinkimui.

Gerb. draugai darbininkai:
Tūlas slapukas, pasirašiusis 

vardu 'Toks kaip kriaučius, 
spešelninkų organe kalba jūsų 
vardu ir daro priekaištus “Te
legramų” redakcijai, kad ji ne
teisingas žinias skelbia apie 
jūsų streiką. Jis priduria, kad 
jus reikalaujate iš “'Telegra
mų” redakcijos atitaisyti tas 
neteisingas žinias, o jei ji to 
nepadarys, tai jus svarstysite 
tą dalyką savo susirinkime.

Draugai, darbininkai, “Te
legramų” ir mano, žemiau pa
sirašiusio noru visuomet buvo 
ir yra tiktai teisybę skelbti, 
juo labiau darbininkų reika
luose. Į šito slapuko zaunas 
mes atsakome sekamame “Te- 
legramo” numery. Bet kadan
gi jūsų susirinkimas yra lai
komas pirmiau, negu musų 
laikraštis galės išeiti, tai aš 
norėjau ateiti j jūsų susirin
kimą pats, save pateisinti ir 
pareikalauti pasiteisinimo iš 
jūsų pusės; bet mano laikas 
neleidžia man to padalyti, to
dėl aš rašau jums šitą laišką, 
pasiųsdamas jį jums per jūsų 
draugą A. Bangelį ir pasitikė
damas, kad jus jį gausite.

Tojo slapuko minėta žinia 
apie Bangelį ir Kuncių buvo 
paimta iš Chicago Evening 
American; mes panaudojome 
ją todėl, kad praėjo geras lai
kas ir jūsų ji nebuvo užginčy
ta. Taigf, jei tame buvo kas 
kaltas, tai tik jus patys, drau
gai.

Kitas dalykas, jei jus norė
jote, kad “Telegramas” atšauk
tų tas neteisingas žinias, tai 
jums nereikia leisti kalbėti 
jūsų vardu kokiam ten slapu
kui šmugelninkų organe ir 
tuomi save ant juoko pasista- 
tyti-

Jus turėjote pasielgti rim
tai ir išmintingai — išrinkti 
savo komitetą ir per jį pa
siųsti mums, o ne kam kitam 
savo reikalavimą, protestą ar 
papeikimą. O jei tas slapukas 
padarė tą be jūsų žinios ir lei
dimo, tai aš tikiuos, kad jus, 
kaipo teisingi ir rimti žmonės, 
atšauksite jo zaunas per laik
raščius, ir ypatingai per tuos 

Pinigų Badas 
Lietuvoje

Lietuvoje dabar užėjo didelė stoka pinigų, tie
siog pinigų badas. Tas matyt jau iš to, kad už 
pinigų paskolinimų Lietuvos bankai ima 60 nuo- 
šimčių ir daugiau; tų taipgi mes žinome iš Lie
tuvos žmonių nusiskundimų. Paskolinti pinigai 
Lietuvoje dabar gali daugiau procentų antneš- 
ti negu kur kitur sviete. Savo giminėms Lietu
voje kožnas padarys daug gero, pasiuntęs jiems 
pinigų dabar, kada ten taip sunku pasiskolin
ti.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, kaipo viena 
iš didžiausių pinigų siuntimo įstaigų, jums ge
riausia patarnaus pinigų siuntime ir išmokėji
me Lietuvoje.
Siųskite per Naujienas pinigus Lietuvon — to 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

naujienos
1739 So. Halsted Street Chicago, III.
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be ir visuomenės labas, o ne 
šmugelis ir dolerių viliojimas 
iš darbininkų.

Ir trečia, jei tie, kurie iš
vedė jus į streiką, tikrai norė
jo jums gero padaryti, tai ko
dėl jie taip keistai elgėsi, ko
dėl jie taip mažai informavo 
lietuvių laikraščius ir per juos 
lietuvių visuomenę apie jį? 
Ar jiems rūpėjo, kad lietuvių 
visuomene mažiau žinotų apie 
jį ir tąsyk jiems lengviau-bu
tų jis vesti taip, kad jiems pa
tiems nauda iš to butų, be at
sižiūrėjimo į tai, kokie nuo
stoliai jums, streikininkams, 
130 žmonių teks apturėti?

šituos visus čia mano pa
keltus klausimus prašau ap
svarstyti ir to apsvarstymo 
rezultatus pranešti “'Telegra

mų!” ir kitiems laikraščiams 
paskelbti visuomenės žiniai.

Linkėdamas jums, draugai, 
laimėti ne tik šitą, bet ir kiek
vieną kitą kovą su jūsų iš
naudotojais*, 'lauksiu jusli at
sakymo.

Juozas Laukis.

Shane Co. streikininkų 
atsakymas.

Sbano Co. streikininkų su
sirinkime rugpiučio 23 d., va
kare, perskaičius “Telegramo” 
redaktoriaus, Juozo Laukio, 
aukščiau minėtą laišką, kaipo 
pasiteisinimą dėl jojo insinu
acijų ant lietusių streikierių, 
tapo nutarta duoti sekantis 
jam atsakymas.

1) Ponas Laukis pirmiau
siai primeta mums, streikie- 
riams, kad “Toks kaip kriau
čius” yra “slapukas” ir jam 
nežinomas žmogus. Mes p. 
Laukiui pareiškiame, kad 
“Toks kaip kriaučius” yra 
mums gerai žinomas asmuo ir 
jis nuo pirmos dienos streiko 
kovoja sykiu su mumis. Jis 
rašo ne tik į “spešelninkų or
ganą”, kaip sako p. Laukis, 
bet ir į visus laikrašius, pri
jaučiančius šiam streikui.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

Saulė teka 6:09 v., leidžiasi 
7:34 v. Mėnuo teka 7:47 v. v.
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PONO LAUKIO LAIŠKAS 
STKEIKIERIAMS IR JŲ 

ATSAKYMAS.

(Seka nuo I pusi.)

2) Ponas Laukis toliau skel
bia, kad j<> “noru visuomet 
buvo ir yra tiktai teisybę 
skelbti, juo labiau darbininkų 
reikaluose“. Čia yra didžiau
sia neteisybė. Jeigu ponui Lau
kiui teisybė, butų rūpėjusi, tai 
kodėl jis negalėjo pasiteirauti 
pas streikierius pirmiau, negu 
rašė savo laikraštyj “Teleg- 
raine’’ num. 23 kriminališkus 
įtarimus. Jis ten inkriminuoja 
ne tik du musų streikieriu, A. 
Baugelj ir Kunsų, išspausdina 
apie juos bjauriausios pušies 
melus, bet dargi vėliau paima 
neva iš Graičuno argumentus ir 
tvirtina, kad Shane Co. dabar 
daugiau darbo padaro, negu 
kad pirmiau darbininkai pada
rydavo. Juk čia yra didžiau
sia neteisybė! Melas. Kiekvie
nas žino, kad streiklaužiai nei 
pusės tiek darbo neatlieka 
kiek atlikdavo pirmiau dar
bininkai. Čia, vadinasi, p. Lau
kis turi aiškinusį tikslų pa
tarnauti streikieriu nepriete
liams.

3) Ponas Laukis tvirtina, 
kad jis tą “žinių” paėmęs iš 
Chicago Evening American dė
lei to, kad strei kiuriai neat
šaukę jos. ()t jums ir darbi
ninkų užtarytojas! Argi ponas 
Laukis nežinai, kad Evening 
Jmierican yra tikras kapitalis
tu laikraštis. Jeigu jums ru
pi darbininkų reikalai, tai ko
dėl jus nepasiteiravote pir
miau pas streikierius, nepa
klausėte apie tos žinios teisin
gumų? Jis sako, mes jos ne
atšaukę. Ta žinia atšaukia ne
buvo viena todėl, kad lietu
viai streikieriai retas kuris 
moka anglų kalbų, o antra to
dėl, kad mes manome, jog 
kapitalistų laikraštis nepriims 
musų atšaukimo. Pagalinus p. 
Laukis dargi žinojo (ir savo 
laikraštyj išspausdino) A. 
Langelio gyvenimo vieta, kuri 
nuo “Telegramų” redakcijos 
tiktai apie penki blokai, tai 
kodėl jis nesikreipė ten su pa
klausimu, jeigu jam teisybė 
rūpėjo. Bet jis patikėjo kapi
talistų laikraščiui labiau, negu 
darbininkams.

1) Ponas Laukis kaltina, 
k ;m kriaučiai leidę savo re
porteriui, “Toks kaip kriau- 
ė.iis“, atsakyti Į “Telegramų” 
rm Ims per kitus laikraščius. 
Mes savęs ant juoko nepasis- 
tatėme tuomi. Jus vadinate 
kitus laikraščius šmugelninkų 
organais ir kitaip, bet netgi 
tie, anot jus, šmugelninkų or- 
g mai, nedrįso rašyti tokių in
sinuacijų ant streikuojančių 
darbininkų, kokias padarėte 
jus, p. Lauki, per savo “Teleg
ramą”. Chicago j nei vienas 
ketuvių laikraštis neišėjo 
prieš streikieriu reikalus, iš
skiriant jus redaguojamąjį.

• ») Ponas Laukis stebisi, ko
de! mes taip mažai informavę 
“lietuvių visuomenę“ apie šį 
streiką. Lietinių visuomenė, 
ypatingai Chicagojc, apie šį 
streiką žino gana plačiai. Mes 
informavome kiek galėjome. 
Kiti lietuvių laikraščiai, išski
riant pono Laukio redaguoja
mą “Telegramų”, kaip greit 
sužinojo apie streiką, prisiun
tė savo korespondentus ir kal
bėtojus. Nuo pat prasidėjimo 
streiko kožname “Vilnies“ nu- 
meryj telpa aprašymai apie 
streiką. Plačiai rašo “Naujie
nos,” rašo “Draugas”, tik vie
nas p. Laukio vedamas laik
raštis, jei ką ir parašo, rašo 
priešingų streikieriu intere
sams.

Turėtume ir daugiau argu
mentų prirodymui “Telegra- 
me“ prirašytų nesąmonių apie 
streikierius, bet manome, kad 
šiuo syk pakaks. Pažymėsim 
dar tiek, kad p. Laukis pats 
savo darbo 'sarmatinasi ir no
ri išsisukinKi, bet nedrįsta at
sistoti streikieriu akyse, tai 
nors laišku nutarė pasiteisinti.

Streiko komitetas:
Seka parašai.

Sveikatos Dalykai

Atsakymai i klausimus.
P. Gudas prašo per “Nau

jienas” sekamus klausimus at
sakyti:

1) Ar gali būti atsitikimų, 
kad geriausi daktarai, vien 4i- 
gonies kraujų tyrinėdami, ne
surastų sifilio?

2) Už kiek laiko po apsi- 
krčtimo sifiliu pradeda plau
kai slinkti ir blauzdos skau
dėti?

3y Ar sifilitikas gali neturė
ti jokių spuogų per 12-15 me
tų? .

■t) Ar galima išsigydyti tiek 
ilgai turėjus ligų (tur būt 12- 
15 metų?)

5) Ar plaukai gali slinkti 
nuo kitokių ligų (lytiškų), ar 
tik nuo sifilio?

6) Ar didelį ženklų palieka 
pirmojo apsikrėtimo spuogas 
(tur būt ša likeris?) Kiek ilgai 
nenugyja užsikrėtimo spuo
gas?

Atsakymai:
1) Taip, tokių atsitikimų 

yra įrekorduota. Vienok sifi
lis suteikia ir šaip jau ženklų; 
dažnai kraujas tyrinėti nė ne
reikia.

2) Esti visaip: žiūrint j tai, 
kaip gydoma. Kartais už metų 
arba kelių; kartais plaukai ir 
visai neslenka.

3) Gali. •
1) Sifilio gydymas moder- 

nomis metodomis gan sėkmin
gas. Juo ankščiau pradedama 
gydymas juo geresni rezulta
tai. Jei nesunaikinta koki nors 
svarbus organai, pav. širdis, 
jakuos, inkstai, smegenys — 
tai gydymas turi duoti geni 
rezultatų kad ir taip vėlai pra
dėtas.

5) Plaukai gali slinkti nuo 
įvairių ligų, bet kalbant apie 
venerines (lytiškas) ligas — 
tiktai nuo sifilio.

(i) šankeris paprastai palie
ka mažutį Ženklelį, įmatomų 
be didinamųjų stiklų; šanke
ris paprastai užgyja per kokį 
mėnesį. —Dr. A. J. Karalius,

Vilnius.

Uždaro mokytojų seminarijų.

šiemet Kuratorija daro klin
čių Lietuvių Mokytojų semi
narijai. Į “Ryto“ Draugijos 
prašymą ’ ji tiesiai atsakiusi, 
kad seminarija esą šiemet ne
leidžiama veikti dėl mokslo 
trukumų. Kai “Rytas” pada
vė antrų pareiškimą, taj ku
ratorija atsakė tokiais reika
lavimais: 1) suteikti smulkių 
žinių apie semlinairijos bustų, 
2) apie mokytojų pilietybę, 
kur mokslą baigę ir t. p., 3) 
kiek valandų mokoma Lenki
jos istorijos ir geografijos ir 
t. t.

Klaipėda
Nubaudė netikrų pasų dirbėjus

5. VII. Aukštojo Lietuvos 
įgaliotinio raštinėje buvo su
sekti du jos raštininkai, kurie 
dirbo netikrus pasus. Krašto 
teismas 21. VII. nubaudė juos, 
kaip lygiai ir vienų pirklį; ka
lėjimu. Bet Valstybės Gynė
jas, nepatenkintas mažos baus
mės paskyrimu, perdavė bylų, 
aukštesnei Teismo instancijai.

r“ 1 —■
Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 

Motinos Dievo šidlavou
3501 So. Union Avė., Chicago, III. 

Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė.,

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

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

Rezidencijos Tel. Brun«wick 4887
Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS
Be gyduolių, be opefacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. 
Šventad. 9-12 

1579 Milwaukee Avė., 
Kampas Robey ir Nofth Avė.

MOKVKI.A IK SMUKLfi.

Sintautai. — š. m. liepos 15 
d. Sintautų valsčiaus Taryba 
savo posėdy tarp kita ko svar
stė du svarbesniu klausimu, 
būtent: mokyklos III komplek
to ir smuklės atidarymo. Tre
čio mokyklos komplekto ati
darymas Sintautuose tiek pri-.
brendęs reikalas, kad dange- mokyklų.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
ir1 ‘r "ii" į,,-----
lio jau pilnai buvo tikėta
si, jog šiais metais tai bus 
įvykdyta. Praėjusių' trijų, me
tų gyvenamas parode, kad 
esamieji du . mokyklos kompb 
negali sutalpinti visų norinčių 
mokytis vaikų ir kasmet pa
silieka apie 50 vaikų be moks
lo, nežiūrint, naujai atidaromų 

‘kituose valsčiaus rajonuose 
Svartant tų klausi- DIDELISIŠPARDAVIMAS

Pirma ir paskutine proga 
tiems, kurie mėgsta 

pasiskaityti
KNYGOS UZ PUSĘ 

KAINOS
Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių .knygų.
Aw^rlkos Pilietis..............................................
Barbora Ubrika.................................—...........
Darbas (romanas)................. ........  :...........
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija............
Gludi-Ludi (eilės) ..............................................
Kas Išganys Liaudį..................... ,.....................
Kas Yra Socializacija............. ........................
Macbeth (Drama) .......... ................... . .............
Macbeth (Drama) apdaryta...........................
Maratas................ .......................:....................
Mįslių Knyga.......................................................
Nuosavybės išsivystymas .................................
Palydovas .................................. .. ...................
Pasakojimas apie Jėzų............ .......................
Pasakos (Soc. Dem. leidinys).............. ..........
Skaitymai .........................................................
Socializmo Minties Blaivumas.......................
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) ....
Minikų Kunigų darbai Filipinuose.......,.......
Namai Pragarai ................. .............. ...............
Padavimas pas įvairias tautas.......................
Paskendusis Varpas (drama) .......................
Aukso veršis (drama) ................................. ....
Spąstai (komedija) ................. *.......................
Trimitas............................................................
Vokiečių neprigųlm. Soc. Programas...........
Žemaites Raštai...............................................
Apie Rusų Politines Partijas........................
Audėjai (drama) ............................ ................
Janonio Raštai..................................................
Kaip žmogus mąsto ........................................
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas...........................................
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija.......................
Lokis (lietuvių legenda) ......................,..........
Moralybės Išsivystymas............................ .....
Mulkių Apaštalas.............................................
Musų žinynas .................................................
Gera Galva .......................................................
Gyvulių Protas........... .....................................
Iš širdies ......................... ..................................
Kas yra taip, p kas ne taip..............................
Kelias į Socializmų..........................................
Kryžius, (drama) ........................ -...................
Kur Pro*tas (komedija) ..............................
šešiolika Kristų................ ............. ;................
Slepemingoji žmogaus didybė.......................
Teisingos Paslaptis..........................................
Tėviškė.......................................................... ....
Bludas (romanas)............................................
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos...............

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

Adresuok:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

mųt informacijos reikalais po
sėdy dalyvavo iš Tėvų Komite- 
Įto atstovas ir prirodinėjo rei
kalingumų III kompl. mokyk
los. Bet valsčiaus Taryba ne- 
pripaŽiiio III kompl. reikalin
gumo.

Svarstant smukles reikalų 
rado reikųlinga leisti atidaryti 
dar vienų, nors jau viena lai
koma senai. (L-va)

.... 25c

.... 50c
.... 75c 
.... 50c 
.... 50c 

50c
... 15c 
...’75c 
$1.00
.... 10c 
$1.00 
.... 50c 
.... 50c 
.... 20c 
.... 20c 
.... 40c 
$1.00 
$1.50

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

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

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

$1

DR. VAITUliH, O. D.
Lietuvis n p‘.Ralistas

akių įtempimą, kuris 
ostij priežastimi galvos skaudėjimo, į 
svaigimo, akių aptemimo, nm-vuotu- 
rno, skaudamą aidų karštį, atitalu 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir teliregystę. Prt 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atydh atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street,
Netoli Ashland Are.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negailia 
skaityti su viena akia kuomet li
kote 12 colių atstu nuo akių.

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas pag%- 
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonas.

JEI nors mažipusis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksi’ 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland At«.
kampas 18 gatves

Ant trečio augšto virš Platto ap
niokos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakara. 
šeptintadieniais f. r. iki 12 dieno*.

GYDYMAS
$50 už $12.50

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

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison $1 
Chicago, Ilk

DAKTARAS \ 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 tr> 

tai — puikiausftajB 
darodymas, kad ą, ' 
5 esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar , 

tiesa?
EUROPIŠKAS7 GYDYMAS
• • Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. 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, bąkterinas ir naujausias, 
t ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
1 geriausius budus gydymui užsisonė- 

jusiu negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydymo kam
barius^ kasdien, .Ateik tuojau jlel dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių diępų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė: 
yra- tokios* kokių norite.

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

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.
1 DR, Iki G* MARTIN 

337. W. Madison St.
(Kampas .Madison ir So. Market) 

’ Chicago. III.

Garsinkites Naujienose

Pirmadienis, Rugp. 27, 192'3

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI Aft MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
F/ -M TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIOHftS CO

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir D774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiarr įaugus ir 
Parduodam Laivateurites»

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Lcavitt St.
Telephonas CanaI 2552

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
.77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Tark 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vale. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

S. W. BANES, Advokatas i 
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. f

J. P. WAITCHES
LAWY‘ER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-51G 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Are.

Tel.: Pullman 6377. ♦

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

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

Tel. Lafayette 4223
’ Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

* * M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III.

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

Viskas yra paaukuota dėl ūmam iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 i.
$27.50 dabar ..............................  $18.56
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir
$85.00. Dabar ............   $25.06
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 ’> 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 keln&i 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 fa? 
$27.50. Dabar ..........................  J18JM
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5€ ii 
augščiau.

S. GORDON
.739 W. l lth Str.

1-mos durys į rytus nuo HaI.sU> Sti 
Atdara kasdien tiuo 8 ryto lig 9 vri- 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vak_»i3 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piek

HaI.sU
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KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mich.
Kaip davatkos pasitinka 

apšvietą.

Rugpiučio 16 d. man einant iš 
darbo pastebėjau nepažįstamą 
vaikiną vaikščiojant iš buto į 
butą ir kažin koki nešulūlį ne
šanti su savim. Sustojęs ties 
Broadway Avė. u' Myrtie St. 
žiūriu. vaikinas inėjo į J. N 
butą, pas kurį ir vargoninkas 
Mundeika gyvena. Vaikinas su
sitiko pirmiausiai p. A. Mun- 
deikienę, ir pasveikinęs pasiūlė 
pirkti knygelių. p. M-nei už
klausus kokias knygeles parda
vinėjęs, vaikinas atsakė kad tu
rįs visokių — mokslinių ir ypa
tingai darbininkiškų, p. M. at
sakė, kad, girdi, mes tokias kny
gas smerkiam, ir pradėjo vaiki
ną visaip niekinti, kaboti; pa
galinus prie jos prisidėjo ir na
mų savininkas A. N. ir pradėjo 
abidivi čirkšti kaip kokia netep 
ta mašina. Čia pasirodė ir na
mų savininkas J. N., kurs pa
klausęs kame dalykas, paėmė 
vaikiną už rankovės ir išvedė 
laukan.

Tai matote, kaip tamsybės 
apuokai elgiasi su žmonėmis, 
kurie platina apšvietą. Nebūtų 
nuostabu dėl p. N-nes, nes ji 
daugiau nieko ir nežino kaip tik 
rožančių mastuot apie rankavę, 
bet Mondeikienė pirma apsive- 
siant su varginininku dirbo su 
socialistais per porą metų, — ne
jaugi ji taip greitai viską pamir
šo?... —Gužutis.

Atsišaukimas į Žaga- 
riečius Amerikoje!

Gerbiami Draugai Amerikiečiai’
Kreipiuos i jus, ypač zagarie 

čins, su šituo atsišaukimu. Ža
garėje yra įsikūrus Profesines 
Sąjungos ir Socialdemokratų 
kuopos, ir nori Įsteigti savo vie
ša knvgvnėlj. Jau bus apie 
trvs mėnesiai suvirsimi kaip 
as gavau iš ten laiškelį, kuria
me buvo prašoma amerikiečių, 
o ypatingai ehicagiečių parem
ti juos laikraščiais ir knygo
mis. Nuo to laiko aš pradėjau 
siuntinėti jiems lakraščius, bet 
norint turėti knygynėli, neuž
tenka vien laikraščių, būtinai 
reikia ir knygų surasti, o dabar 
kaip tik ir trūksta Lietuvoj 
knygų, daigi aš vardu Žagarie- 
čių Profesinės Sąjungos ir So
cialdemokratų kreipiuos į vi
suomenę su šituo klausimu, 
kaip butų geriau dalyką su
tvarkius ir parėmus žagarie- 
čių prašymą. Ar nebūtų nau
dinga sutverti tam tikras kliu- 
bas, kuris galėtų pasidarbuoti 
parinkdamas jiems knygų, Tai 
luitų labai naudingas švietimo 
platinimo darbas. Žinokim 
gerai, kad jeigu mes amerikie

čiai nesistengsime padėti Lietu
vos darbininkams, tai jiems 
patiems ims labai daug laiko 
ko nors atsiekti. Aš per tris 
suvirsimi mėnesius siuntinėjau 
jiems laikraščius: Naujienas, 
Keleivį, Telegramą, Sandarą, 
Vilnį ir Tėvynę, bet dabar jau 
gaunu kelintą laišką ir vis 
nuošird <iai < lūk oda m i, prašo 
knygų savo knygynėliui. Aš 
kiek turėdamas išsiunčiau, bet 
draugai žinokite, kad jeigu no
rima įsigyti šiokį lokį knygy
nėlį, tai reikia bent keliatą 
šimtų knygų surasti.

Taigi prašau visus žagarie- 
čius, gal paremsite mano su
manymą, kad tuo bildu galė
tume jiems prigelbėti. Pirmas 
i mane kreipėsi asmeniškai 
draugas Liudas Martinaitis, o 
dabar jau kuopų vardais rašo 
man šie draugai žagariečiai iš 
Lietuvos: Jonas Eigas ir Vik
toras Lėlys.

čia paduodu jų rašytą man 
atsišaukimą, kurs skamba:

Gerbiamas Drauge! širdin
gai ačiū už laikraščius, ku
riuos siuntėt mums musų Ža

garės darbininkų profesinei 
sąjungai atsišaukus. Mes Ža
garės laisvaminčiai esame už
ganėdinti savo pasekme, žino
dami kad musų triūsas nenu
eina vėjais, jog turini ir drau
gų Amerikiečų nuoširdų prita
rimą. Užtat esame jums la
bai dėkingi. Mes pasistengsi
me kiek galėdami, kad jūsų 
siųstos knygos butų vertingai 
naudojamos prieš tamsos apaš
talus. Tik tiek bėda, kad ge
resnė knyga ar laikraštis mus 
vargiai pasiekia — jiems sun
ku prasiskverbti pro Lietuvos 
cenzūrą.

Pas mus darbininkų judėji
mas yra labai suvaržytas, o 
dar ^iKiau apsunkintas tuo, 
kad darbiu inkai menkai tesu- 
sipratę, retas kuris iš jų laik
rašti skaito, v

Dar kartą tardami širdingą 
aču lauksime iš draugų para
mos.

J o n a s K i g a s
Viktoras L e 1 y s. 

Šen. Žagarė.
Tikiuosi, kad Amerikiečiai, 

ypač čia gyvenantieji Žagarie
čiai mielai išklausys jų balso 
ir parems.

Juozas Bęliaskas.
727 \V. 19th St., Chicago, III.

Pastabos iš LPMSA. 
Seimo nutarimą

“Pažangus” moksleiviai bijosi 
pažangiųjų vardo.

Skaitydamas “Naujiem ase” 
LPMSA. seime padarytus nu
tarimus, radau du nutarimu, 
mano supratimu, nelabai tiks
liu, apie tai aš čia ir noriu pa
kalbėti.

(TMentus A įnoris aprašyda
mas seimo sesijas bei nutari
mus pažymi: “Pakeista LPMS- 
A. vardas. Žodis “Pažangiųjų“ 
tapo išmestas. Dabar vadin
sis taip: “Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimas Amerikoje”. To
liau jis sako: “Mat pats vardas 
organizacijos nereiškia jos ti
kslą”.

Nebuvau seime ir nežinau, 
kokiu tikslu žodis “pažangių
jų“ išbrauktas. Bet faktas yra, 
kad tas žodis buvo “kam-nors” 
skersai kelio ir “kas-nors” tą 
žodį išbraukus laimėjo... Iš 
šalies žiūrint ir nežinant tikro 
kalbamųjų moksleivių sąstato 
reikėtų manyti, kad tame sei
me paėmė viršų dešinieji arba 
klerikališkų pažiūrų mokslei
viai. Juk kam gi kitam rei
kėtų bijotis žodžio “pažangus”?

Aprašytojas sesijų, matyti, 
jaučia, kad tai padaryta ne ti
ksliai ir nori tą nutarimą pa
teisinti, sakydamas, kad pats 
vardas organizacijos nereiškia 
jos tikslą. Gal ir taip, neži
nau. Bet, aplamai imant, var
das, bile daikto, reiškia patį 
daiktą. Žinodami reikšmę 

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

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 na. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” ma
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 Havanos.

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.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senui 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.,

daikto vardo, žinome ir pačio 
daikto sudėtį bei esmę. Juk 
tai parodo d,Mentus Amoris’o 
tolesnis*aiškinimas apie moks
leivių organizaciją. Išbraukus 
žodį “pažangiųjų)”1 pasidarė 
organizacijos varde tokia 
spraga, kad jau keliais saki
niais negalima užlopyti. Jis 
sako: “Savaime moksleivių or
ganizacija laikosi nuošaliai po
litikos. Jon gali priklausyti 
visų pažvalgų moksleiviai ir 
aluinnai”. Matote, kaip greit 
moksleivių organizacija apsi
traukė lig kokiu ruku dr nega
lima iš vardo žinoti su kokiais 
moksleiviais reikalą turi. Pa
žangumas visai nereiškia poli
tiką. Galima būti pažangiu, o 
politika visai nesidomėti. Juk 
yra daug mokslininkų, kurie 
yra labai pažangus, o apie po
litiką jie visai nesirūpina. Tai
gi reiškia, kad galima būti pa
žangiu, o į politiką nesikišti. 
Jeigu šiame moksleivių seime 
laimėjo ne pažangus elemen
tas, tai labai apgailėtina.

Antras netikslus nutarimas, 
tai išnešimas rezoliucijos, rei
kalaujančios, kad Illinois Uni
versitetas pripažintų lietuvių 
kalbos kreditus. Tai nepapras
tai drąsus reikalavimas. Kažin 
kodėl moksleiviai pasirinko šį 
universitetą?. . Juk jie galėjo 
išnešti rezoliuciją, reikalaujan
čią visų Jungtinių Valstijų 
universitetų pripažinimo lie
tuvių kalbos kreditų. Tai jau 
butų vienas pasimojimas. Su 
tokiomis rezoliucijomis moks
leiviai gali pastatyti į keblią 
padėtį ir save ir kitus lietuvius 
moksleivius, kurie nepriklauso 
jų organizacijai. Juk kai ku
riuose' universitetuose lietuviai 
moksleiviai jau ir dabar neko
kį vardą turi. Gi tokiomis re
zoliucijomis lietuvių vardą ga
lima dar labiau supeizoti. Be 
to, jei ir butų pripažinti lietu
vių kalbos kreditai, ar daug 
lietuviai moksleiviai galėtų tuo 
pasinaudoti? Nes kai kurie 
universitetai, būtent, Cornell, 
Princeton ir k., ir dabar lietu
vių kalbos kreditus pripažįsta, 
bet tik įgytus pilnai akredi
tuotose mokyklose. Tą patį, 
be abejo/ gali padaryti ir Illi
nois Universitetas, tik jau ne 
su tokiais kreditais, kuriuos 
galima padaryti privatinėse bei 
šiaip žemos rųšies mokyklose 
ar “universitetuose”.

Su tarimais bei rezoliucijo
mis vis tik reikėtų būti atsar
gesniems, kad ir mokiniams.

—Moksleivis.

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 p.m.

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

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

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo
—... —.... ...........

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lie
tuvon per Southamptoną ant 

Milžinų lAivų
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utar- 
ninkas. Greitas persėdimas South 
amptone. Lietuviai ypatiškai ly
dimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai j Hamburgą ant naujų 
alyvų burnerių. 3-čia klesa (j 
Piliau $106.50, j Hamburgą 
$103.50). Karės taksų $5.00.

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir rei

kalingų dokumentų atvažiuojan
tiems keleiviams galite gauti nuo 
bile agento. Reikalaukit. Jų yra 
ir jūsų miesto arba apielinkėj.
CUNARD LINE K
140 N. Dearborn į 
St., Chicago, III.

U

N

R

t!
18

Pinigai 
iš 

Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

ForBeautiSul j 
Eyes

Make the Ūse of 
Murinę a Daily Habit. f / 
This Refreshing Eye 
Lotion so©n makea \ 
Eyes Clear, jRadiant, 
Bcautiful! Harmless, Enjoyable. 
Sold by all Druggists. Writo for Booklet,

ĮJRINEL, 
(Beautifur 'jį Į ’/p* youfi

MURINĘ CO., 9 Eaat Ohio Street, Chicago

Or. A. J. KARALIUS 1
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago. Į
Telephone ;

Boulevard 2160
Valandos

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

i

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakai'e.

Telephone Yards 1532

DR. J. KDIIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

o

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wnshington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

fsUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKoP
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai, ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.
....... .. • ____ ___^=^4

dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

f R. M. I. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava. 
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 sutartį

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPN1GKI.
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro .
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. i. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

smiliu.............. u niurnu  —i twm»ii»ii"-’-
Į> .............     ....... .. ............. ■■

Telefonus Boulev&rd 7642

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.
v

Telephone Yards 5834

■ DR. p; G. V/IEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

» ...... ... i /

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

Tel. CanaI 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 

k--—.... ■»

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

įMrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENi
AKUšERKA

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

Tel. Yards 1119

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

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

M-rOR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS-

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiosc ligose 
gimcįymą,
gimdymo ir 
gimdymo.

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

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 G iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 95C 
Boulevard 4136 

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

Telefonais

Ofiso Telefonas T J A RROAD Busto TelefonasCentral 4104 II. /Y. Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woftkewl<Jj 

BANIS
AKUŠERKA 
riu patyrimą.

Pasekmingai pa
tarimus moterims 
gimdymo kiek
viename ateisiti- 
kim«. Teikiu y- 
patiŠką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauju prie 
ir merginoms vd 
tui.

3113 South 
Halsted St.

p)R. CHARLES SEGAL
' Praktikuoja 16 metai

į Ofisas
'i 4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišktjeir 
| Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
1 Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
, 5 vai. pc piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan- 
; dos ryte iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

I Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 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 visu chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicaąo. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piotį 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną,
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 
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jose prohibicija viešpatauja, o 
vienok šalis prasilieka ytin 
“šlapia“). Daleiskime, kad siū
lomos priemonės jei ne pilnai, 
tai dalinai atsiektų tikslo. Vie
nok panaikinimui muito ii” išlei
dimui atatinkamo įstatymo rei
kalinga didesnio šios šalies dar
bininkų (ir ūkininkų) susiprati
mo, negu tas, kuris pasireiškia 
juose šiandien. Tiesa, nepapras
tuose įvykiuose, kaip, pavyz
džiui, karės metu, galima susi
laukti atidarymo sienų kai ku
riems dalykams įleisti, arba į- 
statymo, nusakančio reikmenų 
kainas. Bet mes gyvename 
’ normalumo” laikais ir todėl 
turime svarstyti “normalių“ 
laikų galimybes. Taigi iš to, 
kas buvo pasakyta aukščiau, pri
seina daryi išvadas, kad žymaus 
ir tikro (o ne nominaliu) algų 
pakilimo, kad padidėjimo perka
mosios algų pajiegos umu laiku 
sunku tikėtis.

Išvadas, reikia pripažinti, dar
bininkams nemalonus. Jis gali 
būti klaidingas. Norėtųsi, kad 
kas nors parodytų jį klaidingu 
esant.

Toliaus priseina atkreipti do- 
niė į kitą algų klausimo pusę. 
Darbininkams svarbu nelik ži
noti, ar yra vilties pakelti savo 
algas, ar nėra jos; jiems netik 

j greitai jie 
L gali tikėis didesnių algų; ne ma- 

i yra žinoti, 
--------- F--------- turėti'kaip aukštai jie galėtų pakelti 
omenėj tas faktas, kad didesnės savo algas. Tai yra labai opus ■
algos taps tik tada didesnėmis, klausimas. Dalykas tame, kad
kada už jas jie galės daugiau samdytojai nuolat “bažijasi”
ar geresnių reikmen ų ir pato- nebegalintis mokėti didesnių ai- ;
gumų įsigyti.

Natūralu todėl, kad vieli j bus ti.
klausimas: kokiomis įaiemcim- 
mis darbininkai gali pakelti sa
vo algas ir sulaikyti reikmenių 
kainų 1 urną arba numvšti tas 
kmins ?

Del didesnių algų darbinin- las “Income in the United States, 
kams priseina kovoti senosioms, I Its Amount 
išmėgintomis priemonėmis: ko- 
lektyvėmis derybomis, streikais 
ir t. p., o taipgi naudojant savo 
politinę galią. Naujų, veikles
nių priemonių kolei kas nesu
rasta. • ...

O kaip sulaikyti reikmenių 
brangumą arba nupiginti jas? 
Siūloma įvairių priemonių, tarpe 
kurių daugiausia domės atkrei
pia savęsp dvi. Viena yra: 
panaikinimas muitų. Vokietijoj,. 
Franci joj, Belgijoj ir kitose Eu
ropos šalyse gyvenimo reikme
nės pigesnės. Jeigu Suv. Valsti
jų sienos taptų atidaryttos, šios 
šalies pabrikantafris ir vertel
goms, manoma, priseitų numuš
ti gaminamų namie produktų 
kainos, idant išlaikius svetimų 
šalių konkurenciją. Kita siūlo
ma priemonė yra tokia: įstaty
mai, nusakantys reikmenių kai
nas. Kas juos mindžiotų; kąs, 
reiškia, stengtųsi pardavinėti 
prekes brangiau, negu įstaty
mai leidžia, — tokiam “džėla” 
arba sunki piniginė bausmė.

Nesigilinsime į ginčus, kiek 
sienų atidarymas arba tam tikro 
statymo išleidimas pajiegtų su- 
aikyti reikmenių kainų kįlimą 

arba numušti kainas (nors ten
ka pažymėti, kad Jung. Valsti- ir sausumos

“Draugo” nieko padoresnio ti dvigubai daugiau arba dvigu- 
ir nebuvo galima tikėtis: 
pas jį dvasiškos seminarijos 
“kultūra” trykšte trykšta.
' Mes turėjome teisės pri
mesti jam, žioplumą. Juoba, 
kad jis, įtarė mus tos žinios

nukus sakius, kad visi apie 
tai žino.... Toks yra maž
daug patikimas šaltinis 
‘N-nų’ pasakojimams”.
Jeigu Kalvio Sūnūs bent 

šiek tiek logiškai galėtų gal
voti, jis tos “neprotingos 
gudrybės” nebūtų parašęs.

Kokiais keliais žmonės įgi- 
ja žinojimą? Paklauskite 
žmogaus, iš kur jis žinq, kad 
Australijoje yra miestas 
Sydney. Jis jum atsakys, kad 
jis tatai sužinojo iš mokyto
jo arba skaitė laikraščiuose 
arba geografijoje. Bet ir ge
ografijų rašytojai bei mo
kytojai patys Australijoje 
nebuvo ir savo akimis nema
tė to miesto. Vienok jie tiki, 
kad toks miestas yra. Ir di
desnė puse musų žinojimo 
įgijama, būtent, tokiu budu. 
Mes tą žinojimą įgauname iš 
tėvų, mokytojų, knygų ir 
laikraščių. Iš istorijos mes 
sužinome, kad kadaise gy
veno Neronas, Napoleonas, 
Hannibalas. Patikrinti tų 
faktų nėra galimybės. Bet 

rekordai
i, jog tokie žmonės gy- 

jveno, tai mes ir tikime.
Naujai įgytas žinias gali

ma už faktą priimti tik ta
da, kai jos šiokiu ar tokiu 
budu galima patikrinti. Mes 
turėsime pripažinti, jog Na
poleonas gyveno, nes tų lai
kų rekordai yra užsilikę. 
Mes turėsime pripąžinti 
taipgi, jog Australijoj yra 
miestas Sydney, nes mes ga
lime tatai patikrinti, jeigu 
tik norime — galime važiuo
ti ten.

Ką visa tai reiškia? Reiš
kia tik tai, kad musų žinoji
mas susideda iš nuogirdų. 
Mes semiame žinias iš penk
tų, dešimtų, penkioliktų ran
kų. Kurias žinias mes pri
imame už tikrą pinigą, o ku
rias atmetame pareina nuo 
to, kiek mes turime patyri
mo ir informacijų. Jeigu, sa
kysime, sugrįš jūreivis ir 
ims pasakoti apie tai, kad jis 
privažiavęs tokią salą, kur 
yra cukraus kalnai, — mes 
tą pasakojimą nepriimsime 
už teisybę, nes tokio dalyko 
mes nė patys -nematėme, nė 
girdėjome iki tol kitus apie 
tai kalbant.

Kas kita su Lietuvos ku
nigija. Jos darbai yra žino
mi. Apie tai nuolat rašoma 
laikraščiuose. Net kun. Dam- 
brauskas žurnale “Musų Se- 

jnovė” štai ką rašo apie ku- 
, nigus:

U

by 
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Ignorancija ar
nesąžiningumas?

(Tęsinys)

VII
Kalvio Sūnūs pasižadėjo 

“juokus krėsti” iš musų 
straipsnio. Bet kai jis ėmė 
rašyti, jis tiek “surimtėjo”, 
jog nė nebandė “juokinti” 
publikos. Su juo atsitiko to
kia jau istorija, kaip su tuo 
pajotžarga, kuris eidamas į 
banketą sugalvojo labai 
daug juokingų šposų, bet 
nuėjęs ten viską užmiršo ir 
nesugebėjo nė vieno juoko 
iškrėsti.

Tik^ienoje vietoje Kalvio 
Sūnūs bando juoktis, bet ir 
iš to juoko išeina vien tik 

'grimasa. Klausykite:
“ ‘N-nos’ skelbia iš tik

rų šaltinių sužinojusios, 
kad šv. Tėvas smerkia Lie
tuvos katalikų darbus, ir 
lietuvius kunigus ir kata
likus skaito nekultūrin
gais ir nemoraliais. Iš ko
kių šaltinių jie tą sužino
jo?

“ ‘Mano sesers vyro mo
tina kaimininka pasakojo, 
kad jos uošvienės brolio1 
sunaus pati girdėjusi iš į 
savo pusseserės pusbrolio; 
pasakojant, kai jis girdė-; 
jęs savo kaimyno pieme-!

Prancūzijoje katalikų mo
kyklos išmokinančios jau
nuomenę pasyvumo, išlei
džiančios minias de bons 
passifs, o sunaudoti jau
nas spėkas, padaryti veik
lius vyrus de bons actifs
nemoką. Tas yra ir pas prasimanymu po to, kai ta 
mus. Aklas paklusnumas, Į žinia jau buvo tilpusi “Nau- 
pilnas pasyvumas, laiky- Hienose” ir buvo nurodyta, iš 
masis perinde ac cadaverlkur ji paimta.
statoma pirmoje vietoje.! Straipsnį Kalvio Sūnūs 
Todėl išeina iš seminarijos Į baigia, visai “katalikiškai”: 
neretai kunigai vien dėlto, 
kad mokėjo stoką proto ir 
doriškumo pakeisti 
labai branginamuoju 
šyviu paklusnumu, 
laikęsis seminarijoje 
rinde ac cadaver, tapę ku-t t
nigai, pridirba BažnyčiojeĮ^U0J rnatali, kad turi reikalą 
tokios doriškos smarvės, su “kulturingu” žmogum 
kad net ir dvasiškoji vai- kurįs trynė dvasiškos semi- 
džia turi sau nosį užsikim-1 n^njos suolą. * 
šti ir tokį pasmirdusį mo-Į Vsiu propovied otea 
ralį lavoną į 24 valandasl Tarasija chot kin.
iš šiltos vietelės lauk išvy- Odno ponravilos mnie 
ti.” | slovo v nei: Amin”.
O kitoje vietoje:

“Šiandieną reiktų naujo
Evazmo ir naujos satyros 
XX amžiaus kvailystei, 
ypač ‘dvasiškai’ išjuokti, 
kuri yra priėmusi šiandie
ną suvis naują išvaizdą, 
kokios Erazmo laiku ne
buvo”....
Nemanome, kad Kalvio 

Sūnūs kun^ Dambrauską va- 
dintų katalikybės priešu.. Kaipdarbininkai gali pakelti 
tikrenybėje kun. Dambraus-LJV0 algas? Klausimas turi ru- 
kas yra teokratijos šalinin- pėii kiekvienam darbininkui, 
kas. Bet taip moraliniu, taip Petras arba Jonas, tas arba ki- 
kulturiniu žvilgsniu jis stovi Į-v: darbininkas, nepaprastai ga- 
visa galva aukščiau už dau
gumą kunigų. Štai kodėl jo 
redaguojamą žurnalą malo
nu skaityti, ypač po to, kai 
pasiskaitai tokių raštų, kai 
keikūno Maliausko ir netoli 
bėgusio nuo Maliausko Kal
vio Sunatia

Bet grįždami prie dalyko 
mes galime pasakyti, kad po 
tokios kun. Dambrausko 
“atestacijos” Lietuvos kuni
gijai, mes turėjome pilnos 
teisės manyti, jog Romos ko
respondento pranešimas yra 
teisingas. Vatikanas ištik- 
rųjų turėtų šlykštėtis tos 
rųšies kunigija.

taip 
pa- 
Bet 
pe-

“Mes mėginome “N-nų’ 
smegenis krapštyti, bet 
pakrapštę, radome bulvių 
košę sumaišytą su mela
gystėmis”.
Užbaigta, kaip reikia.

y

(Visą tėvo Tarasijo 
mokslą nors mesk; vienas 
žodis jame man pasidabojo: 
Amen!).

(Galas)

pa-

Jurgis Spurgis.

Algų Klausimas

Dus ąr apsukrus, gali išeiti mo
kslą, tapti profesionalu arba į- 
sTurti bizniu. Bet tokių dar
bininkų būva mažai. .Didelė di
džiuma gimsta, auga, gyvena ir 
miršta darbininkų klasėj. Ir 
kalbant apie tai, kaip darbinin
kai gali pakelti savo algas, rei
kia turėti omenėj tą darbininkų 
didžiumą, kuriai einamuoju lai
ku nesimato išeities iš darbinin
kų klasės ribų.

Kaip darbininkai gali pakelti 
savo algas?

Greičiausio atsakymo, parem
to gyvenimo praktika, į šį klau
simą galima susilaukti tokio: 
kadangi samdytojai, paprastai, 
patys savo gera valia nekelia 
darbininkų algų, tai pastarie
siems reikia iškovoti didesnių 
algų pagalba sreikų ir kitokių 

Prie progos mes turime Į priemonių.
dar prisiminti, jog Kalvio 
Sūnūs “vynioja dalyką į bo- 
velną”. Gal jis atsimins, kad 
“Draugas” primetė mums, 
jog mes munšainės įsigėrę 
patys sugalvojome, kad Va
tikanas piktinasi kunigų įsi- 
politikavimu. Einant kun. 
Dambrausko apibudinimu

Vienas prancūzas rašo, Lietuvos kunigijos, gal is

Gerai: kovomis darbininkai 
laimi didesnių algų. Bet ar vi
suomet didesnis pinigų kiekis, 
kurį jie aplaiko pavydale algų, 
reiškia tikrai didesnes algas? 
Gaunamų algomis dolerių darbi
ninkai nevalgo. Pinigai jiems 
yra svarbus ant tiek, ant kiek 
jie gali už juos įsigyti gyvenimo 
reikmenų. Taigi, ar visuomet, 
pavyzdžiui, už dvigubai dides
nes algas darbininkai gati į^igy-

TEPTI Vertė J. Lapas.

Leitenantas Kasparas
(Tęsinys)

Galvoti apie džiakonienės prapuolimą 
jam nesinorėjo. Kur tai giliai, veik nesą
moningai, jis žinojo kur jinai, kur jos 
ieškoti, bet buvo perdaug baisu įsivaiz
duot tikrenybėj, aiškint žodžiais ir jis nu
davė tikįs, buk jinai areštuota.

Stogo skylė pasireiškė aiškesnė, per
matoma, o jis dar nemiegojo. Jisai pasi
kėlė, pasvyravo ant savo trumpų kojų ir 
apsikabindamas išlsikijšusį ballkį nevikriai 
nušliaužė prie skylės.

Naktis tik dar persilaužė. Dangus bu
vo rainus, lyg bespalviai baltas stiklas, 
kurio rausva aušra dar nelieto ir į kurį 
buvo įsmigusios tamsios, vienspalvės me
džių viršūnės.

Kaž-kur už sankrovos girdėjosi pa
šnekos žodžiai, bet jie nekenkė nakties ty
lai. Tyla buvo gili, rami, — .mirė ir Bedū
savo. . .. '»

Pagalios prie pat Skylės urnai sušla
mėjo medis, sudrebėjo jisai, palingavo ša
kelę ir rustus paukščio balsas suriko, aš
triai krykštavo, lyg žmogišku reiškiniu. 
Jam •atsakinėjo kito paukščio toks jau pik
tas balsas, bet lyg prieštaraujantis ir be
siteisinantis. Rustavimas tęsėsi keletą mi
nučių. Po to viskas nutilo ir tykiai oru 
nukrito, ant žemes juodo paukščio plunks
na, o šiepiantis krykštasis iš kaimyniško 
medžio klausiamai ir aštriai tris kartus 
pakartojo vieną ir tą pačią frazę.

—Kaip viskas puiku šiame sviete! — 
mąstė Sysoevas vėl pasisėdęs sankrovoj 
ant žemės. — Koks puikus ir saldus mu
sų žemiškas gyvenimas! Ve paukštelis — 
aš dagi nežinau jo vardo, gal būt niekad 
nemačiau, o jis barasi, pyksta, lygiai kai 
mes.. . Mažai mes savo žemę žinome! Dėl
to tai taip sunku yra su ja Skirtis. Jaučja ' 
žmogus, kad jis nepaėmė, nepripildė sie
los Dievo duotom gerybėm ir jo nepilna 
ir nepasotinta siela kenčiu

Tylus ir susimąstęs Sysoevas atsigulė, 
užmigo ir jam prisisapnavo žemuogė. Di
delė ir raudona jinai buvo ir kalbėjo kai 
kaimo mergaitė su plonu balseliu ant “o”.

—Skaudžiai ir daug jus krutinaties!

bai geresnių reikmenių?
Ne, ne visuomet. Suskaito

ma, kad 1914 m. už 1000 dolerių 
galima buvo įsigyti tiek gyve
nimo reikmenių, kiek 1919 m. 
už 1954 dolerius. Sekamos skait
linės paaiškins iš) tikštą aukš
čiau mintį. šeimynai, kuriai 
kaštavo 1914 m.:

Maistas
Drabužiai
Namų renda
Šiluma ir Šviesa
Rakandai

430 dol.
130
.180

50
50

J , t

Įvair. kitos išlaidos 160

n

H

99

Viso labo 1000 dol.
tai pačiai šeimynai 1919 m. to
kios pat reikmenįs i c tokie pat 
gyvenimo patogumai kaštavo:

Maistas
Drabužiai
Natrių renda
šiluma ir šviesa
Rakandai
Įvairios kit. išlaidos 307

821
887
225

76

dol.

99

A
Viso labo 1954 dol.
Taigi, kad algos tikrai f o ne 

nominaliai) pakiltų, reikia, idant 
kiekis pinigų, kuriuos darbinin
kai ima pavydale algų, pakiltų, 
o gyvenimo 
brangtų. 
gyvenimo 
o algos 
darbininkams, kovojantiems už žiau svarbu jiems 
didesnes algas, prisieina

Visą dieną krutinaties! O aš visą gyveni
mą stoviu ant vietos. Giliai įleidžia šaknis 
į žemę ir ją suprantu...

* *
• *

Prie Sysoevo atėjo vėl trys vyrai, liet 
jau ne tie, kurie jį sugavo. Jie baisiai sku
bėjo ir kada gatve bildėdamas nuvažiavo . 
motoras, jie klausėsi.. Prabėgo šaudydami 
keli žmonės. Kaž-kas sušuko: “reikia grei
čiau!”

Jie išvedė Sysoevą iš sankrovos. Du 
ėjo iš šonų, o tretysis užpakaly. Visi trys 
rankose turėjo šautuvus. Visų trijų vei
duose buvo vienokis išgąstis ir vedė jie 
Sysoevą ne piktai, bet,- rodos, gera linkė
dami, o jis ėjo nužemintai ir paprastai, 
sudarydamas su jais vieną grupę, užimtą 
vienu ir tuo pačiu dalyku.

Išėjo jie už sankrovos, priėjo prie tvo
ros, ‘pažiurėjo priekin ir kaž-ko išsigando. 
Išsigando su jais ir Sysoevas, nors neži
nojo ko ir kartu su jais jis pasuko miško 
link.

—Reikėjo stovėti tiesiai ant vietos,— 
pasakė vienas iš trijų. — Ir kodėl i$ve- 
dėm I • •

reikmenįs nepą-
Arba reikia, idant
reikmenės nupigtų,? svarbu žinoti, kaip 
nesumažėtų.

gų, ba neturintįs iš ko bemokė- 
Priscina tat pažiūrėti, kokia 

šalies pajamų dalis išpuola šian
die darbininkams (samdiniams) 
pavydale algų.

Autoritetingiausiu šaltiniu šios 
rųšies žinioms semti yra veika-

and Distribution 
1909—1919“, išleistas 1921 me
tuose. Keletas žodžių apie patį 
veikalą. Išleido jį nacionalis 
ekonominės statistikos biuras 
(The Nationab Bureau of Eco- 
nomic Research). Biurui pri
klauso ir dėl jo leidžiamų veika
lų sprendžia įvairių pažiūrų 
žmonės, ekspertai statistikos 
klausimuose. Tatai užtikrina 
juo daugiau bešališkumo. O be
šalis tyrinėjimas ir išvadai klau
simu, kokios esti šalies pajamos 
ir kaip jos būna paskirstytos? 
—yra labai svarbus. Mat, vie
nas statistikas gali parinkti 
skaitlines taip, kad išrodys, jog 
darbininkai gauna daugiau, ne
gu jie uždirba, o kitas gali jas 
parinkti savaip, — būtent taip, 
kad išrodys, jog algas, jog dar
bininkų šėrą šalies pajamose 
galima dar aukštai keltį. Svar
bu betgi žinoti teisybe, tikra da
lykų padėtis. Manoma, kad su- 
minėtasai aukščiau veikalas ir 
nušviečia juo teisingiau dalykų 
stovį.

Kas gi jame sakoma apie, tą 
šalies pajamų dalį, kuri tenka 
darbininkams (samdiniams) al
gų pavydale, kaipo jų šėras?

Gi štai kas: kasyklų, fabrikų 
transporto darbi-

Jie nulenkė galvas. Nulenkė ir Sy- 
socvas.

Nuėjo jie atgal link sauk kovos, ir ka
da arti priėjo, beržynėlio protarpiu nušvie
tė šilta geltona saule, apakino ir užmerkė 
Sysoevui akis.

—Čia prie sienos, — liūdnai pasakė 
vienas trijų ir tie gerai žinomi žodžiai su
drebino Sysoevą.

—Prie sienos?
Jo mintis suriko:

<—Leitenantas Kasparas miršta!
Bet jo siela pasiliko tokia jau rami 

drąsi kai, sapne, kada su juo kalbėjo žeir
muogė.

—Taip, Agne Sergiejevnaf Leitenan-' 
tas Kasparas miršta didvyringai! Nesudre
bėjo jo veide ne viena gyslelė! Jis išdidžiai 
pakėlė galvą ir žiurėjo tiesiai į saulę! Lei
tenantas Kasparas moka kaip mirti ir 
“mes” tai žinome!

Jisai pakėlė galvą į saulę, bet pavar
gusios akys apsiašarojo ir užsimerkė.

—Ve! Dargi ir to negaliu!
Sysoevas kaltai nusišypsojo ir, pirma 

negu pasigirdo suvis, žemai nuleido galvą 
ant krutinės.

ninkai-samidiniai (paprasti dar
bininkai, klerkai, ainatninkai ir 
technikai) gavo sekamą dalį ' 
grynų pajamų ( net income):

Metais

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

Vedėjams ir 
Nuosavybei teko:

68.8%

71.5%

31.2%
27.7 %
28.4 % 
28.0%

(ptfsl. 97). 
fabrikų irkasyklų, 

transporto darbinin-
o

Reiškia, 
sausumos 
kams tenka 92.9 nuošimčių, 
viršininkams (urėdams, techni
kams, ekspertams ir kt.) — tik 
7.1 nuošimčio. O ir atimti iš 
tos, aukštesnės samdinių kla
sės ne kažinkai daug galima. 
Tiesa, kai kurie jų ima dešim- 

lė^ių metuose, 
ai nedaug.

tis tūkstančių^ dol( 
bet tokių jpalygin

(Bus daugiau)

Įvairenybes
pavojingoji Muse.

Latvių laikraščiai įpraneša, 
kad kai kuriuose Kuršo ap- 

e pasirodė pavojingas 
naikintojas — musele, 

hidriola.” Ji- deda 
jaunų javų 
metu iš tų 
vikšrai bai- 
Hidriola la- 

kvie-

javų 
vadinama 
k iaiišinėlnTs* ant 
želmenų. Vasaros 
kiaušinėlių išsiritę 
šiai naikina lapus, 
bai pavojinga rugiams, 
Čiams ir avižoms, ypač gi mie
žiams, kaip vėliausia sėja
miems javams. Hidriola per 
vasarą priveisia 3—1 kartas, 
ir dabar jau dvi vikšrų kartos 
užpuolė Kurše miežių pasėlius. 
Kai kuriose Tukumo, Taisono 
ir Gasenpoto apskričių 
se javai taip sunaikinti, 
ūkininkai mano išarti 
liūs. Nuostoliai siekia 
milijonus rublių. Ūkininkai bi
jo, kad hidriolos trečioji ir 
ketvirtoji kartos nesunaikintų 
visai javų.

vieto-
i.„.i •

kelius

JUOKAI
Negeri batai.

Vieno dzūko buvo nelygios 
kojos: viena didesnė, antra 
mažesnė. Taigi jis prisakė kur
piui pasiūti jam nelygius 
batus. Kurpius padirbo to
kius, kokių dzūkas norėjo, bet 
kada šis parsinešęs ntfmo ban
dė mažesnį batą užsimauti .ant 
didesnės kojos ir tas jokiu bil
du nelindo, o didesnysis ant 
mažos kojos buvo per didelis, 
tai nunešęs atgal batus tren
kė į žemę ir suriko:

“Tegu tavi šimts ir devyni 
su tavo batais! Aš tau liepeu 
vienų batų pasiuc dzidesnį už 
kitų, o tu vietoj to pasiuvai 
vienų mažesnį už kitų, tep kad 
abudu netinka un kojų!“

J. S. Turgenev

lvai kas prie manęs mini turtuolį 
Rotšildą, kuris iš didžiausių savo pajamų 
skiria tūkstančius auklėjimui vaikų, gy
dymui ligonių, išlaikymui senų, — aš gi
riu ir džiaugiuos. Bet ir girdamas ir 
džiaugdamos negaliu užmiršti vienos var
gingos kaimiečio šeimos, priėmusios naš- 
laitę-giminaitę į savo apgrjuvusią baku-

—Jei priimsime Katrytę, — kalbėjo 
šeimininkė, — paskutiniai, musų grašiai 
išeis jai, nebebus nei kuo druskos nusi
pirkt sriubai pasudyt...

—O įneš ją... ir nesūdytą, — atsakė 
kaimietis, jos vyras.

Toli Rotšildui ligi šito kaimiečio!

Vertė U n ė.
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Eugene V. Debs kalbės 
Rivervew Parke

l 12 tliens) Cook Kami-
les Socrialistų l’airtija rengia 

"kabot’ Day” piknikų Kiver- 
vie\v Parke. Piknikas žada 
kilti vienas įdomiausių. Bus 
eražus ir įdomus programas. 
Be kitų įžymių kalbėtojų, 
kalbės ir senas ir visiems ge
rai žinomas socialistų darbuo
tojas Eugene V. Debs. Todėl 
reikia tikėtis, kad bus daug 
publikos. —X. X.

Raudonojo Kryžiaus 
pamokos

Aiškins moterims kaip reikia 
apsieiti su ligoniais ir kaip 
užlaikyti savo namus.
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus Chicago skyrius, .)8 E. 
\Vashington gat., nutarė duo
ti moterims pamokas kaip rei
kia apsieiti su ligoniais ir kaip 
užlaikyti namus. Tai iš namu 
hygienos ir prižiūrėjimo ligo
nių. Pamokos prasidės rugsė 
jo mėnesį.

Moterų grupėm kursai bu 
padalyti į piiikioliką pamokų 
apielinkėse ir i trisdešimts dvi 
pamoki merginoms privatinė
se, viešose ir bažnytinėse ino 
k\klose. šie dalykai bus iš- 
guldomi:

Kaip apsisaugoti nuo ligų.
Kaip užlaikyti ir prižiūrėti 

kūdikius.
Kaip įrengti namuose ligo

niams patogumus, kuriems li
goninės nėra prieinamos.

Svarba pildyti daktaro įsa
kymus.

Kad tyras oras, saulės švie
sa, muilas ir vanduo yj-a ge
riausi disi nfektantai.

žinoti 'kaip reikia apsisau
goti nuo ligų ir susirgus kaip 
reikia užlaikyti ir prižiūrėti 

ligoni yra svarbu, ypač svarbu 
tiems, kuriems nėra prieina
ma ligoninės, ’l'odel kaip mo
terims taip ir merginoms yra 
svarbu su tais dalykais bent 
kiek susipažinti.

Policistas ir jo “fron
tai” areštuoti

Policistas Artliur Nolan, 23 
metų, \Varren avė. policijos 
nuovados, ir kiti du jo “fron
tai” privažiavo prie George 
\ avalis, 5138 So. Park avė., 
VCestern bulvare ir pareiškė 
kad jis pergreitai važiuojąs, 
b. t, girdi, jei jis duosiąs jiems 
$3,, tai jie jį paleisią. Vavalis 
tai padarė, bet paskui apie tai 
jis pranešė policijai. Policistai 
atvažiavę nurodyton vieton 
poiieistą suėmė. Sykiu pakliu
vo ir jo palidovai. Sako, visi j 
mylėdavę munšainą.

Aštrys eugenikos 
patvarkymai

Skelbiama, kad bus reikalauja
ma proto ir paėjimo tyri
mas.

Chicagos Municipalio teismo 
vyriausias teisėjas Ilarry OI- 
son pereitą ketvirtadienį pa
skelbė viešai Yale U nd versi to
to profesoriaus Irving Fisher’- 
io eugenikos planus, kuriuos 
jis pagamino Jungtinių Valsti- 

jii' Eugenikos draugijai. Jis 
pareiškė, kad “pirmoji tauta, 
kuri įgyvendins eugenikos pro
gramą ateity užims vadovau
jančią vietą”. Teisėjas Olsou 
ir profesorius Fisher yra to 
komiteto nariai, kuris priren
gė raportą.

Proponuo janri patvarkymai
yra šie:

Registravimas šeimynos pa
ėjimų.

Atskyrimas tų žmonių, ku
rie turi bent kokius krimina
linius palinkimus bei ydas.

Nustatyti apsivedimams am
žių mažiausia 18 metų.

Įstatymai liečiantys neįsta- 
tymiškai gimusius.

Įvedimas motinoms pensi
jų-

Reguliavimas ateivystės, į- 
sileidžiant tik rinktiniuosius.

Sistematinis vaikų nuo 10 
iki 16 metų proto tyrimas.

Pašalinimas draudimų duoti 
tam tikrus reikalingiems pa
tarimus.

Eugenikos mokslas.
Skatinimas rinktiemsiems 

turėti didesnes šeimynas.
Kitas pro Imituojamas patvar

kymas, tai davimas persiski- 
rimų dėl “dysgenic inlieritable 
defects”.

Katytė vos nesuar
dė šeimynos

Del katytės Clyde Young 
vos neprarado savo jaunos, 
rodos dar nevisai 18 metų 
žmonos, Mrs. Ethel Young, 
15816 S. Halsted gat. Be to, 
jis neteko vieno įnamio, ir jo 
žmona turėjo vienų naktį na
kvoti policijos nuovadoj.

“Visa lai įvyko dėl mažos 
katytes”, aiškinosi Mrs. Ethel 
5oung. “Syki katytė pasiga
vo mano vyro pančiakas ir be- 
žaizdama su jom vieną jų vi
sai išnarstė, sugadino. CĮyde, 
mano vyras, už tą dalyką ap
kaltino mane, kam aš daviau 
katytei sugadyti jo pančiakas. 
Mudu susibarėva ir aš nuspren 
tižiau po to jį apleisti.“

Vyras, su kuriuo ji norėjo 
pabėgti buvo Charles Wilkin- 
son,~ “burdingierius”.

Ji su juo susipakavo visus 
drabužius ir šiaip reikalingus 
daiktus ir išvažiavo. Young, 
jos vyras, sužinojęs, kad ji su 
savo įnamiu gatvekariais išva
žiavo į Chicago Heights prane
šė apie tai policijai. Ji ir jis 
tapo areštuoti ir turėjo visą 
naktį išbūti “džėloj”.

“D\ {dešimts dolerių , pabau
dos ir teismo lėšos ir aš įsakau 
jums ko greičiausiai išsinė
šinti į llarvey ir daugiau ne
begrįžti,“ pareiškė teisėjas 

\Vilkinson’ui.

EDGEGATE—His Wife Didu’t £ven See tfie Point oi the Complalnt

Skaudus vyrui prietikis
James II. Coulter dar vieną 

gyveninio kartybe gavo patir-. 
ti. Jo žmona atėjus į Tovvn 
Hali poucijos nuovadą, kur jis 
ir į jo žmona įsimylėjęs John 
W. Osman buvo laikomi, iš
ėmė aut parankos Osmaną, o 
jį paliko “dželoj”.

Coulter pasisakė policijai, 
kad jis nuėjęs pas savo i no
ną, kuri laikinai nuo jo atsi
skyrus ir pas savo gimines gy
veno, prašyti jos susimyĮėji
mo. Jis ton m<lę-s ii- Osiiinm;, 
baigusį Northvvestern Universi
teto teisių skyrių. Kai jis pra
dėjęs jos maldauti atleidimo, 
ji pasišaukus policiją ir jį ir 
Osmaną areštavus.

Naprapatų mokyklos 
vakarienė

šeštadienio vakarą rugp. 18 
dieną Auditorium viešbuty 
buvo naprapatijos moky
klą baigusių vakarienė su pro
gramų. Penktiem baigusiem 
mokyklą, buvo suteikti gydy
tojų diplomai. (Naprapatai 
gydo be vaistų). Tarp baigusių 
buvo ir vienas lietuvis A. 
Narmuntas; dėlto tarp pašali
nių atsilankiusių vakarėlyje 
buvo būrelis ir lietuvių.

—Ąžuolas.

žydu “Better Baby” 
kontestas

Žydų Liaudies Institucijoj, 
1258 W. Taylor gat., kaip 
skelbiama, rugpjūčio 31 dieną 
į vyksiąs kudikų (“better ba
by’’) kontestas. Kūdikiai busią 
priimami konteslan iki 4 metų 
amžiaus. Kontestas busiąs 
sprendžiamas prisilaikant Jun
gtinių Valstijų sveikatingumo 

taisyklėmis. v

Airiai prašo Coolidge 
gelbėti de Valerą

Chįcagos airiai, susirinkę 
North Sidc Turner salėj, 820 
N. Clark gat., išnešė rezoliuci
ją, reikalaujančią prezidento 
Coolidge dėti pastangų išgel
bėjimui nuo mirties Uamon 
De Valerą.

Kaip žinoma, De Valera, 
įžymus airių darbuotojas, li
ko dabartinės Airių valdžios 
suimtas ir dabar laikomas ka
lėjime. Kad jis nebūtų nutei
stas mirtim airiai deda tam 
pastangų. Jie laiko dabar įvai
rius susirinkimus ir išneša 
griežtas, prieš De Valerus teis
imą rezoliucijas.

Chicagoj kriminališki 
prasižengimai mažėja
Kriminalinio teismo vyriau

sias teisėjas įdavė raportą A- 
merican Bar Asociacijos prezi
dentui John W. Davis‘ui, ku
riame nurodama, . kad Chica
goj kriminališki prasižengimai 
žymiai sumažėję.

Rado vyro lavoną
Apie dvi pusę mylios nuo 

Ashland avė. rasta neidentifi
kuoto vyro apie 30 metų lavo
ną. Spėjama, kad jis tapo 
nors nužudytas.

NAUJIENOS, M...... ....................... .

Greit važiuot ir vežtis 
munšaino nepatartina
Samuel S. Saxton, 5402 East 

View Park, ir Mrs. Elizabeth 
Stark, tapo areštuoti už greitą 
važiavimą. Tuo pačiu laiku 
policistai pastebėjo jų automo
bily munšaino. Tai dabar jie 
turėsią užsimokėti ir už per- 
greitą važiavimą, ir už mun
šainą.

Suradęs didelius
anglių laukus

Chicagos Universiteto bota
nikos profesorius Alfred C. 
Noes pareiškė, kad jis suradęs 
naujus didelius anglių laukus 
šiaurvidurinėje Illinois valsti
jos daly. Esą ateity busią 
svarbiausi Chicagai anglių ka
syklos. Moderninių mašinų 
pagelba, girdi, busią galima 
tai pigiai iškasti iš žemes.

Jis darė tam tikrus kasyk
lų tirinėjimus valstijos kasyk
lų biurui.

Parašė naują bibliją
Chicagos Universiteto pro

fesorius Dr. Goodspeed parašė 
ir jau padavė į spaudą naują 
bibliją, kuri busią visiems su
prantama. Iki šiol, sako, vi
dutinio iš.ilaviniiiųj ižmogus 
negalėdavęs visko suprasti, 
bet šią suprantamai parašytą 
bibliją galėsią visi skaityti kai 
kokią romansų knygą.

Traukia vyrą teisman už 
nemylėjimą sunaus

“Jis pareiškė man, kad jis 
nemylįs musų sunaus, Shirly, 
1 melų, kam jis panašus į ma
ne, o ne į ji.” nusiskundė teis
me Mrs. Mrs. Eslher Poste, 
1326 Winoiia gat., reikalauda
ma už tai nubausti jos vyrą.

Suimti du plėšikai
Vakar policistams pavyko 

suimti du nemaža žmonių api 
plėšusių plėšiku, tai Dan Gal- 
Igher, 1713 Lincoln avė., ir 
Harold Balchvin, 39*12 N. Troy 
gat.

Laimėjo rekordą
Charles L. Swen parašė 280 

žodžių į minutę.

šiomis dienomis Drake vie
šbuty įvyko Tautines Short; 
hand Reporterių Asociacijos 
konvencija. Bandymuose C. 
L. Swcn parašė 280 žodžių į 
minutę. Tuo budu jis laimėjo 
Jungtinių Valstijų reporterių 
trumparašystės čamipiono var
dą. Jis jau ir pirmiau buvo 
atsižymėjęs trumparašystėj.

Nauja movies cenzore
Mrs. Charles E. Merriam, 

Chicagos Universiteto profeso
riaus žmona, tapo išrinkta pa
dėti Civic Sercivc komisijai 
cienzuruoti krutamuosius pa
veikslus. Ji dar turės išlai
kyti kvotimus. Sako, cenzū
ruoti movies maža tinkamų 
žmbnių randasi. Minimalč cen 
zoriams mokestis $1,500 me
tams.

Gaudo automobilistus
Pasirodžius, kad naujas pa

tvarkymas gaudyti greit va
žiuojančius automobilistus dar 
nedavė geistinų pasekmių, vėl 
įsakyta motorcykliniams poli
cistams gaudyti greit arba ne
atsargiai važiuojančius auto
mobilistus. Ketvirtadienį bėgy 
valandos North Sidčj sugauta 
net penkiolika automobilistų.

Anglių netruksią
Chicagai

Kai kurie anglių pardavėjai 
buvo pradėję leisti gandus, 
kad buk Chicagoj visai nedaug 
anglių esą ir jei angliakasiai 
sustreikuosią, tai Chicagai bu
sią riestai. Tečiaus dabar pa
sirodo, kad toki gandai visai 
be pamato. Anglių yra pakan
kamai ir jų kainos neturėtų 
kilti, jei ir įvyktų angliakasių 
streikas.

Gelbėdamas vaiką 
susižeidė

I. A. Smothers, 68 metų, 
2315 Pioneer road, tapo sun
kiai sužeistas Glen View bąli 
žeidime, kai jis bandė išgel
bėti nuo sužediomo vienų metų 
vaiką, lošimo vietoj.

Užtroško drabužiuo
se kūdikis

Zora Oven, 3 mėnesių, 2752 S 
Ridgeway avė., užtroško drabu
žiuose palikta lovoj. Jos motina 
tuo laiku buvo išėjus pas grabo- 
rių.

Prapuolė vyras
Mrs. Anna. Southhalls, 5228 

Dakin gat., pranešė, kad jos 
vyras išėjęs antradienį darban 
daugiau nebegrįžęs. Nežinia 
kur jis dingęs, nes nė į darbą 
nenuėjęs.

Suvažinėjo mirtinai 
vaiką

Antradienį suvažinėjo gat
vėje Bernard Stegmeyer, 9 
metų, 4619 S. St. Louis avė. 
Tai bus nuo Naujų Metų 428 
automobilių auka kauntėj.

Sugavo čekių klas- 
tuotoją

Thomas Weychinowski, 39 
metų, 1933 W. Chicago avė., 
areštuotas už čekių klastavi- 
mą. Jis suklatavęs čekius 
Northlwestern Trust and Sa- 
vings banko, 1902 Mihvaukee 
Avenue.

Dar nesibaigia vasarat
Atvėsus orui, ypač naktimis, 

kai kurie žmonės buvo bepra
dedą manyti, kad šįmet jau 
š.ltų (penų daugiau nebusią. 
Kai kurie sudėjo jau net mau
dytis drabužius ir šiaudines 
skrybėles į baksus kitai vasa
rai. Tečiaus oro žinov ii tvir
tina, kad neužilgo oras ir vlė 
busiąs Šiltas. Ir vėl bus gali
ma maudytis.

Stiprios moteriškės butą

Mrs. John Maiscr, 313<8 Le- 
land avė., pasisakė policijai, 
kad plėšikas buvo ją pastojęs, 
bet ji nugalėjusi plėšiką. Ji 
ėmėsi su juo, kol jos visi 
plaukai liko palaidi ir drabu
žiai apdraskyti. Tečiaus ji ant 
savo pastačius,—nugalėjus plė
šiką, ir dpr vyrą.

Apvaikščiojo “sausai” 
naują bandymo dieną

r*o to, kai Wilnietto polici

ja išleido perseregjim? įtaria
miems inunšainieriams ir 
munšaino pardavėjams Gross 
Pointe susilaikyti nuo to, dau
giau kai 7,000 Wilmetto, Win- 
netkos, Kenilhvortho, ir Glen- 
cos poliečių susirinko Gross 
Pointe apvaikščioti ‘‘sausai” 
naują bandymo dieną.

Radio pagelba sura- 
. do mergaitę

J. Wood, 1006 Clinton avė., 
radio pagalba surado prapuolu
sią savo penkių metų mergaitę. 
Jis per radio jos pa j ieškojo ir 
per radio buvo jam pranešta, 
kad jo mergaitė rasta Garfield 
Parke.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Euro- 
tegul 
paštą

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjj 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko Uk 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

Augun Boleslaw 
Bacevice D 
Balcus Jonas 
Gacionis Henri 
Gedvilą Povilas 
Giadzus Jonas 
Grigai ūkas Petar 
Grigonis Georgo 
Juscius Juozapas 
Keinis Kazemeras 

Knitunas Juozapas

902
904
906
923
925
927
929
930
942
944
945 ______

950 Krisciunas Štaponas
9.54 Rodis George

960 Malaukene Eleonora
969
970
978
984
985

Narkiene S V 
Ninirnis J 
Petkevičius P 
Saleinonas Stasis 
Sargis Solomon

■M
JONAS BRAŽINSKAS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 24 d., 7:30 vai, ryto, se
nas 3-jų metų ir 10 m-ėnesių. 
Mirties priežastis nusidegini- 
mas, mirė St. Paul ligonbutyje. 
Kūdikėlio lavonas randasi 949 
W. 35th Place ir iš šitos vietos 
rugp. 27 d.,* 9 vai. ryto bus iš
lydėtas į šv. Jurgio bažnyčią ir 
iš bažnyčios į šv. Kazimierio 
kapines. Kviečiami visi gimines 
ir pažįstami dalyvauti skaitlin
gai maišų mylimo sūnelio laido
tuvėse ir atiduoti jam paskuti
nį patarnavimą keliuojant juo- 
dan žemelėn. Liekamės didžiau
siame nubudime,
Tėveliai Zuzana ir Justinas Bra
žinskai, taipgi sesutė Zofija.

BY»

S
... ...................... - .....

995 Visotsky Jako
1003 Trapas Isidorius
1005 Vingilis Jonas
1006 Vitkus Mate jus
1007 Vilkutis Stif
1008 Wanag A u gust
1012 Wi)ceuskaite Julijana
1015 Ylanene Natalija
1019 Zika Charles

(Tąsa ant 6-to pusi.)

PINIGUS LIETUVON ’
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tieaioKyriį HiiHtHie- 

kinią su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

Town of

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

j ienomis

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Phone Lafayette 5429
Phone Lafayette 5428

Lietuviška Aptieka
Šiuomi turiu už garbę prane

šti lietuviškai visuomenei, kad 
nupirkau aptiekę'po numeriu

2735 W. 43rd St
vienas blokas į šiaurius nuo lie
tuviškos bažnyčios. Pilnai už
pildžiau ją visokiais vaistais, 
kaip Amerikoniškais taip ir Eu- 
ropčjiškais. Reikale nvalonekite 
kreiptis prie manęs, o aš pasi
stengsiu užganėdinti sąžiningai 
pildydamas daktarų receptus ir 
duodamas teisingus patzrimus

Nov>t rvE. Gor h 
toot

W0N7 'BE to
Pv-EĄtf h Fbr?
ą you

IT- MD ĄLL
“7 /Ziy S TĄUIT

F. A. RAKAS
Registruotas Aptiekorlus

2735 W. 43rd Street,
Chicago, III,

B;

Ib

Phone Boulevard 0313 ■

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

Gytlau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniŠkas 
ligas: nervų systeinos, paralyžių, | 
reumatizmų ir kitokias ligas vyrų. į 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Ketv. 
ir PSt. 2_ 9.

Subat. 5—9, Nedėliomis S—12 
dieną.

Kliniko valandos: Utamnkais 
.nuo 2 iki G, Subat. nuo 12 iki 4.
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Pirmadienis, Rugp. 27, 1923
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Chicagos žinios PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Suvažinėjo mergaitę
Vakar suvažinėjo mergaitę 

keturių metų ir keletą asmenų 
pavojingai sužeidė automobi
liai gatvėse.

.Aštuonioliktos apielinkes Ateities 
Žiedo Vaikų Draugijėlės įvyks pirma 
pamoka 27 d. rugpiučio (Aug.) 1923 
m., 7:30 vai. vak., černausko svetai
nėje, 1900 So. Union Avė. Prašom 
tėvus, kurių vaikučiai prisirašę at
siųsti ant pamokų.

A. W Ž. I)-jeIes Komitetas.

MOTERŲ
DRAUGIJOS IR 

ORGANIZACIJOS

LAIŠKAI NAUJIENŲ OFISE.

REIKIA —
SALESLADIES 

LEVINS DEPT. STORE 
32-nd and Wallace Str.

PARDAVIMUI BARBERNĖ
2 krėslai, Brighton Parke.

Atsišaukite
4158 So. Campbell Avė.

Baiola Antanas 
Palazentis George 
Beržinis Wm. 
Brencius Antanas 
Buragas John 
Butavičaitė A. 
Dilius S. 
Gabia K. 
Glambauskas J.
Gudaitis Juozas 

Haugkins H. G. 
Jacus Paul 
Janiontas K. 
Jancauskas 
Katilevičius

Juozapas

Kazlauskas S.
Krasunėlis John 
Kreivis Bruno 
Marcinkus Antanas 
Mickus Peter

Molis Joseph 
Moelkis Mary 
Montreal Steve 
Norkus Victor 
Pilkevičius Marijona 
Ori i n Mary 
Puceta Jos. 
Rodtkus S. 
Ramanauskas John 
Skcro Povilas 
Skukauskas Antanas 
Statkus John 
Statkus K. 
Sutkaitis Antan. 
Tomošiunas S. 
U. B. 
\Vashkis Walter

\Vilis Antanas 
\Viskontas, Peter 
Yacus Paul

Apdrausti laiškai:
Beržinis Win.
Duoba J.
Gimbutis, John 
Janiontas Kazvs

Juknis J.
Rapulis K.

Pranešimai
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

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

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

Chicagos Lietuvių Auditoriumo kor
poracijos visuotinas dalininkų susirin
kimas bus laikomas pirmadienį, rug- 
piučio 27, 8 vai. vak., Mildos salėj, 
3142 S. Halsted. Kviečiami visi dali
ninkai atvykti. Bus aptariami svetai
nės statymo reikalai, peržiūrėti ko
misijos planai ir finansų stovis. Vi
si pasitarę pradėsime svetainę staty
ti. Rašt. J. Balchunas.

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
Vaikų Draugijėlės tėvų susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugpiučio 29 d., 7:30 
vai. vak., McKinley Park svetainėj. 
Visi tėvai malonėskite laiku susirink
ti. Kviečia. —Sekretorius.

North Slde. — Bijūnėlio draugijė
lės susirinkimas įvyks pirmadienį, rugp. 27 d., 7:3O vai. vak., LiuosybSs 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Visi 
bijūnėlio nariai yra kviečiami būtinai 
laiku susirinkti, nes tai dar pirmas 
susirinkimas po vakacijų, kuriame bus 
išdirbtas ateinančiam sezonui veikimo 
planas. Yra ir daugiau svarbiu rei
kalų aptarti. — Valdyba.

Bridgeportas. — Susivienijimo Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto mė
nesinis susirinkimas įvyks antradienį, 
rugpiučio 28 d., 8 vai. vak., Mildos 
svetainėj, 3140 S. Halsted gat. Visi 
delegatai malonėkite laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

—A. J. Lazauskas, rašt.

Cook Kauntes Football Lygos pir
mas susirinkimas įvyks pirmadieni, 
rugpiučio 27 d., 8 vitl. vak., 128 W. 
Randolph gat. Bus rinkimas lygos 
valdybos ateinančiam sezonui. Visi 
amateuriniai tymai Chicagos distrikte 
yra kviečiami atsilankyti.

G. M. Wallner, prez.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJ IEŠKAU savo draugų 

Jono Baranauskio, Antano Gc- 
džiuno ir Stap. Smito. Gyveno 
Montreal, Canada. ŠBaranaus- 
kas gyveno Hartford, Conn. 
Turiu svarbų reikalą meldžiu 
atsišaukti.
Juozapas šakalys, Stagcr, III.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU draugės, kuri mylėtų 

gyventi ant ūkės, nuo 40 iki 55 metų 
amžiaus; aš 58 metų amžiaus, našlys. 
Ji gali būti su vienu vaiku, periška- 

I dos nebus. Aš neturiu nei vieno vai- 
! ko. Turi turėti $300 pinigais.

J. F. P., Box 74, McNaughton, Wis.

JIESKO PARTNERIU
J IEŠKĄ U partnerio į rakandų krau

tuvę. Biznis išdirbtas per ilgus metus. 
Noriu praplatinti biznį, vienam, per
sunki!. Kas norėtų su mažais pinigais 
pralieti, tas bus laimingas, nes čia 
yra didele ateitis. Meldžiu atsišaukti 
ypatiškai.

654 W. 120 St.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGI kambariai dėl 

mažos šeimynos, bile kokioj 
a picl i nk ė j. Atsišauk i te

4344 So. Washtenaw Avė

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

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

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

Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA dvi merginos, 
viena j namus prie namų dar
bo o antra i studio prie pavci-

W. J. STANKŪNAS 
(Photographer) 

3315 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina į ai- 
skriminę. Pageidaujama, kad 
butų maž daug patyrusi, geras 
darbo sąlygos ir gera mokestis

Cicero, 111.

REIKALINGA moteris 
mergina prie namų 
mažos šeimynos, nėra 
mo. j

Atsišaukite
P. GAČIONIS 

5360 S. Western Avė.

ar 
darbo, 
skalbi-

■

REIKIA penkių patyrusių 
moterų sortavimui regsų. 
Nuolat darbas, gera mokes
tis.

The West Side Metai 
Refining Co. 

2917 S. La SaUe St.
t—*—•—

REIKIA moterų dirbtuvės 
darbui, turi būti tvirtos. Atei
kite pasirengusios darban ir 
atsineškite tamsius kvartukus.

5801 So. State Str.

REIKIA DARBININKU
EXTRA DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda bučernė ir grosernė vi
sokių tautų apgyventa. Biznis išdirb
ta per daug metų. Cash biznis. Par
davimo priežastis patirsite ant vietos. 
Parduosiu už pirmą ir teisingą pa
siūlymą. Tai dėlto, kad savininkas 
turi greitu laiku apleisti miestą. Kas 
pirmesnis, tas geresnis bus į tą biznį 
ir už prieinamiausią kainą. Atsišau
kite po antrašu:

4901 W. 12th St., Cicero, III.

KAS JIEŠKOT baro-eno Ciceroj, tai 
ateikit ir pamatykit šitą namtį, tai 
bus tikras bargenas. Parduosiu uz $1,- 
000, pigiau kaip man kainavo. Pasta
tymas 2 augštų, po 6 kambarius, kar
štu vandeniu apšildomas ir garadžius 
dėl 2 karų. Savininkas ant Imos lubos 

J608 So. 50th Avė., Cicero, III.
Phone Cicero 3357

ŠTAI KUR bargenas South Sidėj. 
2 augštų mūrinis namas, po G kam
barius; vanos, elektra, gasas, ir skie
pas. Renda į menesį $60. Kaina tik 
$5,500, Cash $3,000. dėl greito par
davimo.

JOS. AUGAITIS, 
808 W. 33rd PI.

Phone Blvd. 1550

f

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, 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, pirmininke.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm1. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
troles rašt, K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

YRA

VYRŲ
VYRŲ

DEL TRAUKIMO IR ABEL- 
NO DIRBTUVĖS DARBO.

TOS VIETOS
PASTOVIOS, SU LABAI 

GERA PROGA (PASIEKI
MUI ATEIČIAI. MOKAMA 

GERA PRADŽIAI

ATEIKITE PASIRENGĘ
DARBAN

SEARS ROEBUCK and CO.
ROMAN AVĖ. and ARTH-

INGTON SAREET

REIKALINGAS automobilių 
mechanikas, kuris yra exper- 
tas ant visokių karų. Kreipki
tės: A. J. Dawson
847 W. 33 St. Tel. Yards 3036

Reikia
DRATŲ FRAME 

DIRBĖJŲ

Vieno patyrusio vyro dir
bimui liampoms šilkinių už
laidų. Mokama geriausia al
ga.

Ideališkos darbo apysto- 
vos.

Nuolat darbas. Ateikite 
tuojau pasirengę darban.

ART LAMP MFG. CO., 
1433 S. Wabash Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA ženotos šeimynos 
ūkę ant pusės dirbti. Ūke ran
dasi netoli Milvvaukee, Wis. 
Turi būt geras žmogus, ku
ris mėgsta ant ūkės
Kreipkitės laišku greitai.

P. A. MAŽEIKA, 
1377 E. 57th St. 

Chicago, III.

dirbti

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir 

saldainių krautuvė, biznis se
nai išdirbtas. Daugiau patirsi
te ant vietos.

5135 So. Ashland /Yve.

PARDAVIMUI dirbtuvė, visokių 
papsų, Roseland Bottling Works ir 
saliunas su namu arba be namo. Biz
nis gerai išdirbtas. Gera proga lietu
viui įsigyti pelningą biznį. Priežas
tis pardavimo — turiu du bizniu.

Tel. Pullman 5625
251 E. 115th St.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Yra 
icet mašina ir kitos visos mašinos rei
kalingos dėl bučemės. Yra trokas. 
Pigi renda, 7 kambariai c-yvenimui. 
Lysas 5 metams. Priežastis pardavi
mo — turiu du bizniu.

314 Kensington Avė.

PARDAVIMUI 
sernė ir visokių 
Parduosiu pigiai

Atsišaukite
6059 S. K i Įdare Avė. Chicago

bučernė gro- 
smulkmenų 

su visu namu

PARDUODU arba mainyčiau bu- 
čemę ir grosemę sena ir išdirbta rie
tą. Mainyčiau ant loto, automobiliaus 
arba nupirksit už teisingą pasiūlymą. 
Priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
636 W. 37th St.

PARSIDUODA saliunas su 
barais ir kitais forničiais. Par
duosiu pigiai, nes turiu dvi biz
nius. Netoli dirbtuvių, gera už
eiga darbininkams; biznis senas 
ir gerai išdirbtas.

1120 So. Canal St.

PARDAVIMUI kendžių, san
dvičių, papso, alaus ir šiaip 
visokių gėrynių. Parduosiu pi
giai, nes turiu apleisti tų apie- 
linkę. Atsišaukite 678 Roose- 
velt Rd. arba 12 St. arti Halis-< 
ted gatvės.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč, labai sparčiai augančiame mies
te, 10 metų atgal buvo 40 tūkstan
čių gyventojų, šiandien jau yra 90 
tūkstančių. Norintieji pradėt biznį, 
yra labai gera 
davimo, savininkas 
prižiūrėt atsakančiai biznio. Del pla
tesnių informacijtj kreipkitės į Nau
jienas, Box 314.

Toga. Priežastis par- 
serga ir negali

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen. Biznį gali varyti ir 
moteris. Yra kambariai mažai 
šeimynai.

Atsišaukite:
5114 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI medinis nau
jas namas, dviejų pagyveni
mų, 6 ir 6 kambariai visi nau
jausios mados parankamai.

2507 W. 71-st Str.

TURIU parduoti savo modernišką 
9 kambarių mūrinį namą ir garadžių, 
su 10 akrų žemės, įskaitant piknikų 
daržą. Randasi 19 mylių nuo Chica
gos, prie C. B. & Q R. R. eina elek
triniai karai. Prie didžiosios gatvės, 
greit augančiame miestelyje, vienas 
blokas nuo stoties. Gera vieta pada
rymui pinigų tinkamam žmogui. Pi
nigais arba išmokėjimais.

Telefonuokit Lavvndale 0311.
MR. NISLEY

FRIVATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą dnrbą, tad ateli 
ir pashnatyk su mumis. Mokinami 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud' 
visokio išdirbimo automobilius. Lai? 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI 

1507 W. Madison St.

PARSIDUODA mediniai namai, pry 
šaky 3 fintai ir Storas ir užpakaly 3PARDAVIMUI nesvaiginamų. .- .. ™. * ruimų namelis. Elektra, gasas, tele-

gėnmų parloras. Gera Vieta pa-1 fon, garadžius 2 mašinoms. Daržine 
darymui pinigų. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į seną tėvynę.

Atsišaukite:
2310 So. Halsted St.

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $10

Pilnas kursas visose šakose beautj 
culturc, \vater waving ir marcel wav 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona
li asmeniniai nurodymai. Diplomos 
Vietos. Po rugsėjo J, už mokslą im
sime $50. Jei jus įsirašysite pirm rug
piučio 31 dienos, jus galite pasinau
doti nupiginta kaina.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2G53 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno menesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm-. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. Čeplinskas, 3544 Ix)wo 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. Susi
rinkimai laikomi, kas mėnesi; pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
nrond Chapely 816 W. 31 gat.

PARSIDUODA Ice Cream ir sal
dainių krautuvė; biznis geroje vieto
je. Savininkas išvažiuoja Lietuvon.

Atsišaukit:
V. M. Stulpinas 

3311 So. Halsted St. 
Phone Yards G062.

malkoms ir anglims. Rendos gauna
ma $70.00 į mėnesį. Groserį (tavorų) 
randasi apie $2,000 vertės. Viską par
duosiu už $5,500. 1627 S. Morgan St. 
^ PARDAVIMUI vieno akerio 
farma, 4 kambarių namas 
tvartas vištinyčia, javai, šie
nas, karvė, 20 ančių 50 vištų ir 
anglių; viską parduosiu už 
2900.00 106 and Hamlin avė.
Mt Grcen.wood, III.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdybe 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas 
10813 S. Michigan A ve.; nut. rašt 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrūnas, 211 E. Kensing 
ton Avė.; ižd. P. Šadvilas, 341 E 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. Šadvik 
svet., 341 E. Kensington Avė.

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

RAKANDAI

8IRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm-. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Račiūnas, 
kasos globojai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

TURIU parduoti tuojau sa
vo 5 kamb. vėliausio styliaus 
rakandus ir gražų fonografą 
bile už gerą pasiūlymą, 
praleiskite šio bargeno, 
šaukite vakarais 1922 S. 
dzie Avė.

atsi-
Ke-

PARDAVIMUI rakandų dėl dvie
jų kambarių, galima ir užimti kam
barius, gazas, ii- vanos, renda pigi.

671 W. l,4th P).
2-rų ,lubų.

Atsišaukite po 6, valandą vakare. 
Nedėlioj nuo 10 iš ryto iki 10 vakare

PARDAVIMUI 6 apartmentų, sun 
parlor, pirmos klesos padėjime na
mas, 2 apt. po 6 kamb. 4 po 7 kamb., 
netoli Jackson Park, 111. Central ele
vatoriaus ir 2 karų linijos. Apleidžiu 
miestą, $10,000 pinigais, kitus pagal 
sutartį. Kaina $31,000, savininkas 

612 E. 95th Street
PARDAVIMUI namas 2 augštų po 

4 kambarius, augštas beizmentas.'Vis
kas įtaisyta, namas gerame stovyje. 
Turi būt parduotas į trumpą laiką. 
Kaina $4,500. $2,500 cash. Namas 
randasi 2818 Emerald Avė. Atsišau
kite pas savininką

3231 So. Union Avė.

PARDAVIMUI medinis namas. 5—6 
kambariai. Su skiepu ir 2 karų, gara
džius. Geroje apdelinkėje, netoli gat- 
vekarių linijos. Daugiau patirsit ant 
vietos.

APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parsiduo
da rakandai dėl penkių kambarių, fo
nografas, vargonai, parlor setas, di- 
ning setas, 2 šildomi pečiai, 1 kukni- 
nis pečius, 2 lovos, stiklinis indų šė
pa. Parduosiu vištfs sykiu arba pa
vieniai. Tel. Pullman 5482, 10929 So. 
State St., Chicago, 111. Paimkit karą 
119 State-Michigan ant State Street.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, beveik nauji, visi 
sykiu ar ji po vieną. Parduo
siu už te .singą pasiūlymą. At
sišaukit:
1800 North, 5:30 vai. vakare.

NAMAI-2EME
C. P. Suromskis

Real Estate
Turim 150 namų po visą 

Chicagą. Kaina nuo $23 šimtų 
iki $150 tūkstančių, tie visi 
namai turi būt parduoti, arba 
išmainyti į trumpą laiką. Kam 
reikalinga gerų bargenų namų 
arba norinti mainyti didelį na
mą ant mažo, arba mažą ant 
didelio. Taipgi priimam viso
kius biznius, lotus, 
■mainais. Parduodam 
pigiai ir gerai.

G. P. Suromskis
3346 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 9641

farmas, 
greitai,

26% ant jūsų pinigų. Pardavimui 
2 augštą namas, krautuvė ir 4 kam
bariai viršui, 2 karų garadžius, kam
barys su vana augštai. Renda $100 
k mėnesį. Kaina $5,5'00. Savininkas:

. K. W00D, Room 316,
35 So. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 8544

Tikras Mmantas
Kampinis 2 augštų mūrinis namas, 

krautuvė ir du flatai, 3 ir 6 kamba
riai, karštu vandeniu šildomas; ne
toli 72 ir May Št/Lotas 75x125. Di
delis garadžius. Taipgi bučernė,f pil
nai įrengta, modemiškos mašinos, vi
si įrenginiai ir Keras biznis. Biznis 
gerai išdirbtas. Savininkas išeina iŠ 
biznio. Puikiausi proga. Kaina tik 
$22,000, $10,000 pihigais.

GRAHAM 
1224 W. 63rd St. 
Phone Wentworth

Kl. Ladžius, 
4333 S. Artesian Avė.

26 ant Jūsų pinigų.
Pardavimui 2 augštų namas, krau

tuve ir 4 kambariai viršui, 2 karų ga- 
radžius, kambarys su vana augštai. 
Arti 59-tos ir Halsted gatvių. Renda 
$100 j mėnesį. Kaina $5,500. Savinin
kas:

M. K. W00D,
35 So. Dearbom St., Room 3161 

Tol. Dearborn 8544

NAŠLĖ turi parduoti 2 augštų 
frame, 5—6 kambarių namą. Rendos 
neša $75, kaina $7000, 3100 blokas 
Parshing Rd., netoli Kedzie avė. Tas 
namas”bus dvigubai brangesnis grei
toj ateity.

SERGANTI moteris turi parduoti 
2 augštų murinę bekernę, 2 flatai po 
4 kambarius ir bekernę. Randasi 4100 
Block Archer Avė. Greitai augančioj 
apielinkėj. Rendos $150 į mėnesį, 
morgičius $3000, antras m-orgičius 
$5000. Namas 48x100;, kaina $19,000. 
Lotai yra parduodami nuo $5,000 iki 
$10,000 šioje apielinkėje.
3044 W. 40-th PI., Tel. Lafayette 4393

PARDAVIMUI
South California
72 ir 73 gatvių, kaina

Atsišaukite:
153 W. Marąuette Rd.

lotai, 
Avė.,

prie

$350,

MOKYKLOS

Amerikos Lietuviy Mokykla 13106 So. Halsted St.;
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedvstės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos,, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i višas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki .9:30. 
Nedėldienlais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dien$ mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čjos gat., 2-ros labos)

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĖS valdyba 1923 metams: pirm 
V. Ručinskas, 3343 So. Lowe Avė. 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turi, 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Kalstei 
St.; kasierius A. Zalatoris, 232L 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-li 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti 
k utis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas menes 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
M. Mcldažio svet., 2242 W 23rd PI

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metam-s 
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. Aleksandraviče, mar 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavo: 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos . Su 
sirinkimai laikomi kas antrą penk 
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuva 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, III. ______ _ ._

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. Povylas Atkočiunas._ 342 So 
Crawford Avė.; pirm-, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 39ol W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. l’laipa, J. 1 et 
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin 
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne 
dėldienj. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harnson St

CHICAGOS LIETUVIŲ RRAUG) S 
TĖS SAVITARPINES PAŠELPO. 
valdyba 1923 metams: pirm-. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. seki 
Vincas Briedis, 1049 N. Marslifieh 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 152 
Irving Avė.; prot. sekr. Antana 
Lungevič, 1737 N. Robey St.;
ras kvotėjas A. Montvidas,. 182 
Wabansia Avė. Susirinkimai ats- 
būna kiekvieną antrą nedeki ten 
Zwianzek Polek svet., 1315 Norti 
Ashland Avė. _____ ________

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINH 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ vai 
dyba 1923 metams: pirm. A. Ma> 
kauskas, 2950 W. Pershing Roa< 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Arche 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitien- 
7038 S. Sangamon St., finansų raš 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hcrm 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai 
naitis. ______________ _

tautiškoŠ^draugystės mylS
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensingtcn Avė. 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unioi 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 109U 
§o. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi 
rinkimai laikomi pirmą penktadien 
vak. kiekvieno menesio, F. Shedvih 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na 
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m. 

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPO1 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 331' 
So. Aubuim Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. BugailiŠkis, 3337 So. Wallac< 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wes’ 
33rd St.; kontroles rašt. J. Ado 
maltis; kasos p-lobėjas Kaz. Karac 
kas; maršalka P. Gcrlikas. Kliub< 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė 
nėšio pirmą šeštadienj, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na 
riais priimami visi sveiki vyrai nu< 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

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

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

'JETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAT^ 
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 j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

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

. Romanas.

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

1RAUGYSTĖS LIETUVOS- KARA
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 ma
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut, 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
FranciSkrts Girdvainis; Kontroles 
Kašt., Liudvikas Antanavičia; 12- 
dininkas Domininkas ghem-aitls, 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


