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Stresemann nori 
diktatoriaus teisių
Fabrikantų derybos 

su Francija
Vokietijoj pasilieka koaii 

cine valdžia

Vatikanas pripažinsiąs Rusiją
Stresemannas reikalauja 

diktatoriaus teisiu
Kabinetas pasiliks koalicinis, 

niekam nepritarus diktato- 
rjiniam (keturių žmonių di
rektoratui. Stresemannas 
išdėsto valdžios programą.

kito- 
v ar

norti

Jis taipjau 
valdžiai to- 
dar niekad 
jokei Vo-

BEBLINAS, spalio 6. — 
K;i nderis Stresemannas J&itiiiį- 

die reichstagui pristatė nau
jąjį kabinetą, sudarytą iš 
lėnųjų m misterių, išėmus tik 
vieną ministerį.

reikalavo savo 
kių galių, kokios 
nebuvo suteiktos
kietijos valdžiai po. karo. Ji$ 
rdikalavo pravedilųoi ^‘autori
zacijos įstatymų,” kurie leistų 
plačiai valdžiai leisti įstaty
mus, nepavedant jų parlamen
tui.

Jis siūlė pavesti Vokietijos 
valdžią direktoriatui, kuriame 
dalyvautų sociaifistai, centro 
partija, demokratai ir liaudies 
partija (fabrikantų), bet ku
rioj nedalyvairtų komunistai 
ir monarchistai ir negalėtų 
kliudyti valdžios veikimui.

Kandedis ĮStreseanannas tei
sinosi, kad padėtis yra nepa
kenčiama ir sakė, kad tie įsta
tymai, kuriuos valdžia nori 
Į) ra vesti suflig y‘ailtorb!aqijos 
įstatymų“, jau kartą buvo rei
chstago atmesti.

Strcseniannui prisiėjo su-, 
daryti koalicinę ministeriją 
visoms partijoms atmetus jo 
pirmiau siūlomą keturių žmo
nių diktatorinį direktoriatą, 
nepriklausantį nė nuo partijų, 
nė nuo reichstago. Socialistai, 
kaip matyt, irgi nusileido, su
tikdami priimti pirmiau Stres- 
enianno r pasiūlytą kompromi
są, kurį socialistai pirmiau 
buvo atmetę ir tuo pagimdė 
valdžios krizį.

Valdžios programas.
Stresemannas didžiausią

Delei

svarbą deda ant išleidimo nau
jų pinigų, kuriuos reikią išlei
sti k negreičiausia. Jis taipjau] 
siūlo pakelti taksus ant did
žiųjų turtų ir Taipjau reikalau 
ja įstatymų sunaikinimui 

maisto tntfsto ir visokių 
kių kombinačijų, kurios 
žo prekybą ir pramonę.

Stresemannas taipjau
padidinti šalies produkciją, 
kad įstengus apmokėti kontrl- 
Bucijiį ir* todėl reikalau ja įsta
tymų, kurie priverstų darbi
ninkus dalyvauti {rekonstruk
cijoje. Tuo tikslu norima pa
naikinti 8 vhl. darbo dieną.

Stresemannas paskelbė kovą 
kaip monarchistams, taip ir 
komunistams ir kvietė gyven
tojus susivienyti prieš tuos 
gaivalus, kurie -siekias! iššau
kti sukilimą ir kraujo pralie
jimą. Numalšinimas monar- 
chistų sukilimo Kustrine pil
nai parodęs, kad valdžia gali 
pasitikėti reichsvvehrif.
tokio pareiškimo, per visą kan 
clerio kalbos laiką komunistai 
su monarchistais kėlė triukš
mą ir rengė “kačių koncertą“. 
Betgi visi kiti atstovai, mano
ma, pritarė kancleriui.
Pasmerkė “patriotingus'4 pel- 

nagaudas fabrikantus.
Stresemannas pasmerkė did- 

džiuosius fabrikantus už sude- 
moinVLizavimą pasyvo {prieši
nimosi panaudojant valdžios 
kreditus savo pačių reikalams. 
Jis pareiškė, kad fabrikantai 
ikišiol mokėjo tik valdžias 
griauti, bet niekuo neprisidėjo 
>rie ištraukimo šalies iš chao
so.

Jis teisino pasyvio7 priešini- 
mos sustabdymą, pareikšda
mas, kad Pareinio ir Ruhr gy
ventojai nebegalėjo' ilginus laP 
cytis, o jokių diplomatinių 
progumų negalima buvo lai
mėti tęsiant priešinimąsi. Jis 
pagyrė didvyriškas Ruhr ir 
Pareinio gyventojų pastangas, 
tuomet fąbrikantai rūpinosi 
;ik savo kišenių pripildymu.

EXTRA
“Kaip Lietuva atrodo dabar”

Toj temoj kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redak
torius, kuris neseniai sugrįžo iš Lietuvos. Nėra 
reikalo priminti, kad bus suteiktos teisingos ir 
rimtos žinios apie Lietuvos padėtį, nes Chica- 
čiams P. Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus šiose vietose:
Panedėlyj, Spalio (October) 8 d., 

(North Side), 1822 Wabansia Avė., z
Utarninkę, Spalio (October) 9., 

Mildos svetainėj, 3138 So. Halsted St.
Abiejose vietose pradžia 7:30 v. v. Įžanga 15c.

Kviečia KOMITETAS.

Į Duos naujus pasiūlymus 
Į Francijai.

Jis sakė, kad yra kvailystė 
I vieną talkininkų valdžią kurs- 
I tyti prieš kitą. Vokietijos val- 
Idžia turinti laikytis savo ini- 
| čiatyvos. Jis išreiškė viltį, 
I kad dabar, pasyviam priešini- 
I muisi apsistojus, Francija su
tiks užvesti derybas su Vokie
tija, pastarąja! padavus pasiu- 

I lymų. Pasyviu priešinimosi 
idėja buvusi teisinga, bet Vo- 

I kietija likosi nugalėta delei 
priešo didesnes spėkos ir ge
resnes padėtis.

Kancleris Stresemannas esąs 
nusisprendęs išvesti Vokietiją 
pačiu4 sunkiausiuoju momen
tu, nežiūrint kiek tas nė kai
nuotų. Jis esąs pasirengęs už- 
gpiaužtii visokius sukilimus, 

!iš dešines ar kairės, griežčiau
siomis priemonėmis. Išgelbėji
mas koalicijos tai padarė ga
limu, kadangi jis turės netik 
buržuazinių partijų paramą, 
bet ir socialistų.

Socialistai dabartiniame ka*- 
binete tigrės tris vietas, vieton 
keturių, kadangi finansų mini- 
steris socialistas Hilferdingas 
kabinetan nebegrįžo.

Vokietijos fabrikantų deri
bos su okupantais

Stinnes vadovauja derybose. 
Jos vedamos su pritarimu 
Vokietijos ir Francijos vald
žių.

Turkijos kareiviai sugrįžo 
Konstantinopoliu

KONSTANTINOPOLIS, sp. 
7.— Turkijos kareiviai vakar 
sugrįžo į Konstantinopolį po 
keturių metų ištrėirtimo. Mies
tas buvo iškaišytas vėliavomis, 
o nudžiugę gyventojai karei
viams mėfįū ge^es. Geležinė 
brigada atėjo iš Stambulo ir 
apsistojo Scraglio -parke, kur 
buvo suruoštos atatinkamos 
ceremonijos. Kareiviai yra ve
teranai pasaulinio karo ir ka
ro su Graikija.

Vokiečiai bėga Šveicarijon
l GENEVA, sp. 7. — Vokiečių 
šeimynos, turčių ir beturčių, 
stengiasi pabėgti niA) viešpa
taujančio Vokietijoje neramu
mo ir tuo tikslu bėga į šveica-

Darbininkai, daugiausia iš 
Bavarijoj ir Pareinio, gauna 
leidimą gyvdnti Šveicarijoje 
mėnesį ar dvejetą mėnesių, 
kad jie negalėtų konkuruoti 
su Šveicarijos darbininkais. 
Jau ir taip Šveicarijoje yra 
100,000 bedairbių. Daulgellis |iš 
naujųjų atėjūnų atvyko netu- 

nč skatiko. '

Rusijos-Dapijos kredito 
bankas atsidarė

P. —i COPENHAGEN, sp. 7, r- 
sakojčia atsidarė Danijos-Rusijos 
pada- Į Kredito bankas su 5,000,000

DUSSELDORF, spalio 
Francijos valdininkai 
kad svarbių žingsnių 
ryta, kada Hugo Stinnes ir ki-1 kronų kapitalu.,. ^Bankas rems 
ti Vokietijos fabrikantai pra-I Rusijos importą ir eksportą, 
dėjo vakar derybas su Fran-| -----------------
cijos okupacijos spėkų komaril Pavaišino jUoyd George 
duotoju gen. Degoutte. Fabri-| kiaušiniais,
kantai atsivežė tikslius kanc-| -----------
lerio Strcsemanno pasitflymus I NEW YORK, LSp. 6. — Va- 
atnaujinti darbą Ruhr distrik-Įkar atvykus į New Yorką bu
te. Tuos pasiūlymus užgyrė I viisiam Anglijos premjerui 
ir Kruppas, kuris sėdi dabarlLloyd George, Airijos respulb- 
kalėjime. Gen. Degoutte tuos Į likonų šalininkai kėlė triukš- 
pasiuiymus persiuntė Pary- Imą visą dieną. Daugiausia tuo 
žitfn. į pasižymėjo moteris. Kur tik

Stines ir kiti fabrikantai ĮįL'loyd George ne pasisukdavo, 
yra pilnai įgalioti Vokietijos I jis visur rasdavo tų airių bu- 
valdžios pradėti derybas. To-Irius. Daugelį jų policija apku- 
kius pat įgaliojimus turi iš j lė ir areštavo. 
Francijos valdžios ir gen. De-| Vakare jis apsilankė teatre, 
goutte. Derybos toliau tęsis I Išeinant iš teatro jį vėl pasiti- 
tiesioginiai tarp Berlino ir Pa-1 ko airiai ir pradėjo mėtyti 
ryžiaus I kiauliniais. Ir ilri policija iš-

Spčjama, kad be svarstymo I vaikė airius, netik buvusiam 
aplie atsteigiiną produkcijos,premjerui, bet ir daugeliui iš 
taipjau bus svarstoma ir apie I publikos teko paragauti airių 
mokėjimą, kontribucijois pre-1 kiaušinių, 
kėmis. i —---------------

Vokiečiai geležinkeliečiai I Generalinis streikas delei 
okupuotamle krašte atnaujino |> fcueimiino studįento. 
derybas su franeuzais apie su-1 —------ —
grąžinimą j darbą. I LIMA, Peru, sp. 7. •—

Lydimi ginkluotų aritomo-1 suėmimo studento Haya 
bilių, apie 300 vokiečių poli-|Torre, ręvoliucionlierių 
cistų liko deportuota iš čia de-1 vo, mieste tapo paskelbtas gė
lei pereitą septintadienį įvyku- Į bėralinis streikas. Gatves pat- 
sio čia susirėmihio su Parei-1 Hiliuoja karedyiai. I 
nio separatistais. I ---------------- - --------- ------------

Delei 
de la 
vado-

D Darbų NetrMRusija 1 1
VEIKAM tvirtam vyrui Ir

MADRIDAS, sp. .7. — Ispa-ĮK^ sveikai tvirtai moterel 
nijos valdžia patyrė, kad Va-Į neatleistina Mdavoti kad dfcrbo 
tikanas (papa) rengiasi neuž-| neturi.
ilgo pripažinti Rusijos valdžią.!
Sovietų valdžia prižadėjusi Nes darbų šiandien netrūksta, 
daugelį privilegijų katalikams Ir juos lengviausia galima susi- 
Rusijoje. Derybas vedė kun. I rasti skaitant 
Walsh iš Georgetown. I

Užmušė penkis žmones
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

Dar 128 saliunai Chicagoj 60 žmoniy žuvo panikoje 
sinagogoje

15 žmoniy sudegė
uždaryti

Vėl uždaryta dar 19 lietuvių 
saliunų. 799 žmonės areštuo
ti saliunuose. Saliunai patys 
užsidarinėja.

OHICAGO. — Kova su sa- 
liUnais netik neaptilsta, bet 
darosi vis smarkesnė, šeštadie- 
nio naktį policija puolė 184 
saliunus ir juose areštavo 799 
žmones. Net ir kapinės neišli
ko nepaliestos. Policija padarė 
kratą pas čechų tautinių kapi
nių užveizdą ir jį areštavo už 
munšaino pardavinėjimą. Daug 
kratų padaryta ir šiaip sankro
vose, kur tik buvo nužiūrima 
mUnšainą pardavinėjant.

Daugelis saliunų patys užsi
darinėja, bent laikinai, tikėda
mies, kad šios medžioklės grei
tai pereis ir jie vėl galės atsi
daryti. Tuo jie tikisi išgelbėti 
savo laisnius. Taip Burnsidėj 
užsidarę visi saliunai — pirmą 
kartą į 55 metus. Taipjau už
sidarė saliunai ir South Chica- 
goje, saliUnininkų susirinkimui 
tai nutarus. O saliunų ten bu
vo begalė. Bet ir visame mies
te saliunai užsidarinėja, taip 
kad dabar retas asliunas bėra 
atdaras. s<isle>i>6
nuo audros”.

Miesto valdžia griebėsi ir ki
tokių priemonių prieš saliu
nus. Ji pareikalavo injunetionų 

(prieš kelis saliunus ir šiaip 
sankrovas, kur sugauta parda
vinėjant munšajną, kad toms 
vietoms butų uždrausta varyti 
biznį per metus laiko. Jei pa
siseks šio^ bylose, tai bus pa
reikalauta ir daugiau injune
tionų. Injunctionai reiškia tai, 
kad tos sankrovos ar saliunai 
turės per metus laiko stovėti 
uždaryti ir to namo negalima 
bus pariaudoti jokiems ki

ltiems tikslams, negi kitokios 
'sankrovos atidaryti.

Pereitą šeštadienį mayoras 
Dever atėtaiė laisnius ir uždatė 
dar 128 saliunus. Tarp uždary
tųjų y™ mažiausia 19 lietuvių 
sailunų, nors šį kartą yra 
bai daug uždarytų lenkų 
liūnų.

šie lietuvių saliunai liko 
daryti:

John Bendorus, 2640 W. 47 
St., Fritz ChepUbs, 1852 Mil- 
waukee Avė., Stanley Rama
nauskas, 3000 Union Avė., Pe- 
ter Juknis, 4757 Laflin St., 
Vičtor Purlis, 5959 S. State 
St, Felix Bulat, 4500 S. Her- 
mitage Avė., I. Zamkus, 5059 
Wells St., Peter Pikturnas, 
5266 Federal St., Charles Sie
mens, 9258 Cottage Grove 
Avė., John Rakekis, 330 South 
Halsted St., Joseph Zublickas, 
444 W. 29 St., Anton Kinas, 
3300 Union Avė., Frank Klik- 
na, 2552 BĮue Island Avė., Jo
seph Wiligus, 879 Marshfield 
Avė., W. Emil Kostos, 3870 
Cottage Grove Avė., F. Simon, 
4401 Wenfcworth Avė., Carl 
Endriss, 5612 Broadway, Frank 
Ijeleikis, 4429 S. Marshfield 
Avė., N. Wllmens, 357 K 115 
St.

Beabejo yra ir daugiau lie
tuvių saliunų uždarytų, tik ne
galima jų atspėti delei iškrai
pytų pavardžių.

RYGA, sp. 7. — 60 žmonių 
liko mirtinai suminta ir 100 
žmonių usžeista panikoje, kuri 
kįlo Kijevo sinagogoje, kada 
užgeso ‘elektros šviesa. Sina
gogoje buvo 2,000 žmonių ka
da šviesos užgeso ir pradėta 
šaukti: “Gaisras”.

LVOVAS, sp. 7. — 15 žydų 
žuvo gaisre žydų kvartale Zi- 
tomire. Gaisrą pagimdė eks
plozija amunicijos, kurios bu
vo daug sukrauta tame dis- 
trikte. Bolševikai sako, kad 
gaisrą pagimdė kontr-revoliu- 
cionieriai, kurie norėję sunai
kinti tuos amunicijos sande
lius. ;

ia -
sa-

už-

Bavarijos diktatorius Nupigi
no alų.

TURKAI ŠALINA SVETIMUS 
DAKTARUS.

Uždraudė ir kitų šalių Raudo- 
nąjam Kryžiui viekti.

LONDONAS, sp. 7. — Iš 
Konstantinopolio pranešama, 
kad Turkijos valdžia įsakė už
daryti visas svetimų > šalių li
gonines ir Raudonojo Kry
žiaus įstaigas. Taipjau4 uždrau
dė praktikuoti svetimšaliams 
daktarams ir dantistams.

Rado kalinius negyvus.

EDDYVILLE, Ky., spalio 7. 
— Po nuolatinio bombardavi
mo nuo pereito trečiadienio ir 
metimo daugelio gasinių bom
bų ir paskui prileidimo kam
barį amonijos dujomis, karei
viai vakar išdrįso įeiti į kalėji- 

mo valgamąjĮ kambarį, kuria
me buvo užsidarę trys kaliniai 
ir laikėsi prieš kalėjimo sar
gybą ir inilciją gana ilgą lai
ką. Bet visus tris kalinius ra
sta jau senai nebegyvus. Du jų 
yra patys nusišovę, . o trečias 
liko nušautas nfilicininkų.

* Tie trįs kaliniai nežinomu 
budu gavo ginklų ir bandė pa
bėgti iš kalėjimo. Bebėgdami 
jie nujovė tris kalėjimo sar
gus, bet pabėgti ‘neįstengė. Jie 
betgi užsidarė valgomą j ame 
kambaryje ir ten gynėsi nuo 
kalėjimo sargų. Vėliau pašau
kta miliciją, kuri atsigabeno ir 
kukasvaidžius ir iš kurių šau
dė į kambarį dieną ir naktį. 
Taipjau mesta kelias dujų bo
mbas. Pagalios vakar kamba
rį prileista ammonijos dujų 
ir tada į jį įeita. Kaliniai gal 
jatf dvi dienos kaip negyvi bu
vo kada juos rasta.

Ir amerikietė bus Šventoji.

17 lavonų išiftnta iš nukritusio 
į upę traukinio.

, CASiPER, Wyo., sp. '7. — 
Jau 17 lavonų liko išimta iš 
Burlington pasažierinio trau

kinio, kuris rūgs. 27 d. nukri
to į Cole upelį laike potvinio. 
Vis dar j ieškoma daugiau la
vonų.

Philadelphijos saliunai tebėra 
atdari.

PHJLADELPHIA, Pa., sp. 7. 
— Visi 1,300 Philadelphijos 
saliunai tebėra atdari, nežiu4- 
rint valstijos ir federalinės val
džios įsakymo uždaryti. To įsa
kymo paklausė tik vienas sa- 
liunininkas ir uždarė savo sa- 
liuntį. 'Visi kiti gi laukia ką da
bar valdžia darys.

žemės drebėjimas Quebec’e.

Vakar*QUEBEC, sp. • 7.
buvo jaučiamas čia silpnas že
mės drebėjimas, kuris labai 
išgąsdino gyventojus. 300 me
tų senumo sęminarijos 
sugriuvo.

siena

spalio
mėn.

EVANSVILLE, Ind, 
7. — Scott Thomas 9 
mirė nuo žiurkės įkandimo. 
Jos motina, kurią žiurkė irgi 
įkando, sunkiai serga ir vei
kiausia irgi mirs.

nepastovus, gal

MADRIDAS, spalio 7. — Iš 
Rymo pranešama, kad papa 
nutaręs kanonizuoti Elizabeth 
Ann Seton, pirmąją šventąją 
amerikietę. \

ŠIANDIE 
lietus; maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 5:52 valandą, lei
džiasi 5:24 valandą. Mėnuo to 
ka 3:47 valandą nakty.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria' Lietuvos bankai'

CHICAGO. — Pereitą jpenk- 
tadienj automobiliai Chicagos 
gatvėse užmušė penkis žmo
nes. Trys užmuštųjų yra vai-

šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUOTNŲ rfriltfs TUKU

Ąrgfos vyrafo

MUNICHAS, spalio 7.—Ba
varijos diktatorius Dr. Kahr 
uždraudė bravorams ir karčia- 
niQins pakelti alaus kainą ir 
nustatė aštrias bausmes už 
peržengimą Šio jo patvarkymo. 
Jis taipjau įsakė nupiginti alų 
20 nutoši ’ <

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St 

ChicagoIII..
IMPERFECT IN ORIGINAL
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Iš Klaipėdos Krašto
E. Klaipėda. — Rugsėjo 1 d. 

Klaipėdos mieste užregistruota 
bedarbių 264 vyrai ir 141 mo
teris. Bedarbių skaičių labai 
padidino Šiemet sudegęs “Scha- 
Jiabrik”.

—27 VŲI š. m. klaipėdon 
atvyko, grįždama iš gastrolių 
po Vakarinę Europą, Mask
vos “Kamernyj teatr” artistų 
trupė, su reziseriu Aleks. Tai- 
roff, prišaky. Trupė viešės 
Klaipėdoje 3—4 dienas. Rtfg- 
piučio 29 d. buvo pirmas vai
dinimas, operetė “Giroflč-Gi- 
rofla”. Muzikaliuos dalies \<e- 
dejas prof. Kogan. Ketvirta
dienį 30 VIII vaidinta žinoma 
Oskar Wild tragedija “Salo
me”.

—Dar balandžio men. š. m. 
pono Budriaus iniciatyva, bei 
parėdymu įsteigta tam tikra 
komisija pervardyti krašto 
kainomis, golžkelių stotimis ir 
kit. Lietuvių kalbon, vadovau
jantis turimomis kronikomis, 
dokumentais bei žmonių pa
davimais. Darbas šiomis die- 
)omis jau baigtas.

tos bežemiai ir mažažemiai 
niekol negavo, jie žiuTi kaip 
atėjūnai šeimininkauja.

Bastūnų (Lydos apsk.) dide
lis dvaras ligi šiol priklausęs 
Kobįlinskfiųli, laujkšta’m ru^ų 
va'kliirinkui, dabar (pateko į 
lenkų valdžios rankas, kuri 
tuojau padalijo žemę, ir, žino
ma, atidavė legioninkams. Vie
tos žmonės žemės negavo.

(L. ž.)

Mokslo reikalai

Nud rugsėjo 1 iki 15 d. visi 
>avadinima‘i Iškabose bei ke- 

liarodžiuose 'einant tos komi
sijos pateiktuoju sąrašu, bus 
užrašyti dviem kalbom — lie
tuviškai ir vokiškai, ant bal
to fono juoda spalva. Vienkart 
bus parašyti dviem kalbom ir 
visi kiti viešose vietose para
šai: kai kad apie rūkymų, šva
rų, tvarkos palaikymų ir tt. 
Tuo bu du kraštas po truputį 
pradės atgauti savo iš seno 
pamestų tautiškų veidų.

Iš Okupuotos Lietuvos
VILNIUS.

Čižiūnai. Valkininko parap. 
Trakų apskričio Vilniaus in
spektorius pašalino iš musų 
sodžiaus mokytojų p. T-tę. Jos 
vieton atsiuntė lenkę. Žmonės 
iš naujos mokytojos parekala- 
vo, ar turi raštų “Ryto”. Kai 
toji tokio rašto negalėjo paro
dyti, čiužiniečiai jos nepriėmė 
ir liepė išvažiuoti. Ji taip ir 
padarė.

Kratos pas gudus.
“Volni Sciag” praneša, ‘kad 

pas gi.'Jus padaryta kratų: 1) 
gudų mokyklų taryboj, 2) gu
dų atstovų) klubo sekretorėja- 
te, 3) gudų klube, 4) gudų 
gimnazijoje, 5) gudų knygyne, 
6) gudų gimnazijos mokinių 
internate, 7) gurių seimo at
stovo Rak. Michalskio bute, 9) 
“Volni Sciag” redaktoriaus bu
te, 10) rašytojo Rudzevičiaus 
bute, 11) inspeiktodiiaus Kras- 
inskio bute, 12) mokytojų 
I Irinevičiaus ir Lukoševičiaus 
butuose, 13) gudų knygyno 
vedėjo bute ir kitur. Ko ieško
ta—nežinia. (L. Ž.)

Šiemet švietimo Ministerijai 
leidžiant Pasvalio Vidurinėje 
Mokykloje atsidaro V-toj i spe- 
cialinė Prekybos Pramonės pa
pildomoji klasė.

Dėstomi šie dalykai:
1) Politinė ekonomija (vi

suomenės ūkio mokslas) 3 pa
mokos savaitėj,

2) komercinė aritmetika 3 
pam. savaitėje.

3) buhalterija 6 p. s.
4) komerdinė koresponden

cija 2 p s .
5) vokiečių kalba 8 p. s.
6) anglų kalba 8 pam. sa

vaitėje.
Kitų 1924-25 mdkslo metų 

pradžioje numatoma atidary
ti ir Vl-toji specialius klasė, 
kur bus dėstoma tie patys mo
kslo dalykai su tieka pamokų ir 
be to dar koperacija ir teisių 
mokslas.

Taigi šių dviejų metų specia
liu ių papldomųjų klasių pro
grama yra plati ir giliai apima 
Prekybos ir Pramonės moks
lui, nėra žemesnė sulyginamai 
už tokių aukštųjų buhalterijos 
ktft’sų programą, o dviejų sve
timųjų kalbų kursas turįs per 
du metų 32 savaitines pamo
kas, yra lygus tų kalbų kursui 
praeinamam tik per 4 metus 
gimnazijoje, šio mokslo Už
davinys— duoti musų kraštui 
tiek jam reikalingų savų, ne 
svetimų specialistų: kopearti- 
ninkų, buhalterių, prekybinin
kų, prek. korespondentų suge
bančių be ko kita, ir komerci
nę korespondenciją vesti anglų 
bei vokiečių kalbomis. (L. Ž.)

PINIGUS LIETUVON 'NUSIUNCIAME
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynj susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

LENKŲ [KOLONIZACIJA.

Dubraklėnai, Švenčionių ap. 
—Šitas dvaras priklautse stam
biam dvarininkui Chomkiškiui, 
kuris vienų kartų viešai pa- 
eiškė nepripažįstąs lenkų val
gios musų krašte. Užtat val
ininkai tdojau dvarų atėmė ir 
>adalijo visokiems legionis- 

ams.
Tarp gavusiųjų yra majoras 

Swiechofwskis, vilniškio “Ko- 
niitet Kolwienski” veikėjo bro
lis. šitas majoras be to turi, 
didelius dvarus Kauno pusėje. 
Kas turi, tam ir duodama. Vie-

CUNARD
AR MANOT!'] ATSIIMTI GI

MINES I AMERIKĄ
2629 Lietuviai atvažiuos i čia šį 

metą
Leisk musų raštinei Kaune pagelbs

ti Jūsų giminėms išgauti pasportus 
ir vizas ir tinkamai juos prirengti į 
kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, turin
tiems Cunard linijos laivakortes. Cu
nard laivas išplaukia iš Europos kas 
kelintą dieną. Cunard laivakortės 
yra geros kelionei ant AQU1TANIA, 
BERENGARIA ir MAURETANIA, 
greičiausia jurų kelionė tarp Lietu
vos ir Amerikos.

Del smulkesnių informacijų, malo
nėkite susižinoti su musų vietiniu 
agentu arba musų raštinėje.

Cunard Line 
340 N. Dearborn 
Street

Chicago, III

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

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

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien

, nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

S m, . .......    -N*/
Garsinkitūs Naujienose

MUZIKA .... MUZIKA .... 
MUZIKA-

Muzikaliai Veikalai
Geriausių musų lietuvių kompo

zitorių yra gaunami
Aušros Knygyne

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
FZL TAS JUMS BUS f

ANT NAUDOS. (

S. L FABION AS CO,

A. ALEKSIO VEIKALAI
Meilė (solo) ..................... 40c
Ak, myliu tave (solo) .....   75c
Giesmė į šv. Kazinierą (Mišram 

chorui)   .......... -......... 50c
Bernužėli nevesk pačios (solo) 

.  50c
Meile uždegta krūtinė (solo) 

............... 65c
Skrenda, lekia musų mintys (du

etas) .............  75c
Mes grįšime ten (Mišram cho

rui) .............  75c
Visuomet širdis surakinta (solo) 

........................................ 60c
Graži či# giružė (solo) .... . 50c
Ginkim šalį Lietuvos (Mišram 

chorui) .... ....................... 50c
Pirmyn į kovą už tėvynę (Miš

ram chorui) .................$1.50
Vyčių Hymnas mišram cho

rui ..........    25c
O, pažvelgki mieloje (solo) 50c 
Keturiolika dainų (Mišram cho

rui) ........   $1.00
Trisdešimts dainų (duetų) $1.50

KUN. T. BLAŽIO VEIKALAI
Apie Tautines Lietusių } dainų 

gaidas-melodijas studija 75c
Giedojimo Mokykla.

Vadovėlis chorų derigentanis, 
vargonininkams, giedojimo 
mokytojams ir mokiniams 
..................v.................... $1.00

Muzikos Serija. ,
Pagrindiniams muzikos dės
niams išmokti vadovėlis $1.00

Musų Dainelės — Trečiąjį Dalis.
Skiriama pradėdamąjai -ir vi
durinės mokyklos chorams, 3- 
4 lygiems balsams. 1 ir 2 so
pranams bei 1 ir 2 altams 75c

Trys Liaudies Dainos.
1) Mušė mane vyras; 2) Kaip 
pas močiutę buvau; 3) Motu
lė mano, širdelė mano. Ketu
riems mišriems balsams. Liau- 

r dies motyvai................. $1.00
Putinėli Raudonasai. .

Keturiems' mišriems balsams 
.....................      75c

A. DIRVIANSKAITfiS 
VEIKALAI.

Dvylika Dainų.
Vienam balsui sopranui arba 
altui su pianu: 1) Naujasry- 
tas;.2) -Bangos; 3) Elegija; 
4) Pasaulis; 5) Vėjas; 6) Sap
nai; 7) Pavasaris ir ruduo; 8) 
Lietus; 9) Likimas; 10) Kad 
galėčiau; 11) Vėtra; 12) Var
pas  -..  ....................$3.00
L. EREMINO VEIKALAI

Lyra No. 1 ........................  75c
Turinys:

1) Liuosybė; 2) Liepa; 3) Pa
vasario daina; 4) Kelias tarp 
žvaigždžių.

(Vyrų, Moterų ir Miš
riems chorams)

Lyra No. 2........... .
Turinys

1) Atsisveikinimas su giria;
2) Palik sveika; 3) Daina; 4) 
Internacionalas.

(Vyrų, Moterų ir Miš
riems balsams) 

Lyra No. 3 ...................
Turinys:

75c

75c

1) Darbo Giesmė ;l 2) Tu*ohų 
kalnuose; 3) Uošvės'dukrelė; 

K 4) Medinčiaus išjojimas.
(Vyrų, Moterų ir Miš

riems balsams)
Dainos sutaisytos keturiems bal

sams, apdarytos.......$1.50
(Mišriems ir Vyrų, 
balsų chorams)

GRUODŽIO VEIKALAI
Mylėk (solo) ..... ....
Burtai (solo) .......  ...
Jura ir mergos (solo)  ...
E j jaunieji (Mišram chorui) 
Visur tyla (solo)...................

50c 
60c 
60c 
50c 

___ _ _ . 50c 
Čp’ Op’ (Mišram chorui) .... 50c 
Varjacijos — Lietuvių Liaudies 

Dainos pianui (solo) .... $1.00
J. T. KELPŠOS VEIKALAI

Kariagos aidai ...............   50c
Tėvynės ginėjams dainų rin
kinėlis. ‘ ;

Lakštutė............................. $1.25
Dainų rinkinėlis pradėdamą
jai mokyklai.

Nuplasnok (solo) ............   60c
Tevužėli sengalveli ir Sakė mane 

šioki (solo) ...  50c
.Liepė tėvelis (sqĮo) ........ 60c 
Lietuvos Hymnas (solo) .... 60c 
Žalioj lankelėj (solo)....... . 60c
Mano sieloj šiandien šventė (so

lo) ..............   50c
Rūpinosi motinėlė (solo) .... 75c 
Saulelė raudona (solo) ...v.... 50c 
žalioj girelėj ir koks ten lengvas 

poilsėlis (solo) ......    50c
Amatninkų daina (solo) 60c 
Improintu (solovpĮanui) .... 50c 
Ne margi sakalėliai ;..............75c
Meno daina (Mišram chorui) 

. ....... ’.....r...v......  60c
Oi berne1!! vienturtį (Duetas-So- 

pranas ir Tenoras)....... 75c
Pasaka (Solo pianas) ...........60c
Trys liaudies dainos (solo pia

nas)
Balnok tarne žirgą ir Gerkim 

broliai (Mišram chorui) 35c 
Aš toli nuleista ir Trys dzienas 

dzūkiška (Mišram Chorui) 40c 
Kad aš buvau mergelė ir Atlėkė 

sakalėlis (Mištam chorui) 35c 
/Mergvakario daina ir Ei tėveli, 

tėveli (Mišram chorui) .... 35c 
Oi tu, lakštingėle ir Vanagėlis 

tupėjo (Mišram chorui) 35c 
Aš pas tėvelį ii’ Močiute mano 

(Mišram chorui).........35c
(Eisiu į girelę ir Ui, ui, ui, Die

ve (Mišram chorui) ..  35c
Močiute miego noriu ir Ei, var
ge, varge (Mišram chorui) 
..... ....... ............................ 35c 

Asperge Me—Bažnytinė (Trims 
balsams su vargonais) .... 50c 

GaileŠčio giesmė (Trims balsams 
chorui) ............................25c

Keturi suktiniai (Piano solo) 
.♦....................................... 75c

Tautiški šokiai ..................> 50c
A. KACANAUSKO VEIKALAI
Arfos Choras (Vienam baisui su 

pianu) .......     75c
Jurgio daina ir Išaušo (solo) 

........... ........ :....................75c 
Tų mergelių dainavimas ir Ten 

(solo) ...    75c
Gerk, gerk girtuoklėli .(Solo M.ez- 

zo sopranui ar baritonui) 40c 
Geriau dieną, geriau naktį (solo) 

. ................... .:..................50c 
Už klystančius žmones (solo te

norui su pianu) ........... 75c
Lietuvos Hymnas (piano’ solo) 

.. :.... . .............................. 50c

50c

Siuntė mane motinėlė (Valsas) 
.......... ............................... 60c 

Mano gimtinė (Vienam balsui su 
pianu) ..........................  60c

Myliu tave ir Stiprybės Šaltinis 
........................................ 60e 

Viso pasaulio ir žalčių karalienė 
(solo) ...........................

Kad aš našlaitė (solo) .......
Mano rožė (solo) ...............
Tu graži (solo) ...................
Lakštingalėlė (solo) ...........
O kaip miela išgirsti (solo) 
Patekėk aušrine (solo) ...... 
Su Diev Lietuva (Mišram cho

rui) .............................. 60c
J. NAUJALIO VEIKALAI

Meilė tėvynės nemarį   75c 
(Duetas tenorui su baritonu, 
arba sopranas su altu).

Lopšinė daina. (Vienam balsui 
baritonui arba Mezzo sopranui 
.............................    50c 

Nokturnas. (Solo pianui) .. 50ę 
Dainos:..........................   50c

1) Gieda gaideliai; 2) Ant kal
no rugiai; 3) Oi žiba žiburė
lis.

(Mišram chorui — ant 
keturių balsų)

Barkrolė. (Vienam balsui su pia
nu) ......  r................. 75c

Kad širdį tau skausmai (solo) 
(vienam žemam balsui su pia

nu),........ ..................   50c
ST. NAVICKO VEIKALAI

Lietuvaitė. (Mazurka fortepija- 
Įį nui) .............................. .

VINCENTO NICKAUS 
VEIKALAI

Lietuviški šokiai: žirgelis, V. K. 
Maršas, Lelija, Valcas, Čebatė- 
lis. Aguonėlė, Mazurka, Vamz
delis, Pas D’Sspagne, Klumpa
kojis, Noriu Miego, Vengier- 
ka, Kolrietka, Vyčių Maršas, 
Khimpąkojič No, 2, Suktinis, 
Aguonėlė, Ęekeltkojis, žilvitis 
ir Rūtų; Darželis 
*°......

^Albumas Lietuviškų šokių dėl 
Orchestros šių instrumentų: 
Piano, Sniuikos ir Kometos. 
Telpa sekanti šokiai: 1) V. K. 
Maršas, 2) Varpelis valcas,,3) 
Liepelė polka, 4) Lelija vaicas, 
7) Dėdienė polka, 8) Aguonė
lė mazurka, 9) žirgelis, 10) 
Lietuvos Maršas, 11) Vamzde
lis, 12) Suktinis, 13) Klum
pakojis, 14) Noriu Miego, 15) 
Hymnas, 16) Tautiškas Hym
nas ............................... $2.50

Albumas Lietuvių Orchestrai at
skiros sąsiuvos šiems Instru
mentams: Piano, Ist Violin, 
2nd Violin, Viola, Cėllo, Bass, 
Finte, Clarnet, lst Cornet, 2nd 
Comet, Trombone, Drums. Vi
sas setas ................... $4.50
Atskiro Instrumento Sąsiuvi
nis .......................................75c

Albumas Lietuviškų šokių, Pia
no dėl Orchestros.... .  $1.25

M. PETRAUSKO VEIKALAI
Apvezdinkit. ir mane, 8-jų aktų 

operete. Dalyvauja 8 ypatos. 
Visos dainos ir orchestracija 

....../........ $1.75
Consilium facultatis, vieno akto 

operette — 8 ypatos. $1.50
Šventoji naktis, 3-jų aktų ope

rette — 8 ypatos.....  $1.50
Kanklė (penkių metų) su apda

rais .............  .'.....  $5.00
Joje yra 31 Solo, 13 Duetų, 5 
Kvartetai, 10 šokių pianui ir 
smuikai, 190 puslapių.

“Lietuviškos Dainos” — šeši su
siuvai — keturiems mišriems 
balsams, 4-riems lygiams bal
sams, ir duetams. Viso 70 dai
nų. 89 pusi.............  $1.50

Aido balsai, (chorams) .........75c
Gamta graži (keturiems lygiems 

balsams) ....................... 50c
Vestuvės. (Jaunosios arija) 60c 
Lihgo — Skyniau skynimėlį (so

lo) ....... .....................t..... 30c
Latviška daina (solo) ........ 25c 
Už šilingėlį (solo) ..........  40c
Birutės arija (solo) ........... 60c
šių nakcialy (dzūkiškai) .... 50c 
Skambančios stygos (duetas^ 

........................................ 75c

60c 
60c 
50c 
50c 
60c 
75c 
60c

75c

Dėl phi- 
...... $1.50:

Vai aš pakirščiau (solo) .... 30c 
Dovanojo (dzūkiškai) .......... 25c
Skyniau skynimėlį (solo) .... 30c 
Lihgo (latviškai — solo) .... 25c 
Girių Karalius (operettė lietu

vių ir anglų kalbose) .... $3.00
Eglė (žalčių karalienė), žalčio ir 

Gulbės duetas................ 75c

C. SOSNAUSKO VEIKALAI
Lėk sakalėli (solo) ................ 30c
Tautiška giesmė ................. 25c

P. SARPALIAUS VEIKALAI %
Vakaras (salo) ......    50c

P. STANKEVIČIAUS 
VEIKALAI

Kunigaikščio Vytauto Marsas 
(pianui) ..    50c

J. ŽILEVIČIAUS VAIKALAI 
šėriau žirgelį (solo) .............75c
Aš pas motutę ...:.................. 40c
Močiute širdele (Trio Smuiką

Bass Pianas) ................... 75c
Girtuoklio daina (solo aukštam

balsui) ................................60c
Gundė mane bernužėlis___ 75c
Nubudimo valanda ........... '60c
Jau pavasaris išaušo (Miškam

chorui) ............................... 40c
Šviesi naktis mėnesiena....... 60c
Laisvės daina........................ 40c
Gaudžia, gaudžia aukso varpas ir 
, Šviesi naktis mėnesiena 50c

ST. ŠIMKUS VEIKALAI
Jaunimo dainos (Trims, dviems, 

vienam balsui)...........$1.25
Oi kas? (solo) ...................... 75c
Era mano brangi (solo) .... 50c 
Plaukia sau laivelis (duetas) 

...... u........................  75c
Sunkų man gyventi (solo) 60c 
Lopšinė.... .............. u.............. 60c
Ne dėl tavęs aš mergelė .... 60c 
Oi greičiau, greičiau .......  $1.00
Kaip raiba paukštutė___ $1.00
Scheržo (solo pianui) ......... 60c
Įžapga (Mišram choriil) .... 60c 
Kuv bakūžė samanota (solo)

.......L..:...............  50c
Ilgu, ilgu man ant svieto ir Jau 

atėjo rudenėlis (kvartetas) 
..... .. ................................. 60c 

Aš įsivi'lkčiau čigono rūbą (du-
efas) ................................ $1.00

Vakarinė daina (solo ir chorui) 
.. ................. x.....................60c

Kareivių daina (Vyrų chorui —. 
trys balsai...................... 60c

Vai žydėk, žydėk ir Važiavau 
dieną (Mišram chorui) .... 25c 

Vienas žodis nešneka (Mišram 
chorui)............................ 45c

Nesigraudink mergužėle ir Einu 
per dvarėlį ...   30c

Sėdžiu po langeliu ir Per girelę 
jojau............ .................   30c

Motute mano; šėriau žirgelį ir 
Vai kad aš jojami......... . 30c

Aš jojau per girelę ir žaliuok rū
tele .................................. 30c

Ant tėvelio dvaro ir Tykus buvo 
vakarėlis....................... 35c

Saulutė tekėjo ....................  25c
Oželis (Chorui su pianu) .... 60c 
Pamylėjau vakar (solo) .... 75c
STANEK — LAUMENSKIE- 

NĖS VEIKALAI
Gyvenimo saulutė (solo) .... 75c 
Mazurka (Smuiką su pianu) 

•..................^................ 75c
Romansas (Viloncelė su pianu)

.. ......................................  $1.00
Suprato (Vienbalsiui su pianu) 

...... ...4..........................  60c
Atsiminimas (Smuiką ir piąnas) 

.... . ..................... :.............60c 
Man per naktį buvo liūdna (so

lo) ..................  75c
Miela širdžiai (solo) .......  50c
Vakaras (solo) .... ..............  50c
Aguonėlės (solo) .........  50c
Tarantėlė (Smuiką su pianu)

...........................   $1.50
Obelių žiedai (Vienam balsui ir 

pianui) .............................50c
Caprieccietto (Vienam pianui) 

............... i................ ........ 50c
M. GRIGONIO VEIKALAI

žaidimų Vainikas (vakarė
liams ir gegužinėms). 102 dai
nelės .................................... 80c

1 ’ -     ■ 1 - *...........................................--         ....................................................... T- —  -  ' - ... . ■ . ....... ..... ... , ...   .... .

Užsisakydami sau tinkamų muzikalių veikalų iš viršui tįlpstančio sąrašo sykiu apart dainos pažy
mėkite ir autorių. Perkantiems sykiu iš šito sąrašo muzikalių veikalų už $10.00 ar daugiau atskai
toma 25 centai nuo dolerio. Musų knygyne randasi tūkstančiai kitų knygų apart muzikalių — rei
kalaukite — Aušros Katalogo. Visais sakytais reikalais kreipkitės:

AUŠROS KNYGYNASj.l

32IO So. Halsted St., Chicag'o, III.

809 W. 351h St.,
Tel. Boulevard 9611 fc Grfi . 

PADAROM PIRKIMO JSBl PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam firūgus ir 
Parduodam Laivakaytfes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.
4

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

£or. Washington & Clark

Nairzą Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
. Advokatas

19Šo;La Šalie St. Koom 580
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicafo.
Tel. Yards 4681

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

1311 Recter Building
79 West Monro® Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez, 3203 So. Halsted S*. 

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
............ ..................I.MII, ............ III I I. I ■ ...........>

J. P. WAITČHES
LAWYER Lietuva Ad.oKutM 

Dienomis Ropm 514-516 
127 N. Dearborn St.,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užgančdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted SA
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vLy/ioe 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 88th St Chicaffo, iii.

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Juan 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl H 
pardavimo sezono, Štai yra Jūsų p»> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ar 
nuostolj.

Perskaityk atsargiai šias kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaun< 
vyrų vertės nuo $22.60, $25.00 i. 
$27.50 dabar ..............................  $18^.1
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, i.
$35.00. Dabar ..........................  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunę 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 h 
$47.60. Dabar................................$32.50
jaunimui sportiško modelio 2 kelnią 
siutai vertės nuo $22.50, $25v50 b 
$27.50. Dabar ..........................
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5£ > 
augščiau-

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

l-mos durys j rytus nuo HalsteJ 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lir f 
Šubatomis nuo 8 ryto hį *0 
Nediliomia nuo 8 ryto lig k.
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KO ^SPONDENCUOS

Socialistai nori veikti

Rakandai lengvais išmokėjimais

Telefonai i

šviežina

4631 So. Ashland Avė.

Dvigubos L. Klein stam 
pos utamike, ketverge

iet ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
JcdSliomis nuo 10 valan-

3113 South 
Halsted St.

Lietuvis
Ofiso vaL____
3259 Sa Halsted St'

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

Rakandų išpardavimas 
visą šią savaitę

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Bostono ir apielinkės so
cialistu pasitarimas

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

ina ly
dinusių balsą

Toliau jis nurodė, kad LSS. 
turėtų kaip ir suvažiavimą, į 
kurį gal atvyktų bent poras

25 E.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Nemanykite, kad mes 
visai ne. Bet

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, OL

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7170 

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL.

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 j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

DR. B. F. GARNITZ
3149 So. Morgan St. antros lubos 

Ofiso valandos: Nuo 12 iki 2, nuo 
4 iki 6 ir nuo 8 iki 9.

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną

tikslas buvo
LSS. V. Poš- 

griežtą klausi-

Telephone Yards 5884

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.

Canal 0257 ,
Naktinis Tel. Canal 2118 

DR. P. Z. Z ALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 ikj 9 Vakare 

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 1«2 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Buvo kalbėta ir apie bolše
vikus 
juos pamiršome 
mes apie juos pakalbėsime ki 
tą sykį, ž •—Bostonietis.

r niežiančių de- 1
| gančių kojų? 1

MENTHOLATUM
Greitai praša- i

liną ir at- J

Karštas pečiukas
Minkštomis angli
mis kūrenamas pe
čiukas; plieno body; 
nekeliniai zimsai ir 
storas ūmas. Geras 
šildytojas bile ko
kiam kambariui jūsų 
namuose. Specialiai 
apkainuotas

$23.75

Valgių stalas — tik
ras aržuolinis, auksi
nio užbaigimo, padidi
nantis viršus, su pla
čiais rimais, storas pe 
destalas ir masiviškos 
kojos. Kaina kurią 
reikalaujame, tai tik 
kainuoja vienos lentos 
tam stalui. Labai spe
cialiai už

$12.85

Velour parloro setas.
Pilnos mieros, ant springsų sėdynės ir užpa
kaliai, overstuffed šmotai kurie užtikrina pa
togumą kiekviename atsitikime, tinkliniu pa
matu ir liuosos paduškaitės, masiviški fremai 
su plačiomis atramomis ir augštais užpaka
liais. Pavirinkite bile 2 šmotų šių puikių se
tų. I^bai specialiai C A
apkainuoti ____ __ f «wU

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
, Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. i-----—1
vakaro, 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.

kad ‘‘Keleivis” ir “Naujienos” 
duoda gana daug žinių iš so- 
ęialistiško judėjimo ir»kad 
beveik surišti artimais ryšiais 
su L. S. D. P. Patartina sekti 
visiems “Socialdemokratą”, 

kuris ateina iš Lietuvos į 8 
dienas, ir kuriame būna daug 
naujų žinių.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE

No. 1
Specialistai visokių ligų. Viri 

budai gydymo.
Valandos:JO iki 12, 2 iki 5, 6 iki a

1510-12 N,

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—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.

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 AvC.
netoli 46th St., Chicago, III

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988.- Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

apielinkės socia- 
ryte, rugsėjo 

draugišką pasi-
kuriame, apart 
ir kitų, dalyvavo 
iš Ndw Yorko. Į 

susirinko apie 
veikles-

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8815 South Halsted St
Tel. Boulevard 1401

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

Kapok (šilkinio audeklo) mat
rosai. Tikras metinis special. 
Puikus artistiški ančvalkiai, už
lenkti kraštai, bile mieros, su
teikia tikrą CIO
pasilsi, už I ■ v
Nei paštu nei telefonu nepriima

me orderių ant šitų dalykų

Da reikia pridurti, kad tą 
patį vakarą atsibuvo adv. Ba- 
gočiaus pati k imu i vakarienė, 
kurią rengė sociailstai ir jų 
draugai. Nežili imt, kad įžan
gos buvo $1, publikos prisi
kimšo pilna svetainė ir dauge
lis dar turėjo grįžti namo nc- 
begavę tikėtų.

V. Ambrozaitis norėtų kreip
ti LSS. tik į lietuvišką visuo
menę. Jo nuomone, LSS. turė
tų palikti tokia tautinės paž- 
valgos organizacija !ir butų 
pritaikyta pagal lietuvišką sko
nį. fTokia organizacija, anot 
jo, butų interesinga, jeigu mes 
taptume tik lietuviškos rųšies 
socialistais.

Michelsonas su V. A. nuo
mone nesutinka. Jis nurodo, 
kad “mums visgi nereikėtų 
patriotais virsti, ir aš su tuo 
nesutikčia”. Gal butų gerai, 
Michelsono nuomone, (kad pa
sitraukus iš S. P., nes dabarti
nė . mokestis, nors nedidelė, 
bet visgi apsunkina narius. Jis 
mano, kad pasitraukus iš S. P. 
nariai galėtų mokėti po 25c. 
mėnesinį duoklių, ir už tas 
duokles dar galėtų gauti laik-

Tel. Lafayette ^415

DR. C. K. CERYS 
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

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

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

iMrs.A MICHNIEVICZ-VIOIKlEfk
I AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119 ĮF
Baigusi skušeri-B^^^^K 
jos kolegiją; 1
gai praktakavu- £ W 0 • J
jos ligonbučiuc T i
se. Sąžiniškai pa ' Sm&AT
tarnauja, V’SO'3X" 
kiose ligose priešO* 
gimdymą, laike® IRI
gimdymo ir poMį .V’O
gimdymo. ;

Už dyką pata-SaF A
rimas, da ir kito-» M... M
kiuose reikaluo fe
se moterims irį 
merginoms; kreipO 
kitos, o rariteBf^. f M|
pagelbą. K , J?,O|

Rekomenduojame musų karšto oro 
ir sferos vanas, taipgi elektriškus 
gydyjnus ir masažą dėl moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

VANOS
A. F. GEHL & CO., 

1550 Clybourn Avenue.
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan S t.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Abelnai manoma, kad pa
kviesti nors drg. Grigaitį iš 
Chicagos ir ką kitą ir Apkal
bėti dalykus nuodugniau. Jei 
pradėti darbą gyviau, n/ekuTie 
pataria imti drg. Bielinio pa
tarimus ir budus kaip organi
zuoti socialistų kuopas.

Apkalbant spaudą pasirodo,

Kilus klausimui kodėl “IV- 
legramas” yra dovanai siunti
nėjamas pasirodo, kad tas “Te
legramas” yra leidžiamas 
prieš “Naujienas”, kaipo kon
kurentas ir kad jis siuntinėja
mas dovanai tiems, kurie skai
to “Naujienas.”

Tautininkų klausimu atsi
liepė ir Poška. Jis nurodė, kad 
Brooklyne sandariečiai yra su
sidraugavę su komunistais ir 
daro visokių pastangų, kad iš
mušti socialistus iš veikimo. 
Sandariečių triksas esąs toks: 
pirmiau jie nori apsidirbti su 
socialistais, o paskui imsis tfž 
komunistų.

Kaįlba Jankauskais, south- 
boston ietis. Jis už interesuotas 
komunistų baime. Jis nurodo1, 
kad komunistai pradeda bijo
ti socialistų. Jeigu esą kada 
pasitaiko sutikti su komunis
tinės pažvalgos žmogum, tai 
jie jau* vengia politiškos kal
bos užvedimo. Jo nuomone, 
tą baimę iš komunistų reikia 
vyti lauk ir įkvėpti socialistiš- 
ką protavimą.

Dabar duosime balsą ir J. 
Naviackui. Jis sako, kad' klau
simas, kuris sukasi čia pat, 
reikėtų išrišti nevilkinant. Ju
dėt mes vistiek judėsime, kaip 
ir visuomet, ir kad mes palik
sime si? lietuviais. LSS. vardą 
mainyti, kaip bufvo išreikšta 
diskusijose), /NaviacikAs nepa
taria, nes komunistai vardus 
mainydami ant tiek nusimai- 
nė, kad veik nieko nebeturi. 
Naviackas nurodo, 'kad komu
nistų spėkos Bostono apielin- 
kėj esančios da silpnesnės ir 
už socialistų. South Bostono 
Darb. Partijos kuopa, arba ko
munistų kuopa, vadinkite kaip 
jums patinka, turi tik 12 na
rių. VVorcesterio kifopa turi 7 
narius, Cambridge kuopoj veik 
nieko jau nėra. Anot Naviac- 
ko, žmonės dairosi kas bus. 
Seniau tie patys žmones buvo 
pratę nueiti į įvairius lietuviš
kus parengimus, šiandie to jau 
nėra. Kodėl? — klausia Na
viackas.

CHICAGOS LIETUVIAI!
šią savaitę yra numuštos kainos ant visokių daly
kų visuose departamentuose, dėlto, kad yra atmintis 
54 metų kaip L. Klein atidarė šį didžiausj Storą ant 
South West Sidės. Prašau visus lietuvius atsilan
kyti, o a§ suteiksiu knogeriausį patarnavimą. Pa
šaukite Joną Lukošių, No. 5.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Dr. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 
Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS
866 Milvraukee Avė., netoli Ručine Avė. Telefonas Hayniarkei 3042 

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo
6 iki 9 valandai vakare.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
as ir Chirurgas 
‘ ‘ • 7 iki 8 v.

ieago. III.

žinoma, vi- 
LSS. visai 
visi prie- 
vienas iš-

Ofiso Telefonas I )f> II A RRAAD Busto Telefonas 
.Central 4104 iziv. Al. M. OIVVzlll Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kanib. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndbs: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

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

CHICAGO, ILL.

Bostono ir 
listai, nedėlios 
30 <1., turėjo 
kalbėjimą, 
bostoniečių 
ir V. Poška 
pas i k aibėj imą 
desėtkas įžymesnių 
nių socialistų. Biivo manyta 
turėti tik trumpą pasikalbeji- 

to neužteko, 
užsitęsė net

£jnė balso socialistai ii 
Cambridge ir kiti, bet kadan 
gi jų nuomonės sutinka si 
aukščiau jau minėtomis, ta 
juos praleisime.

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

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

Rezidencija, 3159 So. Uhion Avė.
Tel. Yards 1699

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistai Moterišką, Vyriškų, 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

narių iš Chicagos, su kuriais 
butų šis tas pasitarta.

Taipgi nurodyta, kad LSS. 
pasitraukus iš S. P. nebūtų 
nieko blogo, nes LSS. turi sa
vo čarterį ir gali gyvuoti. Pa- 
vieniems nariams arba ir kuo
poms, kurios matytų reikalą 
pasilikti S. P. nariais, nebūtų 
draudžiama iš LSS.

Bteje, Naviackas įrodė dar 
vieną dalyką, — tai “Sanda
ros” tautininkus. Jo nuomone, 
jeigu tik socialistai pradčtij. 
gyviau veikti , t autini nikeliai 
butų sumalti į miltus. Nors 
“Sandara” spaudina 2,600 
vo laikraščio ir stengiasi 
mušti socialistų spaudą iš 
žiu, bet tas vargiai jiems 
siseks. Jie dabar jau? daro 
šokių pasikėsinimų ant “Kelei
vio” ir “Naujienų” ir nuo jų 
reikėtų apsiginti.

Jankauskas vėl gavęs balsą 
nurodo į “Telegramą”, ku
ris esąs tikras sandariečių or
ganas ir Siuntinėjamas dova
nai.

abejoji akimis, pasiteirank
A. R. BLUMENTHAL

Optometrfst
SįSaSMte'. T«l. Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Ava 
Kampas 47-toe srat.

2-rot lubobe

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis

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

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

Tel. Pjospect 1980 
Valandos pagal sutarti

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

X^DR. HERZMAN=^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4130 

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

DŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

mą, bet, žinoma, 
Pasikalbėjimas 
apie 1 vai. laiko.

Pasikalbėjimo 
dabartinė padėtis 
ka statė neva 
mą, ką ant toliau daryti su 
LSS.: palikti kaip yra dabar, 
t. y. ant liuosos valios arba 
imtis už darbo, kad atgaivinus 
judėjimą lietuvių tarpe ir veik
ti, kad palaikius tą judėjimą? 
Nuomonių buvo, 
šokių, bet kad leisti 
užmigti buvo veik 
ši ugi. Todėl palieka 
ėjimas, — veikti.

Įvairesnių nuomonių 
sime iš žemiau 
diskusantų.

V. Poška buvo pirmasis su 
klausimu (ir prakalba. Savo 
kallnije jis nurodė blogąsias ir 
gerąsias puses, kurių dėlei rei
kia veikti ar neveikti. Jo nuo
mone, reikėtų veikti ir /butų 
gražių rezultatų; arba jei nie
ko neveikti, tai dau*g geriau 
visai pamesti, nes palikti ant 
toliau kaip dabar negalima.

S. Michelsonas mano, kad 
medegos yra ir reikia tik veik
ti. Likviduoti LSS. visai nesą 
reikalo. Jis nurodė, kad dirva, 
kurioje mes galime veikti, yra 
didelė. Anot jo, žmonės lau
kia, kad mes tik pradėtume 
veikti.

Toliau ^Keleivio” redakto
rius nurodė pavyzdžius, kurie 
duoda manyti, kad publikos 
yra daug, kuTi laukia ir prita
ria socialistams. Jis nurodo, 
kad pasikėsinimas “Sandaros” 
kelių gizelhj išardyti socialis
tų surengtą Lietuvos reika
lu mitingą visai nepavyko, 
ir kad pagaliaus socialistai pa
sirodė aiškiai, jog jie yra tri
gubai stipresni ir publika ir 
aukomis, kurios buvo renka
mos socialdemokratams Lie
tuvoje. Antras didelis pavyz
dys — tai drg. Bielinio atsi
lankymas. Pareunlii Bielinio 
misiją atėjo ir aukų davė vi
sai netikėti žmonės. Todėl Mi
chelsonas mano, kad yra ga
na didelė dirva veikti, ir jei
gu tik pradėtume veikti kaip 
seniau, pasekmių liūtų ir LSS.

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, III.

Nedalioj pagal su t art J.
12 27. Kobey St., Chicago
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Tk« Lftkaanlan Daily New« 

Fukliahed Daily, excapt Sunday ky 
Tha Lithuaniaa Mawi Pub. Co., Ine.

Kditor P. Grigaiti!
1789 South Halsted Street 

Chicago, III. 
Telephone Rposevelt 850f

Subacription Rateai 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outgide of Chicag*. 
$8.0# per year in Chicago.

8c per oopy.

Entered as Second Claaa Matter 
March 17th, 1914, at the Port Office 
cf Chicago, III., tuntas the act of 
March žnd, 18791

Naujienos eina kasdien, iiridriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telafonasi Roosevelt 8580.

Užsimokijfrno kainai
Chicagoje — paltui 

Metams------ $8.00
Pusei metų_____— -■ - - 4.00
Trims mėnesiams --------------- 2.00
Dviem mėnesiam ---------  - 1.50
Vienam mėnesiui__________ ... .75

Dhicagoje per neifatejusi 
Viena kopija ------- ■ 8c
Savaitei - 18c
Mėnesiui ------ - ----- 75c

Suvienytose .Valstijose, m Chicagoje, j 
paltui

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.

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

Francija neberemia\ 
separatistų.

Telegramos iš Paryžiaus 
praneša, kad Francijos val
džia jau neberemianti tų ele
mentų Vokietijoje, kurie no
ri padaryti Reino provinci
ją “nepriklausoma” respub
lika. Aišku kodėl neremia: 
todėl, kad pamatė, jogei se- 
patistai turi labai mažai pa
sekėjų Reinlande.

Antra priežastis, tai — re
paracijų mokėjimas. Sepa
ratistų vadams tiktai tuomet 
gal pasisektų patraukti di
desnes žmonių mases savo 
pusėn, jeigu jie galėtų pri
žadėt joms, kad Reino kraš
tui, atsimetusiam nuo Vo
kietijos, nereikės mokėti 
sunkių karo kontribucijų 
Francijai. Bet kas tuomet 
užmokės tą dalį, kuri puola 
ant tos provincijos? Vokie
tijos gabumas mokėti, žino
ma, sumažėtų, jeigu jos teri
torija butų dar labiaus ap
karpyta.

Taigi Reino provincijos 
atsiskyrimas atneštų nuos
tolį Francijai, kaipo Vokie
tijos kreditoriui. Poincarė 
turi su tuo skaitytis, nes ji
sai visą laiką kalbėjo Fran
cijos ūkininkams, kad, 
smaugdamas Vokietiją, jisai 
prispirsiąs ją užmokėti tuos 
miliardus, kuriuos nustatė 
reparacijų komisija.

Iš viso galima pastebėti, 
kad" žmonių opinija Franci- 
joje dabar pasidarė mažiaus 
palanki valdžiai, negu tuo 
laiku, kai vokiečiai dar tęsė 
pasyvų priešinimąsi Ruhro 
srityje. Vokietija jau yra 
pasidavus, bet nei vokiečių 
anglys, nei pinigai dar vis, 
neplaukia į Franciją. Ame
rikos laikraščių koręspon- 
dentai sako, kad kairiųjų 
partijų įtaka Francijoje ei
na, stipryn, ir Poincarė jau 
yra susirūpinęs, kas bus, kai 
ateis pavasaryje visuotini 
rinkimai.

Išrodo, kad Francijos mi- 
litaristai apžiojo daugiaus, 
negu pajiegia nukąst. Gal 
pasprings...

l ..............-... . "

Apžvalga
LIETUVOS KALINIŲ GRU

PES BALSAS.

savo tarpe susimušę, o jie Šo
kę mus skirti ir tuomet mes 
‘gelbėtojus’ sumušę...

“štai draugai, Lietuvos dar
bininkai, kurie yra tie‘ ‘kovo
tojai’, kurie išsijuosę siulijasi 
jums būti vadais ir dėl kurių 
iš tikrųjų provokacinių darbe
lių ne vienam iš jūsų tenka 
kentėti, o dar blogiau, kad per 
paskutiniuosius (rinkimus) į 
Seimą nemažą dalį savo balsų 
atidavėte... Ką jus, Lietuvos 
darbininkai, pasakysite apie 
‘argumentus’, kuriuos jūsų 
neprašyti vadai vartoja įtikin
ti ‘netikintiems’. Ką jus pa
sakysite apskritai apie ‘va
dus’, kurie už tam tikrą ap
mokėjimą parduoda — ne tik 
savo šalį, bet ir visus joje 
esančius taip jųjų ‘globoja
mus’ darbininkus?”
Tas faktas, kad po šituo “At

viru laišku” nėra paskelbta var
dų (nors gale sakoma, kad ‘eina 
parašai’) ir kad jisai tapo iš- 
spaudintas valdžios laikraštyje, 
meta ant jo šešėlį. Kai kas ga
li pamanyti, kad tas laiškas yra 
kieno nors sufabrikuotas. Bet 
taip lengvai mėgint su juo “ap- 
sidirbt” butų klaida.

Yra neužginčijamas dalykas, 
kad tarpe politinių kalinių, sė
dinčių Lietuvos kalėjimuose, gy
vuoja daug maž tokie'santykiai, 
kokius piešia tas “Atviras laiš
kas”. Nežiūrint to, kad jie be
veik visi tapo suimti, kaipo ko
munistai, jie senai jau yra su
skilę į priešingas, aštriai tarp 
savęs kovojančias grupes.

Daugelis jų niekuomet nėra 
buvę organizuotais komunistais, 
kiti net neturėjo jokios nuovo
kos apie komunistų partiją, ir 
jie labai nustebo, kai, patekė į 
calejimą, jie patyrė, kad jie yra 
kaltinami priklausymu komuni
stų organizacijai. Rašančiam 
šiuos žodžius teko matyt kai ku
rių kalinių laiškus, rašytus savo 
advokatams,kur jie “spavieduoja 
si”, kad jie tapę priskaityti prie' 
komunistų be jokio pamato.

Nekomunistėje kalinių grupė
je randasi ir tokių, kurie pirma 
buvo komunistai, bėt kalėjime 
atsimetė nuo jų, pahiatę, kad ža
dėtoji bolševikiškoji \revoliucija 
Lietuvoje nekįla, arbaįtiesiog — 
pasiilgę namų. \

Reikia tečialis pasakyt, kad 
visos pašalpos politiniems kali
niams, iš Amerikos ‘arba iš ki
tur, yra atiduodamos į komuni
stinės kalinių grupės rankas ir 
ši skirsto jas kaip tinkama. 
Nekomunistai kaliniai jokių pa
šalpų todėl negauna, o jau apie 
atvirus komunistų priešus tai 
nei kalbos nėrfL Juos komunis
tinė klika ne tiktai ne šelpia, bet 
da ir visokiais budais terorizuo
ja: kolioja, stumdo, gązdina at
keršijimu ir t. t. šita komunis
tinio Teroro taktika ir bus prie
žastis, iššaukusi kalbamąjį čio
nai “Atvirą ališką”.

Galima smerkti tuos žmones, 
kurie pirma kląusė komunistinių 
rėksnių, o dabar patys juos kei
kia valdžios laikraštyje, bet ar 
iš tos dvokiančios komunistinės 
pelkės pasirodė kas nors doro ir 
švaraus?

Kauno “Lietuvoje” įdėta įdo
mus politinių kalinių grupės 
“Atviras laiškas Lietuvos dar
bininkams”. Jame aštriai užsi
puolama ant bolševikiškų agita
torių, kurie nuolatos šūkauja 
minioms apie “revoliuciją”, bet 
rūpinasi tiktai savo asmenišku 
pasipelnymu. Kalėjime būdami, 
tie kaliniai turėję progos gerai 
pažinti tuos veidmainingus “dar
bininkų globėjus” ir skaitą savo 
pareigą pranešti apie juos vie
šai.

“Atviram laiške” tarp kitko 
skaitome:

“Darbininkų būties pageri
nimo idealais vedini, ne vie
nas iš musų, nesuprasdami vi
daus būties tų gaivalų, pa
kliuvome į jų eiles ir pateko
me į kalėjimą. Bet ko nenu- 
matėme ir nesupratome, ar ki
ti daf nepilnai buvo supratę 
ir pažinę tuos gaivalus laisvė
je būdami, tai čia kalėjime 
pamatėme, kad šių ‘kovotojų’ 
tikslas ne darbininkų būtį ge
rinti, o gauti tam tikrą mo
kesnį. Savaime suprantama, 
kad ‘kovotojas’ už pinigus tai 
savo rųšies avantiūristas. Bet 
niekur nebūtų buvę galima 
susekti ‘kovotojų’ revoliuci
jos darbelių, kuriems kiekvie
noj civilizuotoje šalyje yra 
kriminalių kodeksų ir kurie 
baudžiami kalėjimu, žodžiu 
sakant, pamatėme, kad musų 
šalies bolševikuojantis ir dir
bantis už gaunamas iš tam 
tikro šaltinio ‘kompensacijas’, 
gaivalas, savo didžiumoje yra 
tinginių gaivalas, nenešantts 
visuomenei, ypač darbininkų 
visuomenei, jokios naudos, 
kad to gaivalo ‘kova’ tai dau
giausia tik pasipelnymo ‘ko
va’.

“Ir štai šiandie mes sėdė- 
darni kalėjime, aiškiai pama
tėme, kad užuot atnešę darbi
ninkų klasei naudą, mes taš
kėmės surengtoj kominterno 
makalienėj, pamatėme, kad po 
komunizmo kauke slepiasi 
baisi netolerancija ir priespau
da nuomonių galvotojams, o 
dar giliau... banditizmas, šan
tažas ir net vagystės...

“Jau pusė su viršum metų, 
kaip mes atvirai į akis ‘tik
riems kovotojams’ tą teisybę 
esame pasakę ir sykiu pareiš
kę, kad mes nieko bendra su 
jais nenorime turėti, kad mu
sų sąžinė neleidžia nesenai 
varguose ir kraujuose gimu
siame valstybės kūne auklėti 
pūvančią žaizdą, kuri gali už
nuodyti visą organizmą. Su- 
prantama, ki'lo vidaus kova 
kalėjime. Kovota prieš mus 
daugiausia iš komunistinio 
krepšio purvais: ‘šnipais’, 
‘provokatoriais’ , ‘sosia'lpar- 
davimais’; paskutinėmis 
dienomis paleistos visa
me kalėjime paskalos, kad
mes iš vienos įstaigos esame 
gavę net 500 litų, kad mes 
valdžiai meilikaujame ir t. t.; 
bandyta net suprovokuoti ka
lėjimo administraciją, kad vi
sokiais budais erzinant pasta
rąją iššaukus represijų, o pa
skiau paskelbus ‘badavimą’ 
neva prieš represijas, bet iš 
tikrųjų, tai kad mums nepri- 
sidėjus 'prie panašios rūšies 
‘badavimo’ dar sykį apšaukus 
‘darbininkų klasės pardavė
jais’. Bet galų'gale, matyda
mi, kad panaši ‘revoliucijos’ 
taktika mažai kreipia kaip 
musų, taip ir administracijos 
domę, jię griebėsi griežtesnio 
to įtikinimo: rugpiučio 28 d. 
kalėjimo koridoriuose puolė 
su kumščiais ir peiliais atver
sti į tariariiąjį kelią mus ir, 
tik laimingai pasprukus vie
nam draugui ir pranešus ad
ministracijai ši pastaroji at
vyko, sustabdė ‘revoliuciją’ ir 
išgelbėjo mus nuo pogromo.
Bet ‘kovotojai’ tuo nepasiten
kino: jie iššaukė Valstybės 
Gynėją ir apskundė, kad mes mą.

Nauji darbininkų ' 
bankai. 

I

Viena geležinkelių unija — 
\the Raihvay and Steamship 
Clerks, Freight Handlers ant 
Station Employees —prane
ša, kad pradžioj spalių mėne
sio atsidarys tos unijos ban
kas Cincinnati ntieste.

Naujas bankas atidaroma 
bizniui tais pačiais pamatais, 
kaip lokomotyvų inžinierių 
bankas Clevelande arba Amal- 
gameitų banka New Yorke.

(Darbas)

Katro jųdviejų tiesa?
Vienas vyrais (būtinai spy

rėsi, kad jį į teatrą įleistų už 
pusę kainos, nes jis įteregiąs 
tik viena akim, todėl galėsiąs 
mokėti tik pusę vaidinimo.

Bilietų pardavėjas betgi rei
kalavo, kad jis mokėtų du 
syk tiek už bilietą kiek reikia, 
nes esą jam dvigubai laiko 
imsią pamatyti visą vaidini-

Lietuvos savivaldybių at- 
stovy suvažiavimas

(Rugsėjo 12 d. Baltosios Gul
bės salėj.)

Iš 68 pakviestų atstovų at- 
kelHavoi 64, po piet atvyko dar 
du, be to patariamuoju balsu 
dalyvavo keletas Seimo narių.

Suvažiavimą atidaro Vidaus 
Rteikalų Ministeris Žalkauskas 
pabrėždamas shvo prakalboj, 
kad vyriausybė nežadanti sa
vivaldybių karpyti.

Po jo V. R. M. Savivaldybių 
Departamento direktorius De
gutis po trumpos prakalbos 
kviečia . susirinkimą išrinkti 
ptcžidiumą.

Į Prezidiumą įeina J. Vilei
šis (Kaunas), Vilkaitis (Tau
ragė) ir Pajaujis (Mariampo- 
lė).

Eina pasveikinimai — nuo 
valstiečių liaudininkų frakcijos 

, (Dr. K. Grinius), nuo s. dem. 
fr. (St. Kairys), nuo mokyt. 
Profes. sąj. (Žigelis), mio žy
dų frakcijos (Garfunkelis). 
Priimamas 14 punktų suvažia
vimo statutas arba reguliavi
mas.

Dienotvarkėn įtraukta šie 
klausimai: 1) Apskrities ad
ministracijos reforma, 2) sa
vivaldybių sutvarkymo refor
ma, 3) žemės ūkio kultūros 
reikalai, 4) finansavimas, 5) 
spaudoj reikalai, 7) tarnautojų 
pensijos, 7 priverstino ndo ug
nies draudimo įstatymas, 8) 
ligoninių ir gydymo klausi
mas.

Atkeliauja Min. Pirm. E. 
Galvanauskas ir sveikina su
važiavimą irgi pabrėždamas, 
kad vyriausybė eis su savival
dybėmis, bet ne prieš jasias. 
(Pertrauka). Toliau Sav. Dle- 
part. direktorius Degutis pra
neša įstatymo sumanymą ruo
žus apie savivaldybių ir admi
nistracijos suderinimą. — Ap
skrities savivaldybės pirminin
kas ir apskrities viršininkas 
suliejama viepan apskrities 
valdytojo asmeniu. Jis yra ne 
vidaus reikalų ministerijos, bet 
Minist. Kabineto atstovas, tu
ri prie savęs savivaldybių kole 
giją iš 2 asmenų ir atskirų ži
nybų kolegiją. Apskrities val
dytojas turi būti tinkamo tar
nybinio stažo ir augštojo 
mokslo žmogus. Perstato jį 
apskrities savivaldybes taryba 
ir tvirtina ministeris pirminin
kas arba respublikos preziden
tas. , (

Bendrose diskusijose daly
vauja visa kalbėtojų eilė — 
BaliukevičUus (Alytus), (Gri
nius J. (Šiauliai), Josiukas 
(Seimo narys), (Švambarys 
(Šiauliai), kun. Vilimas (Sei
mo narys), Karvelis (tik ką 
baigęs universitetą daktaras), 
Nasvytis (Jonavos), Bildušas 
(Tauragė), Tornau (Telšių), 
BucevičiUs (Kauno apskr.), 
Lagis (Pasvalio-Biržų) r Abro
mavičius (Telšių). Neįspėja iš
sitarti tą dieną dar 7 ar 9 kal
bėtojau

Kalbos buvo dvejopos: ne 
krikščioniškos ir krikščioniš
kos. Žymi didžiuma yra re
formų savivaldybės, platinti jų 
teises apskrities'viršininko pa
reigas pavesti apskrities savi
valdybės valdybos pirminin
kui.

Krikščioniškoji dalis (3 kal
bėtoja)!) įrodinėjo, kad savi
valdybių aparatas yra perbran- 
gus, kąd vyriausybė turi tu
rėti apskrity savo komisarą, 
kad naudingiau bus pavedus 
savivaldybės valdybos pirmi
ninkavimą tam išviršaus ski
riamam komisarui.

Neapsiėjo ir be komiškų at- 
sitikiųių. — Kun. Vilimas' pri
pažįsta šį suvažiavimą nelega
liu, tur būt todėl, kad jo, Sei
mo Savivaldybių Komisijos 
mlrio, nepakvietė, ir klausia, 
kokiu įstatymu remiantis su
šauktas tas suvažiavimas. Jo
siukas įrodinėja, kad be reika
lo oratoriai prikaišioja krikš
čionių frakcijoms, buk jos yra 
nusistačiutoos (prieš savivaldy
bes. — Tornau nesikįsdamas

(II diena, rugsėjo 13 d. Balto
sios Gulbės salėje.

Eina toliau' Savivaldybių su
tvarkymo sumanymų svarsty
mas. Išsitaria: Grinius J., Nar 
viekas, Rybelis, Raustis, Baliu
kevičius ir referentai.

Matomas bendras nusistaty
mas prieš savivaldybių teisių 
siaurinimą ir prieš valdžios 
skiriamus savivaldybių tarnau
tojus.

Geriausią kalbą beriebus pa
sakęs Kauno burmistras J. Vi- 
lešis, kulris aiškiai įrodė, jog 
vyriausybė turi ir dabar pa
kankamai ,priemon(ių (savival
dybėms suvaldyti ir nėra jai 
reikalo naudotis naujai prama
nomais suvaržymais. Abrama- 
vičius įvertindamas naujas tie
kiamas prieš savivaldybes prie
mones pranašauja, kad tai tik 
pirmutinis puolimas, pirmuti
nis mušis, bet jį atrėmusios 
savivaldybės tūri laukti dar vi
sos eilios puolimų iš savo prie
šininkų. Prje to turi savival
dybės būti pasirengusios.

Renkama komisija rezoliu
cijoms tiem dviem klausimam 
nustatyti. Į komisiją išrinkti 
—1) Vileišis, 2) Milvidas, 3) 
Kvieska, 4) Spurga, 5) Bukaus
kas, 6) ’ Bildušas, 7) Navickas, 
8) . JPajaujis, 9) BaliukevičiiUs, 
10) Nasvytis, 11) Abramavi- 
čius, 12) Garfunkelis. '

Po piet referentai: Degutis, 
Tornau ir Karvelis (Starkaus 
vietoj) praneša apie savival
dybių mokesnių įstatymą, ku
rio projektas atspaudintas 
“Savivaldybės Nr, 3 ir kuris 
buvo svarstomas pirmojo ir 
jantrojo Sei/mo komisijose. 
Patsai įstatymo sumanymas 
savivaldybėms su kai kurio
mis pataisomis butų priimti
nas, bet Seimo komisijoj kri
kščioniškoji didžiuma yra išsi
tarusi už žymų pajamų suma
žinimą, ypač apskričių savival
dybėms. Jei jų nusistatymas 
Dutų Seime priimtas, tad savi
valdybėms butų didžiausio pa
vojaus, nes nebūtų pinigų, ku
riais jos galėtų savo pareigas 
pildyti. Taip referavo Seimo 
narys Tornau*.

Kodef erentds Karvelis j (la
bai aplombingas jaunikaitis) 
polemjizuodamas su Tornau 
taip užsigaliopavo, jog prie į- 
monių, turinčių, anot Tornau, 
išsilaikyti savo lėšomis, pri
skaitė ir , savivaldybių ligoni
nes. (Iš vietų paklausimas— 
kokius produktus tos įmonės 
produkuo j a ? Ar lavonus ?). 
Nieko rimto į patiektą svars
tymui sumanymą neįnešęs 
Karvelis retiruojasi.

Po jo kalba Abromavičius ir 
įtaria Karvelį nusistačius prieš 
mokesnius nuo pramonės į- 
staigų dėl to, kad . j am priklau
so Šauliuose ^traktierius. (Kri
kščionys vietose kelia triukš
mą, ypač kun. Vilimas, kai 
kas protestuoja ir iš publikos. 
Pirmininkas siūlo Karveliui 
žodį asmens klausimu posė
džio pabaigoj. Triukšmas nu
tyla). Kun. Dagilis siūlo lai
kytis regulialmino ir posėdį

atsako, kad tai negirdėtas veid
mainiavimas iš krikščionių 
oratorių kalĮbėti, buk jie nei
ną prieš savivaldybes. — Ab
romavičius klausia krikščio
nių, kodėl savivaldybės jiems 
buvo geros, kai 1919 m. reikė
jo ginti tų pačių krikščionių 
gyvastis ir turtai nuo plėšikų? 
Kodėl savivaldybės pasirodė 
negeros, kada jos po 5 metų 
mokimos perėjo jau į trečią 
klesą? Kodėl krikščionių ora
toriai nesirodo su savo argu
mentais prieš savi valdybes?

Bendras didžiumos nusista
tymas, rodos, geriausia Abro
mavičiaus formuluotas, kad 
apskrities savivaldybių valdy
bos pirmininkas pildytų ir ap
skrities viršininko pareigas, 
išskyrus milicijos ir vidaus ap
saugos dalį; kad tada toksai 
apskrities valdytojas gali būti 
augštesniosios valdžios tvirti
namas.

Posėdis baigiamas 191/2 v. 
Toliau posėdžiaujama nuo 9 
iki 13 ir nuo 15 iki 19.

tuojau baigti. Pasiūlymas at
mesta.

Dar kalba Šiaulių burmist
ras Ubeika, kuris skundžiasi, 
kad vyriausybę yra atmetusi 
visą eilę ' ančdėlių ir tuo budu 
didžiai suvaržiusi savivaldybės 
veikimą. Be to jis nurodo 
skirtumus., fkojkie atsiranda 
tarp apskričių, valsčių ir mie
štų savivaldybių reikalų. Iš
reiškia pageidavimą, kad pelno 
iš degtinės monopolio dalis ir 
savivaldybėms tektų, nes alko- 
olizmo pasekmės reikia savi
valdybėms pakelti. Namų sa
vininkai, anot Šiaulių burmis
tro, ne daug tepajėgia miestui 
duoti: uždėtą nuo namų 
vertės ir tai vos pakelia.

Karveliui asmens klausimu 
pasisakius nieko bendro netu
rint su Šiaulių traktierium ir 
Abramavičiui pasiaiškinus, jog 
jo manyta, kad tas traktierius 
tų pačių Karvelių šeimynos,— 
posėdis 21 v. baigiamas.—K.

(D. žin.)

Lietuvos laikraščių 
oadėtis.

. -------- T—
Lietuvos laikraščių padėtis 

kol-kas visai nekokia. Yra ži
noma, kad iš dabar gyvuojan
čių lietuvių laikraščių nė vie
nas nepadengia leidimo išlai
dų ir leidėjams duoda defici
to. Visi jie laikosi ne iš pre
numeratos bei skalbimų mo
kesčių, bet susispietusių prie 
redakcijų tam tikrų žmonių 
grupių pajinėmis įnašomis bei 
jų aukomis, neminint valdžios 
ofijeiozo “LietdVos,” kuri yra 
leidžiama valstybės lėšomis.

Tokia Lietuvos laikraščių 
padėtis dėlto, kad visi jie ma
žai teturi Iskaiitytojų. Dėlto 
hestebetina, kad nuo spaudos 
atgavimo 1904 metų ligi šiol 
nJcišsilaikė pradėjęs tuomet eit 
nei vienas lietuvių dienraštis 
— nors jų nekiek ir teturė
jom.

Pažymėtina kad, kaip ten
ka patirti, lalikrašičų skaity
tojų beveik nedaugėja. Jų skai
tytojai tai daugiausia inteli
gentija, savystovųs -profesio
nalai bei valdininkai ir pri
vačių įstaigų tarnautojai. Mies
tų darbininkai ir kaimiečiai, 
nors ir gerai pasiturintieji 
ūkininkai kol kas laikraščius 
Labai retas kuris teišsirašo. 
Kaimiečiai aiškinąs, kad jie 
neturį laiko skaityti, darbinin
kai — kad neturį lėšų laik
raščiams (nusįipirktf. iKiti sa
ko, kad jie nenori ir neskai
to laikraščių dėl to, kad juose 
nieko gera nerašo, ir t. p.

Reikia pažymėti, kad prie
kaištas, kad laikraščiai nieko 
gera nerašo iš dalies yra tei
singas, ries daugelis Lietuvos 
laikraščių savo turiniu ištik- 
rųjų visai neįdomus, — vieto
je naudingų žinių dažniausia 
užpildyti tuščios partinės pole
mikos straipsniais.

Kiek tenka patirti, darbi
ninkai labiau įdomaujasi ži
niomis iš pasaulinės politikos, 
apie visokius nuotikius, darbi
ninkų gyvenimą, o ypač gy- 
nančiais jų ekonominius rei
kalus straipsniais. Kaimiečiai 
irgi nori kad laikraščiai teiktų 
interesingų! žiinių apie Mišei
kius nuotikius ir gintų jų rei
kalus. Todėl redaktoriams ir 
leidėjams reikėtų pasistengti 
duoti kiek galint įdomesnių 
žinių ir interesingesnių pamo
komų straipsnių, kitaip mu
sų laikraštijai gresia bankro
tas. Du dienraščiai — v<,Kraš^ 
to Balsas” ir “Laisvė” jau su- 
bankrutijo, paliovė ėję ir jei 
dabartinė padėtis nepasikeis, 
jei nepadaugės skaitytojų, tai 
vargas laukia ir kitus Lietu
vos laikraščius.

Be to sustiprinti Lietuvos 
laikraštijos 'padėčiai butų ge- 
ra? kad musų labiau apsišvie- 
tušieji žmonės savo lėšomis 
aprašinėtų savo giminėms — 
kaimiečiams ir miestų darbi
ninkams —- laikraščius nors 
trumpam laikui, kokiam pus
mečiui ar nors trims mėne
siams. Iš savo patyrimo esu 
tikras, kad butų neblogos pa

I

sekmės. Pradėję skaityti išra
šytus jiems laikraščius ne vie
nas iš jų pamėgs skaitymą ir 
paskui patys užsisakys sau 
laikraščius, liks nuolatiniais jų 
skaitytojais.

—Lietuvos darbininkas.

Del Lietuvos šaulių ir 
renkamų jiems auky

Savo laiku Lietuvos ^Sauliai 
buvo pagarsėję kaipo Lietuvos 
gynėjai nuo bermontininkų ir 
lenkų grobikų. Kadangi jie 
veikė naudingą Lietuvos vada
vimo darbą, tai jie įsigijo di
delės užuojautos ir paramos 
ne tik Lietuvoj, bet ir Ameri
kos lietuviuose. Šauliams rem
ti buvo renkamos čia aukos ir 
beveik visi aukų jiems nesigai
lėjo. Lietuvos šauliai atsiun
tė dagi specialį savo įgaliotinį 
aukoms rinkti, tai dailininką 
Žmuidzinavičių, ir jis jau apie 
pora metų Amerikoj renka 
aukas Lietuvos Šauliams. Be 
abejo, tų aukų žmonės yra ne
mažą sumą sudėję, bet ar visi 
pinigai šauliams nuėjo sUnku 
žinoti, nes apyskaitų neteko 
pastebėti nei An^crikos lietu
vių laikraščiuose, nei Lietuvos 
Šaulių organe “Trimite.”

Kol Lietuvai reikėjo kariau
ti su visokiais rusų, vokiečių 
ir lenkų puolikais ir plėšikais, 
šauliai galėjo būti naudingi 
kaipo krašto gynėjai nuto tų 
svetimų užpuolikų. Dabar tų 
pavojų nebėra ir šauliams ne
bėra kas veikti. Bet pasirodo, 
kad jie randa kitą dirvą savo 
darbuotei. Iš krašto <gyne!jų 
nuo svetimųjų puolimo jie jau 
virsta juodųjų Lietuvos reak
cininkų įnagiu “kramolai 
malšinti.” Šian ir ten kunigų 
ir davatkų užrodomi jie daro 
užpuolimus ir kratas progre
syviųjų elementų, * neleidžia 
darbininkams susirinkimų 
laikyti, etc. žodžiu, šauliai pa
tampa lietuviškaisiais fašis
tais, ar bent Lietuvos fašiz
mo garbintojų įnagiu pažan
giajam judėjimui naikinti.,

Aky vaizdo j e to, ar Ameri
kos lietuviai, bent pažangioji 
visuomenės dalis, begali rem
ti Lietuvos šaulius, ar begali 
aukoti jiems pinigus? Man re
gis kad jokiu budu nebegali to 
daryti. — Žalpių Kunigaikštis. 
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{kirus klausimas
Kodėl lietuvių komunistai vie

noms tautoms pripaž|sta ne
priklausomybę, o kitoms ne?

Kai anuomet Chicagos lie
tuviai rengė protesto demons
tracijas prieš lenkų grobiko 
Želigovskio įsiveržimą ir už
ėmimą Vilniaus, tdi lietuvių 
bolševikai tyčiojos iš tų žmo
nių, kurie gynė Lietuvos ne
priklausomybę. O kai Airijos 
žmonės kovojo prieš Angliją 
už savo krašto nepriklausomy
bę, tai mūsiškiai bolševikai . 
airiams pilnai pritarė.

Kas gali suvokti tokį keis
tą lietuvių bolševikų nusista
tymą dėl nepriklausomybes?

Dabar komunistės Jeskcvti- 
čiutės prakalboj girdėjau, kaip 
ji smerkė Amerikos imperialis
tus už mindžiojimą Kubos ne
priklausomybės. ^i betgi ne 
žodelio nepasakė prieš Rusijos 
bolševikus; kurie su savo rau
donosios armijos durtuvais su
gniužino socialistinės Gruzijos 
respublikos nepriklausomybę. 
Juk kaip Airija buvo imperia
listinės Anglijos pavergta, taip 
Lietuva, taip Gruzija buvo 
despotinės carų Rusijos pa
vergtos.

Klausimas tat, kod^l lietu
vių bolševikai Airijos ir Kubos 
nepriklausomybę garbina; o 
Lietuvos ir Gruzijos neprik- 
aluftomybęs nepripažįsta, ty
čiojas iš jų?

Lietuvai pavyko išlaikyti sa
vo nepriklausomybė, jos padė
tis laimingesnė ne kaip Gruzi
jos, Rct lietuvių bolševikiški 
gaivalai jei tik galėtų, tai ir 
su Lietuva padarytų taip, kaip 
kad rusų bolševikai padarė su 
Gruzija. —A. J. K.



Pirmadienis, Spalis 8, 1923
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Vyriausias buožiy gelbė

jimo komitetas
“Prusų Lietuvių Balsas” pa

skelbia šitokį “Vyriausiojo 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto” atsišaukimą į “lau
kininkus” t. y. stambiuosius 
ūkininkus:

“Laukininkai!

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ieško penkių vyrų, kurie 
užpuldinėja merginas.

i

ir Bedarbystės 
Arbeitslosen- 
apdraudimą-

“Ir jus trokštate išsiliuosa- 
vimo, ir jumis išnaudoja įvai
rus parazitai. Bjauriausieji yra, 
kurie suorganizavo priversti
ną Sirgimo 
(Kranken und 
Versicherung)
šita sloga jumis gana ilgai 
kankino, ganu ilgai maitinot 
dykaduonius, kurie pasikėsino 
paskutiniame laike dar dau
giau prislėgti ir jutais išnau
doti. Kaip bitys rudeniui arti
nant ies atsivahiija nuo viso
kių tranų, taip ir jus ant am
žių išsižadėkite savo išnaudo
tojų. Išrišimui šito visiems 
laukininkams svarbiausio klau
simo yra geistina, kad iš kiek
vienos parapijos keli ištikimi 
ir įtekmiu^i ūkininkai atvyk
tų Klaipedon. subatoje 15 šio 
mėn. 10 vai. pirm pietų “Ry
to” viešbutyje; Mes pasiryžę 
jums padėti, todėl atkeliauki-

Vakar suskato policija ieš
koti penkių jaunų vyrų, kurie 
įsisodino į automobilių šešio
likos metų Rose VaUghan (16- 
12 W. Taylor St.) nuvežė ją 
į kelis kabaretus, o paskui iš
sivežė už miesto ir nederamai 
pasielgė su ja.

Suimta jau du nužiūrimu as 
meniu. Policija sako, kad prieš 
mėnesį buvę raportuota ly
ginai toks pat atsitikimas.

Lietuvių Rateliuose

Bal-

vi- 
keta

‘‘Vyriausiasis Mažosios Lie
tu vos Gelbėjimo Komitetas.” 

Tai pirmas šūvis, po kurio 
seks ugnis visa linija, nes 
po to atsišaukimo “P. L. 
sas” praneša:

“Svarbius susirinkimus 
šame Klaipėdos krašte
nulaikyti Vyriausias Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komite
tas. Šį karta 
riami ypač 
rie visokių 
mų prislėgti 
naudojimų 
laukiu iirfcai 
įgyti, laisvę, tai jie visi lankys 
Gelb. Komiteto susirinkimus 
ir parems jį jo sunkiame už
siėmime dcl laukininkų. Lau-į 
kininkai yra pamatas visos! 
valstijos. Valstijos pamatas 
turi likti sveikas. Laukininkai, Į

Komiteto <
• • t I susinu- | 

pėtny- i

P. Grigaičio prakalbos
Įvyks šiandien, 7:30 vai. vak., 

Liuosybės svetainėje.
Lietuvos gyvenimu įdomau

ja 'kiekvienas. Įdomauja to
dėl, kad jis yra artimais ry
šiais surištas su ja. Kuriam 
;m?sų nerupi sužinoti, kaip 
dabar atrodo tos samanotos 
bąkužės, kurias prieš kelis ar 
kelioliką metų apleidome? Ar 
s^yvenimas ten tebeina ta pa
čia vaga, kaip ir pirma? Ką 
žmonės mano apie savo vald
žią? Kaip ta valdžia apsieina 
su žmonėmis?

Į tuos ir desėtkus kitų klau
simų, kurie mums rupi žinoti,

Gelbėjimo
susirinkimai ski- Į 

laukininkams^ ku- į 
netikusių suvaržy- I 
tiekta visokių iš- j 
aukomis. Jeigu ' 
susipras ir norės |

visi lankykite Gelb.
susirinki m lS. Pirmas 
k imas bus Doviluose, 
čioj šio mėn. 14 dieną po pie
tų 5 vai. Reimano gaspadoje. I 
Ateikit visi”.

Tuo bildu pasirodo, Vyriau
siasis Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo Komitetas virto vy- 

riausiuoju Mažosios Lietuvos 
buožių gelbėjimo komitetu.

?faįtikėsit.

bernas 
išncty-

Mano dėdės brolio 
besiskusdamas barzdą, 
čių nusipiovė nosį. Metė brit- 
vą žemėn, ta pataikė į koją 
ir nukirto didįjį kojos pirštą. 
Jis taip išsigando, kad ant grei
tųjų nepastebėjo, kaipo nosį 

prisidėjo prie kojos, vieton 
piršto, o kojos pirštą prie no
sies. Taip jie ir prigijo. Pas
kui, kada tik jam reikdavo 
nusišnypšti nosį, turėdavo nu
siauti batą ir nusitraukti koji
nę. Vieną dieną jis taip smar
kiai nusičiaudėjo, kad batas 
nulėkė nuo kojos.

I

Gal jums reikalingi Į 
akiniai

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis „oi w**ri«list&«

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

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath į

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

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

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 
, 3689 W. Roosevelt Rd.,

Phone Crawford 8140

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:80 iki 9:80 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Are.

Residencijos Tel. Brunswick 4887 
Ofiso Tel. Brunswick 7692

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

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

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

P-

Iš “Birutės

spręsti

(Tąsa ant 6-to pusi.)

HMIGA
J. švagzdiui

• v 
1S

ROCKFORDO

Lietuvon

809 So. Main St

Rockford, III.
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Garsinkitės Naujienose

Repetici 
Konser-

rašyta
Laukiau

šiandien 
svetainę 
Prakal-

sta- 
ji

I
lįMti 'Sc

K. Savickiui
M. Jewaltienei

Kaip Lietuva atrodo da- 
— Antanėlis.

Rockford Real Eštate 
and Loan Co

širvaiitė, p-nia
A. P. Kvederas,

Rockford Real Estate 
and Loan Co,

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip .

l veikia choras. — 
jos. — Vakarai, -r- 
vatorija.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tų chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 

/pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR. M. S. RASISTĄ,
CIIIROPRACTOR 
1809 So. Loomis St.

IIIIIIIIIIIHIIIIIIIilIlIlIlilIlIlIlI^

atsakys P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius. Jis visai ne
senai lankėsi Lietuvoje. Matė 
savo akimis, kas ten dedasi, 
kaip žmonės gyvena; kalbė
josi su žymesniais veikėjais ir 
sužinojo iš jų lupų apie tai, 
kas Lietuvoje blogo, taisytina, 
ir kodėl tie blogumai įvyko ir 
kaip juos prašalinti.

Tad neužmirškite 
atvykti į Liuosybės 
(1822 Wabansia avė.)
bos įvyks 7:30 vai. vakare. Jas 
rengia LSS. VIII Rajonas drg. 
P. Grigaičiui, kuris kalbės te
ma 
bar”.

Senai jau bebuvo 
apie “Birutės” chorą, 
platesnio pranešimo apie cho
ro darbuotę, bet veltui. Tiesa, 
tilpdavo šis tas, bet tai labai 
mažai. Tad nusitariau paduo
ti žinių apie choro veikimą. Šį 
kartą tik aplamų žinių, ,o vė
liau pranešiu? smulkesnių daly- 
kų.

Atvykus | choro repeticiją 
aš net nustebau pamačius to
kį didelį būrį dainininkų. 
Bet svarbumas ne tiek kieky
bėje, ikiek kokybėje. Choras 
dainuoja labai sutartinai, har
moningai. Bet apie tai galėsite 
patys spręsti, nes, kiek girdė
jau, spalių 28 d. “Birutė” ren
gia koncertą.

Aš bent manai?, kad “Biru
tė” yra geriausias lietuvių cho-

ras visoje Amerikoje. Jam pri
klauso p-lS 
N. Gugienė, 
etc.

Lapkričio 25 d. įvyks kitas 
“Birutės” vakaras Turner 
svetainėje, 800 N. Clark St.

“Birutės” choras laiko net 
tris pamokas savaitėje: pirma
dieniais moterys, trečiadie
niais solistai (Sylvijos) ir ket
virtadieniais visas choras. O- 
peretės “Sylvijos” pastatyme 
(įalyvauja nauji artistai, kurie 
plačiajai publikai dar nėra ži
nomi. Ir p. Kvederas asko, 
kad ta operetė jai? buvo 
tomą' Chicagojė, šį kartą 
bus pastatyta geriausia.

Pagyveilisi|me, pamatykime.
Prie viso to reikia dar, pri- 

.minlti fBirultSsi” koirtservatori- 
ją. Ji apsčiai auga; mokinių 
skaičius didinami. Mokytojai 
tikrai yra atsidavę savo dar
bui. Bet apie konservatorijos 
progresą bus galima 
metų pabaigoje.

iNorintiems lavintis dailėje 
visgi butų gerai stoti konser- 
vatorijon dabar. Mokoma šių 
dalykų: piano, dainavimo, 
smuiko,/ dramos, etc.

Plačiau apie tai parašysiu ki 
tą kartą. —r žoplė.

Įspūdžiai iš Mokslo 
Draugi] paskaitos

Nors gyvendamas toli nuo 
Chicagos, ale iš Naujienų bu
vau sužinojęs apie chicagiečių 
Mokslo Draugų rengiamas pa
skaitas, ir papuolųs progai at
vykti į Chicagą, tu’rėjau lai
mės nors vienoje Mokslo Drau 
gų surengtoje paskaitoje daly
vauti. Toji proga man papuo
lė vakar, atsilankius į Ray- 
mond Institutą, kur davė pas
kaitą drg.. K. Augustinavičius 
tėmoje “Žmonijos Evoliucija 
ir Progresas”. Klaulsyito-jų. bur 
vo susirinkęs gana gražus bū
relis, nors ii4 įžangos buvo 
imama po 25 centus nuo ypa- 
tos. Aš turiu pasakyti, kad aš 
da tik pirmą tokią įdomią pa
skaitą girdėjau savo gyveni
me.

Teko patirti po paskaitos iš 
klausytojų,‘kad ir praėjusį ne- 
dėldienį pirmoji paskaita bu- 
vi?s nemažiau įdomi už šią pa
skaitą. Pirmą paskaitą skai
tęs drg. Kl. Jurgelionis temo
je “Visatines Istorijos apžval
ga”. Pirmoji paskaita buvo

DR. M. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakare, 
elefonas Canal 1912

Palengvins aklų □rjlivtą, kuri! 
esti, priežastimi gal j skaudėjimo.oovjl. gni Banaucjuuuj
svaigimo, akių aptea^mo, nervuotc- 

;L atitaisomo, skaudamą akių Laršt; 
kreivas akis, nuima ki-į''* 
so trumparegystę ir to 
renka teisingai akiniai 1 
sutikimuose egzaminavJrjur Štromas 
su elektra parodančia mcdRausi&f 
klaidas. Speciald atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 16 iki 8 v. Ned. lt $£ I p. p. 
1545 West 47th

Phone Bouievard 7589

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviui apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tt- 
vyną” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę’ kainos. 

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

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

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

-----r::-. : ..r:—t-.—

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

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

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

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų 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 paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
18743 — A. Gervila 
18750 — M. Sitnkienei 
18754 — T. Varkalienei 
18761 —■ O. Kaupienei
18764 — M. Ruželienei
18765 — T. Šepkai 
18771 — O. Šeštokiene 
51841 — A. Vaičiulienei 
51848 — P. Sabanskiui
51856 — O. Danilkienei
51857 — J. Kaulakienei 
51884 — O. Liepaitei 
51891
51895 — P. Pociui 
51902 — Ą. Šleputiene 
51908 — N. Skudžiunui
51910 — J. Kiaupas
51911 — St. Papendieck 
85358 — A. Viskantui
90152 — A. Šalkauskui
90153 — J. Karandzevičiui
90156 — J. Mažiniui
90157 — J. Maženiui
90158 — J. Užai 
195374 — J. Budriui 
95377 — R. Daratienei 
95386 — J. Juciui 
95389 — M. Budrienei 
95399 — St. Mockevičiui 
95404 — K. Gedrikiene

434 — P. Prajerui 
448 — E. Šukienei 
450 — J. Barkauskui 
457 — U. Kastanajiskienei

14253 — P. šumskiui 
18478 — L. Rainius 
18579 — A. Noreikui 
18590 — M. Erstikytei 
18593 — O. Atkačiunaitei 
18601 — A. Encerienei — Ju- 

čiukei

18612 — B. Baltušnykienei 
18617 — M. Gedgautaitė 
18619 — J. Jancevičiui 
18623 —t B. Tamošiūnas 
18655 — U. Kisielikei 
18667 — E. Mikšiutei 
18676 — V. Kundratavičiui 
18673 — J. Volerta 
18679 
18694
18695 — J. Ulienei
18698 K. Areška
18699 — A. Kveseliui 
18701 — M. Kragičei 
18707 — E. Lazauskui 
18712 — F. Leonui 
18719 — D. Lukauskiui 
18721 — J. Franckevičiui' 
18726 — A. Gabriui 
18730 — P. Petrošienei
18733 — P. Kmitui
18734 — D. Balžekienei
18735 — J. Danecevičiui
18738 — V. Kristutlenei
18739 — A. Čeledinui
18741 — A. Kaupaitė x
18742 — V- Judrašiui 
18747 — M. Jankevičienei 
18748/— J. Kriviui 
18749 — O. Beliauskaitei
18755 — E. Katarskaitei v
18756 —t K. Kulvinskiui
18757 — E. Turauskienei
18759 — St. Zaukevičius
18760 J. Rainiui 
18766 — A. Gendrienaitei 
18768 — O. šešaikaitei
18774 — P. Moliui
18775 — P. Daubarienei
18776 — A. Suipienei f
18777 — P. Laurinavičaitei

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės an
ai! ie ja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

Jfel nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akiu darbaa paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri,' gamina mirgėjimą žiūrėj? 
mo, ašarų bėgimą ir galvos sksv.- 
dėįimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava.
kampas 18 gatvės

Aht trečio augšto virš Platto »p- i 
liekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. t 
Valandos nuo 9 ryto ild 9 vakare. ! 
Septintadieniars C r. iki 12 dieno*. I 
------   —■—   — -------

GYBYUMS
$50 už $12.50

Visą šitą mjaesį, aš gydysiu visui 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantia 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar sihmumų. turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atvdą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.06. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
ninio užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti, jums gerinusį gyoymę 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Mart'ti 
837 W. Madison ^4 
Chicago, UI.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau 25 

tai — puikiausi*! 
darodymas, kad a 
5 esu pasekming*? 
ir prieinamas, , 
ne tiesa ?

EUROPIŠKAS’ gydymas 
Naudojamas

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

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega- 
ėtuinet pasikalbėti su manim. Tei

singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po b- 
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.

čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

ier-uat'l Caruos

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujiena” ofise

Trvthful to Say thc Leaat
J‘Lt TftV H'M
ĄfrfyN- 13 U r-

<S E T77 A/ G OilT



NAUJIENOS, Chicago, m Pirmadienis, Spalis 8, 1923

lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

ir įžanga visai eilei paskaitų, 
kurios tęsis visą žiemos sezo
ną kas nedėldienį, ir tos pas
kaitos taip sistematiškai su
tvarkytos, kad klausytojams 
neša didelę naudą. Klausytojai 
lankantys iš eilės visas paskai
tas jausis taip, kaip kad mo
kyklą lanką. Jie galės įsigyti 
abelnos apšvietos, kurios yra 
taip stoka pas mus lietuvius.

Ateinantį nedėldienį toje pa-

programe. Ant pat galo Uktve- 
ris sulošė monologą. Publikai 
patiko. Uždarant vakarą pir
mininkė pareiškė, kad ši drau
gija esanti šį sežoną užsibrė
žus ir daugiau ko naudingo 
veikti. Tarus ačiū susirinku
siem svečiam už prijautimą jų 
draugijai ir visiem programe 
dalyvavusiem uždarė vakarą.

Tik gaila, kad šiame vakare 
neperdaugiausia jaunimo ma
tėsi, nors suaugusių buvo su
sirinkęs gana gražus būrys. Ne 
žlinia, ką Chicagos jaunimas 
veikia, kad nesilanko į pasilin
ksminimus? —Svečias iš toli.

PASARGA

KESIGAęSlNANTIEMS
REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 

ORGANIZACIJOS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iŠ streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Mant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieŠPoji
nai ir tt. turi būt iš kalno apmoka* 
mi.

REIKIA-----
MOTERŲ ir merginų 16 me 

tų amžiaus ir vyresnių leng
vam darbui į baksų dirbtuvę.

Moderniški įrengimai, malo
nios, apystovos..

Atsišaukite:

PARDAVIMUI automobilius, 1922 
metą, 5 sėdynių, gerame padėjime. 
Atsišaukite greitai, parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo, išvažiuoju 
Lietuvą.

J. PELTZ, 
2909 W. Florenoy St. 
Tel. VanBuren 3316

i

1418 West 22-nd Str. 
RATHBORNE HAIR and

RIDGWAY CO.,

PARDAVIMUI automobilius 
Ford Kupė, 1923 metų. Mažai 
važinėtas, šis, karas yra taip 
kaip naujas, tik $367.

3020 W. 42 St., .
Lafayette 0187

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedčldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

I)r. Karalius apie gyvybės atsi- 
radymą ant žemės. Ta prelek- 
<),ja supaižindįins (klausytojus 

su tolima praeitimi ir kaip 
atsirado gyvybe.

Tolimesnėse protekcijose 
bus gvildenamos tam tikros 
mokslų šakos, kurios viena 
kitą papildo. Mums būtinai 
reikalinga susipažinti su mok
slu, ir jei aš gyvenčiau Chica
go j e, tai neapleisčiau nė vie
nos paskaitos, nors man reik
tų mokėti ir kelis dolerius 
įžangos, vietoje dabartinių 25 j 
centų.

Laiminai chicagiečia/l 
darni tokios auksinės 
šviestis,
perdaugiausiai naudojas, 
šioje paskaitoje nors buvo 
žus būrys klausytojų, ale 
galėjo toj svetainėje kur
daugiau klausytojų tilpti. Kur 
kiti buvo? Juk Chicaga, kaipo 
lietuvių kolonija, yra didžiau
si. Tad negal būt pasiteisini
mo, kad nėra užtektinai lietu
vių.

Aš nuo savęs linkiu chicagie 
čianis lietuviams naudotis pro 
ga ir lankytis į paskaitas kuo- 
skaitlingiausiai.

Jei mes pittsburghiečiai 
rėtumėm progos lankyti 
kias paskaitas, tai aš esu*
ras, kad lankytumėm skaitlin
gai. — S. Bakanas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
ibejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neli- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint i sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ZEME
VYKŲ

turė- 
progos 

Tik gaila, kad da ne 
ba 

gra 
juk 
kas

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

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St.

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.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

REIKIA bučerio į retai! mar 
ketą. Trumpos valandos, gera 
alga.

OMAHA PAGKING CO., 
Underwood Market

2318 South Halsted St.

PARDAVIMUI medinis na
mas 4 kamb. gyventi ir krau
tuvė. Arba randavosiu. Par
duosiu pigiai, atsišaukite pas 
savininką, 4354 So. Maple- 
wood galima matyti nedėlio. 
ir panedėfy.

JIEŠKAU Švogerio Franciškaus 
Matelio, pirmiau gyveno Tacoma 
Wash., o dabar nežinau kur. Taipgi 
jieškau brolio Simono Lukošaičio. Jie 
patys arba kas kitas atsišaukite.

KAZIMIERAS LUKOŠAITIS 
1639 N. Paulina St., 

Chicago, III.
— - ...... .

APSIVEDIMAI.

VYRŲH!
REIKIA vyrų prie benčiaife 

ir molderių ant grindų dėl pro 
duktivio darbo.

MASON DAVIS and CO.
7740 So. Chicago Avė

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų 
mūrinis namas, karštu vande
niu šildomas, 50 pėdų lotas, 2 
karų garadžius.

3502 Archer Avenue

“Pirmyn” Mišrus choras stato fan
tastišką operetę “Girių Karalius” 
spalių 21 d., Cicero Liuosybės svetai
nėje. — Komitetas. .

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas įvyks Mildos svet., 
Utaminke, Spalio 9tą d., 7:30 valan
dą vakare.

Meldžiami gerb. atstovų nesivėliuo- 
ti, nes randasi daug svarbių reikalų 
išsprendimui. Kviečia

— Valdyba.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 35 iki 47 metų, ale kad 
butų be vaikų. Aš esu 40 metų naš
lys, turiu 2 vaikus, 7 ir 9 metu. Aš 
turiu farmą. Katra mylit ant farmos 
gyventi, prašau atsišaukti laišku, sy
kiu prisiųskite ir paveikslą. J. Lapas, 
R. 1, Scotville, Mich.

REIKALINGA
Tuojau reikalingas patyręs buČeris: 

darbas ant visados, didelis užmokes- 
nis ir sanitariška vieta. Pastoviem! 
vyrui puiki vieta. Kuris mokate mi
nėtą amatą kreipkitės tuojau sekan
čiu adresu:

A. J. SUTKUS,
1007 — 8th St., Waukegan, III.
Telephonai: 1408M ar 497

PARDAVIMUI 3 AUpšTŲ 
Medinis namas. Pigiai. Geros 
įplTaukos. Matykite’:

JOS J. ROZHJON, 
1930 Shelby Ct. 9 vai.' iš ryto 

arba 7 vai. vakare

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla 

įsteigta Rugpiučio mėn., 1910 
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

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

Klesos dienomis ir vakarais.
1537 N. Robey St.,

netoli Milwaukee Avė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Bacevičius, 3326 So. Union Avc.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 8313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

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

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

tu- 
to- 

tik-

Lietuviu Namu Savininku ir Ameri
kos Piliečių kliubai laikys savo mėne
sinį susirinkimą pirmadienį, spalių 8 
dieną, 8 vai. vakare, J. Letukienės 
svet., 4523 S. Wood St.

Susirinkimas bus labai svarbus, tad 
visi nariai malonėkite atvykti laiku.

— Valdyba.

RUIMAS rendai vienam vai
kinui be valgio, geroj vietoj, rui
mas švariai užlaikomas.

Kreipkitės
3338 Emerald Avė. 

3čios lubos

REIKIA tuojau jauno arba 
vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti prie musų ofiso sales de
partamento. Nuolat darbas, 
gera alga ir bonus. Turi turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. Bodega Materials Co.

1520 Consumers Bldg.

PARDAVIMUI BARGENAS
11 f altų, mūrinis, 6 f altai po 4 kam

barius ir 6 faltai po 5 kambarius. Ga
ru šildomi, aržuoliniai tiimingai, la
bai gerame stovyje. Randasi ant 
kampo, netoli parko, bulvaro karų li
nijos ir elevatoriaus. Kaina $52,000, 
morgičius $26,500.

8 flatų mūrinis, 2 faltai po 5 kanr- 
barius ir 6 flatai po 4 kambarius, lo
tas 55x125, ant kampo, garu šildo
mas, aržuolo trimingai, gera trans- 
portacija. Kaina $33,500. Veikite 
greitai.

SCHETTER & BENLINE, 
6706 So. Ashland Avė.

Prospected8466.

Į' f

Seiminiškas pramogos 
vakaras

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utarninkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

Mokytojas.

šeštadienio vakare Mildos 
svetainėje Lietuvos Dukterų

ir dainavo 
broliukas

minišką vakarą. Pirmiausia 
susirinkusi publika iš pradžių 
šoko, o apie vienuoliktą valan
dą visa pifblika buvo sukvies
ta prie gražiai parėdytų stalų 
užkandžiams. Laike užkand
žių pirmininkė pristatė tris 
mažas mergaites sudainuoti 
Liet. Himną. Paskui sekė to
lesnis programas. Bumšiukai 
brolis «sif seserim. Mergaitė 
skambino gitarą 
“Debilia”, o jos
smuiku jai pritarė. Tatai susi
rinkusiai publikai labai patiko. 
Patartina šiem jaunuoliam la
vintis ir ant toliau.

Paskui buvo perstatyta jau
na mergaite dcfklamu*oti, ale aš 
jos vardo nenugirdau. Uktve- 
ris buvo perstatytas kalbėti. 
Jis priminė savo kalboje apie 
šios Draugijos pergyventas au
dras netolimoje praeityje, ir 
kad šioji Draugija yra nuken
tėjusi nuo tų audrų lygiai 
kaip ir kitos draugijos, kurios 
tik buvo paliestos. Pasak kal
bėtojo, ta audra neilgai siau
tė, bet paliko nemažai nuosto
lių.

Po Uktverio kalbos vėl 
žos mergaitės deklamavo 
dainavo, žodžiu sakant, 
inuzikalį programą
mažos mergaitės ir vaikučiai. 
Žinoma, tai yra pagirtina ir 
jų tėvams yra garbė, kad sa
vo vaikus taip gražiai mokina. 
Paskui buvo perstatytas kal
bėti Tverijonas, kuris kelis 
žodžius tarė apie moterų drau 
gijos darbutftę.

Kalbėjo taipgi 
Pittsburgho, kurio 
minėjo, 
burgha 
cagiečių 
Limą ir 
draugijai 
liau
dalyvaujančiais Šiq •

1799

ir

PARENDAVOJIMUI kambarys, 
dėl vieno ar, dviejų vaikinų, garu ap
šildomas, su elektros švięsa ir maudy
ne,. švariai užalikomas, atsiŠaukit tuo- 
jaus.

M. J.
2548 W. Thomas St.
Tel. Humbbldt 8953

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTE

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4.. Automobilių 
t rokų patarnavimas Chicago  j ir apie- 
linkej. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbiniilkni samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
2 automobilių mechanikų, 70 — 75c 

i vai. Anglių pilstytojų, 50c 55c į vai. 
PeČkurių, $130 į mėn. 8 vai. darbo. 
Vyrų pasiuntinšjimui, 60c į vai. Dar
bininkų į dirbtuves ir mašinšapius, 
50-55c į vai. Mašinistų pagelbininkų, 
60c į vai. 2 pakerių, $23 į savaitę, 44 
valnados. Restaurano porterių, $18 
iki $20 į savaitę ir valgis. Garo ri
terių, 67^c į vai.

MOTERŲ
2 moterų į kafeteriją, darbo valan

dos nuo 7:30 iki 4:30 vakare, $18 j 
savaitę, 6 darbo dienos savaitėje, "3 
Indų plovėjų, $18 iki $20 į savaitę. 
Moterų i dirbtuves 33c į vai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 So. Halsted St., 2 augštas

ma- 
ir 

visą 
išpildė

No. 1799. Lengvai pasiuvama 
nebrangi suknelė.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42 Jr. 
44 colių per krutinę. Mierai 36 rei
kia 2% y ardo 36 colių margos mate
rijos ir % yardo irgi 36 colių vienos 
spalvos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
išduotą blankutę a^ba priduoti pavyz- 
ižio numerį, pažynąėti mierą ir aiš- 
tiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

Reikia

svečias iš 
vardo ne
iš Pitts- 

apie chi- 
vei- 

moterų

NAUJIENOS Pattem Dept. *
1789 S. Halsted St. Chicago, Dl. 

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

Mieros . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Svečias 
prisiminė 
lietuvių didelį 

palinkėjo
darbuotis ir ant to- 

ir pasigerėjo jaunuoliais 
yakaro

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Reikia —
Darbininkų prie mašinų dar

bo. Darbas dienomis arba nak
timis. \ r

Gera alga.
Atsišaukite

ACME STEEL GOODS CO.
' 2840 Archėr Avė.

DIDELIS BARGENAS BRIGHTON 
PARKE

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

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS- 
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė} kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas menesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

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

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

RYTINĖS ŽVAIGŽDES PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.j 
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 ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

PARDAVIMUI <
PARDAVIMUI cigarų krautu

vė ir čeverykų valymo vieta. 
Parduosiu pigiai, is

Atsišaukite
1830 So. Halsted St

PARDAVIMUI groserne ge
roj vietoj. Storų aplinkui nėra, 
renda pigi, gyvenimui ruimai, 
2 blokai nuo Jackson parko, 
1413 E 58 St. Tel. Fairfax 2619

FOTOGRAFI’STŲ ATYDAI;
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatves, naujausios mados 
ąpereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo svarbi, Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 8210 So. Halsted St., 
No. 29.

PARDAVIMUt bučernė |ir 
grosernė arba mainysiu ant 
mažo namo ar loto. Biznis yra 
už cash, apgyventa visokių 
tautų.

3016 Norimai Avė.

Randasi tarpe, Archer Avė. ir 47 
St. 2 flatų mūrinis, 6 ir 6 kambarių 
su skiepu, elektra, vanos, landre ir 
visi įrengimai ir • apmokėti. Kaina 
$9,500, $4,000 įmokėti, kitus kaip 
rendą.

Mes turime 2O0“ftamų pardavimui 
kaipo cottagių, ‘Wutigdiow ir flatinių 
žemomis kainomis ir išmokėjimais. 
Taipgi dėl mainymo visokių namų.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI —
2 FLATŲ NAMAS
5 IR 6 KAMBARIŲ.
ATSIŠAUKITE
4102 W. CULLERTON st.

PARDAVIMUI 2 flatų, su rakan
dais sun parloras, knygoms keisai, bu
fetas, tile vana, 7x8, didelis- skiepas, 
užpakaly porčiai, vienas blokas nuo 
parko ir mokyklos, galima tuoj gy
venti ,greitam pardavimui už $11,500.

JOHN VAIS,
5336 So. Campbell Avė,

MOKYKLOS
SPECIALIAI

50 gabių merginų.
Darbas prie grobų.
Nuolat darbas. x 
Gera alga.
Puikiausi darbo kambariai ir 

pasilsio.
Atsišaukite į superitendento 

ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO. 

1020-1026 W. 36 St., 
Chicago.

PARSIDUODA labai geras 
pečius kietoms anglims kūre
namas ir pigiai. Priežastį pa
tirsite ant vietos, 10735 So. 
State St., Roseland, III.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seekr 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba 1923 metama: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag, 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu 
maviče, nut- sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fri Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą, penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III. ____________

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1928 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 11 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu- 
nas, 8959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienj. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm-. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marsbfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanai 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
būna kiekvieną antrą nedėldienj 
Zwianzek Polek svet., 1315 Nortb 
Ashland Avė. _____________

TAUTIŠKOS^DRAUGYSTBS myle-
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensingtcn Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilc 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS vaK 
dyba 1923 metams: pirm1. 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.

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

LIETUVOS MYLĖTOJI’ DRAUGY- 
STES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 8848 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
8331 So. Wallace St.; finansų rašt 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Aubum 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3838 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.____

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VA1Z 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.;/pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St; nut 
rašt. K. J. Demereckis, 3381 South 
Wallace St; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų. '

RAKANDAI
GERA PROGA JAUNAI PORAI

McDOWELL MOKYKLA 
5 So. Wabash Avė. 

Dearbom 8173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

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

Reikalaukite katalogo.

REIKIA—
MERGINOS prie namų dar

bo, gali eiti namo vakarais.
1952 Humboldt Blvd.

Albany 3245

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios mados rakandus ir gražų dvigubų 
spnngsų gramafoną su rekordais už 
gerą pasiūlytą kainą. Viskas nauja. 
Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu
sę pinigų. Parduosiu dalimis. Atei
kite greitai ir pažiūrėkite šio bargeno.

1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai 
(furpiture), kam reikalinga ir tuose 
pačiuose ruimuose galima gyventi. 
Daiktai visi geri. Nupirksit pigiai. 
Priežastis pardavimo labai svarbi.

8430 Emerald Avė.
2 lubos užpakalis.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiij, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams 'nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai. vak.V ........   /

LLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 8339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3837 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J.' Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubr 

•susirinkimai laikomi kiekvieno me 
neslo pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuc 
18 iki 85 metų.

A. J. Lazauskas.

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

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR P A ŠEL
FO S KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 J3o. 
Halsted St.; kont. rašt. St Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas m-6- 
nesj pirmą šeštadienjo vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.; pirm. K. Lengvi
nas, 3556 So. Lowe Avė.; padėjėjai 
J. Kazlauskas, 920 W. 54th St.: 
nut. rašt. V. Pakeltis, 3546 S. Union 
Avė.; turto rašt. M. Ceplinskas 
3601 So. Union Avė.; kasierius S 
Balsis, 3543 So. Morgan St.; kontr. 
rašt. T. Petrauskas; kasos globėjai 
A. Rimkus ir D. Matuzas; durų sar
gas F. Stulgaitis.
Susirinkimai laikomi pirmą sekma

dienį kiekvieno menesio 1 vai. po pietų 
Bažnytinėj svet., 35th ir S. Union Av.

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1928 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.


