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Kaina 3c

Berlino ultimatu
mas Saksonijai

Riaušes Ruhr krašte 
plečiasi

Reikalauja Saksonijos vai 
džios pasitraukimo

Prancūzai netiki į kontribuci
jos konferencijos pasisekimo

Bėdinas reikalauja Sakso
nijos valdžios pasitrau

kimo.
Padavė Saksonijai ultimatumą.

Iš Bavarijos gi mandagiai 
reikalaujama sugrąžinti Vo
kietijai reichsvvehrą. Sakso
nija ultimatumą atmesianti.

BERLINAS, spalių 28. — 
Kancleris Stresemannas pradėjo 
kovą, kad atsteigus jo valdžios 
autoritetą visoje Vokietijoje.

Jis pirmiausia pasiuntė grie- 
žčiausį ultimatumą Saksonijos 
socialistų ir komunistų valdžią 
tuojaus pasitrauktų iš vietos.

Kitą ultimatumą jis pasiun
tė Bavarijai, kuriame reikalau
jama, kad Bavarijos diktato
rius Kahr tuojaus sugrąžintų 
Vokietijai Bavarijos pasivogtą
jį Vokietijos reicshwehrą ir su
grąžintų tą reichswehrą (ka
riuomenę) Berlino jurisdikcijom 
Taipjau reikalaujama, kad Ba
varijos militarinis gubernato-

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikąi tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

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

Kuponai Nebeišmokami
Kadangi Lietuvos valdžia nebeprisiuntė daugiau 
pinigų Lietuvos laisvės bonų kuponams apmo
kėti, tai kuponų apmokėjimas yra laikinai su
stabdytas. Kada tik Lietuvos valdžia vėl prisius 
pinigų, bonų kuponai ir vėl bus apmokami Nau
jienų ofise.

uus gen. Lossovv, kurį Bėdi
nas pašalino iš vietos, bet kurį 
Bavarija pasilaikė, tikrai butų 
pašalintas. Tečiaus Streseman- 
ao nota Bavarijai yra parasy 
ta D.bid mandagia kalba, ne 
taip kaip ultimatumas Saksoni
jai.

Spėjama, kad Stresemannas 
pasiųs ultimatumą panašų į Sa
ksonijos ultimatumą, ir Turin- 
gijai.

Šitokie Stresemanno žygiai 
dar labiau atitolina socialistus 
kabineto narius nuo dešiniųjų 
partijų ir duoda socialistams 
dar vieną priežastį pasitrauki
mui iš kabineto ir sudarymui 
siūlomo bloko su komunistais. 
Socialistai tečiaus vis dar abejo
ja apie pasitraukimą iš valdžios, 
kadangi jie žino, kad dabarti
niam kabinetui puolus reichsta
gas liktų paleistas ir liktų įves
ta militarinė diktatūra. O vie
ni socialistai nėra užtektinai 
stiprus, kad galėjus kovoti su 
diktatūra, kuri užpakaly savęs 
turėtų ginkluotą reicswehrą.

Neužilgo po pasiuntimo ulti
matumo Saksonijai, nedidelia
me Saksonijos mieste Freiburg, 
palei čecho Slovakijos rubežių, 
įvyko susirėmimas tarp komu
nistų ir reichswehro, kada po
licijos viršininkas pasišaukė 
reichsvvehrą maisto riaušes 
malšinti, nes riaušininkai buvo 
apipuolę yieną vežimą su mais
tu. Susirėmime 12 civilinių 
žmonių ir 1 reichsvvehro karei
vis liko užmušti -ir 200 žmonių 
sužeista.

Sužinota, kad Saksonija vei
kiausia atmes kanclerio Strese 
manno ultimatumą. Premjeras 
Zeigner sugrįžo į Dresdeną pe 
reitą naktį, 11 vai. ir tuojaus 
pasišaukė tiek kabineto narių, 
kiek galima buvo tuo laiku su
gauti. Konferencija tęsėsi iki 
1 vai. nakties ir joje liko nutar
ta Berlino ultimatumą atmes
ti. šįryt 10 vai. turėjo susirin-
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Francuzai netiki į konfe-kti visi kabineto nariai ir So
cialistų ir Komunistų partijų 
vadovai, kad oficialiniai patvir
tinus dalies kabineto nutarimą.

Tvirtinama, kad ultimatu- 
mas Saksonijai yra pasekmė 
nesenai visoje Vokietijoje bu- 
vusių komunistų riaušių, ypač 
Hamburge. Delei šito Berlino 
diktatoriai ir nori griebtis ašt
riausių priemonių prieš komu
nistus. Ir savo ultimatume 
Saksonijai kancleris Stresema
nnas praktiškai reikalauja, kad 
socialistai pasitrauktų nuo ko
munistų ir sudarytų koaliciją 
su kuria nors buržuazine parti
ja, arba visai pasitrauktų iš 
valdžios, kad naują Saksonijos 
kabinetą sudarytų vieni konser- 
vatyvai.

Kancleris Stresemannas sa
vo ultimatume sako, kad jei 
Saksonija jo reikalavimų neiš- 
pildys iki šiandie vakarui, tai 
bus paskirtas specialinis impe
rijos komisaras perimti civilinę 
valdžią Saksonijoje ir jis Sak
soniją valdys iki nebus ten at- 
steigta konstitucinė padėtis.

Komunistai į tai atsakyda
mi sako, kad Saksonijos, Tu- 
ringijos ir Brunswick darbi
ninkų valdžios sr/darys centrą 
raudonosios Vokietijos, iš ku
rio išaugs randuoji valdžia vi
sai Vokietijai.

Riaušės Ruhr distrikfe ple
čiasi.

Daug žmonių užmušta maisto 
riaušėse. Padėtis kasdie blo
gėja užsidarinėjant dirbtu
vėms.

DUSSELDORF; spalių 28. — 
Badas ir bedarbė pagimdė Ruhr 
krašte ir Pareiny bado sukili
mą. Riaušės ir sumišimai kas
die didėja.

Francuzų tankai ir šarvuoti 
automobiliai su kulkasvaidžiais 
dar suvaldė minias keliuose 
miestuose, bet greitai ateis lai
kas, kad kulkasvąidžiai nebeįs
tengs suvaldyti minių ir francu- 
zams prisieis minias skinti kul- 
kasvaidžių ugnimi.

Jau ir vakarykščiose riaušėse, 
nežiūrint okupantų kulkasvai- 
džių, buvo daug susirėmimų, 
kuriuose daug žmonių liko už
mušta ir sužeista.

Laikinai paleistas iš kalėji
mo Kruppas sustabdė riaušes 
prie savo dirbtuvės tik' sutik
damas išmokėti algas darbinin
kams už keturias savaites. 
Riaušės tęsėsi 24 valandas ir 
visą laiką jo dirbtuvės buvo 
apgultos minių, o jų viršinin
kai uždaryti raštinėse. Vokie
čių policija riaušių negalėjo su
stabdyti, o francuzai visai ne- 
simaišė, nors jų šarvuoti auto
mobiliai važinėjo dirbtuvių 
apielinkėje. Riaušės kįlo Krup- 
po dirbtuvėss, kur dirba 43,- 
000 dirbtuvių darbininkų ir 9,- 
000 raštinių darbininkų, paskel
bus, kad jos turi užsidaryti de
lei nuolatos didėjančių nuosto
lių. Kruppas, veda nuolatines 
derybas su franeuzais, bet pa
sekmių jos dar nedavė.

Visos Hugo Stinnes ir Fritz 
Thyssen dirbtuvės ir kasyklos, 
kurios vakar dar dirbo, jau už
sidarė dar po vienam pasitari
mui tarp fabrikantų.

Francuzai aiškiai numato, 
kad bus dar daugiau riaušių ir 
todėl Essene jie visose strate
ginėse vietose pastatė kulka- 
svaidžius ir šarvuotus automo
bilius. Bet tas pats yra visuo
se okupuotojo krašto miestuo
se.

Francuzai Dusseldorfe ati
traukė savo sargybą nuo mies
to salės, policiją nuginklavo ir 
paliko jai tik kardus ir dar už
draudė policijai priešintis sepa
ratistams, kurie jau stovi Dus- 
seldorfo stoty.

rencijosjiasisekima
O tai dėlto, kad kontribucijos 

konferencija nesvarstys 
skolų klausimo.
PARYŽIUS, spalių 28. —Pa

sak augštų Francijos valdiniu 
kų, projektuojamoji kontribu
cijos konferencija nebus sėk
minga.

Nors esą Atnerikos-Anglijos 
pienas išnaujo apsvarstyti vi
są Vokietijos (kontribucijos 
klausimą ir liko parimtas, bet 
Francija taip suvaržė siūlo
mojo ekspertų komiteto vei
kimą, kad tas komitetas nie
ko negalės nuveikti. O ir vals
tybes sekretorius Hughes pats 
padavė, franeuzams progą išar
dyti konferenciją, pastatyda
mas tą sąlygą,, kad konferenci
ja negali svarstyti talkininkų 
karo skolų Amerikai klausi
mą. Remdamies tuo, francuzai 
tvirtina, kad j konferencija ta
da negali svarstyti ir kitų ka
ro skolų. Kadangi iPoincare ir 
Baldhvinas pripažįsta, kad sko
lų klausimas yra ankštai suri
štas si? kontribucijos klausimu 
ir kadangi nė Francija, ne 
Anglija negali nustatyti mini
mam kontribucijos sumos kol 
jos nežino kiek joms pačioms 
reikės skolų mokėti, tai ta A- 
merikos sąlyga gali suardyti 
konferenciją.

Anglija nusileidžia 
Amerikai

Sutinka leisti kratyti laivus ir 
jieškoti degtinės už 12 mylių 
nuo krašto.
LONDONAS, saplių 26. — 

Anglijos valdžia priėmė princi
pe Amerikos valdžios pasiūly
mą, kad butų leista Amerikos 
vandenyse kratyti laivus ir jie
škoti kontrobandinės degtinės 
už 12 mylių nuo Amerikos pak
raščių. (Dabar teritorialinė 
vandens zona užsibaigia už 3 
mylių nuo kranto ir už tos lini
jos Amerikos valdžios laivai ne
gali kratyti kitų laivų).

Imperijos konferencijos eks
pertų komitetas, kuris svarstė 
tą klausimą su užsienio reikalų 
ministeriu Curzonu, patiekė pie
ną, kuris, manoma, bent svar
biausiuose dalykuose atitinka 
Amerikos reikalavimams. Seka
mą savaitę tas pienas bus pa
duotas pilnai konferencijai, ku
ri, manoma, jį priims.

CHICAGO. •— Chicagiečiai 
nukentlčjilsiems laike žemės 
drebėjimo japonalmfe susopti 
sudėjo $696,062.22. Išlaidų gi 
padaryta virš $1,200. Tokiu bil
du chicagiečiai toli perviršijjo 
jiems paskirtą puses iniliono
dolerių kvotą. Lloyd George pasmerkia.

EXTRA
“Kaip Lietuva atrodo dabar“

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

Prakalbos bus 7:30 vai. vak.

Antradienyj, Spalio 30,
S. Krenčiaus svetainėj, (buvusioj Elijošiaus)

180748^9 — 46th St.
Kviečia KOMITETAS.

Trockis vėl pranašauja re
voliucijas

Bolševikiškai revoliucija Vokie
tijoje busianti už kelių dienų.

RYGA, spalių 28.—Nė Fran
cija, nė Anglija negalėsiančios 
pasiųsti užtektinai kareivių, 
kad sutriuškinus Vokietijos re
voliuciją. Taip tvirtino Rusijos 
karo ministeris Trockis viena
me susirinkimų Maskvoje. Jis 
veda dabar didelę kampaniją ir 
laiko pustuzinį prakalbų į die
nų vis pranašaudamas revoliu
ciją Vokietijoje. Jis tvirtina,kad 
Vokietijos proletariatas yra 
didžiumoje ir kad todėl revoliu
cija ten kilsianti už kelių dienų. 
Esą vidurinės klesos, kuri prie
šintųsi proletariatui, Vokietijo
je nesą, nes jos turtą pasiėmę 
kapitalistai, o patys kapitalis
tai kįlus revoliucijai išdums 
užsienin. A

Trockis tvirtina, kad karo 
nebusią, nes Lenkija nenorė
sianti atsidurti spąstuose taip 
Vokietijos ir Rusijos proletaria
to armijų. Ir visas savo prakal
bas Trockis užbaigia šauksmu:

“Te gyvuoja Vokietijos re
voliucija ir Europos taika“..

Svarba tų prakalbų yra ta
me, kad josi rodo, jog Rusija 
mano pasiųsti kareivių Vokie
tijon, jei kitos šalys bandys 
kliudyti Vokietijos komunis
tams.

Munšaineriai nušovė poli; 
cistą, kitą sužeidė.

CHICAGO. — šeštadieny 
trįs policistai užpuolė nedidelę 
grosernę prie 914 W. Polk St., 
kurioj buvo pardavinėjamas 
munšainas. Grosemės savinin
kas Joe Monato pasipriešino ir 
jo sūnūs, taipjau Joe, 17 m. 
amžiaus, nušovė seržantą Lau- 
rence Harnett ir sunkiai sužei
dė seržantą Stephen J. Barry. 
žmogžudys ir jo tėvas pabėgo 
ir policija jų stropiai ( j ieško. 
Namuose rasta nemažai mun- 
šairio.

Montano nesenai buvo sugau
tas munšainą pardavinėjant ir 
dabar dar buvo po kaucija. Jo 
sūnūs gi dvi savaiti atgal buvo 
teistas, bet liko išteisintas už 
žmogžudystę.

WASHINGTON, spalių 25.— 
Buvęs Anglijos premieras 
Lloyd George šiandie apsilan
kė pas prezidentą Cooidge. 
Matėsi jis taipjau su valstybės 
sekretorių Hughes ir kitais mi- 
nisteriais.. Lloyd George taip
jau apsilankė ir pas buvusį pre
zidentą Woodroįw Wilson, su 
kuriuo jis kartu rašė garsią
ją, bet visų pasmerktą Versa- 
lės sutartį, kurią dabar ir pats

Steinmetz nepaliko 
jokio turto.

Didysis mokslininkas ir sociali
stas niekad nedirbo už pini
gus ir algos neėmė.

SCENECTADY, N. Y., spalių 
28. — Dr. Charles P. Steinmetz, 
didžiausias pasauly elektros in
žinierius ir matematikas, kuris 
pasimirė užvakar ryte, nepali
ko jokio turto. Jo knygos ir 
rankraščiai, senas dar 1912 m. 
padarytas elektrikinis automo
bilius ir $1,500 apdraudos, ku
ri yra išduodama visiems se
nesniems General Electric Co. 
darbininkams, kiek žinoma, su
daro visą to didelio mokslinin
ko ir socialisto turtą.

Steinmetz, kuris savo labo
ratorijoje galėdavo padaryti 
tikrą žaibą, galėjo susikrauti 
milionus dolerių turto, bet jis 
niekad už pinigus nedirbo ir 
niekad algos neimdavo. Kada 
jis pradėjęs dirbti keli desėtkai 
metų atgal General Electric 
kompanijai, jis pasakęs:

“Aš nenoriu dirbti už pini
gus. Leiskite man pasiimti pi
nigų kiek aš noriu ir jeigu aš 
kada perdaug paimčiau, tai pa
sakykite man. Jeigu aš mąsty
siu apie pinigus, tai aš nedirb
siu taip gerai. Pabudavokite 
man namą, jeigu norite ir la
boratoriją. Tai yra viskas ko 
aš noriu.”

Jo kūnas bus pašarvotas na
muose, kurį jam parūpino 
kompanija. Vėliavos mieste bus 
nuleistos iki pusės stiebo ir 
viešieji triobėsiai bus padengti 
gedulių juodais ir purpuro kas
pinais. Laidovusės bus ryto po 
piet.

TURKIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

ANGORA, spalių 28. — De
lei visuotino nepasitenkinimo 
šįryt rezignavo Turkijos kabi
netas. Rezignaciją labiausia 
iššaukė užpuolimas ant Turki
jos ambasados Erivane, Armė
nijoj.

LAHORE, Indijoj, sp. 25. 
— Penki policistai ir ipaskil- 
bęs sielių (fanatikų vadovas 
Dhanna Singh liko užmušti 
bombos. Policijai bandant 
Singh areštuoti sprogo bom
bą, kurią jis turėjo su savim, 
užmušdama ir jį patį.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 255

Ex-kaizeris nerimsta
DOORN, Holandijoj, spalių 

28. ----- Ex-kaizoi-is Wilhelm ir
jos sūnūs ex-kronprincas Frie- 

drich, lydimi dar dviejų žmo
nių, vakar vakare skubiai iš
važiavo automobiliu linkui Arn- 
helm, prie Vokietijos rubežiaus 
ir sugrįžo tik 2 valandą naktį. 
Gal žiurėjo kaip jie galėtų pa
reiti Vokietijos rubežių, kada 
tam pasitaikys proga.

7 užmušti Meksijoje
MEXICO CITY, spalių 28. — 

Iš Telolapan pranešama, kad 
kad federaliniai kareiviai šovė į 
minią ties valstijos legislaturos 
triobėsiais, 5 žmonės užmušti ir 
25 sužeisti. Du sužeistųjų mirė 
vėliau.

KELLOGG PASKIRTAS AM
BASADORIUM.

Darbiečių sumuštas senatorius 
gauna darbą Londone.

WASHINGTON, spalių 26.— 
Buvęs senatorius Frank B. 
Kellogg tapo paskirtas Jungt. 
Valstijų ambasadorių Anglijo
joje. Jis paskirimą priėmė ir 
lapkričio 10 d. išvažiuos į Lon
doną. Jis užims vietą George 
Harvey, kuris nesenai rezigna
vo.

Kellog yra 66 metų amžiaus. 
Senate jis išbuvo vieną terminą, 
bet 1922 m. jį sumušė farmer- 
labor partijos kandidatas Hen- 
rik Shipstead, gavęs už jį 8,000 
balsų daugiau. Būdamas senate 
Kellog priklausė prie pačių 
švelniųjų Versalės sutarties 
priešininkų.

MANILA, sp. 24. — Žymes
nieji atstovai pareiškė, kad jie 
nepaliaus kovoję iki nebus at
gauta Filipinų nepriklausomy
bė ir nebus atšauktas ameri
kietis general - gubernatorius 
gen. Wood, o jo vieton pasta
tytas filipinietis.

ŠIANDIE—giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:17 valandą, lei
džiasi 4:51 valandą; mėnuo te
ka 7:41 valandą vakare.
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Kas Dedas Lietuvoj
* — —

Galvanausku? ir švietimo mi- 
nisteris Dr. Bistras. Be to tar
pe svečių pažymėjome Lietuvos 
įgaliotinį Klaipėdos Kraštui p. 
Budrį, krašto prezidentų p.

KAUNAS
Nepavykus vagystė.

Stulų g-vėj Šančiuose įvyko 
vagystė. Vagys, 12 vai. dienų, 
nesant šeimininkams namie, 
tik vienai senutei, įsigrove jai 
nematant į miegamąjį kamba
rį, ieškojo ir grobė auksinius 
daiktus ir pinigus. Senutė, tuo 
metu išėjo kambarį užakyda
ma. Kai ji sugrįžo ir pajuto 
ne. viena esanti — ėjo žiūrėti; 
vienas vagių pripuolęs apklo
tu susuko jai galvų, duodamas 
progos pirmajam pabėgti. Pats 
pametęs senutę taip pilt spruko 
bėgti. Senutė, vydamos, šau
kė sulaikyti vagį; vagis bėgda
mas taip pat šaukė “laikyti va
gį'’. bet prieš eidamas karei
vis, nieko daugiau bėgant ne
matydamas, vagį sulaikė ir su 
žmonių pagalba nugabeno mi
licijom; antras vagis taip pat 
suimtas. (L-va).

SMERKIA IŠKABŲ 
MOZOTOJUS.

Šiauliai. (L. Žin.). — Šiaulių 
Miesto Taryba, apsvarsčiusi 
rugsėjo 21 d. pranešimą apie 
įvykusį š. m. rugsėjo 13-11 d. 
mažumų kalbomis rašytųjų iš
kabu ištepimą ir turėdama 
omenyje, kad:

1) tas smerktinas darbas at
liktas buvo tam tikros organi
zuotos grupės,

2) joje yra dalyvavę apsi
ginklavę ir savo nešvarų užda
vinį atlikę ne slaptai, bet aky- 
vaizdoje savininkų panaktinių, 
taipgi milicijos ir kariuomenės 
patrulių, kurie eina naktimis 
sargybą,

3) dėl to nekultūringo pasiel
gimo daugeliui piliečių padary
ta nuostolių, pati gi išbiaurin- 
tojo miesto išvaizda daro visuo-

go namai ir jis pats su* žmo
na. Jie buvo plėšikų užmušti 
ir turtas išvežtas. Plėšikai su
imti. Iš pašalinių pasakojimų 
pasirodė štai kas: užmušėjas 
nesenai apsivedęs su vieno ne
turtingo žmogaus dukteria; iš 
karto džiaugėsi savo laime. 
Bet pats turėdamas venerinę 
ligų užkrėtė ir žmonų. Žmona 
pradėjo sirginėti, o jis —galo 
ieškoti. Buvo kelis kartus 
areštuotas už peštynes ir už vė
lų vaikščiojimų ir 1.1. Bet kai 
žmona buvo nugabenta ligoni
nėn ir daktaras pasakė, kad 
ji negalinti su juo gyventi, jis 
visai iš proto išėjęs ir ieškojęs 
savo nelaimingam gyveninuri 
galo, kurį ir priėjęs. Jis suim
tas kaip galvažudys.
MAŽĖJA NORAS “IŠEITI Į 

KUNIGUS.

Lietuvos laikraščių žiniomis, 
šiemet į žemaičių Seminarijų, 
Kaune, beįstojo dvidešimts jau
nikaičių klierikais.

Matyt, laikų dvasios, progre
so žymė. Lietuvos jaunimą ne
bevilioja kunigystė.

Klaipėda
Klaipėdos Muzikos) Mokyklos 

atidarymas.

Klaipėda. (L. P. Bals.) — 
Kaipėdos Muzikos Mokyklos iš
kilmingas atidarymas buvo 
šventadienį rugsėjo 30 dieną, 
prasidedant pusdvylikta valan
da. Prisirinko pilna Mokytojų 
Seminaro Aida ar Muzikos Sa
lė kviestųjų į tą iškilmę sve
čių — ponių ir ponų, lietuvių 
ir vokiečių. Čia pribuvo, ga
lima sakyti, beveik visi žymes
nieji klaipėdiškiai. Iš Lietu
vos į tą iškilmę buvo atsilankę

menei 
skaudi]

nemalonų 
įspūdi,

ir moraliai

1) tokie neatsakomingųjų as
menų ir tam tikros srovės gru
pių žygiai, turi politinio pobū
džio ii-, kaii)o tokie, netik kelia 
tautinį antagonizmą ir neapy
kantą, užkirsdami kelią ra
miam tautų sugyvenimui, bet 
daro taipgi neigiamos takos į 
valstybės tarptautinius santy
kius, mažindami įsitikėjimą į 
musu valstybės teisėtumą ir 
tvarką, ir tuo pačiu pakerta jos 
kreditą, be kurio nėra galimas 
krašto ūkio plėtojimasis, — 
griežtai smerkia šį nelemtąjį 
pasalkandžių politikų darbą rei
kalaudama, kad bešaliai ir ener
gingai butų atliktas dėl jo tar
dymas, patys gi kaltininkai ir 
jų bendrininkai butų patraukti 
tieson ir smarkiai nubausti, kai
po tvarkos, piliečių ramumo ir 
santaikos ardytojai ir svetimo 
turto žalotojai.

KUNIGAI, PASTORIAI IR 
RABINAI—VLSI ALKSTA PLA

KIMO VAIKŲ.

Mintaujoj (Latviuose) iš lie- 
tuvių.Jenkų mokyklos buvo 
pašalinta mokytoja už mušimų 
mokinių. Del to tapo paimta 
nagam “Rygos Balsas” Nr. 37 
išdėsto tos mokyklos vedėjos 
Paliulionytės bylą, kad Paliu- 
lionytė vartojanti mokiniams 
kimo bausmes. Valdžios tar
dymas tai patvirtino ir vedėja 
ministerio įsakymu atstatyta 

nuo vietos. Byla bu*vo negri- 
nėjama mokyklų valdybos po
sėdy, kur kum kleb. Jasėnas 
įrodinėjo, kad Paliulionytė mo
kyklą vedusi pavyzdingai, kad 
kūno bausmė esanti reikalinga 
ir kad patys tėvai to pageidau
ja. Su kum Jasėnu sutinka ir 
pastoriui ir rabinas. Bet val
džios atstovai laikėsi kitos nuo
monės ir toj mokykloj panelės 
vietoj pastatytas vyriškis.

VENERINES LIGOS AUKOS.

Panemunė. (L-va) Rokų kai
me iš 29 į 30-1V naktį įvyko 
gaisras. Sudegė plytnyčios sar-

Gailių ir daug kitų žymiausių 
viso krašto ypatų. Iškilmė 
prasidėjo su prakalbomis, ku
rios truko vienų valandų. Kal
bėjo ponai Stikliorius, kaipo 
Muzikos Mokyklos kuratorius 
pirmininkas ,toliau ponai kny
gininkas Krips, Dr. Gaigalaitis 
(kaipo Krašto iDrektorijos at
stovas) ), Muzikos Mokyklos 
vedėjai p. p. Šimkus ir Johovv, 
Lietuvos valdžios vardu kalbė
jo švietimo minitseris p. Dr. 
Bistras, kurio kalbų vokiškai 
išvertė p. Stikliorius. Paga
liau, kaipo Miesto atstovas ėmė 
žodį vyresnysis Klaipėdos bur
mistras Dr. Grabovv. Prakalbas 
sakė lietuviai lietuvių, vokie
čiai vokiečių kalba, čia taigi 
pasireiškė pilna abiejų tautų 
teisių lygybė. Po kalbų buvo 
11/2 valandos muzikos prane
šimai. Visikas be galo iškil
mingai ir gražu, ir Prakalbos 
ir Muzika, muzikos patieki
mais tarytum persistatė nau
josios tos mokyklos mokyto
jai: smuikų griežė p. Ludewigs, 
ant vargonų lydėjo p. Johow, 
klavierų skambino p. šroder, 
giedojo panelė Kamila Josevs- 
kaitė, kuriai lydėjo panelė 
Nemenhoff. Be to p_lė Nc- 
menhoff ir solo (t. y. viena) 
skambino ant klaviero.

Iš Vilnijos
Surašinės neitralinės juostos 

gyventojus.
Gru’odžio 31 d. Vilniaus kraš

te, labiausiai tose vietose, ku
rios buvo neutralinėje juostoje, 
bus daromi gyventojų ir turto 
surašinėjimai.
Nutraukė lietuviškas pamaldas 

“'Vilniaus kelias’’ skundžiasi, 
kad nutraukta Vilniaus kated-

ponai ministerių pirmininkas roj lietuviškieji pamokslai,

MADOS.

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

No. 1703. Abi šitas gražias suknias 
gali pasisiūdinti sau iš vienos mieros.

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

šitom sukniom gali vartoti byle ko
kią materiją.

Pavyzdžiui A reikia 3^ yardo 86 
colių materijos ir % yardo kitokios 
materijos apikaklei, rankovėms ir juo
stai.

Pavyzd. B reikalauja 4 yardų 36 co
lių materijos ir 3 yardų stugelių ap- 
siuvinėjimui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
cntų. Galima prisiųsti pinigais arba 

terasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

’ NAUJIENOS Pattern Dept.
i 1739 S. Halstod St. Chicago, III. 
siųsti man pavyzdi No..........

Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

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

{Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

ELEKTRA
šviesą ir paiiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

NAUJIENOS, Chicago, BI.
nors rytais kaulsytojų susi-' 
rinkdavo daugiau kaip lenkų.

Lietuviai “skriudžia” lenkus.
“Dz. Wilenski” skitfndžiasi, 

kad Rodunes bažnyčioj nuo se
nų laikų įsivyravo lietuvių 
dvasia. Ten esą kunigai lietu
viai skirią ^ietuvįiams pama.lt- 
das lietuvių kalba ir neigiu 
lenkybę. Nesenai, anot laik
raščio ,lenkai, “gindami bažny
čioje savo teises”, pradėję 
trukdyti lietuviams pamaldų 
metu giedoti lietuviškai, bet 
kunigas Chodyko, išgirdęs len
kų balsus, nutraukęs pamaldas, 
bažnyčią visai uždaręs ir išva
žiavęs į Načos dekaną žinomą 
lietuvių veikėją kun. Kuzmins- 
kį. Bažnyčia jau dvi savaiti 
uždaryta.

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI GI

MINES I AMERIKĄ
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 

metą
■ Leink musų raštinei Kaune pagelbž- 
H ti J linų giminėms išgauti paaportus 
m ir vizaa ir tinkamai juos prirengti | 
_ kelionę.
■ Nereikia laukti dėl vietos, turin
ei tiems Cunard linijos laivakortes. Cu-
■ nard laivas teplaukia te Europos kas 
M kelintą dieną. Cunard laivakortes 
H yra Keros kelionei ant AQUITAN1A, 
“ BERENGAKIA ir MAURETANIA,
■ greičiausia jurų kelionė tarp Lietu-
■ vos ir Amerikos.
| Del smulkesnių informacijų, malo- 
m nėkite susižinoti su musų vietiniu 
— agentu arba musų raitinėio.

Q

■ Cunard Line 
■140 N. Dearbom 
■Street 
■Chicago, III

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie-

Kreipkitės
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Mannfacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

| Akiniai kurie g 
v ■ pritinka VI
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S. L FABIONAS CO.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

■ -------------------—*

DIDŽIAUSIAS KNYGŲ IR MOKSLO 
IŠPARDAVIMAS

BAIBIAS GALYBĖS VISOKIŲ KNYGŲ IŠPARDUODAME 
UŽ PUSĘ KAINOS.

Čia dedame tiktai nekurtas knygas; kurie norite daugiau, reika
laukite kataliogo, kurį gausite dykai.

Lyties Mosiąs knyga, kuri užveria savyje didžiausias žmogaus 
kūno ir sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo $7.00, dabar leidžia
me už $3.50.

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas Žodynai (vienoje 
knygoje), be kurių nė vienas Amerikoj gyvenantis lietuvis apseiti ne
gali, pirmiau kainavo $11.00, dabar leidžiame už $5.50. Baisiai tvir
tais ir puikiais skuros apdarais.

Geografijos knyga kurioje ir žemė, ir žmonės yra aprašyti taip 
plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė po $4.00, dabar mes par
duodame po $2.00, ir tai puikiai apdaryta.

L. K. Mokyklos Visos Aritmetikos Lekcijos, iš kurtų išmoksi 
aritmetiką greičiau ir lengviau, negu iš vadovėlio ar mokytojo, pir
miau kainavo $40.00, dabar leidžiame už $2.00.

L. K. Mokyklos Anglų Kalbos Lekcijos, iš kurių išmoks anglų 
kalbą net tie, kurie iš niekur išmokti negalėjo, pirmiau kainavo 
$20.00, dabar leidžiame už $2.00,

L. K. Mokyklos Lietuvių Raštiškosios Kalbos Lekcijos iš kurių 
taisyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie korespondencijas per 
visą savo am'žj rašė, iš visokių vadovėlių mokinosi ir vistiek taisyk
lingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo $20.00, dabar leidžiame 
už $1.00.

Pinigus siųskite: money order, express order, bankos čekį, dole
rius registuotame laiške. Siunčiame ir per C. O. I)., vadinasi, kai 
gauni pašte siuntinį, tai ten užsimoki.

Reikalaukite greitai, nes kas pirmiau reikalaus, tas daugiau ir 
laimės.

Rašykite: ,
MARGERIO KNYGYNAS

2023 SAINT PAUL AVĖ., CHICAGO, ILL.

[susivienijimas liet. Amerikoj"
Didžiausia lietuviu 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. Nartai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

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

' LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.
..............  .......... —;------------- . ----

DŪVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III •

Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
užbaigti su shell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių, 
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas 
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokių akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
{dedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telcphone Haymarket 162G

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halstod St.

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuvės.

1 ■ . ... ............ . ■ ....

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N, Dearborn St., Room 111-11 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
b............  ........... —J
■ 1 ' -------------------------------------------------------------------------*

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.
*----------------- ■

r"" 1 —---------------------------------- -

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. rVashington & Clark

Narnoj Tel.: Hyde Park 3395
-...... "M.......

KOJįl TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ulcęriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714.

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

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. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 «iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vuaudoi 
patarnauju kuogeriausiai

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

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę/

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

Gaunamos
, NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas ,

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

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

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

1311 Recter Building
79 West Monroc Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted .?♦.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
\ - ■ ■ ............... ...  ■■ ■>-

✓— <■
J. P. VVAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

! 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,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St. 

k_________ ____ —...... ........

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti, jums nuo 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jųa 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai 
ir augščiau $18.50
Vaikų siutai ir overkautai 
ir augščiau $8.50

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys į rytus nuo Halsted St.
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakąre. 

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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KORESPONDENCIJOS

Brooklyn, N. Y.

mas pats dėl savęs jaučiasi lai
mingu.

“Iš jo produktų raporto nuo 
1-mos, 1922 iki birže- 
1923, 18 mėnesių lai- 
800 vištų štai kaip ap-

Prano Stankūno ir k. koncertas

Spalių 21 d. Pranas Stankū
nas rengė pirmą savo naudai 
koncertą Amalgamated Temple

sausio
lio 30, 
ko, ant
sivertė:

Kiaušinių parduota 12,335
tuzinai už ............ $3,152.78

Vištų parduota u‘ž .. 308.50
Sviesto ir taukų par

duota už ................. 221.52

tai buvo 
šį sezoną 
be paties

Viso .... $3.682.80
geriausiai 
koncertas, 
Stankūno 

programe ir kiti dai-
ir dainininkės. Dai- 

daly kėliai taipjau 
parinkti.

basas,
Pranas 

dainavo

“Jūrių bangos”, 
ir “Pasakyk Lietuva 

Stankūno balsas

žvilgsniu 
nusisekęs 
kuriame 
dalyvavo 
nininkai
nuoj amieji 
buvo gerai 
Stankūnas, 
komp. Gruodžio “Visur tyla’’ ir 
Petrausko 
“Dainius” 
mylimoji”.
stiprus, bet malonus ir gerokai 
apdirbtas. P-lė Salaveičikiutė, 
specialiai atvykus iš New Bri
tam, Conn., ir sudainavus ariją 
iš op. “Aida” pasižymėjo tokiu 
skambiu soprano balsu, kad tik
rai galėjai pasigėrėti. K. J. 
Kriaučiūnas (tenoras) sudai
navo solo Šimkaus “Sunku man 
gyventi” ir ariją iš op.“Mar
ta”, o vėliaus dar dainavo dvie
se su Stankūnu. P-lė M. černa- 
vičiutė, sopranas, dainavo solo 
“Ak, vargas man” ir “Kad bu
čiau žinojus”; po to duetu su 
Stankumi ir su Kriaučiunu. P-le 
černavičaitė tai tikra musų lak
štutė, o jau Kriaučiūną tai ga
lima pavadint lietuvišku Karu-; 
zo [Tu man
Taigi mes drąsiai galime 
girti, kad turime jau gera 
silavinusių dainininku.

Teko girdėti, kad pp. K 
cianas ir Stankūnas di 
daug koncertų po lietuvių 
lonijas šį sezoną, žada ] 
Kalėdas pasiekti net pla( 
siają Chicagą. —J.

Pašaras dėl vištų, karvių, 
veršių ir 1.1, kainavo $2,278.59

Atliko nuo čia paminė
tų dalykų ............. $1,405.21

Courier apipasakojęs jo nau
jo sodo įvairumus, sako:

“Ponas Normantas yra Lie
tuvis. Jis labai norėtų, ir 
džiaifgtųsi, kad jo krašto žmo
nių apsigyventų jo kaiminys- 
tėje. Jis, sako labai mielai 
padėtų jiems, suteiktų savo ži
nojimą, apie šio krašto aplin
kybes ir kitus reikalingus da
lykus”. —J. Š.

Įvairenybes

damas apie tai, kaip išdykėlis 
sunūs su’grįžo pas tėvą, pride
da, kad tėvas liepė tarnams 
atnešti sūnui žiedą (Luk. 15 
22). Čia .žiedas nereiškia nei 
moterystės, nei valdžios, tik 
papuošalą. Taip pat, kaipo 
papuošalą, auksinį žiedą mini 
šv. Jokūbas apaštalus (Jok. 2, 
2)

Pirmųjų krikščionių nuomo
nės apie žiedus bu*vo vienodos. 
Tertulijonas ir šv. Kiprijonas 
peikė tuos, kurie puošė savo 
rankas žiedais. Bet nėra nieko 
bloga dėvėti žiedus, ypač jei 
ant jų yra krikščionijos ženk
lų. šv.' Augustinas sako kad 
laiškų antspaudus dėdavęs su 
žiedu* (ep. 217, Mignc 33, 227), 
be Jossidijus liudija, kad šiaip 
šventasis nenešiodavęs žiedo.

Antro šimtmečio pabaigoje 
krikščionių moterystes palai
minimai apseidavo be žiedų. 
Te rt u 1 i j onas, a pra šinčd am a s
Moterystes sek ramento laimi
nimą bažnyčioje, mini tiktai 
rankų pasidavimą vienas 
tam, vainikus ir nuometą, 
neminį žiedo.

Kietuvoje dar nei dabar
das nėra priverstinas. Kas
ri, duoda du žiedu palaiminti, 
kas nori, duoda du* vainiku. 
Taip parašyta rituale, arba 

iš kurių apeigos da- 
Bet patys žmonės vi- 

nio- 
nc vainikus. Rytinių

nevartodavo 
moterystę, 

do
tuos papuošalus.

devintame šimtme-
popiežius Mikalo-

karūna. Viena karūna išlaiko 
broliai jaunikiui ties galva, ki
tą nuotakai.

Nors Bažnyčia 
žiedų laimindama
bet jaunikiai nuotakoms 
vanodavo 
Bažnyča tų dovanų nepeikė.

Galutinai 
tyje 866 m.
jus Pirmasis patvirtino tą žie
do dovanų įprotį, paaiškinda
mas, kad žiedas turi reikšti iš
tikimybę.

Paskiri liko sustatytos mal
dos žiedams pašventinti, bet į- 
sakymas visgi netapo įvestas, 
kad jaunavedžiai Imtinai turi 
vartoti žiedas, stodami mote
rystėm Tat tebėra palikta 
jaunavedžių valiai.

Tol. Boulevard 1545

bet

žie- 
no-

sakyk! —

Lietuviu farmeriy pa 
sisekimas

Kaip Vincas Normantas, 
meriaudsimas vienų-vienas 
amerikonų, Alabamos vali 

je, stebina juos.

Naujienų oJ'isan sykį atsi
lankė Chicagos pašto klerkas 
dirbantis prie ateivių laikraš
čių tvarkymo ir štai, kaip išsi
reiškė apie lietuvius, sako:

1S VISO lietuvių, visame pasau- 
0 kada jam buvo ntt- 
kad visam sviete galirodyta, 

būti apie 5,000,000 lietuvių, jis 
abejojančiai sušuko: “lai yra 
labai stebėtinas dalykas: kaip
gi tokia 
gali užpildyti 
kraštus?

neskaitlinga [tauta 
visus pasaulio 

Man prisieina tvar
kyti laikraščius daugybės tau
tų, ale niekur nemačiau, kad 
turėtų tiek daug skaitytojų vi
suose pasaulio kraštuose, kaip 
jŲS-”

Nuostabu yra 
tiems.
musų rankas
raštis The Fairhope Courier, 
kuris rašo ilgą straipsnį išgir- 
damas lietuvį Vincentą Nor
mantą, kuris farmeriauja ne
toli Hairhope, Ala.

O ponas Normantas yra 
taipgi naujienietis! Gyvenda
mas vienas pats tarp svetimų 
žmonių vis dėlto laikosi 
vystės, gal neblogiau,

Knyga, kurioje surašytos vi
sai lotyniškajai katalikystei 

sa- 
prisilaikytų

skiriamos apeigoj, aiškiai
ko, kad kunigai
vietinių įpročių, o būtinai rei
kalautų liktai priesaikos ir liu
dininkų. — (žvaigždė).

VANOS
Rekomenduojame musų karšto oro 
ii- sieros vanas, taipgi elektriškus 
gydymus ir masažą dėl moterų ir. 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

A. F. GEHL & CO., 
1550 Clybourn Avenue.
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

Mrs.A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt'
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Pain<

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose priei- 
gimdymą, laiki 
gimdymo ir pi 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims i) 
merginoms; kreij 
kitės, o rasiu 
pagalbą.

praktakavu 
Pennsylvani

Valandos nuo r 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 t 
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
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN^A

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

TOWN OF LAKE KVIETKINYČIA
M. S. Petravičia, Savininkas

Parūpiname kvietkas dėl visokių atsitikimų 
Labai greitai

1551 VVest 46th Street

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visą 

savaitę
Tie žinomi akiniai yra pardavinėdami po 

$15 ar daugiau vist) akinių specialištų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusias akis, ateikite į senų 
pasitikėtinų firmų, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurių Kalite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mfrr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai, 
šeštas aukštas Reliance Building ;

32 N. State St. kampas Washin«ton St.
Valandos nuo 9 ryto iki C> vai. vakare, 

įskaitant subatas.

Gydo staigias ir chroniškai 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 ptetą, 
ir nuo G iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
<3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
Telefonai!

3110 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Phone Lafayette 4167

4040 S. Francisco Avė

✓

KAKŠT!
PEČIUKAI

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

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

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

KAS PIRMAS ĮVEDĖ ŽIEDĄ 
Į BAŽNYTINES APEIGAS 
KAIPO MOTERYSTĖS ŽENK

LĄ?

Žiedus žmonės nešiodavo 
pirmiau, negu V. Jėzus gimė 
ant žemės, kitaip sakant — žie
dų paprotys yra senesnis už 
krikščioniją

roinos.
suomet atsineša jžiedusi
kuomet
apeigų katalikystėje visai nėra
žiedų palaimnimo. Katalikai 
unijotai ir nekatalikai pravo- 

vietoje vainiko, vartoja

Pranešu muzikantams ir mu
zikos reikalautojams, kad per
sikėliau j naują vietą. Taigi 
bile kokiam muzikos reikale, 
kreipkitės pas

JOE. KATURAKI

CLAY AWAY THE YEARS '1-------------------- I I.U
Apply Boncilla Bcautificr casmic clay to 
your face, and rest whilc it dries, then 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the color and icxture of the 
skin 5
Guarantecd to do these defimte thmgsfor 
the face or money refunded. Clear ihe 
complexion and give it color Li f t out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth į
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter It not, send this 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories.i 
Ind;anapolis, Indiana, forą trial tube. -

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avc., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas l)rexel 2886

COME PUT O F THE BEATEN PATH

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 S'outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

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

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS
866 Milwaukee Avė., netoli Racine Avė. Telefonas Haymarkct 3042 

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

ir mums pa
štai netikėtai pateko į 

/Klabamos laik-

lietu-
'kaip

Fairhope Courier už spalio 
5 Š. m. rašydamas apie p. Nor
mantą sako:

•‘Vincas Normantas, kuris 
sėkmingai specializuojasi pau
kščiais, taipgi įrengia puikią 
vaisių ūkę apie 3 mylių dydžio. 
Jis ištikrųjų dirba sunkiai. 
Prasidėjo vienas pats prie di
eki ių nepatogumų, Šioj sveti
moj šaly ir su mažu kapitalu 

vis-viena jis turi pasi
sekimo. Mes manome, tukS'- 
tančiai kitų/ žmonių no^Čtų, 
taip padaryt ir kiekvienas butų 
patenkintąjį. Ale jis ir netin
gi dirbti: niW ankstybo ryto, 
fki vėlarrę vakarui, 6 dirbda-

Chicagos Lietuviai
Ar jus pirksite naujus rakandus šia žie
mą? Jus galite juos čionai gauti už mažą 
įmokėjimą ir po biskį kiekvieną mėnesį. 
Alės turime pilną staką. Pasimatykite su 
manim pirm pirkimo sau žieminių rūbų.

Utarninkais ir ketvergais yra čia 
dvigubų štampų dienos.

Jonas Lukas,
Lietuvis seles- 

manas No. 5.________
BB*«*w*»J*,'*w>* • .- y***'

ARŽUOLINIS' VALGOMO 
KAMBARIO STALAS

Didelis padidinantis viršus, 
storas pedestalas, golden užbai
gimo, gerai padarytas, specia
liai parsi- C19
duoda už 4> I G-OU

Lengvais išmokėjimais 
Namai fornišiuojami pilnai.

Mokėkite kaip uždirbate

ŠILKINIAIS FLOSS 
(KAPOK) MATRACAI 

Puikiai pripilti, apsiūti kraštai, 
labai malonus gulėjimui, pada
rytas gerai, geros rųšics Kapok 
minkštas ir C1Q 
nesusiguli lU. I U
Orderių nepriimam nei paštu 

nei telefonu

Minkštų anglių 
pečiukai, plieni
niai, niekeliniai 
kraštai, storos 
sienos, geras šil
dytojas bile kam 
bario jūsų na
muose. Specia
liai apkainuotas

$23.75

f

KIETŲ ANG

LIŲ PEČIUS

Didelės mieros 

— 2 flue konst

rukcijų, stori ca- 

stingai, puikiai 

nikeliuotas, pui

kus šildytojas

$58.75

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVĖ DENTISTĖ
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, 111.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

Ofiso Telefonas T)T> IT Ą RPDAD Busto Telefonas 
Central 4104 Armitage 3209

VIDUKMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard €537

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.

Rezidencijos tek Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

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

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

193 Grand Street, Brooklyn, N

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

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

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephona Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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 Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICII
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

8315 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

■................... . .. '—■—■■m- i—i

Telephone Yards 5834

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.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZMATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfai 5574.
CHICAGO, ILL

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

Optometriat 
T«L Boultvard 3487 
4649 8. Ashland Ava 
Kampas 47-tos gat 

2-ros luboba

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, UI.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912
. ........ .................... ............. ..........

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roo'sevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

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.

Nedaliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
—................. ............................ ....................................................................- - - ■



JTAUJIENOS, CHcago, M Pirmadienis, Spalio 29, 1923

NAUJIENOS są, į kurį pateko centralinė
Europa.

Washingtonas oficialiai 
pareiškė, kad jisai sutiks 
dalyvauti ekspertų komisi
joje, kuri ištirs, kokią kont
ribucijos sumą turi Vokieti
ja užmokėti, jeigu tokio 
Amerikos dalyvavimo norės 

| visos stambesniosios San
tarvės šalys. Po to Angli
ja, Francija, Italija ir Bel
gija pranešė, kad jos prita
ria Amerikos valdžios pla
nui.

_______ __ ___ Galima todėl tikėtis, kad 
Žk_____________________ netolimoje ateityje įvyks

-----  valdžių atstovų konferenci
ja, kuri sutvarkys santykius 

■------tarP Franci jos ir Vokieti-
_ 2.00 jos, ir tuomet Europoje ims 
* įsigyventi tikra taika.

| Bet ko valdžios laukė iki

Tfie Lithaaniaa Daily Nevrg 
rnNiahed Daily, azeapt Sunday fry

Iditor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 85M

Subscription Katėsi 
18.00 per year m Canada. 
$7.00 per year outaida of Chicage. 
$8.0< per year in Chicago. 

8c per copy.

Entered aa Second Class Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
pf Chicago, III., undec tha act pf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ban-

Uisimokijimo kainai
Chicago je — paltui

Metama---- ------
Puaei metų...............................
Trima mėneaiama
Dviem minėsiant -
Vienam mineaioi

Chicago je per neikte jusi 
Viena kopija ___________
Savaitei _ ________________
Minėsiu!_____________ _

Suvienytose Valstijoae, na Chicagoje, 
paltui

Metama...... .....................
Pusei metų__________
Trims minesiama
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui_____

Lietuvon ir kitur uiaieninosai 
(Atpiginta)

Metama ______ _______________ $8.00
Pusei metų__ 4.00
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Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu aU užsakymu.
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Militaristų 
didvyris.

” dabar planuoja, įvykinti 
’ ketvertą metų ankščiaus, 

8*50 pirma negu Europa pradėjo 
1.25 visai irti? _

’ *75 ___________________________________

į nes, o keleto tautų: lietuvių, 
žydų, lenkų, vokiečių Ir ru
sų. Kaip Šveicarijoje yra skait
lingiausia tauta vokiečiai, taip 
Lietuvoje — lietuviai. Bet 
Šveicarijos stipriausioji tauta 
neskriaudžia mažesniųjų tau
tų: lygiai taip turėtų elgtis ir 
lietuviai Lietuvoje.

Tuo gi tarpu Lietuvoje mes 
matome didelio palinkimo 
(bent tam tikruose sluogsniuo- 
se) kurstyti tautą pdieš taul- 
tą, užpuldinėti silpnesniųjų 
tautų žmones ir net siaurin
ti jų teises. Kaune ir Šiau
liuose tam tikri gaivalai, pa
sivadinę “fašistais”, platina at
sišaukimus prieš žydus ir nak
timis degutu tepa žydų krau
tuvių iškabas daužo žydų 
langus. Klaipėdos krašte kai 
kurie “lietuvninkų” vadai rei
kalauja, kad vokiečiams butų 
uždrausta statyti savo kandi
datūrą į Lietuvos Seimą.

Tokie darbai yra baisiai pra
gaištingi Lietuvai. Ir su jais 
reikia griežčiausiu budu kovo
ti. Tai yra daug svarbesnis da- 

apie 
turi
na-
sa-

Kaip tenka gyventi dar
bininkams bolševiką 

Rusijoj
[Musų koresp.]

yra 
gi-

pa- 
ku- 
val-

Spalių mėnesio 27 d. 
nabašninko Roosevelto 
mimo diena; todėl Jungtinių 
Valstijų valdžia ir įvairios 
patriotinės organizacijos 
pereitą šeštadienį pašventė 
Roosevelto atminties pager
bimui.

Nėra blogas dalykas 
gerbti atmintį asmens, 
ris stovėjo šios didelės
stybės priešakyje ir, gyven
damas, mokėjo daryti ne
menkos įtakos į minias jo
sios piliečių. Bet bėda, kad 
Roosevelto garbintojai ke
lia į augštybes tokias savo 
didvyrio ypatybes, kurios 
visai nėra pagirtinos.

Jie garbina jame karinio 
lavinimosi ir ginklavimosi 
propagandistą. Jo vardas 
tuo budu yra panaudojamas 
militarizmo dvasios skleidi
mui Amerikoje.

Rooseveltas ištiesų buvo 
karštas militaristas; bet tai 
buvo didelė jo yda, o ne nuo
pelnas. Ir Amerikos žmo
nių miniose jisai įgijo po- 
pulerumą anaiptol ne už mi
litarizmo propagandą. Mi
nias jisai palenkė savo pu
sėn tuo, kad tūlą laiką jisai 
griežtai kovojo prieš stam- 
biuosius kapitalistus ir jų 
klapčiukus.

Kuomet tečiaus Theodo- 
ras Rooseveltas padarė tai
ką su reakcininkais, tai jo 
žvaigždė nusileido. Karo 
laiku jisai paskui mėgino 
atsigriebti ir siūlėsi val
džiai sudaryti atskirą pul
ką ir važiuoti į Franciją, 
bet jo planai neįvyko.

Kai kas lygina Roosevel- 
tą prie Lincolno. Bet tai 
yra stačiai Lincolno atmin
ties įžeidimas.

Pagalios gal 
atsipeikės.

Išrodo, kad didžiosios Eu
ropos valstybės ir Amerika 
pagalios nutarė išspręsti 
Vokietijos reparacijų klau
simą ir sustabdyti tą chao-

Apžvalga
- ”

TAUTŲ SANTYKIAI 
VALSTYBĖJE.

So. Bostono “Darbininkas” 
gvildena klausimą, ar bu‘tų ge
rai, kad Lietuva pasidarytų 
“neutralizuota” šalis, t. y. to
kia šalis, kuri padaro sutar
tį su kitomis valstybėmis, kad 
ji nepuls jų ginklais ir nepa
dės nė vienai jų ginkluotoje 
kovoje, o šios valstybes pasi
žada ginti ją nuo kitų šalių 
užpifolimo.

Kaipo šitokios “neutralizuo
tos” valstybės pavyzdį, “Darb.” 
nurododo Šveicariją:

“Ji yra pasižadėjusi nieko 
neužpulti, nei vienai valsty
bei ginklais negelbėti. Už tai 
visos valstybės garantuoja 
Šveicarijos neliečiamybę. To
dėl Šveicarija nelaiko nuola
tinės kariuomenės įir gink
lams pinigų mažai teleidžia, 
suvartodama ju4os naudin- 
gesniems reikalams.”
Butų gerai, kad ir Lietuva 

pasidarytų tokia neutralizuota 
valstybė, sako “Darb.”; bet 
tuo tarpu tai esą negalima, ka
dangi Lietuva dar nėra suvie
nyta. Dar Lietuvos dalį laiko 
lenkai, ir lietuviams reikės pa
sistengti tą savo teritorijos 
dalį — Vilnliaute kraštą, 'atsi
imti iš lenkų.

Vienok, jeigu negalima ši
tuo atžvilgiu sutvarkyt Lietu
vą taip, kaip yra sutvarkyta 
Šveicarija, tai reikėtų paimti 

jau 
nu-

vi.

iš Šveicarijos bent tas, kas 
dabar galima įvykinti. “D.” 
rodo:

“Mažutė Šveicarija, iš 
sų keturių pusių ^{uliu.į^ų
stybių apsupta,. vargiai būt 
galėjusi nepriklausoma išsi
laikyti, jeigu jos tvarka būt 
buvusi tokia kaip Rusijoj 
ar Lenkijoj. Šveicarijoj gy
vena keturių tautų žmonės: 
vokiečiai (69 nuoš.), francu- 
zai (21 nu*oš.), italai (7 
nuoš.) ir romanų saujelė (2 
nuoš.). Jei bent viena ten 
gyvenančių tautų butų 
skriaudžiama, tai tuojau įsi
maišytų galingi kaimynai ir 
išdraskytų Šveicariją bent į 
tris dalis. Vokiečiams tektų 
vokiškoji dalis, Francija pa
siimtų franeuzus ir Italija 
— italus. Bet visos šveica
rų tau’tos džiaugiasi savo ma
žu ?qje tėvynėje pilniausia 
laisve, geriausia tvarka. To
dėl jos ir nenori skirstyties 
įr dėties prie savo kaimynų 
ir aitriai gina savo bendrą
ją tėvynę nuo visų priešų pa
sikėsinimų.”
Čia yra labai geras pavyz

dys Lietuvai, nes ir Lietuvoje 
gyvena ne vienos tautos žmo-

J. J. Čeponis

Ekskursija į Starved Rock
■V arba

Kaip mes praleidome šventes.
(Tęsinys)

lykas, negu klausimas 
“neutralizaciją”. Lietuva 
pirma gerai susitvarkyti 
mie, jeigu ji nori išlaikyti 
vo nepriklausomybę.

S. L. A. VIRŠININKŲ 
NOMINACIJOS.

virši- 
Reikia 

išrinkti visą 
Prezidentą,

pa- 
na- 
pa-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje sekretorius, p-lė Jurge- 
liutė, skelbia ‘Tėvynėje”, kad:

“Su4 1 d. lapkričio 1923 
metų prasideda SLA. 
ninku nominacijos, 
nominuoti ir 
Pild. Tarybą:
Vice-Prczidentą, Sekretorių, 
Iždininką, du Iždo Globėju 
ir Daktarą-Kvotėją. Į urėdus 
gali būti nominuojami SLA. 
nariai išbuvę ne mažiau kaip 
du metu SLA. nariais nuo 
paskutinio įsirašymo, pilni 
Suvienytų Valstijų piliečiai 
laike jų nominavimo. Į urė
dą Daktaro^Kvotėjo galima 
nominuoti tik tie :SILA. na

triai, kurie yra išlaikę medi
cinos kvotimus ir yra prak
tikuojantys gydytojai.”

Į šitą SLA. sekretoriaus 
skelbimą, be abejonės, visi 
riai atkreips savo domę ir
sirupins nepraleisti savo kuo
pų susirinkimų, kuriuose bute 
daromos nominacijos. Apsilei
dimas butų labai pavojingas 
dalykas, nes kandidatais į vir
šininkus galėtų patelkti žmo
nės, kurie nėra kompetentin
gi vesti SLA. reikalus.

Niekam nėra paslaptis, kad 
paskutiniu laiku labai skver

biasi į tos organizacijos vadus 
komunistai. Savo tikslui pa
siekti jie vartoja žinomą “grę
žimo iš vidaus” taktiką, t. y. 
organizuojasi viduje kuopų ir 
apskričių, slaptuose susirinki
muose i>adaro išanksto planus 
ir paskui, atėję visi į mitin
gą, balsuoja kaip vienas už sa
vo sumanymus. Jeigu kiti or- 
gaųizaoijos nariafi jneapsižiuri, 

tai komunistai paima kontro
lę į savo rankas, ir tuomet jau 

šeimininkauja organizacijoje 
kaip tinkami. Reikia, vadina
si, budėti, kad tie gaivalai 
gautų progos.

MOKSLO DRAUGAMS
SEKASI.

ne-

Chicagos Inteligentų’ bariui, 
kurie kas nedėldienis laiko 
mokslines paskaitas Raymond 
Institute, slekasi darbas gerai. 
Publikos pritarimas toms Mo
kslo Draugų paskaitoms daro
si tolyn vis didesnis, kas ma
tyt iš augančio klausytojų 
skaičiaus. ' (

Įdomu yra pastebėti, kad tas 
švietimo darbas jau nugąsdi
no Chicagos kunigėlius. P^r 
savo organą “Draugą” jie kad 
keikia tai keikia Mokslo Drau
gus.

Kunigų laikraščio (plūdimai 
tečiaus tiktai dar labiaus pa
rodo, kad tos paskaitos yra 
didžiai naudingas dalykas.

Bolševikų valdomoj Rusijoje 
darbininkų ekonominė padėtis 
1919-20-21 metais taip buvo 
sunki, kad sunkesnės rodos ne
begalėtų ir būti. Tais metais so
vietai darbininkams ir valstybi
nių įstaigų eiliniams tarnauto
jams mėnesines algas temokėda
vo tokias, kurių vienam papras
čiausiam maistui neužtekdavo 
nei trims dienoms. Aš pats tar
audamas ten prie gelžkelio 
1920 metais mėnesinės algos 
gaudavau 1800 rublių, o ruginių 
miltų pūdas kainavo 8,000-10,000 
rublių, paprasti batai 50,000 rub. 
ir tt. Tais metais palaikymui gy
vasties kiekvienas darbininkas 
ar tarnautojas noroms-nenoroms 
buvo priversti spekuliuoti ar 
vogti valstybės turto likučių, ki
taip butų neišvengiama bado 
mirtis.

Nuo 1922 metų įvedus ten 
“naują ekonominę politiką” (lais 
vą prekybą) aplama šalies padė
tis truputį pagerėjo, kartu bent 
kiek pagerėjo ir darbininkų bū
vis.. Tačiau jų būvis, kaip tenka 
patirti iš prisiunčiamųjų laiš
kais žinių, gana sunkus tebėra 
ir po šiai dienai.

Pažymėtinas Sovietų Rusijos 
nepastovumas valiutos ir jos 
nuolatinis kritimas žemyn. Pa
vyzdžiui, vasario mėnesį š. m. 
gautam iš Rusijos laiške darbi
ninkai rašė, kad per mėnesį už
dirbą 115 milijonų, o dabar gau
tam laiške 28 rugsėjo jau rašo, 
kad per mėnesį uždirbą 3 mili
jardus rublių, tik už tuos mili
jardus nieko negalima nusipirk
ti, nes viskas baisiai brangu ir 
kainos vis kyla aukštyn. Gomely 
dabar esą šiokios reikmenų kai
nos: Ruginių miltų pūdas kai
nuojąs 150 milijonų rublių, bul
vių pūdas 40 milijonų rublių, 1 
svaras lašinių 81 milijonų rub., 
sviesto svaras 80 milijonų rub., 
stiklinė pieno 2^2 mil. rub., pa
išiukas tabako 30 mil. r., 1 dė
žutė degtukų 5 mil. rub., ir t. p.

Gi nusipirkti drabužių nesą 
galimybės, — paprasčiausia ap
siaustas (paltas) kainuojąs 5 
milijardai rublių, prasti batai 
2^2 milijardo rublių, skarelė mo
terims galvai susirišti 250 mili
jonų rublių, 1 ^aršinas perkelio 
baltiniams 150 mil. rub. ir t. p.

Taigi iš pažymėtųjų gauna
mųjų algų ir reikalingiausioms 
prekėms bei produktams kainų 
labai aišku, kad ten darbininkų 
padėtis ir dabar _ tebėra labai 
sunki ir, aplamai imant, daug 
blogesnė už Lietuvos darbininkų 
luitį. Laiško autoriai nusiskųs- 
dami dėl savo nepakenčiamos 
padėties pažymi, jog vienas ne
pajėgiąs apmokėti laiško per
siuntimą, todėl rašo susidėję 
dviese.

Taip tai tenka gyventi darbi- 
ninkams bolševikinėj Rusijoj. 
Sunkiausia skurdas, vargas, ir 
daugiau nieko.

Tokį skurdą kenčia dar nema
ža ir lietuvių užsilikusių ten ligi 
šiol dėl įvairių nenugalimų kliū
čių. Gi dabar tiems užsilikėliams 
sugrįžimas dar labiau pasunkė
jo, nes už kelią reikia mokėti 
savo lėšomis, ir labai brangiai 
kainuoja. Todėl aišku, kad dau
geliui iš užsilikusiųjų ligi- šiol 
ten mūsiškių noroms-nenoroms 
teks pasilikti Rusijos piliečiais, 
nes jiems tiek lėšų, kad galėtų 
sugrįžti savo gimtinėn, sunku 
yra surinkti.

—Lietuvos darbininkas.

Nužudč geležinkelietį.

Grant parke ant gęlčžinke- 
lio bėgių rasta lavonas J. A. 
De Vaul, iešmininko (s,witch- 
man). Jis*, tą dieną buvo ga
vęs algą. Pas jį rasta tik 20 
centų.

Garsinkite Naujienose

pirmadienio rytas.Puikus
Saulutė beria .savo spinduliui 
ant žemės, girdėtis kaip švel
naus vėjalio pučiami tarpe sa
vęs pašnibždoms kalbasi-šUa- 
ma medžių lapeliai, lyg pasity
čiodami iš musų miegalių ža
dino mus, kvietė laukan pasi
vaikščioti, pakvėpuoti tyru ryt
mečio ortf.

—Juozai, kelkis, gana mie
goti. Geriau eikime pasival
kioti,—žadino mane Vincas.

—Puikus sumanymas. Per
eiti keletą blokų rytmetį, tik 
atsikėlus, labai sveika, — žio
vaudamas atsakiau.

Centrą, pačią gražiąją vietą 
La Šalie miestelio jau apžiū
rėjome sekmadienį, tat šį kartą 
patraukiame į jo pakraštį. Lė
tai žingsniuojam viduriu ne
grįstos, abiem pusėm medžiais 
apaugusios
mės į visas puses, 
medinius

ja savo prakaitą. Kiekvienas 
angliakasis varo apie 12 pėdų 
pločio barą. Anglies sluogs- 
nis nuo dviejų ir keturių pėdų 
storumo, taip kad angliakasiai 
turi dirbti atsiklaupę, o vieto
mis net atsigulę. Nors dar
bas sunkus ir pavojingas, vie
nok tie kasyklų kurmiai—žmo
nės Uždirba visai mažai. Rei
kia dirbti įtempus visas jiegas, 
kad padarius penkis dolerius i

ved Rock. Aplinkui mus tiek 
daug įvairių įvairiausių, akį ve
riančių ir savep viliojančių 
gamtos vaizdų, kad nebežinai 
nei kur pasisukti.. Norėjosi į 
viską iš arti prisižiūrėti, pa
sigerėti, bet laiko mažai, sau
lutė jau buvo gerokai pasvirus 
žemyn. įPirmiausiia nusilei
dom į artimiausį gilų, iš visų 
pasių medžiais apaugusį gam
tos palocių—klonį, 
valandėlei užmiršę 

j | nirno tikrenybę ir 
sunkius įspudžiusl 
syklosc, Motiejui 
traukėme:

Vos tik mėnulis

Čia mes 
visą gyve- 
visus tuos 
anglių fea- 
vedant už-

Saulės spinduliai

gatvės ir žvalgo- 
Nedidelius 

namelius puošia gra- 
darželiai. Tai vie- 

kitain daržely gėles 
mergelės, dar pačios 

užmiegoto-

paklausiau

Vincai, ar 
progos ap-

nam, tai 
mylinčios 
neapsirėdžiusios, 
mis akimis, palaidomis ir su- 
sivėlusiomis kasomis, jau triu- 
sėsi, apžiūrinėjo žolynėliui. 
Šitas reginys man priminė Lie
tuvą. Atsiminiau, kaip eida
mas per Robilų kaimą pama
tęs daržely geltonlkasę dietu- 
vaitę. laistančią savo gėles, pri
siartindavau4 ir pasirėmęs ant 
mėlynų tvoros lentelių ilgai, 
ilgai su ja kalbėdavome, juo
kaudavome. O kai atsisvei
kindamas nedrąsiai paprašyda
vau miškini i man raudoną ro
žę, tai skaisčiaveidė segdama 
man rožę prie krutinės gal būt 
rožės gailėdama, nuldizdavo 
akis žemyn ir dar daugiau pa
rausdavo.

Norėdamas atsikratyti sva
jonių apie Lietuvą 
savo sankelcivio:

—Kaip manai, 
šiandien turėsime
žiūrėti anglių kasyklas?

Jis liktai pažvelgė į mane ir 
įei žodžio netaręs žengė to
lau. Nors jis ir nieko nesa
kė, vienok aš surpatau, kad jo 
mintis, svajonės taipjau buvo 
Lietuvoj.

Nei žodžio viens kitam nesa
kydami, giliai alsuodami ir 
traukdami malonų kvapsnį kį- 
anti nuo žolynų ir medžiu 

žingsniavom.
—Ei, ei, “tavorščiai”! — 

šaukė Motiejus stovėdamas už 
oloko nuo musų.

—Ko nori?
—Eikite pusryčių, nes tuo- 

au! važiuosime į anglių kasyk- 
as, — rėkė Motiejus.

—Nesikrimsk dėl pusryčių, 
Motiejau, — atsakė Vincas.

Bijodami, kad musų draugai 
nenuvažiuotų į kasyklas vie
ni, skubiu! "traukome al^įal.

Sieli tiek užkandę susėdom 
automobilių ir tratėjom į 

Joncsvillc Garbon Goal kom
panijos kasyklas,' kurios ran

dasi už trijų mylių nuo La 
Sallle. Mums sankeleivis Jo
nas Kazlauskas, keletą metų 
atgal šitose kasyklose dirbęs 
surado savo seną pažįstamą 
Juozą Streckį, kuris jau virš 
20 metų kaip dirba kasyklose.

Apsirėdę angliakasių “u‘ni- 
’ormomis”, Juozo Streckio ve
dami, nusileidom apie 600 pė
dų po žeme. Aplinkui keltuvą 
apšviesta elktra, o visur to
liau—tamsus klaikus urvai.

Kadangi
taip vadinamų '“’plcisų” 
suvirs dvi mylios, tai teko va
žiuoti mulu. Susėdę į “ka
riuką’” pradėjom urvinę ke
lionę. Mulas, tas pasigailėjimo 
vertas gyvulys, kuris dienas ir 
naktis praleidžia po žeme, bė
ga greit ir žino visus urvinius 
keliate.

Štai ir “pleisai”, kuriuose

nuo keltuvo iki 
yra

Musų nesuderinti 
gimušdami 
las aidėjo 
Antkainiais 
žmonės iš 

„ . ¥..J . v, .nesuprantamos lietuvių daine-O jau šiltinas, trošku- 1&Į o v-]iau prad£jo dflinuoli 
mas neapsa omas. I u myjjma dainelę. Tie neor-

-Po šnnts pypk.ų kad užsi- nizuoto ..choro dainininkai”, 
gavau galvą, žiurek.te, koks dainuodaini skirtingas ir }vni. 
didelis guzas kaip kiaušinis, riomis j<albomis daineles, pa- 
-skundesi Motiejus. dar£ v- didelį uži kurij

-Jleikojo galvą palikti na-ird£josi toli> tolk 
mie, tai butum neitesigavęs,- _A- (obai H , ganltlJ> „ 
pašiepiau. Lj M(, tjus

- Nekask kitam duobės, dar _Ak ,..dp bul kad
pats gali jon įkristi, - pašte- Ie,uln2 Ilors kelelQ diemj čia 
T VinC0S’ 1 • XX- I praleisti — atsiliepė Vincas.

Tuo tarpu, kaip tyčia, kadi _,>a3 mus vbtQ9 vnl 
d'A°LLL'!Sęi1atokiŠUSią ang,i’|nori*e. galite būti kad'ir mė- 

nesį laiko, — ramino Džimas.
—Mylite ar nemvlile malonu 

ar aenulonu vis tiek turime 
grįšti į “tėvynę” — Chicagą,— 
pareiškiau.

Iš Dee” Parko cku atvažia
vom . La Šalie pas ponirs Zu- 

paūšnekeję at- 
jais ir traukėm 
Kadangi važia- 
la’kn ir mano 

buvo nuvargę, tai 
jie greit visi užmigo. Gi aš, 

miegas, vienok 
“ne- 

grio-

Norėdami arčiau susipažin
ti su kasyklomis, rčpliojom vi
som keturiom, kartais net pri
gulę šliaužėme į žemus “plei- 
sus”.

sužibėjo 
danguje, 

dingo jau 
senai... 

balsai at-
į .stūksančias uo- 
medžių gegiuose. 
ir klony sustoję 

syk klausėsi jiems

net kepurė nukrito.
—Dabar žinai, kad nereikia 

tyčiotis iš kito nelaimės, —at
sikando Motiejus.

—Čia jums ne Jackson-parke 
“tennis” žaisti, — šypsodamas 
tarė Jonas.

—Jeigu aš nusigyvenčiau ikilbausku 
to, kad turėčiau tik du keliu: | sisveikdu m su 
eiti į kasyklas dirbti, arba šok-1 Chi.u.;os I’nk. 
ti į ežerą, tai pasirinkčiau I vom. m l ties 
pastarąjį, — rinitai pareiš-j šanki 
kiau.

—Aš irgi tą patą padaryčiau, I nors ir ėmė
—atsiliepė Vincas. Į laikau akis atidaras, kad

—<Kai priprastumėt, tai, ir Į išmieravus” kaip gilus 
gerai butų, — pastebėjo musųlviai.
vadas. I Oras pradėjo darytis sunkes-

—Aš niekadęs nerpiprasčiau Į nis> bildesis ir trenksmas kas 
prie tokio sunkaus ir pavojin-l kart aiškiau* ir aiškiau girdėjo- 
go darbo, — tarė Motiejus. I si—Mes jau

—Kai pilvas verčia, tada I Nors mes 
žmogus prie visko turi pri-|^oc^ darėme tuo tiks u, a 
prasti, kad pasotintum jį. o linksniai laiką praleidus, c 
kol to nėra, tai galime visaip kartu buvo ir P^okama. 
kalbėti, - atsakė vadas. Nes dau^ ko nauJ0’ mums ne“

, I žinomo patyrėme, sužinojome, Galutinai nusikamavę be-l ,. . v \ A, jv. , v X |—ypatingai anglių kasyklose,
landydami tiems, interesingą ir smaftią
.ne v.rsu'n ir nuėjome.pažiurę- aš dar kart lu.
ti angliakasių sėdybos, kuri I .. r. , . .. .. • -i vj ... . v . Irejau, todėl ji ilgai ilgai pasurandasi visai netoli nuo keltu-l... . . . •XT . . .. . I liks mano atmintyje,vo. Namukai nedideh, sukry-| 
pę, nėra nei vandens pervadų, Į (Pabaiga)
ne kitokių parankumų. Beveiki________________________
visos lindynės, kutiose anglia-|
kasių šeimynos gyvena, pri-1 ŠVEICARUOS FINANSŲ IR 
klauso kasyklų , kompanijai. I PRAMONĖS SFERŲ ATSTO- 
Vadinas, angliakasiai savo ne-|vŲ ATSILANKYMAS KAUNE, 
didelės algos dalį turi atiduoti -----------
anglių, magnatams , kaipo Į (Elta) Pirmadienį,
rentą už tuos laužus, kuriuoseI spalių 1 d. į Kauną atvyko iš 
jie gyvena. Reiškia, jeigu! an-1 Berlyno greituoju traukiniu 
gliakasiai iškovoja didesnį už-1 Šveicarų bcnd. ’aė* “z\stnci:i- 
mokestį už savo darbą, tai ka-|tion ?;i' se” pirmininkas prof. 
sykių kompanija jiems pakelialToendur*s ir žynius šveicarų 
nuoinQ. Tbjkiu budu Bcasylčlų I inžinzer .:■» y r.
magnatai angliakasius išnaudo-1 stotyj sutiko dep-to

ja dvejopai: mažai mokėdami riirs šveicarų kon-
už sunkų ir pavojingą darbą iri sulas • ic-itvai p. VV.'ingnrI. Is 
piešdami didefcs nuomas už Į stoties svečiai nuvyke Mt Irs
tąs lindynes, kuriose darbiniu-1 poliu ku»* lien.s finansų Mil
kų šeimynos gyvena. Inisterijos buvo suruošti pietus,

Reginiai, kuriuos mes ina-|dalyv i .’imt Lietuvos pramones 
tėm angliakasių gyvenamose] ir prekvbo j sferų atstovams, 
vietose, o ypatingai kasyklose, Įšveica i delegatų ir kitų da- 
užmušė visą musų ilinksmu-| lyvavu.-nų svečių pasik"iCft nuo

mą. Kiek mes lankydami monė i ; dėl prekybinių ryšių 
Starved Rock ir apielinkes bu-1 u‘žme' p > tarp Lietuvos ir 
vom linksmi ir gėrėjomės gam-1 Šveicarijos. Konstatuota, kad 
tos gražybėmis, tiek aplankę]esą bendro pamato. Profeso- 
anglių kasyklas nukorėme no- rius apsilankė Lietuvoj, kad 
sis: - nejuaku pasidarė pama-| susina ar. u v s i Lietuva, ir atei- 
čius angliakasių padėtį. I nana s :Jvužiousianti

Pagalios ntfvažiavom į Deerl specri'e S'-e’ k misija, kad 
Parką,—į paskutinę vietą, kur- Plačiai susipažinus su* Lietuvos 
rią mes turėjome savo progra-|lina*a s ir ei ^nominiir gyveni
me. Parkas labai didelis; kad mu, r užmezgus prekybinius 
jį visą apvaikščioti, apžiūrėti] ryšiu.,. Šveicarai aplanke s|u- 

Į cievatorių ir skerdyklas;
o vaK • e iH’žiavo į Rygą, pa- 
reikšdu. ii pasitenkinimą savo 
atsilankymu Kaune.

jį visą apvaikščioti, apžiūrėti i ryšiu.,, 
reikėtų pašvęsti mažiausia dvi tomąjį 
dienas. Tuo tarpu mes beturė
jome tik 
laiko.

Pasilipę

pusantros valandos

į nedidelį kalnelį 
dairomės į visas 

puses. Visur puiku, gražu — 
darbininkai diena iš dienos lie- dar gražesnė scena negu Star-

Kiek

Chicagoj. 
kelionę į Starved

v

dijpekt/O-

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE
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CHICAGOS

Bancevičius neduosiąs 
giliuoti Požėlai

Chicagos lietuvių čampionas 
ketina puvelti Europos čani- 
pioną Požėlų.

“Dar manęs niekas iš lietu
vių neparito Chicagoje”, parei
škė Chicagos lietuvių drutuo- 
lis J. Bancevičius, priimdamas 
atvykusio iš anapus vandeny
no jauno lietuvio atleto K. Po
žėlos iššaukimą imties rusų- 
franeuzų stilium.

“Mat, kaip jus tuoj apie jį 
pradėjote rašyti,” tęsė toliaus 
p. Bancevičius. “Palaukit. Aš 
neduosiu niekam giliuot, kol 

mane kas paris. Mane dauge
lis vadina “Drapiežun DzU- 
ku”, ir tame yra gal tiesos, 
nes aš turėjau drąsos kibti į 
kiekvieną. Daugelį aš nugalė
jau, bet mažai kas mane. Aš 
kibau ir į tvirčiausia ir į sun
kiausia svarumu.”

“Dabar, mat, sako, atvažia
vęs grinorius negalės čia ilgai 
mandravot. Tegul jis paman
ei ravos ant matraso. Tada ga
lėsim pasakyt koks jis per ga
liūnas”.

Nežiūrint kad p. Bancevičius 
taip kalbėjo, vienok kartu ir 
džiaugėsi kad dar vienu lietu
vių atletu Amerikoj bute dau
giau.

,1. Banevičiaus nianadžeriu 
yra p. Otto Propotnick, o K. 
Požėlos p. J. Uktvcris, ir jie
du jau sako buvo suėję pa
daryti sutarties kaslink busi
mų ristynių.

Svečiui atletui vienok reiks 
matyt persiimti ir su daugiau 
Chicagos atletų, nes po Ban- 
cevičiaus iššaukimą risties pri
ėmė ir antras Chicagos lietu
vių žinomas ristikas p. J. Goš
tautas.

Joseph Brezzis, gyvenantis 
10736 Edgebrook Avė., prane
ša, kad žinutė tilpusi Naujie
nos 25 d. spalio, buk leisėjąs 
pribusiąs užsimokėti $200.00 
bausmės, yra neteisinga. Nes 
minėtam Josepb Brezziui ne- 
priteista jokios bausmės.

Šiuoini ta neteisinga žinutė 
atšaukiama.

Žmogaus atjauninimas
Dr. Hunt sako, k;id liaukų 

persodinimo operacija atjau
ninanti žmogų ir su laiku 
busianti panaudojama vėžio 
ligos gydymui.

Amerikos medi kales litera
tūros redaktoriams kalbėjo Dr. 
H. Lygėms Hunt iš Nciw Yor- 
ko. Jis pabrėžė tą faktą, kad 
pastaruoju laiku pradedama 
juokai daryti iš taip vadina
mų atjauninimo operacijų, ku
rios iŠ lengvos rankos Dr. Vo
ro novo pasidarė visiems žino
mos. Vienok nors i tos rų- 
šies operacijas atsinešama su 
pašaipa, betgi tyrinėjimai esą 
tolyn vis labiau darosi sėkmin
gi. Pats Dr. Hunt sakosi pa
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daręs 76 liaifukos persodinimo 
operacijų. Tik šešiuose atve
juose negauta pageidaujamų 
rezultatų. Kiti gi pacijentai 
pradėję jaustis daug geriau, 
įaip sakant, pajaunėję.

Operacija esanti dabai pa
prasta: užimanti tik penkias 
minutes. Visa kas yra daro
ma, — ta- persodinama gyvu
lio lytinė liauka į žmogaus kū
ną (Dr. Hunt tam tikslui nau
dojus avių liaukas).

Pasak Dr. Hunt o, lyties 
harmonas (lyties liaukos sek
recija) darąs didelės įtakos j 
žmogaus fizinį, o taip jau ir 
dvasios stovį. [ Kuomet lyties 
liauka tinkamai Veikia, tai 
žmogus jaučiasi sveiku ir en
ergingu. Senstant tos liaukos 
veikimas einąs silpnyn. Ir štai 
kur persodinimo liaukos opera
cija atneša naudos. Persodin
ta liauka yra stimulas, kuris 
akstiną daugiau sekrecijų iš
dirbti. Gi tos sekrecijos su
stiprinančios žmogaus orga
nizmą.

Dr. Hunt sako, kad karkli
nėms jo pacijentams operaci
ja buvusi padaryta prieš ket
verius metus ir jie šiandien 
dar tebesijaučią gerai.

Antras vėl dalykas yra tas, 
kad Dr. Hunt mano, jog liau
kų persodinimo operacijomis 
busią galima gydyti vėžio (li
gą. Toji liga daugiausia įsi
meta į tas ku*no vietas, kur 

ląstelės (celės) yra nusenėjil
sios, silpnos. Jeigu ląstelės yra 
sveikos, tai vėžys negali aug
ti. Vadinasi, sustiprinimas lą
stelių butų geriausia atspara 
prieš vėžio ligą. O to kaip tik 
ir galima atsiekti liaukų per
sodinimo operacijomis, sako 
Dr. Hunt.

Prasidėjo
Su šeštadienio vakaru prasidė

jo vajus, kurio įtiksiąs yra 
pabudavoti Mariaimpolės re
alai gimnazijai namus. — 
Aukų surinkta $201.31.

Pereitą šeštadienį Juciiaus 
restorane įvyko Lietuvos Mo
kytojų Profesinės Sąjungos At
stovybės Amerikoje ir veikė
jų komiteto vakarienė. Vaka
rienės tikslas buvo pradėti va
jų, kad išgelbėjus Mariampo- 
lės realę gimnaziją, kuriai grę- 
sia rimtas pavojus. Prieš gim
nazijos JaiikytojuJs stovi dile
ma: arba pakrikdyti pradėtą
jį darbą visai arba statyti nuo
savus namus. Savo pajėgomis 
nuosavų namų jie nieku bil
du negali įsigyti. Jie yra ne
turtingi. Tat amerikiečių yra 
pareiga palaikyti Suvalkijoje, 
galima sakyti, vienintelę lais
vą mokyklą, kur dėstoma gry
nas mokslas.

Susirinkusieji vakarienėn tą 
rdikalą pilnai IsUprato. Vaka
rienėje dalyvavo 38 žmonės. 
Ir jie sumetė Mariampolės 
gimnazijos fundajmiento kasi
mui $201.31.

Apie vakarienę platesnis 
pranešimas tilps rytoj.

— Ten buvęs.

GERE. Naujienų skai
tytojo# ir skaitytojai ;

i prašomi pirkinių reikalais i 
i eiti į tas sankrovai, kurios » 

skelbiasi Naujienose. I

Lietuviu Rateliuose
Brighton Parko "na- 

vynos”
šios “volasties” komunistams 

labai sekasi: į jų masinius 
mitingus susirenka per 20 
asabų ir parduodama 1 egz. 
“Vilnies”.

Kuomet komunistiški gra
mofonai, “viežlyvai” tariant, 
savo gazietose ir prakalbose 
“timnočina”, kad jų “susaidė” 
yra “galinga” “turi” tūkstan
čius “memberių”; Ikad didžiu
ma draugijų juos “remia”; 
kad minios “eina” su jais, tai 
nekurie žmonės netiktai netiki 
jenis, bet dar skaniai juokias 
iš jų galybės. Šitiems nevier- 
niems Tamošiams aš įrodysiu 
faktais, kad komunistai šneka 
“teisybę”.

Aną dieną Brighton Parko 
“volasties” komunistai susidė
ję su Lietuvių Leidžiu Regre- 
syvyško susivienijimo 58 kp. 
surengė prakalbas ” orą t orei” 
Ješkcvičiutei. Žmonių “su
plaukė tiek daug”, kad vėliau 
atėjusieji nebetilpo į svetainę, 

turėjo kiūtinti namo nepa
matę “gražios, garsios kalbėto
jos iš rytų”. O jus, nevierni 
Tamošiui, jog gerai žinote, 
kad brolių Jokantų svetainė, 
kuri randasi tam pačiam name, 
kur yra “Naujienų” Skyrius ir 
“Bečlerių” Kliubo užeiga, yra 
didelio “saizo”: į ją, iš bėdos, 
galima “sUpailiuoti” net 20 
asabų.

Jau iš to aišku, kad minios 
K’eina,” jsu komunistais. Bet 
štai jums ir daugiau faktų.

Apart visų kitų įstaigų Jo
kantų name yra ir laikraščių 
stotis. Čia komunistams irgi 
“sekasi”, nes jie atveža net 
čielus triš egzempliorius “Vil
nies” ir bevik visus išplatina: 
lieka tiktai kokie du* cgzcnip- 
loriai neparduoti. Tuo tarpu 
“Naujienų” toj pačioj stotyje 
išperka tiktai 50 egzempliorių 
kasdieną.

Nu, katras dabar “atsivožy- 
site” sakyti, kad darbininkai 
“neremia” komunistų spaiidos? 
Nei vienas.

Tai dar ne viskas. štai da 
vienas didelis faktas, toks di
delis, kaip Karpatų kalnas, 
kuris parodo kokį didelį “pa
sisekimą” komunistai turi 
draugijose.

Vieną gražų vakarą į tą “gar
sųjį” Jokantų namą komunis
tai sušaukė bendrą kuopų bei 
draugijų susirinkimą, kad “pa- 
sivaražyti” “Vilnies” įpaskoilos 
klausimu. Tikėkit man, kad 
Brighton Parko lietuvių drau
gijos taip “susikrimto” “Vil
nies” likimu, kad minėtam su
sirinkime visi nariai, nuo di
džiausio iki mažBaiusio, daly

vavo nuo sekančių “organiza
cijų”: bolševikų, kairiasparnių, 
komunistų, “ADPILS.”. (Ame
rikos Darbininkų Partijos
Lietuvių sekėjos), Lietuvių
Moterų “ Progresyvi šk o” Susi
vienijimo ir ALDLD.

Reikia pasakyti, kad susirin
kimas buvo labai “skaitlingas”: 
dalyvavo net penki žmonės, ku
rie, kaip matote iš aUgščiau 
paduotų vardij, atstovavo še

šioms “organizacijoms”. O tos 

“organizacijos” remia tuos 
penkis žmones.

•Čia parodžiau tiktai kaip 
“galingi” yra Brighton Parko 
komunistai, o kitų “volasčių” 
tavorščiai dar daugiau sylos 
turi.—Teleponas.

Nemoksliškai aiškinami 
moksliški paveikslai

Arba kaip biblistai pranašauja 
apie tai, jog neužilgio žmo
nės nebemirsią ir moksliškus 
paveikslus aiškina senovės 
pasakomis.

Pastebėjęs laikraštyje apgar
sinimą, kad bus rodomi paveik
slai apie svieto atsiradimą, nu
sitariau tuos paveikslus pama
tyti. Spalių 23 d. prasidėjo tų 
paveikslų rodymas ir tęsėsi ke
turias dienas. Buvo skelbiama, 
kad kiekvieną dieną busią ro
domi skirtingi paveikslai.

Nors tie paveikslai man teko 
matyti prieš aštuonis metus, 
bet visgi buvo įdomu sužinoti, 
kiek progreso padarė pati drau
gija. Tat aš ir nuvykau į Hea- 
ly School Hali salę, 3037 South 
Wallace St.

Svetainė graži, publikos irgi 
daug, bet prietarai vis tie pa
tys. Vakaras prasidėjo su 
pamaldomis ir užsibaigė su 
maldomis bei giesmėmis. Nie
ko daugiau ir nesigirdėjo, kaip 
tik aiškinimas pasakų, jog 
greitu laiku žmonės nebemirsią.

žinoma, ir jie (biblistai) ban
do kiek taikintis prie mokslo. 
Bet suderinti žydiškas pasakas 
su mokslo daviniais yra negali
mas daiktas. Išpradžių jie pa
rodė keletą neblogų paveikslė
lių, kur buvo vaizduojama, 
kaip žemė iš dujų tvėrėsi, kaip 
paskui ji aušo ir vanduo rinko- 
so į žemesnes vietas. Vėliau 
buvo parodyta gyvybės atsira
dimas. Vis tai nebloga. Bet 
aiškintojas visgi rado reikalin
gu pabrėžti, kad žmogus nega
lėjęs išsiru tūloti iš žemesnių 
gyvūnų.

Jeigu tokie paveikslai butų 
moksliškai aiškinami, tat jie 
galėtų ir naudos atnešti. Bet 
dabar jie tik klaidina žmones. 
Suprantama, apšviestesni žmo
nės iš tokių aiškinimų tik pa
sijuoks. Vięnok reikia pasaky
ti, kad biblistų susirinkimus 
daugumoje lanko buvusieji pa- 
rapijonys. Pirma jie nieko ne
žinojo, o tik mokėjo sukti ro
žančių ir šiaip taip slebezavoti 
maldaknygę; todėl jie aklai se-

KAZIMIERAI SKUDAS

Mirė ketverge, spalio 25, 1923. 
Buvo nevedęs ,turėjo amžiaus 
apie 42 metu. Paėjo iš Lietu
vos Rietavo parapijos. Paliko 
brolį ir 2 seseri Lietuvoj ir 
Amerikoje 1 brolį. Laidotuvės 
bus panedėlyj, spalio 29, 1:30 
vai. po pietų, iš namų 936 E. 
47th St. Kenvvood 0700, į Lie
tuvių Tautines kapines. Gimi
nės, draugai ir pažjstami malo
nėkite dalyvauti laidotuvėse. 
Lieka nuliūdęs brolis

S. Skudas.

ke paskui kunigėlius. Atsimetę 
nuo katalikų bažnyčios jie 
eme aklai tikėti biblistų pasa
komis. Pirma jie laikėsi malda- 

knygės, o dabar giesmių kny
gos. Gi tokia permaina vargu 
reiškia progresą.

— J. Beliaskas.

Iš Moksleiviu susirinkimo
Įstojo du nauju nariu."— Illi

nois universiteto laiškas. — 
“Aušros” jubiliejaus suren
gimas.

Lietuvių Moksleivių Susi
vienijimo Am. 2 kutopa spa
lių 20 <1., Raymomd Chapcly 
laiko savo susirinkimą.

Į susirinkimą atsilankė ir 
keli valporaisicčia'i mokslei
viai. Persikėlė į 2 kuopą bu
vęs valparaisietis L. Kasko. 
Be to išpildė aplikacijos blan
kas du nauji moksleiviai.

Skaityta laiškas nuo Illi
nois universiteto prezidento. 
Laiške sakoma, kad Mokslei
vių Seimo priimtoji rezoliuci
ja dėl pripažinimo lietuvių kal
bos lygiomis teisėmis su ki
tomis svetimomis kalbomis 
busianti svarstoma visos uni
versiteto! valdybos.

Kuopos pirmininkė, p-lė L. 
Narmontaitė, išdavė raportą 
iš surengtų vakarų. Už savo 
darbą ji atsisakė imti kokį 
nors atlyginimą. Gi tiems, ku
rie nori gauti latlygĮiriįimą už 
rinkimą programai apgarsini
mų, tapo paskirta 6%.

Aušros 40 melų jubilėjaus 
komisija ‘išdavė raportą. Esą 
darbas sparčiai ‘varomas pir
myn. Išpradžių buvę manyta 
surengti literatinį vakarą, bet 
pasirodžius kad negalima gau- 
tji svetainės, sumanyta, rengti 
vakarienę. Misas reikalais pa- 
c.--- ----- ■

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio 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:
18920 — O. Gužauskiene
18923 — J. Cimcrmonienci 
18925 — A. Tautvaišienei 
18853 — O. Truikienei 
18927 — V. Pocienei 
18929 — U. Samuilicnci
18933 — O. Banevičienei
18936 — O. Norvaišaitei
18939 — M. šepečiui
18910 — J. Karaliukui
18917 — A. Sakalauskui
18918 — A. Gudinauskienci
18951 — M. Pašilaitei
18952 — F. Pašildui
18960 — V. Laskauckienei
18963 — F. Rakauskienei
18964 — A. Vaitkienei
18966 — R. Teniukui
18967 — J. Teniukui
18968 — A. Baku tini
18970 — Fr. Malakauskui
18972 — M. Siniošaitci
18973 — A. Stulpienei
18976 — A. Gacioniui
18984 — P. Visniauskienci
18985 — P. Masiliūnui 
19013 — A. Valuckas 

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

vesta komisijai sutvarkyti.
Reikia pastebėti, kad kuo

pos nariai pradėjo jau gero
kai! apsileisti — nei susirin

kimų jau nebelanko. Rodos, 
šeštadienio vakarai yra liuosi, 
tat jau bent kartą mėnesyje 
galima į susirinkimą atvykti.

— Kp. koresp.
_________________n____

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
po sunkios operacijos ligoninėj 
sulaukęs 43 m. amžiaus, spalio 
26 d. 1 vai. po pietų, 1923 m. 
Velionis paėjo Pagaičpilio kai
mo Smilgių vai., Panevėžio ap. 
Priklausė prie Simano Daukanto 
ir Teisybės Mylėtojų draugijų. 
Paliko didžiausiame nubudime 
moterį Oną ir 2 dukteris Janiną 
9 metų ir Marijoną 6 metų, 2 
brolius Mykolą ir Stanislavą, 2 
seseris Teklė ir Julijoną. Lie
tuvoj senus tėvus, brolį, Tadeu
šą 2 seseris Pauliną ir Barborą. 
Laidotuvės atsibus spalio 30 d. 
Utamipnke 10 vai. ryte iš namų 
5731 So. Halsted St. į bažnyčią 
iš tenais į Tautiškas kapines. 
Giminės ir pažįstami malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse. Ilsėkis 
mano mylimas vyre, tegul tau 
būna lengva žemelė. Lieka- 
mes nubudime

Moteris Ona, dukrelės, bro
liai ir seserys.

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

ryto iki 2 vai. po piet.
L.,----------------------------------- . ... ... ..—</•

10017 — A. Budrevičius 
51867 — A, Maželiauskas 
51901 — A. Tofmkevičaitei 
51915 — Fr. Ubartienei 
51928 — T. Kazlauskienei 
51915 — T. Masionaitei 
51946 — E. Stukicnei 
51949 — E. Mileškienei 
51952 — J. Stankevičiai 
51954 — O. Vaitekunienci
51958 — E. Balčiūnaitei
51959 — P. štarulienei
51960 — P. ZdonaUskui
51961 — V. Jokubauskui 
51971 — L. Raudonailoi 
85398 _ p. Sutkaitei 
90150 — M. Venckienei 
95393 — A. šerpeiienei 
95414 — D. Bružui 
95419 — A. Sedauskui 
95132 — J. Vasiliauskui 
95440 — P. KreučiUnui 
čekiai:
5164—J. Lešihskas 
5167—M. Šimkienė 
5173—J. šeikus 
14103—P. Uosienė

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtelnpimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridgo geriausio aukso. Su muši 
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, J( '1 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEi paprasto laikraščio negalit* 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

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

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

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
ciekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

GYDYMAS , (
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionali mokestį, būtent 
$12.50 bilc kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negabų ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.0C. 
Gydymas tų negabų yra mano gyve
nimo užsiėmimas. * Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausj gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martn 
337 W. Madison ti 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau 25 

tai — puikiausias 
darodymas, kad a 
Į esu pasekmingą* 
ir prieinamas, ai , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS GYDYMAS 
Naudojamas

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

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p~ 
Seredomis ir s u bato mis: 9 ryte lig 

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

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

Garsinkites Naujienose
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lietuviu Rateliuose.
(Tųsa nuo 5-to pusi.)

Atsakymas adv. F. P.
Bradchuliui

Naujienų numery 253 Tams
ta, gerb. advokate, turėdamas 
matomai, klaidingas informaci
jas, mėginate labai netinka
moj ir neprideramoje šviesoje 
nupiešti Chicagos Lietuvių 
Auditorium reikalus. Labai 
gaila, kad gerb. advokatas vie
ton, kad suteikti rimtą patari
mą greičiausiam ir tinkamiau
siam šio pradėtojo darbo už
baigimui, mėginate jau musų 
darbą trukdyti. Bet mes ne pai
some ir mums ne svarbus 
Tamstos šiuo reikalu nusistaty
mas. Mes esame tikri kad visi 
geri ir prakilnus lietuviai, biz
nieriai, profesionalai ir papras
ti darbininkai — visi kam rupi 
musų Tautos kilimas ir kultū
ra stos i šį rimtą Draugijų su
sivienijimo pradėtąjį darbą, 
pirks Šerus ir padės kuogrei- 
čiausiai pastatyti gražiausią 
Lietuvių Svetainę ant Bridge- 
porto. Ar paskola bus imta iš 
banko ar iš spulkos ar iš kur 
kitur—visgi mes esame tikri, 
kad komisas bus daug mažes
nis negu p. Bradchulis manai 
ir rašai. Tamstos peršamieji 
Bonai padarytų Bendrovei tik 
daugiau išlaidų.

Budai šio musų darbo yra 
nuodugniai Susivienijimo Drau
gijų apkalbėti ir mes turime 
užtenkamai rimtų patarymų ad
vokatų, daktarų, bankierių, bi
znierių ir kitų, kurių patarimų 
mes ir prisilaikysim.

Lyginti šį musų darbą prie 
“Bišofizmo” yra labai vaikiš
kas ir nerimtas argumentas.

Susivienijimo Draugijų ir 
Chicagos Lietuvių Audito
rium Bendrovės Komisija: 

A. J. Zalatoris.
J. Maskoliūnas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausi j į paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindotv” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturiolika dienų nuo paskelbi
mo.
903 Andrulis A.
905 Bakas Stephen
907 BaJdounas J.
908 Bartnik Valenty 
910 Bendzinnas Beo. 
917 Cingas Patrone 
924 Druteika Stipriau
928 Garbouskas Povilas
929 Gatasko Andrėj
930 Gasparai t is Stasys
931 Bedrimas Anton
932 Gedutienė Ona
937 Gliabis Anton 
039 Bodleuskene M. 
958 Kandele Mikie 
936 K arai z Miklas
965 Karpavicienei Tupile 
967 Kazas Ludwig 
973 Krupeliui Poviliui 
979 Kupsiunaitei Veronikai 
982 Kundrasenwicze Albert
938 Kutas Kazimieras
984 Lankauskasta Bazirieras 
991 Murauskui John 
996 Pekar Peter

1000 Radzevice Juozas
1001 Ramanauskas Antanas
1005 Rosynski Witold 
1009 Rudat Augusta 3
1015 Shebelskis John
1016 Sestakovskaitei Onai 
1019 Skimelis Ludvikas 
1033 Vistort Anna 2 
1036 VVaivada Kastancija 
1011 Kowaleusky Jozap 
1044 Letukas Seliunent

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Vaidylų Brolijos susirinkimas pri- 
puolantis šiandien yra perkeliamas 
ant lapkričio 5 d. paprastoj svetainėj.

Perkūnas.

PRANEŠIMAI
Lietuvių kalbos pamokos vaikams 

ir suaugusiems būna utarninkais ir 
petnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

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

Aušros Jubiliejus 40 metų, rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, šeštadie- 
nyj lapkričio-Nov. 17 d., 1923, Mildos 
svet., 3144 S. Halsted St., Chicago, 
III. Pradžia 7 vai. vak. Visas už
darbis skirtinas Lietuvos universiteto 
reikalams.

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas įvyks spalių 30 d., 
8 vai. vak., Mildos svetainėje (3140 
So. Halsted St.)

Visi delegatai bukite laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— A. J. Lazauskas, rašt.

PASARGA.

KESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
onai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi

•Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš

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

Norintieji pasigarsint J sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą no vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lieta- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

ASMENŲ JlĖŠKOJiMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Mikodimo 

Preskicnio, jis paeina iš Vilniaus rė- 
dybos, Alytaus apskričio, Merkinės 
valsčiaus, Druskininkų kaimo. Pir
miau gyveno Cambridge, Mass. Ar 
pats ar kas kitas malonėkite atrašyt 
ant šito adreso: Mrs. Eva Yančaus- 
kienė. 9049 Cardoni Avė., Detroit, 
Mich.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

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

$25 KIEKVIENĄ NEDĖLDIENJ

Jus galite uždirbti $25 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienį už keletą, valan
dų darbo. Mes parodysime jums 
kaip tai padaryti. Patyrimo nereikia. 
Jus galite gauti jūsų pirmutinius $25 
ateinantį nedėldienį. Pradėkite tuo
jau. Atsiųskite jūsų vardą ir adre
są ir mes suteiksime jums pilną infor
maciją. Veikite šiandien.

Adresuokite
L1THUANIAN MANAGER, 

116 So. Michigan Avė., 
Room 1409, 
Chicago, III.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yardff 7282.

ISRENDAVOJIMUI
KAMBARIAI rendai (North Side) 

šeši ruimai su visais patogiais įtai
sais, ramioje ir švariais žmonėmis 
apgyventoje vietoje. Renda mėne
siui tik $50.00. Geistina, kad ne- 
sirastų perdaug skaitlinga šeimy
na. Lietuviai norinti turėti pato
gia vietą gyvenimui —< pasinaudo
kite proga. Kreipkitės: Kaz. Lu
kas, 1821 Nebraska Avė. Prie Ar- 
mitage ir Huniboldt Park Boule- 
vard. Phone Spaulding 3851.

JIESKO DARBO
ZECERIS ieško vietos spau

stuvėje. Kreipkitės adresu:
J. PETRIKĄ,

539 Washington Blvd., 
Baltimore, Md.

REIKIA DARBININKŲ
________ MOTERŲ________

KETA PROGA mergaitei 
nuo 14 — 16 metų amžiaus 
kuri norėtų eiti į mokyklą ir 
drauge užsidirbti sau pragyve
nimą teatsišaukia pas M. Jur
gelionis. 1739 So. Halsted St., 
nuo 9 iki 5 vakare.

REIKALINGA mergina arba mote
ris namų prižiūrėjimui ir mažos mer
gaitės pridabojimui. Duosiu kamba
rį ir valgį irgi primokėsiu.

Atsišaukite
2941 W. 39 St., 2 lubos 

arba Pershingt Road 
CHARLES BARTKUS

REIKIADARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

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.

REIKALINGAS duonkepis 
1-mos rankos.

Atsišaukite
1208 E. Madison St.

Chicago, III.

REIKALINGAS kriaučius 
prie kostumeriško darbo ir tai
symo senų drabužių.

Atsišaukite tuoj.
S. ALEKNO 

2537 W. 63rd St.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

Gera proga jaunai porai, 5 kam
barių vėliausios mados rakandai, 
Punkus parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, liampa, karpetai 'ir'dvigubų 
springsų fonografas su rekordais. 
Parduosiu už pirmą geriausį pasiū
lymą, visus sykiu arba atskirai, jei 
norite sutaupyti pinigų. Nepraleis
kite šio didelio bargeno.

1922 So. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI

PASTABAI
Galutinis išpardavimas užda

rytų karų. Kainos yra nuo $75 
iki $150. Pinigais arba išmokė
jimais.

Willis St. Clair, 1923; Sport, 
1923; Stutz Touring, 1921; Mc 
Farland Touring, 1921; Stanley 
Steamer, 1921; Chandler, 1921; 
Packard, Irvin Six, 1920; Pent- 
lar Touring, 1921; Pentlar, 
Roaster, 1922; Ford Sedan, 
1923; Dodge Sedan, 1922; 
Buick Sedan, 1922; Hudson 
Coach, 1923; Paige Touring, No. 
666, 1922; Lexington Sedan, 
1921.

Nelson Bros.,
6310 Broadway Avė.,

Phone Sheldrake 6000

Klauskite Mr. Trantman

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI mažas restate- 

ranas, natfjos mados, geras bi
znis, įsteigtas 7 metai. Savi
ninkas eina lauk iš biznio. Tik 
dalį pinigų reikia įmokėti.

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosemSs 
įrengimai ir stakas, labai pi
giai.

2621 W. 51st St.
Phone Prospect 6567 -

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučemė ir groser- 

nė, senas biznis, išdirbtas, vertės $4,- 
000, parduosiu už $3,500. Renda pi
gi; $35.00 mėnesiui. Apyvarta po $150 
į dieną.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Box 356

PARSIDUODA du’ šildomi pe
čiai: vienas kietomis, o antras 
minkštomis ir kietomis angli
mis kūrinamas. Parduosiu pi
giai, nes jie man nereikalin
gi. -Kreipkimės šiuomi antrašu 
ant 3 lubų. 701 W. 31st Street.

PARDAVIMUI malevos ir 
geležies krautuvė geroj apie- 
linkėj apgyventoj kolonijoj, 
biznis geras, stalais naujas atsi 
randa po nr. 4501 So. Wood St.

PARDAVIMUI tuojaii* pigiai, 
saldainių krautuvė, bažnytinių 
dalykų, mokyklų įrankiai. Ge
riausia vieta Town of Lake, 
prieš lietuvių bažnyčią, ir vie
šą mokyklą. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

1805 W. 46th St.

TURIU parduoti saldainių ir 
cigarų krautuvę; įsteigta 15 
metų. Kaina $2,000 greitam 
pardavimui.

A. NOVAK, 
2348 So. Hoyne Avė. 

-------------------------------------j—,.
PARDAVIMUI kukninis pe

čius su minkštom anglim ir 
gasu kūrenama, gerame stovy
je. Parduosiu už pirmą pasiū
lymą, nes man nereikalingas. 
Atsišaukite Tel. Lafayette 1355

SVARBU BIZNIERIAMS 
Pardavimui Restauranas tirš
tai apgyventoj kolonijoj, biznis 
išdirbtas per daug metų ir di
delį pelną neša. Kas pirmas tas 
nesigailės. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. Atsišaukit į 
<Taujienas 1739 S. Halsted St., 
Box 357

PIENO išvažiojimo biznis par
davimui; arklys, vežimas ir Ex- 
preso vežimas. 3QQ kvortų kostu- 
meriams pieno. Viską parduosiu 
pigiai. Norintis dirbti uždirba di
delius pinigus. Pieno galės gauti 
pirkti pigiausiai. Kreipkitės: 3251 
So. Emerald Avė. Tel. Blvd. 0727

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
parduosiu pigiai, gali pirkti ir su ma
žai pinigų o likusių^ gausite ant 
lengvų, išmokėjimų, nemokantį biznio 
išmokinsiu; priežastis pardavimo tu
riu 2 biznius. Kreipkitės pas

J. BADCHUNAS,
3200 S. Lowe Avė.

Tel. Yards 0635

NIMAI-ŽEME
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.

PINIGAI! PINIGAI! PINIGAI!
Padvigubinkit savo pinigus į vieną 

metą. Lotai prie SL Louis ir Trum- 
bull Avė., tarpe 55 ir 57 St., valdomi 
vieno savininko per 38 metus, dabar 
yra parduodami ir atiduodami labai 
pigiai, taip pigiai kaip $350, pusė pi
nigais, kitus išmokėjimais į metus lai
ko. Tie lotai yra pigiau negu, kad jus 
galėjote nupirkti 15 metų tam* atgal. 
Ten yra pastatyti $8,500 verti mūri
niai bungalow ant tų lotų. Neatidė
liokite, pirkite 3 ar 4 lotus ir vėl par
duokite juos su pelnu.

JOHN L. SHERIDAN, Agentas 
140 N. Dearbom St.

Tel. Dearbom 7517

PARDAVIMUI
$500 įmokėti, kitus mėnesiniais iš

mokėjimais, 2019 So. Jefferson St, 
kampas W. 20 PI., 4 flatai po 4 kam
barius kiekvienas ir skiepas.

189 N. Clark St., 
kampas Lake St. 

Room 510

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

% akro taip pigiai kaip...............$179
% akro taip pigiai kaip ........... $895

85 minutes iš vidurmiesčio ant
C. B. & Q.

Tikletas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien; netoli krautuvės, moky

klos ir bažnyčios. 
$50 pinigais, kitus po $5 j menesį.
Del informacijų atsiųskite kuponą.

OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bldg., 

Cricago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas in
formacijas kas link jūsų % ir % 

akro lotiį
Vardas
Adresas ............. ........ ................. .
•***w****w»*****»*»»^*w*^ww»i**»<^|h»*«»«»«««MWHi1

NAMAI-ŽEMĖ

SODYBOS NAUJOS 
5 AKRŲ TRAKTAI

Prie Downers Grove ir ce
mentinio kelio; puiki gera žemė, 
tinkama vištų farmos, lygi 
žemė, gali būt padalinta į ma
žesnius lotus. Geras pirkinys 
ateikite ant farmų; 40 minutų 
važiavimo iš vidurmiesčio. $90 
įmokėti, kitus išmokėjimais po 
$10 į mėnesį.

CHARLIE SLEZAS,
156 W. WASHINGTON St.

Room 40, Main 2043

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
3 flatų mūrinis namas po 6 ir 7 
kambarius, su visais įtaisymais, 
garu apšildomas. Rendos $210 į 
mėnesį. Kaina $13,500. Įmokėti 
$3000, arba mainys ant mažes
nio namo arba bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS 
3346 S. Halsted St., 

Phone Bou'levard 9641

ŠTAI kur bargenas, naujas mū
rinis namas prie 63rd St. ir Rock- 
well St., 2 fialų po 6 kambarius, 
aržuolo florai ir visi trimingai, 
Mynių apšildomi ir garadžius dėl 
2 mašinų, beizmentas pleisteriuo- 
tas, kaina tik $13,900, cash $5,000.

JOS. AUGAITIS, 
751 W. 31st St.

PARDAVIMUI 3 lotai po 30 pė
dų pločio. 1 lotas ant Rhodes Av. 
2 lotai krūvoj ant Forest Avė, tar
pe 104 ir 105 strytų. Labai puiki 
vieta, parduosiu po vieną arba vi
sus ant lengvų išlygų, arba mai
nysiu ant 2 ar 3-jų flatų mūrinio 
namo pridedamas cash. Taipgi pri
imsiu gerus bondsus arba listytą 
staką. Savininkas:

Phone Mansfield 2831

PASIŪLOMAS GERIAUSIAS 
bargenas

2 lotai prie Turner Avė. prie 
57th St. Kaina $1,^00 abudu, jei 
pinigais dar pigiau.

2 augštų mūrinis namas ir skie
pas, prie 21 ir Lęavitt, krautuvė 
ir flatai, labai gera vieta dėl be- 
kernės ir bučernės ir grosernės. 
Kaina tik $10,500.

S. G. TUPONICH,
1344 West 18th Street, 
Prie Blue Island Avė.

'REIKALINGAS BIZNIS
2 flatų namas po 6 kambarius, 

vana ir 2 karų garage. Kaina $5,- 
800. Mainys ant bile kokio biznio, 
lotų arba automobiliaus.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 9641

PARDUODU namą 2 f lėtų po 5 
kambarius, elektros šviesa, maudynės 
mūrinis namas, parduosiu arba mai
nysiu ant biznio, bučernės, grosernės 
ar kitokio biznio.

Kreipkitės pas
J. BALCHUNAS, 
3200 Ix)we Avė., 

Tel. Boulevard 9265

MORTGECIAl -PASKOLOS
Nainy Statytojai

Statome ir finansuojame bunga- 
lows, bažnyčias, krautuves ir Ra
tinius namus bile dalyje Cook 
County. Mes statome už $175,000 
namą dėl Lietuvių Auditorium 
Asociacijos, 3131-37 S. Halsted St. 
Pardavimui Auksiniai Bonai. Sau
gus ir geras investmentas.

Atsišaukite į
“Naujienas”, No. 352

MOKYKLOS
1 ..........

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal 

V.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, 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.

MOKYKLOS
Leveskio Mokykla

Prirengiamoji ir Prekybos 
Mokina Lietukų ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybom dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: 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—- ■ ■ -■ - - --------------- ui i J

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla 

įsteigta Rugpiučio mėn., 1910 
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

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

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

netoli Milwaukee Avė.
v___________ _ _______________ t

AUTOMOBOLIŲ MOKYKLA
Automobilių mekanikai uždirba 

$50 ir daugiau į savaitę. Daug dar
bų laukia automobilių mekanikų. 
Čia yra gera proga išmokti. Moki
name praktiškai, ant visokių auto
mobilių, dienomis ar vakarais.

PETER GUSITIS, 
3238 So. Halsted Si r.

draugijosIr"”
ORGANIZACIJOS

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

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Bašinskas, 3343 So. Ix>we 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 mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. I^eudenskis, 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 Fr. 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, 111.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ.
KLIUBO valdyba 1923 metams: 

- pirm. Povylas Atkočiūnas. 842 So.
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu- 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob. 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne
dėldienį. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

Susirinkimai atsi-

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 

’ Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kiekvieną antrą nedėldienį 
Zwianzek Polek svet., 1315 North 
Ashland Avė._____ ___________

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edhrooke 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. Shedvilo 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
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, 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
83rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. Lazauskas.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

LIETUVIŲ LAISVĖS PA ŠELFINIO 
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- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

DRAUGYSTĖS ATG1MTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.; pirm. K. Lengvi
nas, 3556 So. Lowe Avė.; padėjėjas 
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 mėnesio 1 vai. po pietų 
Bažnytinėj svet., 35th ir S. Union Av.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metamsi 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Unio'u 
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.

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

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS vaK 
dyba 1923 metams: pirm1. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta- 
rimij rašt. L. Klcpsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

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

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

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 8430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 8259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

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

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 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 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas rr.-ė- 
nesj pirmą šeštadienio vakarą, D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 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 amžiatuh


