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Kąra stovis Oktahomoj
Reikalauja Vokietijos 

pasidavimo
Bolševikai puola 

dvasiškius

Vokiečiai dar tęs pasyvį 
priešinimąsi

Paskelbė karo stovį 
Oklahomoje

Gubernatorius Walton paskelbė 
karo stovį visoje valstijoje.

OKLAHOMA CITY, OKLA., 
nigs. 16. — Gub. Walton paskel
bė karo stovį visoje valstijoje, 
kad suvaldžius kluxiečius. Ka
riuomenės komendantams įsa
kyta būti prisirengusiems įvyki- 
nimui karo stovio.

Poincarė reikalauja pilno 
Vokietijos pasidavimo

• ■ *

Tik pilna Vokietijos kapituliaci
ja gali patenkinti francuzuM,

DUN SUR MEUSE, Francija, 
rūgs. 16. — Premjeras Poincarė 
savo kalba palaidojo visas viltis 
kai dėl to, jog greitu laiku įvyks 
tarp vokiečių ir franeuzų susi
pratimas.

Premiero kalba buvo formali
nis pareiškimas pasauliui, kad 
franCuzai nemano paleisti Ruhr 
srities iki tol, kol Vokietija besą
lyginiai pasiduos.

Tokia kapituliacija, daugelis 
mano, reikštų suirutę Vokieti
jai.

Bolševikai persekioja 
dvasiškius

Ištrėmė 400 ir įkalino 300 
dvasiškių.

KOPENHAGEN, rūgs. 16. — 
Iš Helsingforso gauta žinių, kad 
bolševikai ištrėmė iš Archangel
sko 400 dvasiškių, o įkalino 300 
jų.

Dvasiškiai yra įtariami są
mokslu pradėti kontr-revoliu- 
ciją.

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad dbrbo 
neturi.

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

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ“.

Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ“, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

Vokiečiai tęs priešinimosi 
politiką Ruhr srityje

Valdžia nutarė tęsti pasyvį prie
šinimąsi Ruhr srityje dar 

bent dvi savaiti.

BERLIN, rūgs.. 16.—Valdžia ir 
okupuotos zonos vadai nutarė 
tęsti pasyvį besipriešinimą Ruhr 
srityje dar kokias dvi savaiti.

Bėdinas laukia komunis
tų sukilimo

Kareivių ir policijos rezervai yra 
sutraukti į priemiesčius.

BERLIN, r. 16. — Gerai apsi
ginklavusių kareivių būriai yra 
sutraukti į Berlino priemiesčius, 
kad malšinus ‘laukiamą komunis
tų sukilimą.

Friedinau ir Zenthene stovi 
du pulku kareivių ir 2,000 poli
cijos, prisirengusių veikti.

Prūsijos vidaus reikalų minis- 
teris kooperuoja savo darbu 
tvarkos palaikymui.

Kai Perline ėjo tas prisirengi
mo darbas, tai Zenthene ir Sile
zijoje įvyko komunistų sukili
mai. Iki šiol jau esą užmušta 
aštuoni žmonės. Be to, daug esą 
sužeistų. J tas vietas siunčia
ma daugiau policijos.

Daug žmonių esą areštuota.

Ispanijoje paskelbta 
karo stovis

Sukilėliai kontroliuoja visą Salį.

MADRID, r. 16. — Karo sto
vis tapo paskelbtas visoje šalyje. 
Valdžia yra sukilėlių rankose.

Naują kabinetą sudaryti ka
ralius pavedė sukilėlių vadui 
gen. Primo Rivera.

Spėjama, kad į kelias dienas 
bus sudarytas pastovus kabine
tas, kurin įeis daugiau civilinių 
žmonių, rtegu kariškių.

• ?•

Trauks atsakomymėn se
nuosius Ispanijos val

dininkus
fr*... .

Kariškiai bus atiduoti karo 
teismui.

MADRIDAS, rūgs. 16. — Ka
ralius užgyrė gen. Premiero Ri- 
veros diktatūrą. Gen. Rivera 
priėmęs priesaiką pareiškęs, kad 
Morocco nelaimės kaltininkai 
tuoj busią patraukti atsakomy
bėn: karininkai busią atiduoti 
karo teismui, o svietiškuosius 
tardys aukščiausias teismas.

Diktatorius pasižadėjo vėliau 
paskelbti rinkimus.

Chicago, III., Pirmadienis, Rugsejis-September 17 d., 1923

Cbiniečiai kratosi nuo 
Suchowo reikalavimy

Gen. Cheng sako, kad svetimos 
valstybės neprivalo kištis į 

chiniečių vidujinius 
reikalus.

PEKINAS, rūgs. 16. — Prieš 
kiek laiko Suchowe,' Shantungo 
provincijoje, chinų banditai už
puoli svetimų valstybių piliečius 
ir paėmė juos įkaitais. Už jų 
paliuosavimą buvo pareikalauta 
labai aukštas mokesnis. Delei 
to svetimų valstybių atstovai 
įteikė chinų valdžiai, taip vadi
namus, Suchowo reikalavimus. 
Svarbiausi tų reikalavimų punk
tai yra šie: prašalinti militarinį 
Shantungo provincijos guberna
torių, gen. Tien’ą, ir pavesti ge
ležinkelių policijos kontrolę į 
svetimų valstybių rankas.

Į tuos reikalavimus jau atsa
kė gen. Cheng, Shantungo armi
jos 5-sios divizijos komendantas. 
Nors tai ne oficialis valdžios at
sakymas, bet manoma, kad tas 
atsakymas pilnai atatinkąs Chi- 
nijos žmonių nusistatymui. Gen. 
Cheng tvirtina, jog svetimos 
valstybes neturinčios absoliučiai 
jokios teisės diktuoti eili
ni jai kai dėl to, kokį gu
bernatorių ji turi praša
linti, o kokį palikti.’ Gi kėsini
mąsi kontroliuoti geležinkelių 
policiją yra tiesioginis kišimąsi į 
kitos valstybės reikalus.

Savo atsakymą gen. Cheng 
baigia pareiškimu, jog svetimos 
valstybės neturi teisės reikalau
ti savo piliečiams didesnės, pro
tekcijos, negu ta, kokią turi pa
tys Chinijos piliėŽSai. O kad 
reikalavimai yra nelogiški, gen. 
Cheng nurodo į tą faktą, jog jo
kio triukšmo nebuvo keliama, 
kuomet Meksikoje ir Rusijoje 
buvo skriaudžiami svetimų val
stybių piliečiai. O išvada iš to 
esanti aiški, svetimos valstybe 
esančios užihteresuotos ne tiek 
savo kelių piliečiij apgynimu, 
kiek kitais reikalais, kurie tie
kiasi antmesti Chinijai svetimų 
jungą.

___________________i___

Berline vėl pradėjo eiti 
gatvekariai

Del anglių pabrangimo už važi
nėjimą gatvekariais imama 

tris kartus daugiau, 
negu pirmiau.

BERLIN, rūgs. 16. — Miesto 
kontroliuojami katvekariai dėl 
neįmanomo markės kurso nu
smukime turėjo nusibankrutyti. 
Bet dabar municipalitetui vado
vaujant susikūrė nauja korpora
cija kuri paėmė gatvekarius į 
savo rankas, šešios dešimtis 
dvi iš devynių dešimčių gatve- 
karių linijų laikinai nebeoperuo- 
jama. O kur ir operuojama,'tai 
už važinėjimą gatvekarių imama 
apie tris kartus daugiau, negu 
pirma. Miestas deda visas pas
tangas, kad nepaleidus gatVeka- 
rių iš savo rankų. Bet dar di
delis klausimas ar jam pasiseks 
tatai padaryti.

Berlino gatvekarių nepasise
kimo vyriausia priežastis yra ne
įmanomai aukšta kaina anglies. 
Tuo budu gatvekarių operavi- 
mas atsieina brangiai, o’papras
ti žmonės yra perdaug biedni, 
kad išgalėjus Važinėti gatveka
riais. Geležinkelių ir gatveka
rių asociacijos susirinkime buvo 
be jokio dvejojimo reiškiama, 
kad viso to kaltininkas yra Hugo 
Stinnes, kuris kontroliuoja ang
lis ir tyčia kelia kainą anglims, 
kad nubankrutijus miesto kont
roliuojamus gatvekarius. Aso
ciacija taipgi pasipiktino tuo, 
kad nacianalinės ekonomijos mi- 
listeris, von Roumer, neatvyko į

susirinkimą. Daugelis kaltina, 
kad tasai ministeris yra niekas 
daugiau, kaip tik Stinneso įran
kis. O Stinnes esą norįs nu- 
bankrutyti gatvekarių korpora
ciją, kad paskui nupirkus , tuos 
gatvekarius beveik už dyką. Kel
damas anglims kaina jis išvarė 
iš biznio šviečiamųjų dujų dirb
tuvę, kurią irgi miestas kontro
liavo.

Kad tai tiesa, — mažai kas 
abejoja. Nes pirma miesto val
domos gamyboj įųionės visuo
met buvo sėkmingos ir dar neš
davo miestui pelno. /

Gal apleis Morocco
Sukilėlių vadai yra priešingi tę

simui karo Moroccoje.

PARYŽIUS, rug. — Dabarti
nis ispanų sukilimas neprivalo 
stebinti nė vieno. To pilnai bu
vo galima laukti. Revoliucinis 
judėjimas prasidėjo dar 1914’m. 
Bet pasaulinis karas nedavė tam 
judėjimui išsiplėtoti. Vienok 
kai tik karas užsibaigė, Ispanijo
je vėl prasidėjo nerarumai.

Po Melillos mpšio, kur ispanai 
buvo ‘labai sumušti, žmonėse bu
vo pasireiškęs didelis nepasiten
kinimas. Valdžio pasirūpino vi
są dalyką užglostyti, nubausda- 
ma kelis oficierius. Bet visokie 
politikieriai ir pelnagaudos, ku
rie tiesioginiai prisidėjo prie 
Melillos mūšio pralaimėjimo, iš
liko nenubausti. Jie buvo įta
riami siuntimu į Moroccą neišla
vintų dar kareivių ir maitinimu 
tų kareivių supuvusiu maistu.

Kiek yra žinoma, gen. Primo 
Rovera yra nusistatęs prieš tę
sinių karo Moroccoje. -Kiti su
kilėlių vadavai irgi jį palaiką ta
me klausime. Tik z jaunesnieji 
oficieriai, kurie svajoja apie 
greitą atsižymėjimą karo lauke, 
norėtų dar karą tęsti. Kunigija 
rgi remianti karą.

Okiahomos kiniečiams 
darosi karšta

Gubernatorius Walton ne juo
kais pasiryžo nulaužti 

kluxiečiams ragus.

OKLAHOMA CITY, rūgs. 16. 
— Kluxiečiams Ok'lahomoje pra- 
ieda darytis karšta. Jie jau ne
begali savivaliauti. Gub. J. C. 
Walton pasiryžo sulaužyti jų ga
lybę. :

O kadangi valstijos legislatu- 
roje yra kluxiečių, tai jie nori 
be gubernatoriaus leidimo su
šaukti legislaturą, kad aprube- 
žiavus gubernatoriui galią.

“Jeigu jie bandys kliudyti 
man vesti kovą su ta nematoma 
valdžia Oklahomoje, tai aš pa
siusiu juos visus į kalėjimą“, pa
reiškė Walton, sužinojęs apie 
kluxiečių sumanymą. “Kol aš 
busiu gubernatorius, aš nepakę
siu jokio savivaliavimo,”

Tuo pačiu laiku sužinota, kad 
trumpoje ateityje bus paskelbta 
karo stovis keliuose Okiahomos 
miestuose. Gi Taisos mieste ka
ro stovis palaikoma visu griež
tumu. Kluxiėčius remiantys lai
kraščiai nuodugniai cenzūruoja
mi. Be to, gubernatorius įsake 
ištirti, ar ištiktųjų žymus mies
to valdininkai prisidėjo prie pla
kimo žmonių. Klaltininkai busi? 
be jokio pasigaillėjimo patraukti 
atsakomybėn.

BERLIN, rūgs. 15. — Berline 
pasirodė skelbimai, jog degtinė 
pardavinėjama po Uparkę už čer- 
kutę. “Po šimts pypkių“, manė 
amerikiečiai turistai, “už vieną 
dolerį galėsim išmaukti 100,000,- 
000 bumelių”.

Bet jie apsivylė kuomet iš jų 
buvo pareikalauta mokėti aukso 
vertės markėmis.

iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

CHICAGO. — Pabaigoje pra
eitos savaitės rubsiuviai strei
kieriai pradėjo susilaukti kas 
dieną ateinant streiklaužių, dir
busių už skebus per visas 10 sa
vaičių. Jie maldauja, kad strei
kieriai juos priimtų atgal į uni
ją. O tai i’eiškia, kad kas tai to
kio yra toje skebšapėje. Suži
nota, kad lietuviški boseliai pra
dėjo vyti lauk tuos skebus, ku
riems buvo algos peraugštos mo
kamos. Jų vietoje palieka to
kius, kurie nepaiso kiek jiems 
moka. Nuo pačių skebų girdėti,' 
kad daug moterų dirba už $10.00 
į savaitę. Vienas “off preseris” 
dirbąs už skebą, štai ką pasakė 
praeitą savaitę: Priėmė bosas į 
darbą keletą moterų ir sutiko 
joms niokėti $20.00 į savaitę 
ale kai atėjo “pėdės“ diena, tai 
jos gavo tik po $10.00. Del to 
pasidarė sumišimas Šapoje, ir 
būrys moterų nustojo dirbusios. 
Atbėgo boseliai pradėjo jų atsi
prašinėti. Sako, čia buvo klai
da. Na, šiaip netaip d a pridėjo 
po $10.00. Ugi ateina kita “pė
dė“ irgi tas pats atsikartojo. Vėl 
darbininkės gauna po $10.00 į 
savaitę tie skebai tdri peštis su 
boseliais. Nenori net mokėti 
nė tą, ką jie priimdami darbinin
ką prižada. Skebai iškeikį, iš
niekinę boselius bėga lauk iš 
dirbtuvės, — ir taip jie mainosi 
kas dieną.

Nekuriuos streiklaužius gal 
da uniją priims ir darbą jiems 
duos, jeigu jie plačiai pasiaiš
kins dėl kokios priežasties jie 
dirbo už škebus’per visą 10 sa
vaičių. O kitus, kurie sutikę 
streikierius slėpėsi nuo jų ir bė- 
go, kiek jų kojos nešė, tai čia 
nėra galima pasakyti, ką su to
kiais darys. Greičiau jiems pri
sieis kitos skebšapes jieškoti.

Dabartiniu laiku boseliai juos 
pradėjo vyti lauk, ale ir tuos 
streiklaužius, kurie da labai pli- 
lipę laikosi/ tas pats laukia. Jie 
bus priversti apleisti vielįas, ir 
galės važiuoti kur pipirai auga. 
Tarpe streikierių vietos jiems 
nebus. Stx’eikieriai saVe ir šiam 
dien tą patį tebesako, Kad Shane 
dirbtuvė bus priversta pripažin
ti uniją, jei ne, — tai ji turės 
užsidaryti. To tegu neužmiršta 
nė vienas lietuvis dabar joje 
streiklaužiająs. Tatai išsipildys.

Taipgi skebų lapas “Telegra
mas“ nubėgęs pasikalba su 
streiklaužių boseliais ir paskui 
jisai stato tame šlamšte klausi
mus ir reikalauja, kad streikie
riai ant kiekvieno jam atsakytų 
arba užginčytų. Jis net da no
rėtų duoti pamokinimą, kad ne
reikia reikalauti unijos pripaži
nimo, bet tik pagerinimo. Q jie 
streikieriai neatsako, tai reiškia, 
— teisybę skebai saką...

“Telegramas” turbut nežino, 
kad yra indžionkšinas išpirktas, 
ir jeigu neminint unijistų tenai 
dirbančių nėra galima kviesti į 
streikierių eiles tų nuo gatvių 
suimtų. Visi gerai žino, nuo pat 
streiko pradžios yra rašoma, kad 
ant pirštų suskaitomai liko se
nųjų dirbti. Tarpe ją pustuzinis 
buvo unijistai. O streikieriai, 
kurie išėjo ant streiko, visi te
bėra — išėmus apie tris — kurie 
prasišalino. Tai iš kur gali bū
ti visi skebai unijistai, kaip kad 
“Telegramas” sako, jeigu lai
kant susirinkimą streikierių bū
na užpildyta svetainė.

Streikieriai nepripažįsta “Te
legramą” už jokį laikraštį, ir 
tam skebų lapui buvo atsakyta 
ant jojo laiško. Ir streikieriai 
nenori apsunkyti perdaug tų lai
kraščių, kaip tai “Naujienos“, 
“Vilnis” ir “Draugas”, kurie nuo 
patį pradžios remia šį streiką ir 
talpina streikierių pranešimas 

žinias apie streiko bėgį. O jei 
streikieriai atsakinėtų skebams 
į klausimus, tai nebūtų progos 
nė naudingesnio ko pasakyti. 
Tik kada “Telegramas“ šmeižia 
uniją ir šį streiką, tai reporteris 
parašo, ką sterikieriai nori. Ir 
jei “Telegramas“ nemato streik
laužius gynęs, tai streikieriai sa
ko, kad toks šlamštas negalės 
gyvuoti ir jam prisieis taip, kaip 
ir Shane’o streiklaužiams. Ske
bų niekas nemyli.

štai ką sako vienas vyrukas 
dirbąs didelėje rūbų siuvykloje 
ant 22 arti Westem Electric: 
“Pirma išėjimo ant streiko Sha
ne’o darbininkų, aš matydavau, 
kad daug atsinešdavo į dirbtuvę 
“Telegramo“ lapų, ale kaip tik 
jisai pradėjo streikierius šineiš- 
ti ir skebų žinias talpinti, tai nuo 
to laiko aš jo daugiau ir nema
tau. Dar vieno užklausiau: “Del- 
ko Tamsta nustojai “Telegramą“ 
skaitęs“. Sako: “Man sarma- 
mata jį pirkti, ir neštis kišenėje 
be to ir pavojinga, žmonės ma
nys, kad aš esu skebas ir gali da 
koks kumšti pasiūlyti. Taipgi 
da sako, kad 18tos apielinkėje 
viename biznio pleise kada tik 
aš nueidavau, tai rasdavau “Te- 
gramo“ krūvą prikrautą; jo nie
kas nepirkdavo, tai uždyką siū
lydavo, kad tik kas imtų. Na, o 
štai buvau nuėjęs aną dieną į tą 
pačią Vietą, — žiuriu, kad jau 
daugiau jo čia nesimato; klau
siu, ar jau pritruko “Telegr^.- 
mo“, — išpardavei visus. Atsa
ko: “Ne, aš jo daugiau nelai
kau, ba jisai pradėjo tapti skebu, 
ir aš bijau, kad už jį man langų 
nepradėtų taisyti“.

Tai tokių kalbų apie tą streik
laužių, “Telegramą“ streikieriai 
girdi kas dieną.

Streikieriai sako, kad darbi
ninkas, kuris nemyli skebų, tai 
negali skaityti “Telegramo“, ba 
šis lapas yra skebų lapas, kokio 
iki šiolei da lietuvių kalboje nė
ra buvę.

Streikierių visuotinas susirin
kimas bus laikomas penktadie
nio 5:30 vai. vak. (rūgs. 21 d.) 
unijos svetainėje.

— Toks kaip kriaučius.

MIŠKŲ DEGIMAS.
Valdžios statistinėmis žinio

mis, miškų gaisrai Jungtinėse 
Valstijose kas metai išnaikina 
daugiau kaip 7 milionus akrų 
girių.

(

SIŲSKIT PER

PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

HMMIEHOS
1739 S.HalstedSt

No. 219

Anatole France apie Ispa
nijos revoliuciją

Garsusis rašytojas sako, kad 
Ispanijos armija daro tai, ką 
Tautų Lyga turėtų daryti.
PlARYmjš; nigs. 14. — 

“Ispanų armijos sukilimas yra 
||irmas spoip'uliarusi ^protestais 
prieš karą. Tai yra ženklas, 
kad politikieriai nebegali dau
giau siųsti žmones skerdy
nėms arba kad sukurus sau 
reputuci ją“.

Tokią nuomonę pareiškė 
garsusis franeuzų rašytojas, 
Anatole France.

“Tautų Lygos konferencijos 
yra tik profesionalinių orato
rių ir apmokamų diplomatų 
susirinkimai, kurie prie nieko 
gera neveda. Tai nėra vaistas 
nuo karų. Karai bus sustabdy
ti tik tada, kai paprasti žmo
nės drąsiai sušuks: ‘Mes nei
sime karan. Mes nesiduosime, 
kad mus siųstų žudymui*.

“Tik tada tikra brolybe 
įveiks tyčia kuriamą neapy
kantą.

“Ispanijos politikieriai dėl 
savo garbes norėjo siųsti dau
giau žmonių žudymui į Moroc
co} kad tęs u s karą, kurio bi
gių paskutinio šimto metų ji 
nepajėgė išlošti.

“Nežiūrint į ekspertų įspėji
mus, jie nutarė tęsti karą, kii- 
ris praktiškai reiškė saužudys- 
tę. Visa kas atsitiko yra tai. 
kad siunČiamiieji žudymui 
žmones sustojo ir pareiškė’ 
‘Mes nebcisim’e. Jeigu norite,, 
eikite patys j karą*.

“Reikia, vilties, kad 
kareivių htisištaiyma^ suju
dins visą pasaulį, o ypač Euro
pa, ki/r žmonės pasėlis ispa
nus. Nes Europoje tol nebus 
taikos, kol žmonių masės ne* 
numes ginklus, o į jų vietą 
paims taikos įrankius.“

ŠIANDIE — apsiniaukę; gal 
pradės lyti.

Saulė teka 6:31 valandą, lei
džiasi 6:t& vai. Mėnuo teka 
11:16 valandą ryte.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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i Kas Dedas Lietuvoj
l ■ .........................  ......

Daug lietaus
Kaunas, rugp. 21. — Pasku- 

tiniufoju. laik-ii -visoje Lietuvoje 

buvo perdaug lietaus, kurs la- 
bai kenkia aplamai krašto pa
dėčiai. Jau antra savaite kaip 
lietus su mažoms pertraukoms 
lyja diena iš dienos, kartais 
dienomis ir naktimis.

l>el tokių didelių lietų visur 
' opa prasta i pa šlapo, užsi tra u- 
ė visi laukų darbai. Vietomis 
ra dar neplauto šieno, kitur 
upiautas pūva lauke. Rugiai 

.m daugiausia yra nuplauti, 
bet.deft lietaus negalima jų su
imti nuo laukų, o neplautųjų 
negalima piauti. Artinasi ru
gių sėjos metas, 1M dėl šla
pumo nėra galimybės arti sė
jai žemę, negalima įeiti dir- 
von. Žmonės dėlto labai susi
rūpinę. —laetuvos darbininkas

■■■ ................ .

niurnų ir tokiu badu pašali
nant dabartinę nepakenčiamą 
padėti.

Uo to, utostogų klausimu', 

nutarė; prašyti Centro Valdy
bos daryti atatinkamų Žygių, 
kadfta|rnau|tojan% tuįlų prię- 
žasčių dclei nepasinaudoju
siems mėnesinėmis atostogo

mis, butų išmokamas, kieky
je mėnesinės algos, atlygini
mas.

Tame susirinkime be pami
nėtų klausimų dar apsvarsty
ta koperatyvo steigimo ir kuro 
klausimai ir pavesta tam .tik
roms komisijoms atlikti pri
ruošiamus darbus. (L. Ž.)

Keliai ir jy taisymas 
Lietuvoj

Važiuoju dideliu gluosniais 
buvusiu apsodintu, bet laike 
karo, strateginiais atžvilgiais 
gluosniai nukirtinėti, o iš, kel
mų išžėlusios gyvulių apkan- 
džiojamos atžallos, važiuoju 
keliu, Šalę k'elio dar gal prieš 
lenkmetį butą iškasta griovių, 
L»et jie senai užslinlcę ir peri žr Či
lę. Palei griovius paikilę kaip 
kokios ISkštes graižai. Kelio 
vidurys —įdubęs. Mat važinė
janti žemės iššitrina ir vėjui 
dulkes- išnešiojant pasidaro vi
duriu kelio įdubimas. Kelio 
butą duobėto. Duobės priliję. 
Važiuojant iš duobės į duphę 
vežimams slidin^iant, aptyšlka 
dumblais arkVufli, pakinką1!ai, 
vežimai (ypač brikas) ir net 
vaižiuotojams akys prityška, 
netik rūbai apsipurvina. To
liau važiuojant — kelias neva 
taisytas. Prikapota gluosnių 
šakų ir priversta į duobes, no
vo dėl akių pažiūros keletas 
lopetų žemių užmesta — reiš-

kla, kelias pataisytas. Įvažia
vus Į dpobeę pasidaro arklių 
kojoms ir vežimo 'ratams ne
paprasto darbo...

Keletas vaikinų (piemenų)., 
pypkius įsikandusių, ir mergi
nų, lopetoms pasirėmusių šalo 
kelio stovi ir žiuri į prava- 
žiuojuii&us.

—PadekUie, vyra i-ano terš!
—Deliui, dėkui I '
—Ką čia veikiate stovėdami?
-^Kelią taisome! >
—Ar tam, (kad visai nebūt 

galima važiuoti!?
—Cha-cha-chaj-chaį-cha I —*

susijuokė. —įPr. br. .

Liet. Tautos Kataliku Bažnyčia 
Motinos Dievo fiidlavos

3501 So. Union Avė., Chicago, III. 
Klebono Rezidencija: 
3£*09 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios Šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:80 va
landą vakare./ ,

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

r

Pirmadienis, PugA. 17, 1923

.[Musų koresp.]

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo suslorgranizavimo Iki šiam laikui išmokėta $248,- 
5^7.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta 5^247,687.15.

Sį»A. kuopas rahdad visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T5- 
yynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos,

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

$6.00,. 9.00 ir 12.00 J savaitę.
Del platesnių Informaciją kreipkltAs iluo adresą:

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, Ntw York, N. Y.

Ofiso Telefonas F)I? FI A R1ZOA1J Busto Telefonas
Central 41®4 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

* %

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
FC -M TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS,

S. L FABION AS CO.
1

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. '

Pasekmingai siunčiam f jaigiis ir 
Parduodam Laivamvfes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

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

iki 12 ryto.

Išdegė miškas.
Anykščiai Ek. — Anykščių 

girininkijoje Panarių miške 
netoli šemeniš(kčlių kaimo 
prie Poetinio vienkiemio lie
pos mėn. 15 d. buvo didelis 
gaisras. Gaisras prasidėjo die
ną. Žmonių daugtfma buvo iš
ėję. į bažnyčią, nes tai buvo 
šventadienis, girininkas irgi 
buvo išvažiavęs. Išdegė kelioli
ka hektarų valstybinio jauno 
apie 25 metų pušinio ir egli
nio miško. Taip pat išdegė ir 
Poelmio vienkiemio pats «gra
žusis miškelis. Net buvo pavo
jus ir trobesiams. Padegimo 
kaltininkai iki šiol nesusekti.

(“Lietuva”).

Juros mokykla Kaune.
Rugsėjo .mėn. Kaune atida

roma juros mokykla. Įstoja
mi kvotiniai ir kandidatų svei
katos patikrinimas prasidės 
rugsėjo 4 d. ir tęsis iki 8 (L «•

Šiais metais dėliai organiza
cinių ir materialinių kliūčių 
juros mokyklon bus priimta 
tik apie 20 mokinių. t

Kvočiama bus 4 kl. aukštes
nės mokyklos kurso ribose iš 
lictu’vių kalbos (raštu ir žo
džiu), geografijos, aritmetikos, 
algebros ir geometrijos.

Už mokslą reikalinga bus 
mokėti 35 litai pusmečiui. Bu
tu ir išlaikymu mokiniai pur
tys turėsią apsirūpinti.

Lietuvos Valdininku 
Reikalavimai

Vilkaviškio valstybinių įstai- 
ų tarnautojų Pr. Sąjungos 
isuot. susirinkimas š. m. rūg

inčio mėn. 1 d., dalyvaujant 
>8 Sąjungos nariams ir 7-iems 
t a r n a u to j ai n s-svečia m s, išk la u - 
sęs pranešimą tarnaiTtojų at
lyginimo klausiniu ir turėda
mas omenėje:

1. kad žymiai daliai valsty
bės tarnautojų, ypatingai že
mesniųjų, pakeltos algos ne
siekia pragyvenimo minimu- 
nfo ir net menko valdžios pa
žado (Pareiškimas 1. e. Minis- 
terio Pirmininko p. Teisingu
mo Ministerio Centro Valdy
bos delegacijai š. m. liepos 
mėn. 10 d., kad . algos bus pa
keltos nuo š. m. liepos mėn. 
1d. 30%);— . j

2. kad mažesniai daliai tar
nautojų gaunančiai virš pra
gyvenimo minimumo algos žy
miai pakeltos ir

3. kad toks algų pakėlimas 
neduodantis žemesniems tar
nautojams pragyvenimo mini
mumą ir laikantis juos nuola
tiniam skurde bei nepasiten
kinime yra žalingas valstybi
niu ir visuomeniniu atžvilgiu

nutarė: Reikalauti, kad Cent
ro Valdyba neatidėliojant pra
šytų Ministerių Kabinetą vei
kiančią algų lentelę persvar
styti ir pakelti algas š. m. rug- 
piučio men. I d., duodant tar- 
n ilojains pragyvenimo mini-

Toli gražu Lietuva savo ke
liais negali pasigirti. Geležin
keliai, plentai — dar šiaip taip. 
Bet jau tie nelaimingi vieške
liai ir paprastieji keliai kele
liai, tai gyva prapultis, kai jais 
pasitaiko y kur nors važiuoti. 
Kada, žmogus, ‘sėdi kokiamle 
nors ramiame kampely], skai
tai laikraščius apie Lietitfvos 
susitvarkymą, apie geryn eigą, 
apie materialinį kulturinį, po
litinį ir visuomeninį paik.il ima, 
tai rodos viskas gera ir visur 
Lietuvoje smagu. Bet kai iš
važiuoji “pasivažinėti”, o lai
ke to pasivažinėjimo beveik 
kasdien palyja ir keliai pa- 
šlampa, tai kol nuvažiuoji 10

20 kilometrų tiek pr i vargsti 
it nusibosta, kad gniusai gal 
užpulti, ir dvasioje ligi pat 
žemės nupuoli.

Pradžioje rugpiučicf mėnesio 
netikėtai man teko važinėti 
nuo Kauno apie 50 kilometrų. 
Nesenai buvo gerokai palyta 
ir dar vis kasdien po truputį 
pa varvi no. Tai, kad žinotu
mėt, keliuose gryna dumblo 
košė klakso. Keliu •eiti pekš- 
Siam visai nefcįegalima—klims- 
ti ir veliasi purvas ant kojų. 
Lčinaut sale kelio —- myniojasi 
žolė ar javai. Važiuojant — 
ratai taip tiršto dumblo apsi- 
velia, kad pasidaro kaip di
džiausi tekėlai ir vežimas tam
pa vos arkliais pavežamas. 
Arkliai nusikankina, važiuoto
jas ' (žmogus) nuvarksta ir 
daug laiko nuo ilgų važiavimų 
susigaišina.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis^

‘BE PIENO NĖRA ŽMOGAUS”

Parašė C. Houston Goudiss. Leidė
jas The Forecast. Amerikos geriau
sias maisto magazinas. Įsteigėjas The 
Porecast mokykloj valgią. Maisto pa
tarėjas, Tho People’s Home Journal. 
Lektorius apie virškinimą.

“Be pieno, nėra žmogaus” yra tai 
labai platus apsklembimas.

Kiekvienas turi sustoti ir pamąsty
ti apie labai didelės pasekmės šio ap- 
klembimo.

Bet mes šio savo rašiniu, mes ne
reikalausime nuo jūsų, tikrai moksliš
kų darodinojimų, bet kad jus tik pa
gal votumėt apie faktus, kuriuos jus 
Žinote šiandien ir kuriuos žinote iš 
pat mažens.

Jus patįs gerai suprantate posakį 
‘‘Be pieno nėra žmogaus”.

Jusrj pirmutinis maistas buvo pie
nas. Be pieno jus negalėjote gerai 
išsivystyti ir pasidaryti stipriu ir di
deliu žmogumi.

Kuomet jus gaunate kaip kada li
gą, vienas pirmiausių dalykų ką jū
sų daktaras prisako valgyti, lengvų, 
maistingą ir greitai virškinantį val
gį. Ir tas valgis daugiausiai susidės 
arba visas bus iš Pieno.

Kodėl pienas? Todėl, Kad pienas 
yra tikras maistas ir gali būti suvirš
kintas kuomet kitų maistų negalima 
suvirškinti.

Mes žinome, kad tai yra tiesa — 
nes pienas yra vartojamas kain tik 
atsirado pati istorija — ir yra pačiu 
’aktu, kad mes dalį savo gyvenimo' 
neleidžiame nepastebėję, nes tai yra 
abai svarbu musų kasdieniniame val
gyje.

Daugelis musų nevartoja užtekti-; 
nai pieno. Ar tai nebūtų gera idėja, 
cad mes vartotumėm vieną kvortą 

gero", gryno pieno dienoje kiekvienas 
iimogus savo namuose? Nes pienas 
yra tikras maistas ir reiškia augimą 
vaikų, sveikatą suaugusiems.

Pasirenkant pieną žiūrėkite kad 
)utų geras, grybas, švarus, tai yra 
abai svarbus dalykai

Nuo 1857 metų, šimtai tūkstan
tių, milijonai žmonių pasitiki vardui 
“Borden” kaipo garantiją gero pieno, 
lorden’s Evaporated Pienas yra var- ’ 
tojamas milijonų žmonių šiandien, 
gryniausias ir saugiausias pienas ko
kį galite gauti.

unswe:etenep

ta jame Smetona^ bet dalis vandens yra atimta.
Pastebėkite kaip išrodo kianas. Pastebėkite didelį 
aišky vardą “Borden’s”, kuris parodo, kad negalima 
padary t klaidos pasipurkime.
Jei norit išmokt kaip virt su Bordens Evaporated Pienu, išpil- 
dykite kuponą paženklinant kokias pamokas norit ir mes pri
siusime dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

/---------------------- KUPONAS
šaltkošė 
Mėsos 
Pyragai

Duona 
SaMaines 
Žuvis
Vardasv i :»* & . /

Adresas

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Chicagos Ofisas: 510 N. Dearbom St 
Ttelephonas Dearborn 3105

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLĖ BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
—....... —-

/—■   ——————
V, W. RUTKAUSKAS 

Advokatas ♦
29 So. La Salk St. Room 530
' Tel. Central 6390

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

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER IJetifvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Are. 
’ TeL: Pulhnan 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
UŽganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATU3TINIM0 
IŠPARDAVIMAS

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

Viskas yra paaukuota dėl umaut ii- 
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£‘
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertes nuo $30.00, i. 
$35.00. Dabar........................... $25.M
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $37.50, $42.w 
$47.50. Dabar............................ 1. $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $2TJ>0 1? 
327.50. Dabar ..........................
?alm Beach ir Mohair 2 šmotų *iu- 
ai už $12.50 ir dugščiau.

Vaikams 2 kelnių siutai po $8.54? M. 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halstej’ **U 
Atdara Kasdien nuo 8 ry** 1L*r-4 
Subatomis nuo 8 ryto Jit. '€ 
Nedaliomis nuo 8 ryto liį. j

paik.il
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Detroil, Mich.

Rrrevoliucines galveles.

Hugsėjo 11 d- š. m. trys ko
munistų grupės A. D. P. L. S., 
ALDL'D. ir L. M. P. S. suren
gė prakalbas Lietuvių Svetai
nėje. Kalbėjo E. Ješkevičiutė, 
iš Brooklyno, ir K. Tamošiū
nas, vietinis. Ješkevičiutė kal
bėjo gyvąjį rąžančių moterim, 
o Tamošiūnas apie Lietuvą 
(sakėsi tik-ką esąs sugrįžęs iš 
Lietuvos). įPirmuitinė kalbėjo 
E. .Ješkevičiutė. Ji žadėjo iš
aiškinti moterų padėjimą; na, 
ir išaiškino:

“Penkiasdešimts metų atgal 
mes moterų nematėm dirbtu
vėse'. Dvidešimts metų atgal 
nė vienos moteries negalėda
vai matyti prakalbose. Mote
ris manė, kad ji turi būt tik 
gera gaspadinė. Mes stojome 
už moterų balsavimo teises su 
kitokiu supratimu, .negu bu4r- 
žuazės moterys, kurios vedė 
tą kovą už moterų balsavimo 
teises. Mes stovėjom už tai, 
kad moiterys pastatyt lygiom 
su vyrais. JMugėlis moterų 
mane, kad joms nereikia bal
savimo teisių; taip manė vi
sas svietas, taip galėjo mam 
ti daugelis.” (Ar svietų dau
gelis? P. J.). “’Buržuazės mo
terys u*ž tai savo vyrams ge
rai. atsimoka. New Yorko le- 
gislaturoje buvo įnešta įstaty
mo projektas, kad aprubežiuo- 
ti moterų darbą, tai su f ragi s- 
tės net delegaciją pasiuntė 
protestuot prieš tą įnešimą. Ir 
žinoma, jom nereikalingas 
darbo aprU'bežiavinias, nes jos 
nori, kad joms butų atidaros 
visos profesijos ir visi ofisai, 
kur jos galėtų vesti kompeti- 
c.iją su savo vyrais”. (Tai bent 
priežastis, sesute! P. J.).

“Moterys jau parodė, kad

įkalba tik darbininkėm mote
rim, bet dabar pasirodo, kad 
ir Amerikos “darbininkų” par
tija tatai skelbia. Darbininkai 
ir darbininkes, budėkit, kas 
kalba jūsų vardu! P. J.)

Prie užbaigos kalbėtoja pa
reiškė, kad “moterys ir vyrai 
turi dirbti už pasiliuosavimą 
ir vienos lyties ir antroj ly
ties.”

Tai matot, dar iki šio laiko 
♦uli manė, kad Amerikos “dar
bininkų” partija kovoja už dar
bo žmonių kaipo klasės pasi
liuosavimą. Nuo šio laiko lai 
žino visi, kad ta partija kovo
ja tik už... lyčių liuosybę.

Pabaigus ragino rašytis į tą 
Marshallp pagirtą partiją, bet 
niekas, ' regis, nesirašė; ma
tyt niekas nenori kovot už ly
čių palaidumą.

Antras kalbėtojas, K. Ta
mošiūnas, pasakė, kad Lietu
voje moterys neprivalo turėti 
lygių teisių su vyrais, o tai 
dėlto, kad “Lietuvos valdžia 
neatsako didžiumos gyventojų 
norams ir reikalams Lietuvoje, 

<o vienok ji i yra išrinkta. Tai 
kas ją išrenka?” klaupia kal
bėtojas ir atsako: “Nugi mo
terys! Visa Lietuva yra suor- 
ganizuota į gyvąjį , rąžančių,” 
— sako kalbėtojas.

Tolinus jis pasakojo apie 
kyšių ėmimą, apie kariuome
nės ištvirkimą, Iteiriojimą gy

ventojų, milicijos ir žvalgybos 
girtuokli a v iimą. Kartot neapsi
moka, nes laikraščiuos'e gana 
plačiai buvo aprašyta, o taip
gi žinom ir iš pirmesnių, ku
rie lankėsi čion iš Lietuvos. 
Tik vienas įdomus jo pasaky
tas dalykas, tai tas, kad, gir
di, “jei kas atvežtų čion kraš- 
tutiniausį komuMistą iš Lietu
vos, tai jis pasakytų: brolyčiai, 
čion tai gerai, čion nėra tokio į 
išnaudojimo!”

Tad įsidomėkite visi skur
do teorijos garbintojai! Lietu
voje toks skurdas, o r-r-revo- 
liucijos — nėra. O1 kaip čia 
senai jus sapnavot, kad kuo 
didesnis kur skurdas* tuo grei
čiau ten r-r-revoliucija ir pa- 
siliuosavimas.

Visiems tos teorijos gar
bintojams kode! inesinaudot 
proga. Skursti <lar ir šiandien 
yra gerų progų, kad ne čia, tai 
gali persikelti į Lietuvą, ir 
patapt ščyru rrr-revoliucionie- 
rium.

Oi, galvelės, galvelės!
—-P. Jurkšietis.

švedų Delegacija buvo Lie
tuvos Pramonininkų Sąjungos 
širdingai priimta ir Sąjungos 
Reikalų Vedėjo E. Kubiliaus 
lydima ji lankė įvairias minis
terijas, Lietuvos Banką, Ūkio 
Draugiją, įvairias dirbtuvei ii* 
kelius, karo metu sunaikintus 
ukius apie Kauną, Karo Mu- 
zejų ir t.t. Į provinciją išva
žiuoti Delegacija netpTėjo lai
ko. P. Lindgren, kuris yra 
švedų ūkininkų partijos va

das, pareiškė savo nusistebėji
mo dėt Lietuvos energingo at
gimimo ir atsistatymo kuri, 
kaip švedai gerai žino, karo 
metu sunkiai nukentėjo. Jis iš
reiškė savo širdingą linkėjimą 
Lietuvai, ir jie, švedai, pasi
stengsią jai padėti.

Delegacija išvažiavo labai 
patenkinta savd atsilankymu, 
kurs padėjo miinis draugingai 
Švedijai geriau pažinti Lietu
vą. (Elta).

Švedy valdžios delegacija 
Kaune

I -IX.-' - f

Švedų Valdžios Delegacija, 
susidedanti iš švedų Seimo na
rio p. Anders Lindgren ir Gu
bernijos agronomo p. Ervo 
Eli lanke 21—23—VIII Kauną. 
Jos tikslas, Švedų Valdžią in
formuoti apie padėtį Lietuvo
je-

švedai rūpinasi Lietuvos aU 
statymu, jie nori pristatyti 
Lietuvos ūkini ir pramonei 
reikalingų mašinų, nori išnuo
moti bent vieną dvarą ir užves
ti savo pavyzdingą ūkį, ir 
pirkti iš Lietuvos ūkio pro
duktų.

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
llPž \Vcst 35 St., Chicago.

j Turtas virš $8,000.000.00
'• .........ri r — tlI_^

AMERIKOSLIETUVIU(MOKYKLA
3106 South Halsted Street

PAMOKOS
Pradinės Augštesnės Mokyklos
Prekybos Gramatikos
Kalbų Prirengimo į Universitetus

už pamokinimą vakarais per tris menesius $18.
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną menesį $20.

už pamokinimą dienomis per tris mėnesius $40. •
už pamokinimą dienomis per šešis mėnesius $60.
už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7.
už pamokinimą vakarais per šešis mėnesius $80.

Del platesnių žinių ateikite mokyklon arba rašykite.
J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas

■CUNARD
Jj AR MANOTE ATSIIMTI GI-
w MINĖS I AMERIKĄ 
! 2629 Lietuyiai atvažiuos į čia šį
■ metą
N Leisk musų raštinei Kaune pagelbė
ti ti Jūsų Riminėms iššauti pasportus 
m ir vizas - ir tinkamai Juos prirengti i 

kelionę.
** Nereikia laukti dėl vietos, turin- 
" tiems Cunard linijos laivakortes. Cu-
■ nard laivas išplaukia iš Europos kas 
B kelintą dieną. Cunard laivakortės 
H yra geros kelionei ant AQUITANIA,
■ BERENGARIA ir MAURETANIA,
■ greičiausia jurų kelionė tarp Lietu- 
H vos ir Amerikos.
B Del smulkesnių informacijų, malo- 
m nėkite susižinoti su musų vietiniu 
M agentu arba musų raštinėje.

123 Cunard Line 
H T 40 N. Dearborn 
JJŠtreet 
E Chicago, III. j

Mrs.A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
- AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Fennsylvani- 
jos ligonbučiuc ■ 
se. Sąžiniškai pa -Rį 
tarnauja, viso- s 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike® 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

■ NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

jos labai daug gali di/oti 'vy
rams, jei jos nori. Štai plieno 
darbininkams sustreikavus, 

moterys atsistojo priešais vy
rus streikierius ir policija su 
mušeikom nešovė, nes vyrai 
buvo užpakaly už moterų”. 
(TaigL sesute, tai šlios šalies 
kapitalizmo gynėjai, pasirodo, 
turėjo šiek tiek žmoniškumo! 
O kaip pasielgė sesutės-kalbė- 
tojos tavorščiai Rusijoje su 
Marija Spriridonova?! P. J.).

“Brooklyne cukiernių strei
ke moterys nugalėjo policiją 
su pipirais ir pamazgom, — 
moterys viską gali, jei ne spė
ka, tai ašarom, ar savo šyp
są”.

“Rusijos draugės šiandien 
laisvos, jos savo vaikus palie
ka viešoje auklėtu veje ir vi
sos eina į dirbtuvę,* joms ne
rupi šeimynos auklėjimas. Ir 
čion mes iškarto bejotume vie
šos auklėtuvės, bet pripras tuj
ine. Rusijos visos moterys dir
ba ir jos laisvos. Mes negali-, 
ine išeiti prieš moterų darbą 
dirbtuvėse. New Yorke visos 
moterys dirba,tik reikalaukim 
lygių teisių su vyrais.” (Tai 
mat, Rusijoje visos moterys 
dirba — ir visos laisvos. New 
Yorke visos moterys dirba, —- 
tai irgi laisvos. Dabar tik pasi
darbuok, sesute, pas mus Det
roite, kad išeitų į dirbtuves 
bent visos tamstos vienmin
tės, tai paliks laisvos, ir ga
lėsit silsėtis, nes kova skaity
sis laimėta! P. J.).

“Ateityje visos moterys tu
rės užsiimti naudingu4 darbu, 
kaip kad šiandien užsiima Ru
sijos draugės. Kūdikis moti
nąjį brangiausias daiktas ir 
sunku su juo skirtis, bet vie
šose auklėtuvėse nėra užgin
ta matyt savo ku'dikį kada pa
nori”. (Einant kalbėtojos re
ceptais, tai moiteris eidama 
motinystės pareigas neatlieka 
naudingo darbo žmonijai. Bu
vo paprasta manyti, kad taip 
samprotauja tik paskutiniai 
brutalai ir nieko nepaisantys 
pelnagatidos, šie pastarieji taip

Ateina šaltos dienos 
visu savo smarkumu

Visuomet yra reikalinga pirkti daug pirkinių į trum
pą laiką, pas L. Kleiną jus rasite pjlną pasirinkimą 
reikalingų dalykų visai šeimynai. Kviečiame jus ap
žiūrėjimui. Kuomet pirksite musų krautuvėje, klau
skite generalio selesmeno numeris penktas.

..................................   -.....—- ■ -• — j .................:.... ............ ■ ■

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

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 no. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00. ( .

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

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.

7

OOVIERNASTIS
(In galiojimai)

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 ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams stt kuriais susirašinėji ii 
greičiau galėsi parašyti laišką a> 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

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

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Išbara tori ja: 1025 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4138

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

Telefonai i

Lietuviai

Gaunamos
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted Str 
Chicago, UI.

CLAY AWAY THE YEARS
■ U................ ' ........... - I ■■ ........................ ...

; Apply Boncilla Beautifier casmic clayto 
I your face, and ręst while it dries, tnen 
I remove and see and feel the wonderful 
i difference in the eolo* and iexture of the 
| skin $
' Guaranteed to do these defimie things for 

the face or money refunded. Clear the 
complex!on and give it color Lift out the

1 lines Remove blackneads and pimples. 
' CIosp enlarged pores. Rebuild facial tis- 
į sues and museles Make the skin sofl 
j and smooth $

You can obtain regular spės from your 
favorite toilet counter Ii not, send this 
ad. with 10 centstoBoncilla Laboratories, 
Indianapolis, Indiana, for a trial tube., *

I Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

V

DR. A. J. BERTAŠIUS
S4S4 So. Halsted St.

| —
DR. M. T. STRIKOL'S

. ...... ................ ......... '’
Telephone Yards 5834

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

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699V r 1 ................  "11. . iMiė n.im,/

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartį

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

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

4643 So. Michigan Avė. 1 
f

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

nuo 5:30 iki 7:31 vakare.
........................................ —>

........................................ 11
Telephoųe Yarda 5032

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

CHICAGO, 1LL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki U ryto ir

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUŠKA
PHYSJCIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedėliomis ofisas yra x 
uždarytas

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. DR. V. A. ŠIMKUS

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
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.
--------------- - ■ 7

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS1821 So. Halsted St., Chicago, III.

kampas 18-th Street.
Phone Canal 0257

k . ................ ................... ■■■-'........

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3315 Sonth Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

r-------- T"1""..................L""'
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

/ 11
DR. P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVJCE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj* pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir vįsų chroniškų ligų 

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

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

Optometrut
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampai 47-to. gat. 

2-ro» lubobe

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

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

3113 South 
Halsted St.

I/lt. V £1/I Iv Lijo

Praktikuoja 16 metai 
Ofisas

47?9 Su. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois. .

Specialistas džiovos
Moteriškų. Vyriškų ir 

Vaiku ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1.0 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas DrexeJ 2880.................................  —>

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Z
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NAUJIENOS
Lithuaniaii Daily Newg 

PuMiahad Daily, azcapt Sunday by 
Tha Uthuaniau Mawa Pob. Co., Ine.

Iditor P, Grigaiti*

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Koosevalt 8500

Subscription Ra ten
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicage.
$8.01 per year in Chicago.

8c per copy.____________________

Entered as Second Clase Matter 
Mareh 17th, 1914, at the Post Office 
Df Chicago,. 111., under the act of 
Mareh 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
eekmadieniue. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telofonaai Roosevelt 8500.

UfsimoHjuno kainai 
Chleagoje — paltai 

Metams------------------
Pusei metų___________
Trims mėnesiams 
Dviem mlnesiam 
Vienam mlneaiui

Chleagoje per neMotojuss
Viena kopija_______ :_____ —. 8c
Savaitei---------------------------- ----  18c
Minėsiu!............. .......    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chleagoje, 
paštui

Metams.................  $7.00
Pusei metų _______    8.50
Trims mėnesiams_________   1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose) , 
(Atpiginta)

Metams  ............. $8.00
Pusei metų ___________ —. 4.00
Trims mėnesiams___________ _ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Tas pats nusistatymas 
prieš komunistus padiktavo 
konvencijai ir balsavimą 

I unijų “amalgamacijos” ir 
Rusijos pripažinimo klausi
mais. Darbo Federacijos at
stovai atmetė šiuo du pasiū
lymu dėlto, kad ji nenorėjo 
parodyt solidarumo su Fos
terio klika.. Ypatingai tas 
aiškiai pasireiškė, balsuo
jant antrąjį klausimą: dvie
jose pirmesnėse konvencijo-|

Karalių 
gudrumas

'kai pralaimėjo priimdamas 
tokią taikos sutartį, kuri visai 
nesutiko su jo “keturiolika 
punktų”. Bet jeigu Wilsonas 
butų ir užsispyręs nenusileisti 
Europos valdžių atstovams 
Versalės konferencijoje — ar 
jo ‘.‘punktai” butų paėmę vir
šų, ar Lloyd George’o ir Cle- 
menceau pdsiulypiai? Štai ka
me klausimas, ir asmeniški, 
(buvusiojo! Jųngbinlių ĮValstijiJ’

Dar du smugiu 
Fosteriui.

$8.00
. 4.00
. 2.00
. 1.50

.76

Illinois Darbo Federacija 
savo konvencijoje atmetė 
dar dvi propozicijas, kurias 
rėmė bolševikuojančiųjų ele
mentų vadas, Fosteris. Ji | susmuko. Žinodama tai, Illi- 
atmetė jo darbo unijų “amal- 
gamacijos” idėją ir sovieti
nės Rusijos pripažinimo rei
kalavimą.

Pirmiaus ta pati konvenci
ja atmetė, milžinišką balsų 
dauguma, pasiūlymą steigti 
Darbo Partiją, už ką irgi 
daugiausia agitavo konven
cijoje Fosteris ir jo Vienmin
čiai. Kalbėdami apie šitą 
konvencijos balsavimą, mes 
jau nurodėme, kad svarbiau
sia priežastis, delko Illinois 
Darbo Federacija nepritarė 
rezoliucijai apie Darbo Par-i 
tiją, buvo ne jos nusistaty
mas prieš Darbo Partijos 
idėją, o jos nepasitikėjimas 
tos idėjos rėmėjais. Illinois 
steite Darbo Federacija susi
deda iš gana pažangių ele
mentų ir ji jau senai linksta 
prie tos minties, kad darbi
ninkai privalo organizuotis 
politinei kovai į atskirą nuo 
kapitalistų partiją. Bet ji 
nenori, kad toje naujoje par
tijoje butų Fosterio typo 
gaivalai, komunistai, kurie 
pasirodė, kaipo intrygantai 
ir darbininkų vienybės ardy
tojai. '

Ispąnų karalius Alfonsas 
pasiskubino pripažinti gene
rolų valdžią, kaip tik pama
tė, kad jų maištas yra sėk
mingas. Nedaug galvoda
mas, jisai davė “saktį” se- 
namjam ministerių kabine
tui ir pakvietė sukilėlių va-1 prezidento ypatybių /nagrinėji- 
dą, gen. Primo Riverą, suda- mas negalį jo išspręsti.

p Illinois Darbo Federacijai ryt naują vyriausybę.
buvo be didelių ginčų prie- Lygiai taip pernai pasiel-1 opos Amerikos deinokra. 
muši reikalavimą, Jtad Ame- gė ir italų karalius Viktoras tija Bet demokratija 
rikos valdžia pripažintų Ru- Į Emanuelis, kai fašistai suki- Europoje bu!vo nesusi- 

Isijos sovietus; O dabar, kuo-jlo prieš valdžią., organizavusi ir neturėjo Ver-
met už Rusijos pripažinimą Dėdamiesi prie tos pusės, salėp Ikonfeatendjo^ nė vieno, 
ėmė agituot Fosteriš, tai ji kuri yra galingesnė, karaliai savo atstovo. Ji galėjo tiktai 
atsisakė nuo savo reikalavi-1 išgelbsti savo sostus. Tose Į rczeUiMuoinis rtnitinguoise 
dibibdite nuo mvu ieiis.cu<iv « & , . . | demonstrancijomis gatvėse da-
mo! saiyse, kur ima viršų sociali- ryt įtaką . ^0Tlferencijll. Ame_

Šitokį konvencijos pasiel-1 štai, karaliai ir socialistams Ljkos gį demokratija turėjo 
j girną galima kritikuot, kaipo Į moka nusilenkti (pav. Švedi-1 dar mažiaus galimybės parem- 
beprincipį, bet tai bus labai joje ir Anglijoje). Bet kai ti Wilsono principus,' nės val- 
pigi, paviršutinė kritika, socialistų pusėje buS daugu- . kongresas ,^‘dėjo vien 
Kas iš tj kad organizuotieji ma žmonių, tai joks karalių intercsu sau'
unijose darbininkai balsuos gudruipas neišgelbės jų so- 
už gerus principus, — jeigu | stų.

I pačios unijos ims irti! O tas 
kaip tik ir įvyktų, jeigu ko
munistai įgytų jose daugiaus 
įtakos. Praktika juk aiškiau
siai parodė, kad dar nė viena 
darbininkų organizacija ne
pasidarė stipresnė, kurioje 
įsigalėjo komunistai; bet, 
priešingai, visa eilė organi-, 
zacijų, ačių komunistų įsiga
lėjimui, neteko savo pirmes- 
nio stiprumo arba net visai

nois steito Darbo Federacija 
ir ryžosi apginti savo orga
nizaciją nuo pragaištingos 
komunistų įtakos, nežiūrint 
kokia kaina to reikėtų at
siekti.

j Droždama per makaulę 
Fosteriui, konvencija “užva
žiavo” ir Darbo Partijos idė
jai, ir industrinio unijizmo 
principui, ir Rusijos pripa
žinimo reikalui. Todėl dabar 
visa komunistinių rėksnių 
kompanija turės progos 
šaukti, kad Illinois Darbo 
Federacija jauolė į atžagarei
vių glėbį. Bet kiekvienas be
šališkas žmogus turi pripa
žinti, kad niekas kitas, o tik
tai patys komunistai savo 
ardymo taktika pastūmėjo 
ją į dešinę pusę.

Yra faktas, kad komunis
tai ne revoliucionizuoja dar
bininkų judėjimą,, bet ardo jį 
ir sitprina jame konservaty
vius elementus. • Jų “Darbo 
Unijų Švietimo (tikriaus sa
kant: ardymo) Lyga” daug 
prisidėjo prie to, kad Gom- 
perso įtaka Amerikos Darbo 
Federacijoje vėl pasidarė 
nepergalima.

Jeigu Amerikos prezidentas 
butų turėjęs tvirtumo atmesti 
Europos didžiųjų valstybių di
plomatų pasiūlymus, ir butų 

i skilimas taikos konfe
rencijoje, tai pp. Hoyd George’- 

Jai ir Clemenceau butų galėję 
ĮkODEL WILSONUI NEPASI- vis viena /parašyt tolių taikos 

SEK6 EUROPOJE? traktatą, kokio jie norėjo, ir 
 įvykinti jį, nes visos Europos 

šituo klausimu Kauno “Liė- ginklai buvo jų kontrolėje. O 
tuvoje” rašoma: pVilsonas butų galėjęs tiktai

pasitraukti iš konferencijos ir 
“VVliKsonas nebuvo prity- sugrįžti namo; Amerikos kon- 

ręs politikas, ir nemokėjo I gresas nebūtų jokiu budu su- 
I surasti gerų politikų bendra- tikęs duoti jam pinigų ir gin'k- 

darbių. Jo didžiausias drau-1 jų, kad privertus Europos val
gas ir patarėjas Paryžiuje džias priimti jo “punktus”, 
pulkininkas House irgi ne- Taigi tikrenybėje tas Wilso- 
buvo politikas. Toliau Wil-Ino nepa'sisekimas buvo išariks- 
sonas paklydo vykdamas to nulemtas J&uTopos ir Ame- 
pats taikos konferencijon: rikos demokratijos silpnumu, 
iš Washing*tono jam butų I Paėmė viršų tie, kurių ranko- 
buvę daug patogiau ir leng-1 se buvo materialinė pajičga.

) viaU diriguoti delegaciją, 
nusileidžiant nuo kartą 
imtos pozicijos.

“Asmeninėise derybose 
partneriams buvo daug leng-Į raš0 apie Lietuvos biudžetą 
viau surasti ir išnaudoti jo Į šiems metams: 
silpnas puses. Paryžius ir
gi buvo labiausiai netikusi 
vieta deryboms. Mat, visuo
met atmosfera turi nemaža 
įtakos deryboms, o Pary
žiaus miesto, kuris nesenai 
buvo apšaudomas, atmosfe
ra buvo perdaug karšta, kad 
joje galima butų šaltai ir 
ramiai svarstyti taikos prob
lemas. Pagaliau Wilšonas 
atvyko Paryžiun neprisiruo- 
šęs ir be jokio plano. Nors 
buvo daug pasakojama apie 
ruošiančių medegą dery
boms mjilžininškų komisijų 
darbus, tačiau* tie darbai ma
žai buvo suvartojami.”
Visa tai gali būti tiesa, bet 

čia nurodytosios pitiežlafetys 
klausimo' neišaiškina. Wilsono 
•nepatyrimas diplomatijoje ir 
jo klaidos daugiausia gali iš
aiškinti, kodėl jlisai asm^niš-

I i piomaApžvalga* o | rencijc
L------------ -------————>

ne- 
už- LIETUVOS BIUDŽETAS.

j°| So. Bostono “Darbininkas

“žiūrint į išlaidas, tai kas 
labiausia puola į akis. Krašto 
apsaugos rAinisterijai skiria- 

' ma 59 nailonai litų, o švietimo 
ministerijai tik 18 milionų. 
Vadinasi, ir iš šito ubagiško 
biudžeto karo reikalams ten
ka net 30%, gi žmonių švieti
mui — tik 9%. Labai liūd
na... Tik mes, žinoma, nesisku
binsime dėlto kaltinti Lietu
vos valdžią militarizme ar pi
nigų aikvojime.

“Taikos metu Lietuvai pil
nai užtektų tris kartus ma
žesnės armijos, negu ji dabar 
turi. Tuomet karo reikalams 
gana būt nuo 10% iki 15% vi
so biudžeto. Bet dabar lenkai 
vis dar barškina ginklais ir 
neleidžia Lietuvai nusigink
luoti. Jei Lietuva nusigink
luotų, tai žymią dalį atlikusių 
pinigų galėtų sunaudoti žino-

PADEGĖLIS KASMATfi

Literatūros Darželis.
I

Dainius-Burtimnkas
(Tęsinys) z 1

“Atbėgusių piemenų gauja savo (klyks
mu kaip stiklą suardė tylą.

“—Dėde, tamstos arkliiis užgriebė!
“—Tamstos arklius muša....
“—Su kucinais...”
Tai trečias kontūras, papildantis ant

rą, tiktai vaizduojąs kitą Lietuvoj karo 
momentą. Jeigu pirmame pro iškarto 
paplitusį nerimastį eina beprotybė, su sa
vim lebonę ir ištvirkimą vesdama —Vieš- 
patnią Mugę,— tai trečiame kontūre Mu
ges upasį aprėpęs gyventojus suklusta nuo 
besiartinančio pavojaus, nešamo tųjų, ku
rių “valioj yra užgriebti svetimus arklius”, 
kurių rankose “kucinai” raitos. Visa tra
gedija vystosi ketvirto kontūro rėmuose:

“Eglyne sėdėjo jaunas studentas ir 
jauna princesė batisto, baituose rūbuose, 
gan gražiai pasiutuose.

“Kunigo šeimininkė turėjo ypatingai

gražią ranką — stebuklas musų eglynuose, 
stebuklas Paryžiaus langų parodose — ta 
grakšti parafino rankutė su mėlynomis 
gyslomis ir mėlynu krauju.

“Liepsna paliete jos širdį, ji nesiori’en- 
tavo, bučiavo jį, savo lanksčiomis ranko
mis glaudė jo gaurinuotą galvą-kudlas 
prie savo krutinės ir prašė nieko nesakyti. 
Pro veidus nužėrėjo du skaistus žemčiū
gai. . * z

“Studentas pratarė:
“—Bėkim iš čia —• toks dabar metas.
“Pasigirdo kunigo-šeimininko šauks

mas. Ji suvirpėjo, pašoko1, palitėjo jo gal
vą rankomis, pabučiavo in kaktą ir verk
dama nubėgo per girią.

Namie pasiliko nedavirtų uogeriių puo 
das ir kelio ruoša.

“Studentas susiglaudė ant samanų ir 
užmigo. Per sapną matė savo draugą 
gulintį senatorijoje ant turpynės.

“—'Bėkim iš čia — ko tu! čia guli!
“—Mano ligos diagnozas greit bus 

padarytas. Dvidešimt keturius kartus 
blhuzdų kaulai truko ir dantys pradėjo 
byrėti, du jau ištraukė...

.“Tarp alksnių vaikščiojo daktarai, vil
kę baltais kiteliais ir žiūrinėjo ligonius. ♦

“Besiriejančių piemenų gauja prikėlė

nėms šviesti, jų ukiui gerinti, 
gelžkeliams tiesti. Mokyta, 
tvarki ir pasiturinti Lietuva 
lenkams daug pavojingesnė, 
negu ginklais šarvota. t Tad 
lenkams yra aiškios naudos 
nuolat Lietuvai kumštį rodyti 

r ir neleisti jai kardo į makštis
įmauti.”
Tai yra nenuosakus protavi

mas. Jeigu lenkams yra nau
dinga, kad Lietuva ginkluotųsi, 
tai Lietuvos valdžia remia lenkų 
politiką, leisdama tiek daug pini
gų ginklams.

Vietoje to, Lietuvos (valdžia 
turėtų nepaisyt lenkų rodomos 
kumšties ir užsiimti savo kultū
ros bei ūkio kėlimu, o ne milita- 
rizmo stiprinimu.

NAUJA MEŠKERE.

Lietuvių bolševikų ‘spauda 
ėmė agituot už sportą, kadangi 
Maskvos “Izviestija” įdėjo 
straipsnį, kuris įrodinėja, kad 
sportas nėra buržuazinis užsiėmi 
mas. Kol “Izviestija’* nebuvo 
taip parašiusios, tol viso pasau
lio tikintieji komunistai niekino 
sportą.

“Bročklyno “NeLaisvėje” vie
nas komunistėlis aiškina savo 
“idėjos” draugams:

“Man rodosi, kad jeigu tik 
•mes sportą neskaitysime bur
žuaziniu užsiėmimu ,kaip kad 
iki šiol skaitėme, tai šiuo klau
simu vargo neturėsime. Pa
vyzdžiui, dabar pradėta orga
nizuoti jaunuoliai. Jie atėję 
prisirašyti prie organizacijos 
ar kuopos, pirmiausiai klau
sia, ar bus rengiami šokiai/ 
žinoma, jiems atsakoma, kad 
bus, ir jie ,rašosi. Bet jeigu 
kiekviena Amerikos Darbi
ninkų Partijos kuopa turėtų 
įsteigus taip vadinamą sporto 
skyrių, tuomet vieton pažadė
ti jaunuoliams šokius, reikėtų 
žadėti sportą, ir aš esu tikras, 
kad jie noriai dėtųsi prie jau
nuolių organizacijos.” *
žodžiu, sportas sugalvota tam, 

tad priviliojus daugiaus narių 
tomunistų organizacijoms.

Pirma komunistai mėgino pri
sivilioti darbininkus kitokiomis 
priemonėmis. Pati pirmutinė 
tomunistų meškerė* buvo dekla
macijos apie ūmią r-r-revoliuci- 
, ą, kuri ims ir paliuosuos vienu 
užsimojimu darbininkus iš kapi
talo vergijos. Nepagavus darbi
ninkų masių šita meškere, ko
munistai sugalvojo organizuot 
viešą partiją ir dalyvauti rinki
mų kovose (kas pirm to buvo 
skaitoma “buržuaziniu užsiėmi
mu”). Kai pasirodė, kad ir ši
tas darbas neduoda vaisių, tai 
komunistai šoko kviesti darbi
ninkus £>rie unijų “amalgamaci
jos” .' Vienok ir šitas burbulas 
jąu sprogsta, tai komunistą ren
giasi sportu pritraukti prie sa
vęs darbininkus.

Tečiaus ir iš to nieko neišeis. 
“Rusų dūkas”, kuriuo atsiduoda 
visos komunistų organizacijos, 
taip nepatinka darbininkų šner
vėms, kad juos tenai nei kokios 
pramogos neįvilios.

----------- --- —-

jį iš fniego'.
**Mušėsi dol užgriebtų arklių pievoje.
“—Užeik iš užpakalio ir duok jam in 

galvą! — šaukė šeimininkas irikibęs žmo
gui in krūtis. Kaimietis užbėgo iš užpaka
lio, užsimojo baisiai kurpe ir skėlė tiesiog 
žmogui in galvą.

“Viskas pradingo, žmonės pavirto pe
lenais. ’ • <

“—Žmogų užmušė!
“—Kas užmušė? x
“-7-Kaip tavo vardas—ar turi pasą?
“Iš eglių šaknų ir samanų įlindo pil

kos esybės.
“Ant rytojaus atvažiavo svetimų že

mių kareiviai sunkiomis haubicomis veži
ni ir išklampojo visus rugius ir pievas.”

Pagaliau penktas kontūras:
“Dievas Smutkeiis medine ranka pk- 

siręmęs aukštai rymojo ant dangaus, me
diniais pilkais skritulėliais' išdabinto, ir 
abejiVdinai žiurėjo in žemę. Šalę stovėjo 
dievas pakalikas, žmonių nuodėmes ištobu
lintu kinemotografu invairiai užrašinėda
mas.

‘♦Sename eglyne klyko šeine-katerinka 
kokio tai senio sukama.”

5 Taip baigiasi ši skaudi, baisi “humo
reska”.

L. Šeimenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursiją į užsienį.

Pragoj, kaip aukščiau minė
jau sunku su butais. Viešbu
ty] už vieną kambariuką, porai 
reikia mokėti 30—60 kronų 
arba 10—20 Uitų. Taigi mes 
papuolę mokyklosna, nors ne>- 
kokį« guolį įgavę, buvom pa
tenkinti, kad nereikia butui tiek 
pinigų išleisti. Ekskursijos 
vadovybė drauge su mokyto
jais čekais išdirbo planą to, ką 
mes turėjime apžiūrėti (Prago
ję ir jos apylinkėje. Ryto me-" 
tą, 21 liepos puikiai ir gana 
gerai papietavę, studentų val
gykloj apžiūrėjome visas stu
dentų įstaigas, kurios randasi 
jų namuose. Namai dideli, 
mediniai, pačių stud’entų pa
statyti, turi keletą salių ir ne
mažą skaičių kambarių įvai
riems reikalams. Vienoje sa
lėje studentai ukrainiečiai, 
kiek skyrium barzdoti gruzi
nai traukė savo tautų dainas.

tautos prieglaudą Pragoję turi. 
Ypatingai geroj padėtyj rusai, 
kurių čia nemažas skaičius 
randasi.. Studentų rusų kele
tas tūkstančių Pragoję moko
si. Toliau perėjome įvairių 
tautų studentų organizacijų 
raštines, skaityklą, kurioje vi
sų valstybių laikraščiai gauna
mi, tik lietuvių kalba pė vieno 
nesirado, mat ir studentų kaip 
nėra. Tik vienintelė studentė 
lietuvė mokosi Pragos univer
sitete. Dar keletą darbo kam
barių perėję, padėkojome už 
gerą sutikimą ir nuėjome į 
Amoso Kamenfaus pedagogi

nę biblioteką, ši biblioteka 
turi apie 15,000 tomų įvairių 
kyngų bei žurnalų įvairiomis 
kalbomis. Knygų tarpe yra 
senų ir gana retų, kurios tu!ri 
didelės vertes: kaip istoriniai 
šaltiniai. Ekskursijos vadas p. 
Brašiškis bibliotekos vedėjui į- 
teikė pirmas lietuvių knygas 
šiame knygynu — Liet. Mok. 
Prof. Sąjungos organo “Mo
kykla ir gyvenimas” komplek
tą. Pasižurėję čekų mokyklų 
vadovėlių ir apsipažinę su 
metodėmis, kuriomis varomas 
darbas įvairiose mokslo įstai
gose, širdingai su vedėju at
sisveikinę apleidome tą jauną 
dar, bet turiningą mokslo žy- 
dinį. Buvo jai? pavakarė. Da- 
lįs ekskursantų1 įkopėme į se
novės Pragos tvirtovę — 
“grad”. xČia ranclasi geležinis 
bokštas, dar nesenai pastatytas 
ir fš kurio matyti didelis Pra
gos miestas. Norėdami iš 
viršaus pamatyti tą istorinį 
miestą įlipome į bokštą. Ir iš 
tikrųjų per stiprų binoklį, gra
žią dieną, galiųia butų matyti 
visas miestas kaip ant delno. 
Bet paprsta akimi, nuolat 
esant ant miesto kokiems lai 
rūkams sunku toli įžiūrėti.

[Tęsinys]
» j ii

Prieš musų akis iškyla dideli 
rūmai, bažnyčios, su gana ne
aiškiais savo kraštais, linijo
mis, nikuose atrodančiais si
luetais kokių tai milžinų grio- 
bų. tipe Caltava išsiraičiusi 
įvairiose pusėse, skiria miestą 
į dvi dali. Tos dalys sujung
ta keturiolika milžiniškų ir 
savo istorija bei daile brangių 
tiltų. Upėje randasi keletas 
tvenkinių, varančių daug dide
lių fabrikų. 'Dar gana ilgokai 
žiūrėję į^ visas pus'es leidomės 
žemyn rengdamiesi eiti į savo 
nakvynes. Eidami jiš {bokšto 
garsiai kalbamas, dalinamės 
matytu reginiu, tūo laiku pri
eina gana simpatingas ponas ir 
užkalbina1 mus lietuvfiškai. 
Įsikalbame, pasirodo tai vienas 
Lietuvos karininkų bestudijuo
jančių aukštąjį mokslą Pra
goję. Senai jau Lietuvoj bu
vęs, randa pažįstamų, dalinasi

kad slavų■ naujienomis. Ir mums visiems 
'pasidaro kiek jaukiau radus iš 
savo krašto žmogų, ries jis be 
jokių diplomatinių sanprotavi- 
mų gali mums šio to apie če
kus papasakoti ir šį tą paro
dyti. Tenka pažymėti, kad 
čekai mokytojai su mumis bu
vę, atrodė albai simpatingais, 
li|>šnįiais, draugiškais, tikrais 
džentelmenais, ką gali paliudy
ti kiekviena musų panelių, bet 
kalbos jų buvo, su? mažomis 
Išimtimis dipilomajtiTiįės. Dau
giausia ką kuris kalbėjo žiu
rėjo tam tikrų istorijos padė
ties ar politikos variatų. *

Sutikę tėvynainį jau gerokai 
su Praga apsipažinusį nenorė
jome eiti namon ir patraukė
me j senąjį miestą, apėję įdo
mesnius karalių trobesius nu<- 
ėjome į istorinę Pragos alinę, 
ši alinė nuo 16 amžiau užsili
kusi įdomi savo architektūra 
ir papročiais. Žmonių visuo
met pilna. Jon užeina ir mi- 
nisteriai, generolai, žymus 

pirileliai bei pramonių inkai, o 
taipogi ir neturtingiausi slitogs- 
niai, darbininkai, amat ui ūkai 
ir žemesnieji valdininkai. 

Geriama tik alus* kurio nie
kuomet nereikią užsakyti, ’ vi
suomet patys tarnautojai da- 
stato, tik užsimokėjus galima 
nuo tolimesnio pylimo atsikra
tyti. Visokį užkandį ir net 
smulkes prekes nešioja tam 
tikri pirkliai ragažėse ir siūlo 
alų gerentiems.. Išgėrę po di
džiulę stiklinę alaus pamaži 
bekalbėdami apie Pragos mies
to ypatybes parėjome namon.

(Bris daugiau)

REDAKCIJOS ATSAKYMAS.

K. P. D., Cicero. — Prane
šimas gauta penktadienį, tos 
dienos numeriui jau išėjus iš 
skaudos.

IV. ANALIZAS KRISLELIS.
“Skaudi, baisi” — “humoreska”? Ar 

neperdėjau tik aš?
“Kodėl “humoreską” vainikuoja du 

dievu’: (Dievas Smakelis ir dievas pakali
kas? Ir kas tai per antrasai dievas, kuris 
kinematografo budu žmonių nuodėmes už
rašinėja? Ir kodėl tų dviejų dievų ‘^pasto
gėj” šeinekatarinka verkia, senio, kuris 
išmaldos prašo, sukama? Kas tai per nau
jos trejybės “kombinacija”?

—Menkysta!— sako autoris ir 'eina to
liau ramių sieįų gąsdinti.

Bolševikas pasakytų: ničevo, nie za- 
pugajėtė! Deja, sunku paprastam žmo
geliui bolševiko psichologija gyventi!

Rutulo j asi žmogaus tragedija: (“ra
mus” gyvenimas: išpažintis, analpginė 
pergyvenimams, kai kalvis replėmis dantį 
traukia, ir pirmas balsas ateinančios ne
laimės: svetimos žemės kareiviai vidunak
tį kalavija langą beldžia.. Pirmas einan
čios nelaimės ženklas: rožė. Nelaimė iš
plėtė savo sparnus ties plačia šalimi, ta
čiau jos plėšrus nagai dar nesiekia žemės, 
dar jos kraujo pasiilgusios akys savo au
kos tebeieško. Ir žemės vaikas, “proleta
ras”, kuris gyvena šiandie tiktai juodu

vargu, vėtros ir ^nedalios slegiamas, kuris 
nežino, ar dar gyvens rytoj,' ar turės juo
dos duonos kąsnį, eina niaurią rudenio 
dieną paskui žagrę ir dėkavoja ponui Die
vui, kad • jį išvedė “iš Egypto žejnės”... 
Taip mokino močiutė sengalvėlė, taip pa- 
sakojo pirmosios išpažinties metu, ties ta 
išmintim ir apsistojo visa vargo žmogaus 
sąmonės “galybė”.,. Tai “proletaras”...

O tie, kurie žino, kaip bus rytoj — 
neš jie važiuodami į Mugę, kuTi yra “links
mumo patvaras šaltinis” — tie žino, kad 
linksmumas ne visiems reikalingas. “Kur
čiam seniui” stropiai įsakoma: “dabok, 
kiaulių kamaron nesuleisk”... Pryšakyje 
apkvaišusios minios joja apžergusi širmą 
žirgą moteriškė, laikydama glėbyje vaiką: 
į Mugės linksmybę skuba! O dvare tuo 
tarpu linksmybė “ūžia”: velniukas į kin
kas žnaibo — vogtą dviratį'“publiką” lam
do! O eglyne — eina gyvenimas, meilė 
žydi, — tiesa, ji “vogta”, tiesa, ji “netei
sėta,” kito dar labiau “neteisėtą” “laimę” 
žudanti, bet vis tiktai meilę, bet vis tiktai 
svaiginanti, apvainikuojanti!

(Bus daugiau)
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Garsinkitės Naujienose
BY LOUIS RICHARDjŲl lKE ItUGEGAIE

Garsinkitės Naujienose

viso kiek tas Są- 
- narių Meldažio

už numa- 
butent 

Kentantis

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

Iš buvusių jo 25 narių penki nu
ėjo pas komunistus, kiti pasiliko 

našlauti, arba grįžti į LSS.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare^ 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

Smerkia “Telegramą” už 
rėmimą streiklaužių

Vėl antpuoliai ant 
smuklininkų

Socialdemokratų Sąry 
šio” likvidavimas
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GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

DR. N. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

kuria 
skaudCJiztu^ 
, nervuotu-

Pabaigoj pereitos savaitės pa
daryta keletas antpuolių ant 
smuklių ir daug skystimėlio kon
fiskuota. Sako, dabar kratos, 
tai kai rudens šaltis smuklinin
kus kamuoja...

Kaip buvo šeštadienio laidos 
“Naujienose” spėliojama, kad tą 
dieną gal įvyks Lietuvių Sociali
stų Jaunuomenės Lygos sporto- 
tennis mėgėjų toumamėntas, tai 
jis nįvyko. Del kokių priežas
čių tournamentas neįvyko, nėra 
žinoma; bet spėjama, kad tatai 
neįvyko dėl nedidelio skaitliaus 
lošėjų atsilankymo.

Nežiūrint to, kad tournamen
tas neįvyko, bet vis tik koletas 
atsilankiusių lygiečių linksmai 
žaidė tennis ir juokavo net iki 
saulutė nusileido.

Kada dabar lygiečių touma- 
mentas. įvyks ir kas čiampionato 
vardą laimės, nėra žinoma. Tik 
galima pastebėti, kad, jei kada 
toks tournamentas įvyks, tai 
apie tai bus pranešta “Naujie
nose”.

K. Sakalauskienei
A. Domanskiene
J. Simonienė-Gudienč
O. Tučkaitei

pasisakė, kah jie 
darbininkų 

kiti gi pasiliko šiaip 
jokiai partijai nepriklausy- 
. Kai kurie jų, būdami įsi-

Telegramas” tarnaująs, kom
panijos interesams ir atvirai 
stojąs prieš streikuojančius 
siuvėjus.

Pereitą penktadienio vakarą 
parėjęs iš teatro namo J. Walter 
Gustavson, 4702 N. Leamington 
Avė., rado beizmante negyvą sa
vo žmoną. Nėra žinoma, ar ji 
mirė ten dėl širdies ligos, ar už
simušė.

Cook kauntėj 69 žmogžudžiai 
laukia savo bylų. Be tų, 1,056 
asmenys patraukti teisman už 
visokius kriminalinius prasižen
gimus.

Nors yra sakoma, kad pasta
ruoju laiku Cook kauntėj žmog
žudžių ir kriminalinių prasižen
gėlių skaitlius ymiai sumažėjo, 
bet rekordai rodo visai ką kitą.

pareiškiame, kad mes dėsime 
visas pastangas, kad padėjus 
draugams streikieriams laimėti 
tą sunkią kovą.”

Po protesto Rezoliucija pasi
rašę M. J. f Žaldbkas, A. Pet
rauskas ir D. Kulikauskas.

Lygiečių tennis tourna 
mantas neįvyko

69 žmogžudžiai laukia 
bylą.

Rado negyvą žmoną 
skiepe.

Town of Lake
P. P. Baltutis, 46 ir Wood gat.,
J. J. Zolp, 4601 S. Marshfield 

avė.,
A. J. Kareiva, 4537 S. Wood 

Street.

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės «u- 
eilieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žlurėj£ 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 Su. Ashland Avė, 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ati
dėkos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniah £ r. iki 12 dienos.

Automobilius užmušė 
graborių

CHICAGOS
ŽINIOS

Kur galima gauti p. Babravičiaus 
koncertui tikietus.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Sventad. 9-12 
1579 Milvaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

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

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted StM Chicago 
Tel. Boulevard 2777

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

TzznoT'.-yy-
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DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapath 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir Vaikų be vai
stų ir operacijų.

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

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė. 

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

Roseland, III. • 
Nedėliomis pagal susitarimo

Westside.
Metropolitan State Bank, 2201

W. 22 St., 
“Draugas”, 2334 S. Oakley

Avė.

Aštuoniolikta.
“Naujienos”, 1739 So. Halsted 

Street,
“Telegramas”, 666 W. 18 St.,
A. Dargis, 726 W. 18 St.

Lietuvos artisto j>. J. Babravi
čiaus atsisveikinimo su Chicagos 
lietuviais koncerto, kuris įvyks 
spalio (October) 5 dieną, 8 va
landą vakare, Orchestra Hali, did 
miesty, tikietai galima gauti šio
se vietose:

siu budu pere sėkloj a ir kankina 
draugus socialistus, su kuriais 
jie pirmiau petys į petį bendrai 
darbininkų kovas kovojo.

Tuo budu, nesusitarus dėl pri
sidėjimo prie komunistų, Sąry
šis tapo likviduotas visai. Iš su
sirinkime dalyvavusiųjų penki 
nariai: St. Strazdas, K. Jamon- 
tas, A. F, Kazlauskas, J. Jųknis, 
J. Blužis 
stoją į maskvišką 
partiją1 
sau, 
darni 
tikinę socialistai, ir tik dėl asme
ninių nesusipratimų, K. Jamonto 
ir jo “sekretoriaus”, triukšmada 
rio Strazdo sugundyti, pasitrau
kę iš LSS-os, dabar vėl pasiruo
šę grįžti į L. S. Sąjungą.
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“Lietuvių Socialdemokratų 
Sąryšio” nebėra. Savo vegeta- 
viino dienas babaigė jis praeitą 
ketvergą, rugsėjo 12 d.

Tą dieną, vakare, is dvidešim
ties penkių - 
ryšis turėjo 
svetainėn besusirinko tik de- 
šimts. Ir tai buvo paskutinis jų 
susirinkimas. Susirinkusieji na
riai nutarė galutinai likviduoti 
Sąryšį ir tatai buvo padalyta.

Kai kurie norėjo, kad Sąryšis 
visas, kaip yra, prisidėtų prie 
komunistinės “darbininkų par
tijos”, bet kiti griežtai pasiprie
šino, pareikšdami, kad jei kam 
patinka, gali, kaipo atskiri as
menys, dėtis su komunistais, ar 
su kuo tik nori, bet ne visa or
ganizacija kaipo kūnas. Dėji- 
muisi su komunistais ypatingai 
priešingas buvo Kondratas, taip
jau Lekavičia. Juodu su pasi
piktinimu pareiškė, kad jie jo
kiu budu negalį pritart tokiai 
partijai, kuri Rusijoj žiauriau-

' Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Labai malonu išgirsti, kad 
Chicagos lietuviai nusitarė or
ganizuoti Mokslo Draugų orga
nizaciją Chicagoj. čia tokios 
organizacijos jau senai reikėjo 
Jietuviams įsikurti, kuri duotų 
rimtas paskaitas bei pamokas 
lietuviams septintadieniais. Iš- 
tikrųjų, tai puikus sumanymas, 
tik reikėtų tos organizacijos su
manytojams nieko nelaukiant 
tuoj aus griebtis už darbo ir to
kias mokslines paskaitas tuo
jaus pradėti. Nes tokių paskai
tų lietuviai jau išsiilgę.

Nei kiek nereikia abejoti, kad 
tokios paskaitos bei pamokos 
septintadieniais rengiamos turės 
pasisekimo, jei tatai buk ruo
šiama. Nes kiek man teko pas
tebėti nuo kai kurių draugų, tai 
veik visi tam sumanymui pilnai 
pritaria, sakydami, kad Chica
gos lietuviams jau senai reikėjo 
tai padaryti.

Taipjau reikia pasakyti, kad 
ir laikas labai tinkamas tokioms 
paskaitoms; nes, viena, rytme
čiais žmonių protas nėra nuvar
gęs, o antra, tai tuo laiku kaip 
tik žmonės turi daugiausia lai
ko. Mat prieš pietus nieko nėra 
veikiama, ir šiaip nepatogu nie-j 
kur išvažiuoti. Tat daugumui 
žmonių kaip tik bus proga to- J 
kiomis paskaitomis bekpamoko-i 
nūs pilnai pasinoudoti.

Suprantama, išpradžių tokios 
paskaitos bei pamokos gal ir ne
turėtų didelio pasisekimo, bent; 
kol žmonės neįvertintų tokių pa
mokų svarbą bei naudingumą. 
Bet tai tik išpradžių, kol apie tai 
nedaug žmonių sužinos ir į pa
mokas bent sykį neatsilankys, i 
Gi kada jau viskas bus tinkamai 
sutvarkyta, tai tuo syk, aš tikiu, 
Raymond Chapelė bus permaža 
vieta tokioms paskaitoms.

Nuo savęs aš tokioms paskai
toms linkiu geriausio pasiseki
mo. Geistina, kad tas sumany-j 
mas butų tuojaus vykinamas, i

— Bridgeportietis.

“Kadangi ‘Telegramas’ yra 
pasiryžęs visais budais laužy
ti Shanc kompanijos streikie- 
rių. kovą, streiką, kur daugiau 
kaip du mėnesiai jie kaujasi 
su minėta .kompanija už duo
ną ir druską, ir kadangi 'Te
legramas’ pripildo savo špaltas 
vien tik laužydamas streikierių 
vienybę, kočioja visokiais .žo- 
džias streijkiėfius, unijų virši
ninkus ir tuos, kurie padeda 
strei'kieriams vesti Ikovą, todėl 
mes AjD.P.L.S. 74 kp. pa
smerkiame tokius begėdiškus 
‘‘Telegramo’ žygius... Ir mes

John Dombrowski, 63 metų, 
5212 Stark gat., Bridgeporte, 
žuvo liepsnose, kuomet gaisras 
kilo namuose. Jis antrą j ame 
aukšte miegojo ir nesuspėjo pa
bėgti. Apačioje buvo įvairių 
senų daiktų sandelis.
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Siunčia pinigus Lietuvon

G. Senosios 
1616 W. 47th Street

Andrew J. Piotras, graborius, 
742 Armour gat., važiuodamas 
automobiliu neteko kontrolės ir 
Chicago Avė., netoli Paulina g., 
susidūrė su Chicago Avė. gatve- 
kariu. Jis tapo pavojingai su
žeistas, ir bevežant jį į ligoninę 
jis mirė.

Savaitę laiko atgal jis ketino 
pasitraukti nuo savo biznio ir 
daugiau nebedirbti.

Ciceroj rugsėjo 10 d. įvyko 
Liuosybes Svetainėj ADP Lie- 
tuvių Sekcijos 74 'kuopos susi
rinkimas, kur be kita ko buvo 
priimta protesto rezoliucija 
prieš Chicagos “tautininkų” 
laikraštį '.“Teleglramą”, x .kuris 
“visais budais pasiryžęs sulau
žyti streikuojančių siuvėjų ko
vą”. Protesto rezoliucijoj sa
koma :

North Side.
Montvido Aptieka, prie 

bansia ir Girard S t.

GYDYMAS. J
$50 už $12.50

Visą šitą mfcaesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus 
žintą profesionali mokestį 
$12.50 bile kokią negalę, 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet piln^ kain^ $50.00. 
Gydymas . tij negalių yra mano gryve.-
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Universal State Banko kasie- 
riaus pagelbininkas Charles S. 
Pavietas, kuris nesenai, pabėgo 
su to banko pinigais, sako, jau 
suimtas. Taipjau sakoma, kad 
visi pinigai, kuriuos jis pasiė
męs iš banko randasi prie jo.

Pavietas suimtas Montreal, 
Canadoj, besirengiant važiuoti j 

Europą.
Tečiaus dar nėra tikrai žino

ma, ar suimtasis žmogus yra Pa
vietas. Montreal^policijai įsa
kyta laikyti suimtąjį kol iš Chi
cagos nuvažiuos tam tikras as
muo jo parsivežti.

Dr. Anielė Kaushillas 
CH’ROPRACTOR 

3250 So. Halsted S’t., 
Ant viršaus Universal State Banko 

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

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

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utaminke ir ne
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

Bridgeport.
Universal State Bank

Halsted ir 33-čios gatvių,
Elta Commerco Co., 3251 So. 

Halsted St.,
P. P. Baltutis, 901 W. 33 St.,
M. J. Kiras, 3335 S. Halsted

Street,
Liberty Land and Investment 

Co., 3301 S. Halsted St.

DR. VAITU SH, O.
Lietavis

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

DENTISTfi
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

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 

siduoda šitam 
metodui.
visus vėliausius serumus, čiepus 
titoksinus;
ypatingas 
geriausius budus gydymu 
jusiu negalių 
gų užganėdintų _______ ________ _
kaukte plaukia į mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy- 
co apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

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

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

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

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

Kensingtol, III.
F. J. Tupikaitis Aptieka, 233 

E 111 St.
Kiek teko pastebėti, iikietus 

iškalno žmociės labai perkasi. 
Tat reikia nieko nelaukus nueiti 
į bilę viršminėtą vietą ir nusi
pirkti koncerto tikietus, nes iš
kalno perkant gali jų pritrukti 
ir pagalios netekti progos išgirs
ti gal jau paskutinį p. Babravi
čiaus koncertą.

Palengvins akių 
esti, priežastimi gal 
svaigimo, akių apte«ew) . 
mo, skaudamą akią Uritį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atital* 
so trumparegystę ir teliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus.

Vai.: II iki 8 ▼. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

90132 A. Šimkui
95243
95378

95361
95368 ______
95370 B. Bagdonienė
95370 P. Jomontienei
95380 M. Bagdonienei
95381 A. Mickevičienei
95382 A. Gudui
95383 A. Danopui
95384 M. Gailienei
95385 M. Dunskaitei
95387 K. Jacis
95389 M. Budrienė
95392 I. Bučiui
95394 A. šapui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujieną” .ofise.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
51855 T. Stankienei
51860 K. Pobedinskienei
51.862 P. žilvičiui
51865 VI. Mickeliuniui
51866 St. Banis ‘
51869 0. Jankienei
51868 K. Venckui
51870 A. Bačelis >
51871 J. Blinstrupui
51872 K. Jonikiui
51876 J. Mankevičienei
51881 A. Skukauskui
51883 A. čekatauskaitei
51887 J. Brazauskas
85382 M. Zdaneuskienei
85385 J. Dregunui
85386 L Rožei

Brighton Park.
Dr. K. Draugelio Aptieka,

Archer ir Francisco Avė.

Pastaruoju laiku vis labiau ir 
labiau pradeda spausti saliunin- 
kus prohibicijos agentai. “Boot- 
legeriams” vis sunkiau ir sun
kiau darosi. Nemaža kartais 
patenka ir už grotelių. Be to, 
kai kada jiems reikia nemaža pi
nigų sukišti advokatams kol sa
ve apgina. Kai kada daugumas 
smuklininkų netenka net licen
cijų. Dar daugiau. Labai daž
nai yra konfiskuojama svaigi
nantys gėrimai, žodžiu, bėdų 
tiek ir tiek.

Nežiūrint viso to, vis dar ne
maža žmonių tuo bizniu užsiima. 
Mat kol smuklininką sugauna 
prohibicijos agentai, jis vis tik 
neblogą biznį padaro. Tas dau
gumą smuklininkų ir padrasina 
užsiimti svaiginančių gėrimų 
bizniu.

Miesto majoras Dever taipjau 
skelbia aštrią kovą prieš įvairios 
rųšies .“bootlegerius”, tik visa 
bėda, kad daug policistų varo 
išviena biznį su “bootlegeriais”' 
ir jiems įvairiais budais padeda 
apsisaugoti.

* Pereitą septintadienį gana 
skaitlingas lygiečių būrelis buvo 
surengęs draugišką išvažiavimą 
į miškus. Tai buvo automobili
nis išvažiavimas, nes visi auto
mobiliais važiavo.

Reikia pastebėti, kad tai jau 
nebepirmas toks lygiečių išva
žiavimas šią vasarą.

Lygiečiai žaidė ir linksrpinosi 
iki pat vėlumai . Nors oras bu
vo gana vėsus, bet vis tik gana

(Tąsa ant 6-to pusi.)

žinomą medicinos mokslui.
Dr. H. G. Martin

F ) 337 W. Madison Si
Jk Chicago, III.
MZ , EI\ daktaras

DEL VYRV 
Pradėjau 25

— puikiaus-.es 
darodymas, kad aų 

L esu pasekmingfis
ii‘ prieinamas, ai , 
ne tiesa ?

EUROPIŠKAS’ .GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 

kopinis egzaminavimas’ jūsų slapty-

ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
C _ ’ ’ •
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei

skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa- 
*?.—i moksliškam’ pydymo 
Aš naudoju mano praktikoj

J. an- 
bakterinas ir naujausias, 

.gyduoles ir vėhausius ir 
užsisenė- 

Stok prie būrio dėkin- 
pacijantų, kurie

Ateik tuojau dėl dy-
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lirtesmai laiką praleido. Mat 
kai buvo vėsus oras, tai pas vi
sus lygiečius buvo daug noro ir 
energijos žaisti ir linksmintis 
tyrame ore.

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

MOTERŲ

Mirė Franas Miliauskas 
— Miller.t

Praeitą šeštadienį laidotojas 
p. Jonas Eudeikis telefonu 
mums pranešė, kad Muskegane, 
Mich., rugsėjo 12 dieną pasimi
ręs Franas Miliauskas, kitaip vu- 
dinęsis Miller, 27 metų amžiaus 
vaikinas. Jis dirbęs Cantinental 
Motor Co., Muskegone, ir rengę
sis už savaitės laiko vesti.

Jo giminės dėl artimesnių ži
nių apie mirusįjį prašomi kreip
tis į p. J. Eudeikį, 4605 S. Her- 
mitage Avė., Telefonas Yards 
1741.

f
Lietuvių kalbos pamokos. Prie Ray- 

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

Roseland, UI, — Kimbark State 
Bank depozitorių nepaprastas susirin
kimas įvyks antradienį, rugsėjo 18 d., 
7:30 vai. vak., Strumilo svetainėj, 
158 E. 107 gat. Svarbių reikalų delei, 
malonėkite visi minimo banko depozi- 
toriai laiku susirinkti.

— Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
LIUDVIKAS VAITKEVIČIA 

liko sužeistas gatvekario ant 
Halsted ir 16 gatves, ketverge 
rugsėjo 6, apie 5:30 vai. va
kare. Jei kas matčt, malonė
kite man pranešti.. J. Degutis

1627 So. Ruble Str.

PAJIEŠKAU Antosės Ploksikės, pa
eina šunkėnų kaimo, šidlavos vals
čiaus, Raseinių apskričio. Girdėjau, 
kad gyvenanti Chicagoje, nuo 1913 m. 
Labai norėčiau su ją susižinoti. Ji 
pati ar kas žino malonėsit man pra
nešti, už ką busiu dėkingas. Vladislo
vas Buvainis, 2241 W. 21 St., Chica
go, III.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 

nesenesnės kaip 25 metų, be skirtumo 
tautos *ar tikėjimo. Aš esu vaikinas 
27 metų, 5 pėdų ir 8 colių. Platesnes 
žinias suteiksiu per laišką. Atsaky
mą duosiu tik tom, kurios prisius sa
vo paveikslą. Ant pareikalavimo pa
veikslą gražinsiu. J. Z. Pociūnas, Box 
10, Cicero, III.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

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

REIKIA DARBININKĮI
VYKŲ ir MOTERŲ

Reikia
Merginų prie kavos dėl 
butelių suvyniojimo.

Atsišaukite
REID MURDOCK & CO., 

Clark St. Bridge

REIKIA —
Moterų sortavimui popierų.
Gera mokestis.

CONSUMERS PAPER STOCK 
COMPANY,

2834 South Leonus St.

REIKIA lietuvės merginos ku
ri moka rankomis siūti ir pabū
ti už klerką moterų rūbų krau- 
vėj. Halsted Style Shop, 1912 
So. Hal sted S t.

REIKIA DARBININKĮI
VYRŲ

VYRŲ 2. Reikalaujame naujų 
samdininkų, kurie kalba angliš
kai, nuo 30 iki 45 metų amžiaus. 
Vedusių, perstatyti didelę orga
nizaciją jūsų pačiųapielinkėje. 
Gera mokestis. Pardavinėjimo 
patyrimo nereikia. Mes jus iš
mokinsime. Turi būt atsakomin- 
gi. Fidler Brush Co., Room 1304 
159 N. State St.

REIKIA vyrų verpėjų prie 
hand Loom. Patyrimo netei
kia. Darbas nuo štukų. Nutolat 
darbas.

OiLSON RUG CO 
1500-1512 W. Monroe Str.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, su namu, taipgi pe
čius ant kietų anglių. Priežas
tis pardavimo patirsite 
vietos.

2856 So. Emerald Avė.
Victory 7115

ant

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų, cigarų ir ice creamo krautu
vė. Geroj vietoj. Parduosiu pi
giai. >

Atsišaukite:
1907 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė arba mainysiu ant 
automoibilio arba loto. Par
duosiu labai pigiai, nereikli 
agentų. Savininkas.

4602 So. RpckweJS Str.

PARDAVIMUI vaisių oflaelis 
su troku, su išdirbtu keliu, ga
lima pirkti su mažai pinigų. 
Biznis visas cash. Nemokantį 
to biznio išmokinsime. Atsi
šaukite nedėlios visą dieną, o 
kitomis dienomis nuo 6 v. vak.

4453 So. Honore Str.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė geroj vietoj viena bu 
černė andBloko . Priežastis 
pardavimo apleidžiu miestą. 
Kreipkitės: 3210 So. Wallace 
Str. Phone Yards 3689

iš- 
ir 
vi

SALIUNAS PARDAVIMUI
Labai, geroj vietoj, biznis 

dirbtas, taipgi prie krūvos 
kendžių aiskrimo, tabako ir
šokių mažmožių krautuve. 
Parduosiu viską kartu. Su kai
na susitaikysime atsišauki 
1739 So. Halsted St. Box 322

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant dideles gatvės, naujausios mados 
apereiting room..tpPuiki proga de’ 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti j trumpį laiką, priežastis 
pardavimo svarbi. Kreipkitės j Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St. 
No. 29. '

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, su namu arba be na
mo. Sutiktume mainyti ant na
mo gyvenimui ar bizniavo, — 
daugiau patirsit ant vietos.

4054 So. Rockwell Str.

PARDAVIMUI grosernė ir vi
sokių saldainių ir smulkmenų1 
krautuvė. Kaina tik $400. Tai 
yra bargenas. Kreipkitės

933 W. 34th PI.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

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

Sara Patek, pirmininkė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1928 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

RAKANDAI
RETA PROGA

Turiu parduoti tuojau mano vėliau
sios mados mano parloro setą, valgo
mo kambario setą, velvet karpetą, pa
statomą liampą, paveikslus ir t. t. 
Taipgi gražų dvigubų springsų fono
grafą su rekordais. Sykiu arba sky
rium' už pirmą pasiūlymą. Viskas kaip 
nauja. Nepraleiskite šio didelio bar- 
geno.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 aukštas.

McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

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

Reikalaukite katalogo.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilis 

Packard septynių sėdynių tou- 
ring karas, ir republie trekas 
1 ir pusė tono trokiukas. Par
duosiu pigiai už teisingą pa
siūlymą. No. 906 W. 31 Str. 
Phone Victoria 7070 James

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų, 
Grammar School, High School ii 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros luhj»

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su- 

/ sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1848 So. Halsted St, 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 87th str.; fin. rašt. 
M. Čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 8759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI

namas po 6-5 kam- 
garadžius. Kaina

naujas mūrinis na-

namas 5-6 
elektrikas >

namas po

DRAUGUOb IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINE 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyb 
1923 metams: pirm. P. Jenkauska.- 
10813 S. Michigan Avė.; nut. raši 
P. Grigula, 10501 S. La Fayett 
Avė., phone Pullman 0816; turt 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensinp 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 J 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvib 
svet., 341 E. Kensington Avė.

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

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

No. 1343. šitoks žiurstas pilnai Ap
saugoja nors ir gražiausią suknią. Pi
gus ir lengvai pasiuvamas. Jisai tam1- 
stai apsieis vos 30c., nes teikia tik 2 
yardų 36 colių materijos.

Sukirptos mieros 36, 40, 44 colių 
per krutinę.

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

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
halsted St., Chicago, III.

VYRŲ ‘ ‘
Karpenterių j dirbtuvę, 75c į vai. 

Inžinierių, $40.00 j ąavaitę. Pečlcurių, 
70c į vai. Prie gręžimo preso, 60c j 
vai. Mašinistų, 75c iki 80c į vai. Ja- 
nitorių naktimis ar dienomis, $25 iki 
$30 į savaitę. Dirbtuvės darbininkų, 
55c j vai. Steam fiterių, 75c j vai.

MOTERŲ
Indų plovėjų, $18.00 į savaitę. Mer

ginų į dirbtuvę, $15 iki $18 j savai
tę. Janitorkij, $62 į mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BURBAU

4191 So. Halsted St.

REIKIA vyrą j geležies atkarpų 
jardą. Mokestis 50c į valaką, darbas 
tik iki 4 vai. p6’pietų,-subatoje pil
na mokestis, nuolat darbas. Taipgi 
mums reikia draivėrių prie geležies 
atkarpų vežimų.
IROŲUOIS STEEL & IRON CO., 

4620 W. Roosevelt Rd.

REIKT A agentų vaikščioti iš 
namų į namus, 2 valandas dieno
je ar daugiau. Teisingas biznis. 
Lengvai uždirbami pinigai. Pa
tyrimo nereikia. Ateikite arba ra 
šykite, “Alberta”, 2338 W. 28rd 
PI, Chicago, IH.

PARDAVIMUI , groęeme. 
Bridgeporto apielinkėj. Par
duosiu pigiai jrj greitais . Kaina 
tik $850.00. Pigi renda. Penki 
kambariai gyvenimui. Atsišau
kite: 7-

3352 So. Halsted SI r.
Phone Bouiįyard 4372

' 2 flatų 
barius ir 
$3,900.

2 .flatų
mas 5-6 kambariai; įmokėki t 
$3,500.

2 flatų mūrinis 
kambariai, varias ir 
Kaina $6,500. v

4 flatų muminis
5 ir 4 kambariui, visi įtaisy
mai. Kaina $11,700.

Tie visi namai turi būt par
duoti arba išmainyti į trum- 
oą laiką. Grillfįia mainyti ant 
biznio, loto, automobilio arba 
farmų. t i

‘ C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St.
Phone Blvd. 9641.

REIKIA DARBININKU
NAUJIENOS Patiem Dept.

1739 S. Halsted St Chicago, III. 
siųsti man pavyzd; No............

Čia įdedu 15 cęntų ir prašau at-

MOTERŲ

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų ^ptkarpų. 
Geros darbo sąlygos, gtera mo
kestis. Atsišaukite
Continental Paper Grading Co 

1445 So. Peoria Str.

REIKAMNGAS jianitoriaus 
pageLbininkas, mokestis gera, 
darbas ant visados. Atsišauki
te 1832,N. Humboldt Blvd. ne- 
delioj ar kitom dienom išsky
rus subatas. W. Petrošius.

VARTOTAS pianas parda
vimui Tdž — $35į.OO.

Kitas pianas už $125.
J. F. BUDiRIK

3343 South Halsted Str.

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

moterų
mašinų

Dar-

Pranešimai

REIKIA patyrusių 
prie spėka varomų 
siuvimui inatrasų viršų, 
bas nuo štukų, $20 į savaitę 
garantuojama.

A. Brandwein and Co.
2343 So. State Str., 

Victory 3830

REIKAIJNGAS apysenis 
žmogus, kuris nori lengvą 
darbą gauti. Darbas yra prie 
Hotldlio, geistina, kuris nusi
mano maliavojimu ir pataisy
mu popierų. Darbas ant visa
dos, valgis ir kambarys.

1606 South Halsted Str.

PARŲAVIMUI peHėatfessen 
Ice Cream kerdžių ir visokių 
smulkmenų krautuvė, kur 
visados biznis gerai yra daro
mas. Nupirksite pigiai. Kreip
kitės:

834 W. 33-rd Str>

GERAS INVESTMENTAS ir 
bargenas. Pardavimui N. E. 
kampas 47 St. ir Princetoi) 
Avė?, 2 krautuves, 2 fintai ir 
garadžius dėl 2 karų. Įplaukų 
&1,800. Kaina $12,000. Lėng- 
yais išmokėjimais.

Nustokit mokėję rendą. Tu
rėkite savo namą. 4804 Prin- 
3eton Avė. Cottage, 6 kamba
rių, attic ir skiepas, elektra, 
gasas, vana ir garadžius, ply
tų ir akmenų pamatu?. Barge
nas, $4,500. Pinigais $1,500.

B. Neublerg, 254 W. 47 St.

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

ar kviečia.

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

REIKIA —
MOTERŲ patyrrisiių defšrų 

kimšėjų. Atsišaukite.
Western Packing and Provis
sion Co. 3854 So. Morgan St.

MELROSE PARKTFČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina j 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
mais kožnam.

Reikia -
MERGINŲ Vyresnių negu 
16 metų amžiaus dirbtuvės 
darbui.
Atsineškite su savim 
certifikatus.
Atsišaukite:

3025 West' 47-th St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė su namu, ledo mašina 
ir visi reikalingi įtaisymai. Kai
na $17,500.00.

PARSIDUODA 4 namai vie
nas su bizniu good bargen.

Atsišaukite :
4017 Artesian Avė.

Brighton Park. — Ateitties Žiedo 
Vaikų draugijėlės dainų pamokos 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 17 d., 7 vai. 
vak., McKinley Park svet. Visi na
riai malonėkite susirinktai.

— Valdyba.

REIKIA — merginos abelnam 
namų darbui, 5 kambarių 
rtmentas.

Mrs. Iz. Shanedling
549 Addison St.

Phone Ruckingham

apa-

VYRŲ DEŠRŲ dirbėjų, rūky
tojų, ir beef bonerių.
Atsišaukite:

Western Packing and 
Provission Co.

3854 South Morgan Str.

5358 So. Robey Str.
i

NAKTINIO SARGO.

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

Atsišaukite:
3961 S. Campbell Avė.

Vyro tarpe 40 ir 50 metų am
žiaus, naktinio sargo ir lengvo 
janitoriaus darbo. Turi būti at
sakantis ir. suprantantis anglų 
kalbą. Pageidaujama kuris yra 
papratęs naktimis dirbti. Geras 
darbas ir gera mokestis geram 
vyrui. Darbas visą metą.

28 So. State St.

PARDAVIMUI arba mainui 
7 kamb. rezidenciją furnade 
šildoma, murinę 6 metų senu
mo moderniška. Mainysiu* ant 
mažo namelio arba loto. Na
mas randasi geroj , vietoj. Atsi
šaukite prfe savininko 4916 
So. Tripp Avė., arti Archer Av

PAJIEŠKAU dabarbininko 
prie malevų, jauno vyro nuo 16 
iki 20 metų amžiaus.

W. VAITIEKUS, 
1622 Ruble St.

REIKALINGAS kriaučius 
prie naujo ir seno darbo. Turi 
būt patyręs. Darbas ant visa
dos. Ateišaukit

<947 W. Augusta Str.

IMPERFECT IN ORIGINAL

PARSIDUODA barbęrnč ant Brid
geporto, geroj vietoj. Ruimai gyveni
mui, Norint galima ir pool room už 
lėti, nes užtektinai yra vietos, Par

duosiu1 pigiai.
Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St. No. 20.

PARDAVIMUI Mink Cape, 36 
colių ilgio, labai pigiai.

P. GREGAS, 
2927 So. Union Avė., 
Phone Victory 3959

PARDAVIMUI mūrinis, 3 
flatų po 6 kamb. namas. Ga
ru apšildomas ir elektros švie
sa. Randasi Garfield Boule- 
vard ir 55 gatvės: arti Halsted 
Str. Kaina 15,800. Savininkas 
randasi: J. Ęegeiko.

3352 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI ice cręam, so
dą fauntain, cigarų, tabako, ir 
mokykloms reikmenų krautuvė. 
Pigi renda, gyvenimui kamba
riai. Bargenas.

710 W. 14th PI.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, dviejų augštų, po 6 kam
barius, elektra, gasas, vanos, 
beizmentas dėl skalbyklos. Vi
si įtaisymai sudėti ir apmo
kėti. Parduosiu pigiai, nes no
riu eiti į biznį. Namas . ran
dasi Brighton Parke. Mainau 
ant loto arba ant saliuno. At
sišaukite prie savininko 4418 
S. Troy St. ant 1-mų lubų.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGY8 
TĘS valdyLa 1923 metams: pirn 
V. RuŠinskas, 3343 So. Lowe Avė 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. raš 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; tui 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halste 
St.; kasierius A. Zalatoris, 23i 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-1 
P. Ronkelaitė; kasos glob. J. T 
kutis; durų sargas K. Apšeg;

• Susirinkimai laikomi kas mene 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vai 
M. Meldažiu svet., 2242 W 23rd P

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPO ■ 
KLIUBO valdyba 1923 .metam 
Sirm. S. A. Stankeviče, pirm, pa^ 

11. Leudenskis, fin. sekr. A. Ti 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Deve 
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šori 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mai 
tinkus ir L. Aleksandraviče, ma 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavų 
St. Miseviče, korespondentas K. i 
Deveikis, organas “Naujienos”. Si 
sirinkimai laikomi kas antrą, peni 
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvi 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct 
Cicero, III. ______ ;

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PA 
KLIUBO valdyba 1923 metanu 
pirm. Povylas Atkočiunaą. 342 S< 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas ( 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nu 
rašt. Marijona Medalinskas, 895rw 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1 
S. Springfield Avė. f ižd. Mį Kazn 
nas, $959 W. 16th St.; kasos glol 
P .Medalinskienč, J. Plaipa, J. I ei 
nilis; maršalka T. Rudis. Susini 
kimai laikomi kas mėnesį antrą n« 
deldienj. 1-mą valandą po pietį 
Engels svet., 3720 W. Harrison S

CHICAGOS LIETUVIŲ D^^UG^ 
TĘS SAVITARPINĖS PAŠELPO 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Ga 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sek 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfie)

• Avė.; kasierius Jonas Degutis. l->/ 
Irving Avė.; prot. sekr. Antana 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakt< 
ras kvotėjas A. Montvjdas,. 18/ 
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną 
Zwianzek Polek 
Ashland Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS PASELPlNi 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ va 
dyba 1923 metams: pirm. A. M a 
kauskas, 2950 W? Rershing Roa 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Arch< 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitien- 
7038 S. Sangamon St., finansų raš 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hern 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mis< 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juza’ 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kas« 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Ka 
naitis. _ _____ _

rAiFnškošTdraugystes mylf 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SI 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm, f 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė 
padėjėjas J. Vilkas, 12021. S. Vni- 
Avė.; nut. ra£t. J. Valonchius 1091 
So. Edbrooke Avė.; turto rąšt. \ 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. - , 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Su
rinkimai laikomi pirmą penktadie 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvii 
svet., 341 E. Kensington Avė. N 
riais primami visi sveiki vyrai i 
moterys nuo 18 iki 40 m.

Illinois Lietuvių ^ašeLpo j 
KLIUBO valdyba 1923 metam 
pirm. J. Antanaitis, 8435 So. Wa 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 381 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3389 So. Union Avr 
(Phone Blvd. 2293); turtų raš- 
A. Bugailiškis, 3337 So. Walla< 
St.; kasierius B. Butkus, 840 We> 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ad< 
maitis; kasos globėjas Kaz. Kma* 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliu! 
susirinkamai laikomi kiekvieno m* i 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 330 
So. Morgan ir 88čios gatvių. N- 
riais priimami visi sveiki vyrai nu 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas. J

'ETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINES PAŠELPOS KLIUBO vaidy
ba 1923 metams: pirm. J. Baęhu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Mon tvidas.
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak-

IETUVOS MYLĖTOJI' DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 8348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami yisi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą. >
IETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris,.827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallacė St.;*fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Ix>we 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., 8259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki svyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

182
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antrą riedėldiei 

svet., 1315 Non

RAUGYSTfiS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
*xaztan«kfa; nut rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos giob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. KlimYiitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

ETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sie
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.; konl. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shurna it 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštad’enjo vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

RAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUG1O valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumhrauskis, 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.

f ETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugls; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanovičia; li- 
dininkas Domininkas Sbenraitlfi, 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargaft 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjau, 
Leonas Shlogeris.


