
1

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily. News 

PUBLISHED DY 2A. LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CQ.. INC.
1739 South Halsted Street. Chicago. Illinois 

Telcphone Roosevslt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
_____  -------- --------------—-t

HAUIIOIOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as aecond Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III. 
under the Act of March 8, 1879

■jL'.LW'Sįm<j»L .jujuj■«»>■■'» j..j ■ ūmi! ....... ............"i1 am1     .

Chicago, III., Trečiadienis, Spalio-October 24 d., 1923
i

The First and Greatest Ltthuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thi Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY LITHUAN1AN NEWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Kalstei Street, Chicago. Illinois 

Tclephons Rooscvelt 8500

Kaip Komunistai Apgaudinėja
• . ■ . - -< T- .

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj 
.u.......... i,.................................. ■■■■■■■ ....................... i i --------------------------------

^►437~" 1 No^ 251
—■aB—aiiii iiiiiitr »tiii ria>iMMgMtf6as«aacaaarrBT—r-r-Tr»Tir-'.kt,- . —-------- -

Darbininkus
Kova su Pareinio

separatistais ratinis streikas
Separatistai užėmė 

Coblenz
Centrali n ės Vokietijos lignito 

kasėjai jau streikuoja.

Gręsia didelis streikas
Vokietija rengiasi ginkluoton 

kovon su Bavarija
Pareinio separatistai 
' nuveikiami

Atimta iš jų daugelį miestų. Vo
kietija Saksonijon siunčia 
50,000 kareivių. Riaušės Ham
burge.

BERLINAS, sp. 23. — Iš 
įvairių Pareinio vietų praneša
ma, kad separatistai 'veik vi
sur liko nugalėti, ypač Aix-La- 
Chapelle, Munchen-Gladbach ir 
Bonn.

Aix-La-Chapelle separatistus 
labai skaudžiai sumušė organi
zuoti darbininkai ir išvarė iš 
viešųjų triobėsių, kuriuos jie 
laikė nuo šeštadienio nakties.

Kabinetas svarstė Pareinio 
padėtį, bet nieko griežto nem*- 
tarė, kadangi valdžia tikisi, jog 
Pareinio gyventojai įstengs su-

Saksonijds 
žinia sako, 
atvykusius

50,000 kareivių Saksonijoj.
Didėlės reiclisrwehro spėkos, 

kartu su artilerija ir kavaleri
ja, įėjo į Leipzigą ir bus iš
dalintos po visus 
-centrus. Dresdeno 
kad įskaitant jau
naujus kareivius, dabar Sakso
nijoje yra sukoncentruota dau
giau kaip 50,000 kareivių.

Riaušės Hamburge.
Turgavietė Rentine delei pie

šimų užsidarė. Buvo piešimų ir 
d u on kepyk lose.

Darbininkų vadovai grutmoja 
paskelbti generalinį streikų, jei 
bėgyje trijų dienų nebus įvesta 
nustatymas algų aukso pama
tu.

Riaušės, kurios prasidėjo 
Hamburge vakar tęsiasi ir šian
die. Riaušes iššaukė didelis ne
pasitenkinimas au-gštu pragy
venimo brangitfmu.

Hamburgo žinia sako, kad 
tarp komunistų, kurie šturmu 
paėmė kelias policijos stotis 
buvo daug ir moterų. Prasidė
jus riaušėms policijos spėkos 
liko sutvirtintos ir po didelio 
persišaudimo, policijai pasisekė 
atgauto keletą stočių. Bet per-

sišaud-ilmas vis dar tęsiasi. Nė
ra gauta žinių kiek žmonių kri
to tuose susirėmimuose. Riau
šininkai sustabdė gatvekarius ir 
požeminius traukinius ir sug
riaužė keletą vežimų, kurie ve
žiojo laikraščius.

Separatistai vienur laimi, 
kitur pralaimi.

LONDONAS, sp. 23. — Ber
lino žinia sako, kad komunis
tų bandos padare atakas ant 
policijos stočįių Hamburge ir 
užėmė visas stotis, išėmuts 
tris.

Streikas tapo paskelbtas Ham
burgo laivų budavojimo yar- 
duose. Miesto valdžia dalina 
maistą badaujantiems darbi
ninkams.

Kita Berlino žinia sako, kad 
policija išvijo ’ separatistus iŠ 
Aix4La,-Chapelle.. Nežinoma ar 
žmonių susirėmime žuvo. Po
licija su pagelba darbininkų 
taipjau išvijo separatistus iš 
Mdenchen--Gpa<Ibaich. Darbinin
kai šiurkščiai apsiėję su sepa
ratistais.

Kita Berlino žinia sako, kad 
separatistų judėjihnas Pareiny 
plečiasi. Jie užėmė dar kelis 
miestus, bet Coblenz ir Ma- 
yence tebėra vokiečių rankose. 
Dilisburgo žinia sako, kad 
tą miestų separatistai užėmė 
paskelbė savo “respubliką”.

Keli žmonės užmušti.
PARYŽIUS, sp. 23. —

Briuselio pranešama, kad Aix- 
La-Chapellc buvo susirėmimų. 
Policija nutarė pasipriešinti se
paratistams ir nuplėšė jų vė
liavas nuo viešųjų najrnų. Gat
vėse tuojaus pasirodė Belgijos 
kavalerija, įsimaišyti jei bus 
reikalas. Policija šovė į sepa
ratistus, pastarieji irgi pradėjo 
šaudyti, baudimas dar tebesi
tęsia. Keli žmonės liko užmu
šti.

BIJŪNAS, sp. 23. — Darm- 
stadter banko direktorius Scha- 
cht sako, kad Berlino darbinin
kų atstovai pareikalavo už tri
jų dienų pradėti mokėti algas 
pastoviais pinigais, nes kitaip 
bus paskelbtas generalinis strei
kas. Jis sako, kad streiko pa
vojus. yra labai didelis.

Kad nusipirkus duonos kepa
lų kainuoja 5,500,000,000 mar
kių ir dėl maisto brangumo jau 
ne kartų biJvo sumišimų (už 
$1 dabar duodama apie 50,- 
000,000,000 markių). Bet iki- 
šiol policija visus sulmišimus 
įstengė sustabdyti.

Kadangi daugelis sankrovų 
atsisako priimti markes ir rei
kalauja užsienio valiutos, val
džia išleido dekretą, kad san
krovos markes turi priimti, 
nes kitaip jos bu<s aštriai bau
džiamos.

Centralinėj 
dėjo streikas 
šių. Jie yra
bartinėmis ąlgomis. Del tos pa
čios priežasties sustreikavo ir 
Hamburgo didžiųjų laivų būda
vo j imo yardų darbininkai.

Vokietijoj prasi, 
lignito angliaka- 
nepatenkinti da-

Bailinas ginkluojasi ko
vai su Bavarija

Siunčia 60,000 kareivių Bava
rijos pasienin.

ino
mano

23. — pa- 
užėmė Cob- 

upes, kurį jie 
savo sostine, S

ARABAI REIKALAUJA 
PRIKLAUSOMYBĖS

NE

Skelbia boikotų užsienio 
prekėms.

J-ERUZOLfMAS, sp. 23. — 
Čia gautosiom žinios sako, kad 
visų arabų kongresas Mekkoje 
pareikalavo pilnos nepriklauso, 
mybės visoms Arabijos šalims 
ir įkūrimo Arabijos Federaci
jos, kurion įeitų visos arabų 
valstybės.

Kongresas taipjau nutarė pa
skelbti boikotų Franci jus, An
glijos ir Žydų prekėms.

Neužilgo konferencijon susi
rinks visų Arabijos valdonų at
stovai. '

ŠĖSI ŽMONĖS SUDEGINTI.

BEND, Ore., sp. 23. — Po
licija faPinos ties Deschutes de
gėsiuose rado šešių žmonių la
vonus. Eli Chasse laikė ran
koj ir revolverį. Kiti negyvi: jo 
sesuo ir jos duktė ir trys jo vai
kai. Manoma, kad Chasse iš- 
žudė šeimynų, padegė 
mus ir tada pats nusižudė.

Sukilę Graikijos kareiviai 
štą į savo pulkus.

na-

r.'į-.

ir 
ir

Iš

CHEMNITZ, Saksonijoj,, spa
lių 22. —- Daugiau kaip 12 nuo
šimčių Saksonįjos (suaugusių 
gyventojų gauna bedarbių pa- 
šelpas ir skaičius bedarbių šių 
savaitę, tikimąsi, pasieks 200,- 
000 moterų ir vyrų.

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.
šiandie, Spalio 24,

Lietuvių Liuosybės svetainėj
(14th Street ir 49th Cį, Cicero, III.)

Ketverge Spalio 25, 
Liuosybės Svet., 

3925 So. Kedzie Avė.
Kviečia KOMITETAS.
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BERLINAS, sp. 23. — Kan
cleris Streseinannas padarė sa
vo nuosprendį finikui Bavari
jos.

20,000 reicliswehro karei
viams sudėjus prisaiką Bava
rijai ir gen. von Losso<w pa
skelbus, kad Bavarija kariauja 
už Vokietijos tau’tinę laisvę 
prieš Berlino valdžios marksiz
mą, visi nuliekami reichswehro 
kareiviai tapo pasiųsti į Bava
riją. . . .

Koncentravimas tų ginkluo
tų spėkų neva daromas prieš 
Saksonijos kdmuuistus. Bet pa
tirta iš artimų karo ministe- 
riui Gessleriui šaltinių, kad 80 
traukinių su kareiviais liko' pa
siųsta į Sileziją, Wurbembur- 
gą, Mecklenbu’rgų ir Pomerani
ją ir kad Saksonijoj bus pa
statyta nuo 50,000 iki 6į0,000 
kareivių.

Saksonijos pręmięras Zeig- 
ner aiškiai pasakė socialistų va
dovams, kad tas kareivių kon
centravimas nėra atkreiptas 
prieš Saksoniją ir kad jo ki- 
virčiai su Saksonijos militari- 
niu gubernatorium gen. Muel- 
ler bus išlyginti, kad visą do- 
mę atkreipus į keblumus 
Bavarija.

Kivirčiai su Bavarija bus 
duoti valstybės tarybai.

Gen. Lossoiw, Bavarijos reich- 
swehro komanduotogas, netik 
atvirai priešinasi Berlįno vald
žiai, bet ir kursto šiaurinės Vo
kietijos reichąwehrą sukilti 
prieš Vokietijos valdžią. Socia
listai numato, kad tarp Bava
rijos ir niekučių šiaurinės Vo
kietijos reichsfrvehro pulkų yra 
solidartfmo ir tas gimdo nau
ją susidomėjimų padėtimi.

Nežiūrint Saksonijos vald
žios manymo, kad reichsweh- 
ras yra koncentruojamas Sak
sonijoje prieš Bavariją, kdinu- 
nistai skaito, kad tai yra jiems 
pavojinga, bet pasipriešinimo 
reichšwehrui nedaroi

SU

pa-

ATHENAI, sp. 23. Iš Cha- 
lois pranešama, kad sukilę pro
vincijos kareiviai, vadovauja
mi gen. Metaxes, monarchisto, 
jau grįsta į savo pulkus.

Nusižudė.

CHICAGO. — Ajthur Thorn, 
23 m. ir Bernice Halverson, 17 
m., kurie ketino apsivesti at
einantį ketvirtadienį, rasta ap
sikabinusius ir negyvu^ pasta
rosios namuose 26 So. Lbolmis 
St. Jie buvo nusižudę žibina
muoju gųsu. Priežasties 
dystės nežinoma.

saužu-

SAN FRANCISCO, sp. 17.-^ 
Southern Pacific geležinkelio 
kamarninkai netoli Crater eže
ro, vidury Oregono miško ra
do iškaltų ant akmenio natu- 
ralio žmogaus didumo nuogos 
moteries figūrų. Kaip matyt, 
ji iškalta yra labai senai. Fi
gūra yra dalimi didelio akme
nio ir vaizduoja moterį sėdin
čių prie akmenio ir pasidėju
sių galvų ant rankų.

Išmainyk

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitų pavasa
rį pasistatys! namų. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mų pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių^ ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamų mainų.

Vytauto
Aleksos 

Išpažintis
12 d.

Valdžios 
s Kaune 
bolševikų

Užmuštas rugsėjo 
1923 m. Amerikos 
laivyno Atstovybėje 
matomai einant 1 
partijos nutarimu Vytautas 
Aleksa mokinosi Mariampo- 
lės gimnazijoj ir ten smar
kiai bolševikavo. žvalgybos 
susektas buvo areštuojamas, 
paskui išvažiavo Rusijon, su
grįžęs nuo bolševizmo nuodų, 
bandė parašyti savo išpažin
tį, kuri rasta jojo raštuose.

Kadangi toj išpažinty ran
dame š į-tą nauja, tai paduo
dame didžiumą jos vietų. Ka
bėse — kiek permainytos vie
tos. Daugtaškiu' pažymėta 
praleistos vietos. —Red.
Rašau viešai, kad skaitytų ir 

žinotų, ne tik plačioji visuome
nė, bet ir tie buvusieji “drau
gai”, kurie dar ir dabar tebeklai 
džioja tame “komunizmo” dum
ble, iš kurio jau man teko išbri
sti. Plačiajai visuomenei ra
šau (Jei to, kad galėtų ištikro į- 
sigilinti ir suprasti tas klaidas, 
kurias darė, gal ir ne vieno tė
vo sūnūs, ne vieno brolis, ar pa
žįstamas. O mažai saujelei, ku
rie skaito save komunistais, bet 
dar nesuspėjo visiškai apsvaig- 
ti ir nugrimsti tame dumble, ski 
riu, kad galėtų greičiau ir len
gviau iš tos klampynės išbris
ti ir stoti po savo tautos vėlia
va, kuri kaip tik šiuo laiku rei
kalauja energingų atsidavusių 
darbui, darbininkų. O pats da
bar gerai supratęs, jog esu sun-, 
kiai prasikaltęs prieš musų vi
suomenę, jaučiu reikalą viešai 
išpasakoti savo prasikaltimus ir 
tuom parodydamas Maskvos 
agentams, jog aš pasilieku sau 
liuosas veikimo rankas ir nėsu 
jau varžomas užlaikyti paslap
tis, kurios tarnavo ir tarnauja 
musų valstybės tvarkos ardy
mui. Be to turiu pasakyti, kad 
ne tik esu atsižadėjęs tos epi
demijos — komunizmo — kurį 
pagimdė jau praūžęs pasaulio 
karas, bet skaitau šventa savo 
pareiga kovoti su tom dar užsi- 
likusiom jo šaknim.

Pirmutinis klausimas į kurį 
reikia atsakyti bus: “Kodėl ta- 
tapau komunistu,” Mokinausi 
Mariampolės “Žiburio” gimnazi
joj, Buvau trečioje klasėje. 
Pamokas mokytis ėjo gerai, o 
skaityti labai mėgdavau, tai 
liuoslaikį suvartodavau skaity
damas knygas. Bet teisingai sa
koma, kad knygos žmogų gali 
padaryti blogu ir geru. Taip 
man pirmos knygos ir didesnė 
likusių dalis teko taip vadina
mos “bedieviškos”. Na supran- 
----------- —————A-—-------------

(Tąsa ant 6-to pusi.)

PINIGŲ KURSAS
/ I

Vakar, spalio 23 dieną, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų . 
Belgijos 100 frankų ........
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ...........
Franci jos 100 frankų ....
Italijos 100 lirų ................
Lietuvos 100 Litų .................
Lenkų 100,Q00 markių .. 
Norvegijos 100 kronų.....
Olandų 100 kronų ...........
Švedijos 100 kronų .........
Šveicarijos 100 frankų t.

$4.50
$1.45
$4.91

$17.35
$2.70
$5.78
$4.45

$10.00
... $10
$15.37
$38.73 
$26.27 
$17.78

A. BERNOTAS ATSIŽADA KOMUNISTŲ IR 
IŠKELIA AIKŠTĖN JŲ DARBUS

Pagal Maskvos įsakymų, komunistai spekuliuoja 
žmonių jausmais

Fabrikuoja melagingas žinias ir daro 
provokacijas

Banditai, vagys ir ištvirkėliai komunistų 
partijos centre

KOMUNISTŲ “TIESA” IR 
KOMUNISTŲ MORALĖ.

Kalinio padėtis neduoda kaip • 
reikiant sekti netik pasaulio 1 
politinę padėtį, netik pasaulio ’ 
darbininkų gyvenimą, bet net 
artimiausių savo tikrų draugų 
ir “draugų” (kabutėse) žygių. 
Gyveni sau žmogus pilnoj izo
liacijoj. Visgi vienok, retkar- ' 
čiais pasiseka išgirsti šį tą ir 
už kalėjimo sienų, t. v. “lais
vės”. Štai šiandien pasisekė 
sugriebt nuo draugų ameriko
niškų “Vilnį” No. 66 už rugpiu- 
čio 21 dieną, kur suradau per- 
spaudintą iš “Komunisto” strai- 
psnį apie politines bylas Lietu- ' 
vos teismuose, tarp kitų ir apie 
musų bylą.

Gerbiamas skaitytojas Že- i 
miau suras, delko aš esmu pa
sakęs “sudiev” Lietuvos “tik- 
riemsiems kovotojams”. Ir< ne
tik aš pasakiau, bet pasakė ir 
kiti, o ir dar ateityj pasakys vi
si tie, kurie nenori fiziniai ir 
dvasiniai nuklimpti “komunisti
niame” dumblyne. Vienok iki 
šiol viešai kaipo partijai nieko 
nesakiau, atiduodamas 
čiai ant savęs padaryti “hara- 
kizi”. Tik pastangos pačių “ko
munistų” verčia pakeist savo 
nusistatymą ir prieš jų “tiesą” 
pasakyti savo teisybę.

Dalyvavimas darbininkų 
judėjime.

Amerikos lietuviams darbi
ninkams žinoma, kad dedant 
pirmuosius pamatus Socialistų 
Sąjungos Amerikoje aš buvau 
vienu iš pirmųjų ten. iki išva-

jai pa-

žiuojant Lietuvon (1913 m.) dė
jau’ ten netik dvasines, bet ir 
fizines savo jiegas organizaci
jos darbui. Nesykį ir ten pri
siėjo susidurti su skirtingomis 
nuomonėmis, nesykį prisiėjo 
kovoti su įvairios rūšies avan
tiūristais po socialistų kauke, 
bet visuomet tai dariau norė
damas pasitariant darbininkų 
organizacijos labui, be jokio 
išrokavimo, neretai prisiėjo ir 
materialiai nukentėt už tai. Tą 
patį dariau sugrįžęs Lietuvon 
ir laike didžiojo karo patekęs 
Rusijon, žodžiu sakant, kur 
neėjau, į kurią pasaulio 
dalį nebuvau patekęs, visur 
suradau sau vietą — vietą dar
bininkų kovos lauke. Ir nieks 
man nebuvo primetęs darbi
ninkų reikalų pardavimą-judo- 
šystę.
' Ir štai 
kalėjime 
politiką), 
laikraštyj, kuris 
“tikras” darbininkų reikalų už
tarėjas, — pranešimą plačiam 
pasauliui, jog Bernotas —. ju- 
došiiis, pardavikas.

Kas atsitiko? Juk baigiasi

šiandien sėdėdamas 
(taipgi už darbiniuKų 
skaitau laikraštyj,— 

giriasi esąs

(Tąsa ant 5-to pusi.)

šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:12 v., leidžiasi 
4:57 v. Mėnuo leidžiasi 5:54 
valandų ryto.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIEINIOS
1739 S.HalstedSt 

ChicagoIlL



Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

“Pan Tadeusz” lietuvių kalba
Buvęs Universiteto lietuvių 

kalbos lektorius ir Eltos užsie
nių skyriaus vedėjas Anta
nas Valaitis, baigęs 
versti Adomo Mickevičiaus poe
mą “Pan Tadeusz”, greitu laiku 
išvažiuoja Prajicuzijon tolimes
nių studijų reikalu.

pasakoja, kad dirviniuose esan
ti tam tikra agentūra, kuri iš 
tos kontrabandos turinti ne ma
ža pelno.

Pasitaiko matyti Širvintų 
agentą, vaikščiojantį Kaune 
įstaigas, o jam grįžus į Širvin
tų tuoj per liniją persirita len
kas — dvarininkas. Tų dvari
ninkų musų puteėj atsirado jau 
geras būrelis, o kiti anapus li
nijos laukia savo eijės.

muteų Muzikos Mokykla labai 
laimingai įsigij.a taip rimtą dai
navimo muzikos, pedagogą ir 
mokytoją. Be ko kito, p. O. 
Marini tikis, jog gal galės ir 
musų operoj dalyvauti.

Į p. Marini Lietuva ir ra
mus jos gyvenimas po vargin
go Vokietijos gyvenimo pada
ręs geriausio įspūdžio ir jis to
dėl sutiko Lietuvoj pasilikti ir 
darbuotis.

P. Marini dar nėra senas, 
pačiame jėgų stiprume.

......... ......... ............ ............................................. —į»iiw« 

ratų kuopos komiteto pirmi- 
nijiką vieną sekmadienį susi
rinkę keletas vietos draugų 
skaitė laikraščius Įr dainavo. 
Tik štai ateina du girtu mili
cininku
Reudis, (kunigėlio siųsti, ir 
biauriai bliutanydami ant su
sirinkusiųjų (vadino' juos ru
pūžėmis, chuliganais, bolševi
kais ir kitais negražiais žo
džiais) pradėjo 
draugai spėjo pabėgti, 

A_____________________

- P. Danielius ir J. 
(kunigėlio siųsti,

mušti. Vieni 
bet

.......................................Į................. ............................... ..................... ..  

žiauriai tapo sumušti musų 
partijos draugai J. Mozitrąitis 
ir A. žemaitis.

[Sumuštieji draugai padavė 
skundus ir dabartiniu metu ei
na tardymas, tik kažin, ar pa
sirodys viešumon byla, nes be
veik visus chuliganiškus isavo 
agentų darbus valdžia priden
gia.

Mušeikos mylimi, ir dabar 
tebetarnauja ir tur būt atlieka 
tokį pat juodą darbą. J. K-is.
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Kaune radio stotyje girdėtis 
kasdien duodami vokiečių (ties 
Berlynu) stoties radio koncertai. 
Pastaromis dienomis koncertus 
duoda kasdien 11 vai. 80 min. 
Klausytis koncertų atsilanko 
vienas kitas žymesnių musų 
veikėjų. Paprastai, Berlyno ra
dio koncertai tęsiasi valandą, 
kartais net ilgiau. Esant geram 
orui/ koncertai visai gerai gir
dimi.

Kalbos radiotelefonu girdėti 
kaskart dažniau. Daugiausia kai 
basi vokiečiai, jie duoda daug 
radiotelefonogramų. Rusai duo 
da kasdien presas radiotelefonu.

Teatrai ir kino-teatrui 
Lietuvoj.

Kaunas (E). —• Paliečių ap
saugos departamento surinkto
mis žiniomis, Lietuvoj dabar 
veikia iš viso keturi teatrai ir 
dvidešimts septyni kinemato
grafai (krutamųjų paveikslų 
teatrai), išskirstyti šitaip:

Kino-Teatrų

Baus nesąžiningus pašto 
tarnautojus.

Kaunas. — Paštų, Telegrafų 
ir Telefonų valdyboj yra žinių, 
kad kai kurie pašto tarnautojai 
nesąžiningai elgiasi su gauna
mais vietose periodiniais leidi
niais: neteikia jų tiesio^ipiąips 
adresantams arba visai neati
duoda. Tokiems apsireiškimams 
išvengti Paštų Valdyba įspėjo 
visas pašto, telegrafo ir telefo
no įstaigas bei agentūras, kad
už panašius prasižengimus kai- atvykęs žymus Berlyno konser- 
tininkai be perspėjimo bus atlei- vatorijos dainavimo klasė; mo- 
džiami iš tarnybos ir atiduodami; kytojas maestro Oreste Mari- 
teisman. oi.

Teatrų 
Biržų Pasvalio 
Kėdainių Apskritų 
Kauno 
Mariajnpolčs 
Panevėžio 
Raseinių 
Rokiškio 
Tauragės 
Ukmergės 
Vilkaviškio 
Telšių* 
Aly taute 
Ozakių 
Utenos

2

Vyrui už 10 v. 
o darbininkei už 

lit. Vyrai darbinin- 
prieš tokį neleisti- 
ir nedirba daugiau 
iš moterų darbiniu.

IŠKILMINGIAUSIAS TEATRAS [R BALIUS
Su dideliu muzikaliu programų

Rengia Liet. L. E. Pašalpos Draugystė »
S U B A T d J

27 d. Spalio-October, 1923
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2242 W. 23rd Place, Chicago, III.
Scenoje statoma viena iš gražiausių komedijų

“NETIKĖTAI”
Veikalą “Netikėtai” suloš garsaus Keistučio Kliubo Dramos 

Skyriaus artistai po vad. rež. M. Dundulienės.
Kadangi minėtį Artistai yra jau nekartą atsižymėję savo gabumais, tai 

ir musų rengiamam vakare užganėdins atsilankiusią publiką. O “Netikėtai” 
veikalą-komediją, tai, Chicagiečiai netikėtai gaus pamatyti. Taigi visi lie
tuviai be skirtumo esate užkviečiami atsilankyti. Ncatsilankiusieji gailė
sis. Muzikalėj programo dalyj dalyvaus Lietuvių Darbininkų Stygų Orkes
trą po vadovyste Wm. Scholly.

Po teatrui bus šokiai iki vėlybos nakties prie geros muzikos, 
įžanga ypatai prie durų 50c ir 75c. Perkant nuo narių 40c. ir 60c. 
Durys atsidarys 6 vai. vak. Uždanga pasikels 8 vai. vak.

• Kviečia visus KOMITETAS........ 1,1 ................... . ....... . W i —, .i. , ą. ■ „ .. ............................ ... |

JAU TURIME UETUVIS- 
KŲ SUKiy ORKESTRAI

FOLO (DALĮ) NO. I.
Talpinanti 31 populerių lietuviškų 

šokių šfems instrumentams: 1-niai 
Smuikai, 2-rai Smuikai, Bassui, Vio- 
lenčelei, Fleitai, Klarnetui A, 1-mam į 
ir 2-ram Kornetui A, Trombonui (sti-| 
priausiam balsui), Bugnui ir Piano 
akompanuoti. Kaina kiekvienos rū
šies 50c. Piano akompanuoti $1.00.

VISOS TOS DAINYS ŠIOJE KNY
GOJE TINKA IR KONCERTINAI, 
KAIP IR KIEKVIENA DALIS AT
SKIRAI ORCHESTROS RAKTE.

Tikrą! įsigyk setą šitų gaidų, o bu
site pilnai užganėdinti.

Georgi & Vitak Music Go.
4639 So. Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL.
................ .

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA

S. I. FA8I0NAS Gi] 
f—fcMM————■ ■ a .1 ■ I ■ —>ar u 'igv T if'K* ,1 ji J ĮgTT r I

NORESA^I
PIRKTI, PARDURI AR MAI-J
NYTI VISADA J
PC .JS. TAS JUMS BUS c

ANT KA’JJ)OS. f

809 W. 351h SI.,
Tel. Boulevard 0611 & £,74 

PADAROM PIRKIMO IJŽ PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam'. [’jnigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St„ Room 111-1J 

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

3323' So. Halsted St. 
Te!.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
... —-.......—.........—

No. 1 turinys:
1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis, 

slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akine- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.
VI. Putvinskis. Bangos. 
Vaižgantas. Dirbkiųue, 
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.

12. Iš “Ku'lturos” b-vės dar
bų.

13. ir t. t.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal»2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuę 9 r. iki 6 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
nerkant arba parduodant ! Botus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičlaua 

lengvomis išlygomis.

3 Mok-
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Menas ir Kūryba
Naujas dainos meno svečias.

Šidmis dienomis Kaunan yra

Skirsnemunė (Raseinių ap.)

3
2

Iš viso

SPEC1ALIS PASKELBIMAS MUSp 
SKAITYTOJAMS

The “Douglas Products Company” kurių apskelbimas telpa že
miau, yra pirmutinė lietuvių lentų ir medžio materijolo išdirbyste, 
Savininkas M. W. Douglafl, kalba lietuviškai ir maloniai sutiks visus 
Žmonės asmeniškai kurie nori pirkti namų materijolą visokių rūšių.

i Del jūsų parankamo mes laikome atdarą 
krautuvę iki 9 vai. vakare utarninkais, ket
vertais ir sųbatomis. Kitomis dienomis atda 
ra iki 7 valandai vakare.

Uždaryta nedėldieniais

/5
!

Bridgeporto

3514-16 Roofievelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

V." VV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

ir Turkiškos Vanos
2th STREET
Tel. Kedzie 8902

; Atsitikimas gelžkely,
Kaunas. — Rugpiučio 13 d. 

traukinio Nr. 41 mašinistas be
važiuodamas tarp Vilkaviškio -— 
Virbalio, patėmijo ant bėgių gu
lintį žmogų. Traukinys buvo su
stabdytas ir žmogus išgelbėtas. 
Paaiškėjo, kad gulėjęs žmogus 
buvo sužeistas keleivis, kažko
kiu budu iškritęs iš anksčiau 
praėjusio traukinio Nr. 3.

Mašinistui už atydą pareigų 
ėjimą Geležinkelių Direktorius 
paskyrė piniginę dovaną.

Kare žuvusiems pa
minklas.

Ukmergė (Ek). — Spalių mė
nesio 2 d. Ukmergėj atidaryta 
žuvusiems Ukmergės rajone ka
riams paminklas. Jį pastatė Lie
tuvos Pagražinimo Draugijos 
Ukmergės skyrius.

Slapti žudymai Lie
tuvoj.

Panevėžys (Ek). — Rugsė
jo 19 d. Panevėžio miškų urėdo 
pavaduotojas p. Lopata, po da
ryto Upytės miškuose patikri
nimo, su eiguliu p. Survila va
karop išvažiavo Panevėžin.

Antrų dieną — ryte, arklys, 
kuriuo juodu išvažiavo, atsirado 
savo ganykloj, su kruvinu veži
mu, be žmonių. Po savaitės kelių 
dešimčių žmonių ieškojimo — 
kratymo miškų 26-IX rasta labai 
sumuštą ir gerai paslėptą miške 
lavoną p. Lopatos. Apie likimų 
eigulio Survilos kol kas nežinia.

Prieš mėnesį toj pačioj giri
ninkijoj be žinios dingo girinin
kas p. Grybas.

“Kontrabanda” iš 
Vilnijos.

Širvintų apylinkėje, Ukmer
gės apskr. paskutiniais laikais 
prasidėjo gana keista kontra
banda — gabenimas per liniją 
iš Vilnijos pabėgusių pirmiau 
iš Lietuvos dvarininkų. Žmonės

Darbininky gyvenimas
Radviliškis. — Musų mieste

ly akcinė bendrovė stato stik
lo fabriką. Darbininkai išnau
dojami kaip carizmo laikais.

Darbininkas gauna 4 lit. už 
8 vai. darbo dieną, o darbnin- 
kė 2H ir 3 lit. šiuo laiku dar
bininkai priverstinu budu ver
čiami dirbti 10 vai., o kai ku
rie ir 12 vai. 
mok. 5 lit., 
12 v. tik 4 
kai kovoja 
ną režimą, 
8 vai. Bet
kių puses nesimato jokio noro 
gintis. Užtenka meisteriui Gin
čui paliepti, ir jos dirba 10 v. 
ir 12 vai. Aukščau minėtas at
lyginimas yra labai menkas, 
bet ir to paties laiku negauna
me. Pavyzdžiui: reikia gauti 
pinigus 10/VIII, o gavome 
20/VIII; reikėjo gauti 25/VIIIK 
o kada gąusime nežinia, nes 
“Valdyba” apie tai nežino. O 
iš darbininkų darbo labai rei
kalaujama, savo reikalu nega
lima atsitraukti; jei kas pada
ro tai, grįžęs gauna niro meis
terio ‘‘‘Ginčo” męlųistinais žo
džiais kolioti. (S.-d.)

Palanga. — Rugsėjo 2 dieną 
įvyko antrasai L. S. D, P. Pa
langos valsč. organizacijos Ko
miteto posėdis. Be kimiteto 
narių dalyvavo ir kandidatai.. 
Pirmininkas pranešė Komite
tui kelius iš Partijas ’r centro 
gautus raštus. Be to dieno- 
tvarkėn pastatyta pasvarstyti 
darbininkų kliubo klausimas. 
Palangos valsčiaus kuopa, nors 
visai jaifna, bet gana skaitlin
ga ir rodo nemažo veiklumo. 
Savojo kliubo įsikūrimas, ku
riame galėtų susimesti vieša- 
sai darbininkų gyvenimas, yra; 
mums labai gyvas ir svarbus 
daiktas. Komiteto pirmininkas 
pranešė, kad yra mintis paim
ti iš J. Vilimo ties Jūratės gat
ve jo stotine, kurioj pirm ka
ro buvo gintaro dirbtuvė.

ni. . .
' P. Marini yra kilęs Italijoj^ 

Romoj; dar jaunystėje jau bu
vo žymus operos dainininkas 
(baritonas), dainavusia visu‘osę 
Europos ir Naujojo Pasaulio — 
Amerikos — teatruose. Be ko 
kita, p. Marini sakos dainavęs, 
gastruto-liuodamas Rusijoj, i? 
Kauno teatre prieš 22 metus 
operose “S-evilos Kirpėjas” iy 
‘‘Faustas”, pirmos Rusijoj ita
lų operos —- Castelląno — truS 
Pej.'

Dabar p. O. Marini, senų sa
vo pažįstamų .iš Rusijos laikų 
prikalbintas ir musų Valstybi
nės Muzikos Mokyklos kviečia, 
mas, sutiko pasilikti Kaune tos 
Mokyklos dainavimo, klasės mo- Dar gegužės mėn. Skirsnemu- 
kytoju. Tuo budu šiuo atvejų nėję pas vietinės socialdemok-

MOTERIMS |R MERGINOMS!
Gal jus turit Geltonus plaukus I O Kai jus plaukai yra juodi! 

Ar Kartūniniai Rudi, ar Auksines parvok; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Rnuloni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

Ruffles atliks tai, Jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite.' 
Nežiiirint ar jųa savo plaukui dar tebedOviit supintus i katą, ar su
suktus į mazgu, ar gal jau esat trumpai nusikirpo, vienok jųa negu
lite dnlcisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos augadytų jūsų išvaiz
di) ! Jums neretkūs kentėti nesmagumo delei niežčjinio ir beailupimo 
galvos odos, jei naudosite Rųffles.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit 65e. bonkų ir pačios per
sitikrinkite, kad Rufflet yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų "fonikų, koki tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiękose.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

. Tel. Boutevard 1545

TOWN OF LAKE KVIETKINYClA
IVT. S. Petravi^ia, Savininkas

Parūpiname kvietkas dėl visokių atsitikimų 
Labai greitai '

1551 West 46th Street

ARTISTIŠKAS PUSRYČIAMS 
STALIUKAS

D-113
Mes duodaipęjjų krėsliukus ir staliuką, taip kaip parodo paveiks

lėly. Vietos reikalaujama mažiausiai 5-6 colių pločio ir ne daugiau 
6-0 pločio. Staliuko viršus yra 2=6x4-6 ir yra 2-6 augščio. Kiekvie
nas k resli ūkas yrą 8-6 augščio,'1-6 pločio ir 4-6 ilgio. Baltos pušies 
malevotas arba Enamel užbaigimo, ............................   $37.50

DOUGUS PRODUCTS CO.
“Geresnes lentos ir medžio išdirbystė pigiau

2510-l(į Archer Avenue, Phone Victory 6545
Netoli South Halsted Street

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje 

• ' ■ * v ' '

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

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

daly-

8.
9.

10.
11.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

., Cor. Washington & Clark

Nam<ų Tol.: Hyde Purk 3395

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halstęd St.
Chicago, III

Kultūros kaina metams 12 
litų, 3/2 m. 61., atskiras nume
ris 3 litai, ^tyrintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu? Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalų gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

“KULTŪROS” B-VĖ, 
• šauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.
*** t p >'i - • Tffjt—

NUSIPIRK
Typewriterį i 
rašomą mašinėle

Kama $60
Tuomi padarys) didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašineji ir 
greičiau galSsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėle su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra- 

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

Pinigai
iš

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9663.

S. W. BANJES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.

1311 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Sž. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
■ R' Ra 11 i 11 i i ...........m i ■ i ■ 111 h ——

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Te!.: 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.

i i .1 —'

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

$5 iki $25
arti; jūsų siuto jAi’ba. ©verkauto. IVles 
turime visokio materijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C 4 O ffA 
ir augščiau IObvv

Vaikų siutai ir overkautai (t O
ir augščiau

S. GORDON,
739 W. 14th St.

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

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

Nedelioj nuo 8 iki 5 vakare.
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Kuomet bulvės jau baigs virti; 
pridėk keletą sutrupintų krekių 
ir diktoką šmotą sviesto. Jeigu 
nori, pridėk supiaustytą svogu-

Pridėk puskvortę ar dau- 
pabaigti 

la-

Mokinkime savo vaikus 
tvarkos

šiniai neturi būti labai kieti). | 
Nuimk lukštus ir padėk po

ną.
gihu pieno ir leisk 
virti. Šis šutinys turi būti 
bai tirštas.

2 šaukštuku sodos (baking 
soda)

1 šaukštuką cinamonų 
gvazdikų (elover)

1 puoduką razinkų
4 puodukus miltų.
Išvirk obuolius sirope ir cuk- 

Sumaišyk ir išsijok mil
tus, sodą ir sudėjus juos į skys
timą sumaišyk gerai ir pakepk.

re.

ir

Nereikia laukti pa- 
sukaks koks desėt- 
bet pradėti nuo pat

vaikas dar visai ma-

Vaikus reikia prie gero pra
tinti iš mažens ir tai gerais pa
vyzdžiais, 
kol vaikui 
kas metų, 
lopšio.

Kuomet
Žiūkas, jį galima pripratinti lai
ku kelti, valgyti, miegoti ir be- 
reikalo ne bliauti. Jeigu gali
ma, tai reikia vaiką guldyti at- 
skyrame kambaryje. Kuomet 
vaikas jau pradeda suprasti — 
gauk jam zobovų ir pratink* 
kad pats mokėtų su jomis žais
ti. Nereikia mažų kūdikių lai
kyti ant rankų, nes tas nieko 
gero neatneša kūdikiui ir be 
reikalo vargina motiną. Paimti 
ant rankų vaiką reikia tik pa
valgydinus, arba ^šiaip kokį sy
kį, antrą ant dienos, kad davus 
vaikui kitą, poziciją. Kaip tik 
vaikas pradeda vaikščioti ir 
kalbėti, būtinai reikia pratinti, 
kad jisai pats apsirengtų, nu
sipraustų ; žinotų kur koks daik
tas randasi, mokėtų jį į vietą 
padėti; vienu žodžiu padaryti 

vaiką ant tiek savistovių, kad 
motinai reiktų tik vaiką prižiū
rėti, idant viską į lakią atliktų, 
o ne būti savo vaiko tarnaite. 
Patartina yra, kad kiekvienas 
vaikas turėtų tam tikrą^ vietą 
savo daiktams sudėti ir kad ta 
jo vieta butų jo paties laikoma 
tvarkoje.

Mažos mergaitės ir berniu
kai nuo kokių 5—6 metų reikia 
mokinti prisiuvinėti guzike- 
lius, sagutes ir t.t.

Suprantama, svarbu, labai 
svarbu, kad kiekvienas vaikas 
butų kuo neprigulmingiausias; 
bet didžiausia svarba yra ta
me, kad jo laikas butų užim
tas ir kad jame išsiplėtotų at
sakomybės ir 
mas.
, Vaiko laikas
būti užimtas, ar tai mokslu, ar 
žaismėmis. Tinginiavimas ve
da prie negeistingiausių pasek
mių. Kalėjimuose mes galime 
rasti labai daug žmonių, kurie 
iš didelės dalies pateko į kalėji
mą vien todėl, kad tingėjo, — 
tinginys susiranda sau draugų 
ir nepratęs prie darbo j ieško 
lengvesnių kelių.—

Motinų pareiga yra prižiūrė
ti netik vaikų sveikatą, bet ir 
daryti įtakos į vaiko būdą, pra
tinus ir nesilpninus
mokyti savo vaikus prie 
savo tvarkumu, švarumu, 
štumu, blaivumu, švaria 
ir švariu gyvenimu.

pareigų jaus-

turi visuomet

pradėti 
gero, 
darb- 
kalba

Kaip ir ką virti
Slyvas džiovintas nuplauti ir 

užpilus šaltu vandeniu, virinti 
(ant svaro slyvų tris kvortas 
vandens), pridėti pusę svaro 
cukraus, keletą gvazdikų. Pavi
rinus slyvas galima įdėti klec- 
kelių padarytų su kiaušiniais.

Ispanų kumpis ir kiaušiniai.

kiaušinių ant dviejų riekučių 
duonos padėtų šalia viena kitos 
ant torielkos.

Susyk padėk ant stalo. (Kiau
šinius ir dvi riekutės duonos 
turi būti paskirta kiekvienai 
y patai).

Virtas “Eiderio” pyragas.

Prisiuntė p. Ona WilkienS, 
Wheeler, Mich. 

t---- :------ ■ ■
puodukas cukraus 
tryniai 
didelį šaukštą sviesto 

i virto “eiderio
Kopūstai su pienu.

Supiaustyk į riekutes vieną 
mažą kopūsto galvą. Išpiauk 
ir įdėk į puodą, užpilk tiek 
vandens, kad apsemtų. Virk iŠ- 
langva iki kopūstai bus minkš
ti. Nusunk ir pridėk pakanka
mai pieno, kad apsemtų. Drus
kos ir pipirų pagal skonį. Nesi
gailėk sviesto.

Reikia valgyti karštą.

Kiaušiniai ir ryžiai.

1
2
1
14 puoduko 

arba obuolių jelly.
1 šaukštuką cinamonų ir 

gvazdikų
1Į4 puoduko miltų.
Daryti paprastu budu: išsi

jok miltus ir sudėk į skystimą. 
Kiaušinius reikia visuomet ge
rai išplakti.

Jeigu nori, kad tešla butų 
tvirta ištirpink 1 šauktšuką so
dos (baking soda viename puo
duke karšto vandens ir įpilk j 
tešlą.

Apcukravimas.
Virink puoduką cukraus su 

trtupučiu vandens iki sutirštės 
—suplak gerai baltinius nuo li
kusių kiaušinių ir sumaišius su 
cukrum aptekp iškeptą pyragą.

ir

2 kiaušiniai
14 puoduko cukraus
1 šaukštuką sviesto
1 puoduką virintų ryžių
2 puoduku karšto pieno.
Išplak kiaušinius, cukrų

sviestą ,kartu lėkštame bliude. 
Gerai išmaišyk. Apibarstyk 
viršų sutrintu nutmegu. Įdėk 
iliudą į didesnį bliudą, kuriame 
randasi karšto vandens. Ke
pink vidutiniai karštame pečiu- 
; e iki viršus parus.

Sukapotas obuolių. pyragas.

Prisiuntė p. Ona Wilkienė, 
iŠ Wheeler, Mich.

3ulvių šutinys.

kiekNulupk ir supiaustyk 
nori bulvių. Apipilk vandeniu, 
kad kaip tik apsemtų, pridėk 
druskos ir pipirų pagal skonį.

3 poudukus plonai supiausty- 
tų obuolių

¥2, puoduko siropo molassęs.
IV2 puoduko cukraus
1 puodukas riebalų (t/> Puo* 

dūko taukų, i/2 puoduko svies
to)

2 kiaušinių
1 puoduką rūgusio pieno

Illinois Valstijoj vaikai 
pradeda gerti dau- 

giau pieno ?
Illinois Valstija turi nemažą 

skaičių pasišventusių moterų, 
kurios rūpinasi vaikų gerove. 
Taip tūla p-lė Clara R. Brian 
praneša, kad jos trijų metų pa
sidarbavimas McLean paviete, 
Illinois Valstijoj atnešė seka
mus rezultatus:

Prieš pradedant 
1919 m. ji atklausė 
ir pasirodė, kad:

43% gėrė arbatą 
kasdien.

19% negėrė nei kavos nei ar
batos.

34% gėrė pieną kasdien.
21% negėrė pieno.
Po trijų metų sunkaus dar

bo ir nuolatinio raginimo, 1922 
metais ji vėl atklausė 3.424 
vaikus ir rezultatai pasirodė 
sekami: .

14% gėrė kavą ir arbatą kas
dien.

44% ne gėrė nei kavos 
arbatos.

61% gėrė pieną kasdien.
11% negėrė pieno.
Motinos, raginkite savo 

kus gerti pieną.

GOOD LUCK I
Labai daug šeimininkių bus labai 

užganėdintos kuomet pamatys straip
snius apie valgius. Tie straipsniai 

;bus parašyti patyrusių ir praktiškų 
žmonių naminio mokslo žinovų. Tie 
straipsniai suteiks daug pamokinimo 
kaip pagaminti gerus ir pigius val
gius. Jie padarys kiekvieną šeimyną 
linksmesne,

Tie straipsniai bus, kaip minėjome, 
pagaminti patyrusių žmonių. Tie 
straipsniai bus talpinami laiks nuo 
laiko musų laikrašty apie tai kaip ga
minti valgius vartojant Jelkes Good 
Luck Oleomargariną, vietoje brangio 
sviesto.

Jelkes Good Luck Oleomargerino 
apskelbimai telpa dabar musų laikraš
ty. Jie pasako praktiškų dalykų ku
rie suteikia žingeidumą kievienai šei
mynai. Nepraleisite neperskaitę jų.

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIOIKIEIk!
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 
Ofisas su Dr. J. F. Van Palns

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiliose reikaluo
se moterims 
merginoms; 
kitės, O 
pagelbą.

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

savo darbą
3.139 vaika

arba kavą

nei

vai-

Vedėjos Atsakymai:
P. O. Wilkas, Wheeler, Mich. 

*—Prašome rašinyti ir kitas 
prie rašymo raginti. Tamstos 
prisiųsti receptai bus patalpin
ti, ačiū.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vkodos 
patarnauju kuogeriausiai 

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 11.

• >>■

nuo ri

ii 
kreij 
rasite

0HAMBWž

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 

I tarnauju mote
rims prie gimdy
me) kiekviename 
atsitikime. Teikiu 

'"jypatišką prižiurė- 
<jh£jinią. Duodu pa- 

tarimus moterims 
"M Iir merginoms dy- 
Mkai.

3113 South
T Halsted St.

-0R, HERZMAN^M

$

vį 
•X

iš

UNITED AMERICAN LINES 
(HARR1MAN LINE) 

JOINT SERVICE WITH-

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis 
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę
prieplaukos 86 Nortb Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe

"Resolute”, “Reliance” 
“Albert Ballln” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, "Han
są”, “Thuringia” ir “Weatphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bilo autorizuoto, agento.

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visą 
savaitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar nuvargusiai akis, ateikite į sen^ 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, 
r uotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai. 
fieAtas augžtas Reliance Duilding

32 N. State St. kampas Washington St.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

iškaitant subatas.

Regiet-

Fine for Lumbago «
Musterole drivea pain away ,and 

brings in(its place dclicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

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

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

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

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

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

f Dienomis: Canal 
8110 arba 0875 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4188

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreiel 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Telefonas DT? TT A RDOAD Busto Telefonas Central 4104 IVAv. XI. x>XVk/2kX/ Armitage 3209
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijoj) ir Moterų Ligos.
7 VVest Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvis.

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

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

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

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2?01 W. 22 St., kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

Res.: - 31'14. W. 42 St. Phbne Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedSlioj 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.

r

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

Tel. Boulevard 8537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

z iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visu 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

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS 
Perkėlš savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Western Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 pc pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo.10 iki 12

. I I m I ■■■ ■

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1821 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

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

OptometrUt
T.L B o ui. v ar d 6487 
4649 S. Ashland Ava 
Kampu 47-toa gat.

2-roa laboka

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

No. 1730. Lajiai įdomi naujos ma
dos bliuzka.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 40 ir

36 mierai reikia 154 yardo* 36 colių 
materijos.

No. 1765. Gražiai atrodanu suknia 

įrptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 

__ ____ - - yardo 36' colių 
materijos ir 154 yardo kitos materi
jos padabinimuį.

No. 1702. Smagi suknelė, kurią 
gali dėvėti svečiuosna.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių 'peri krutinę.

36 mierai reikia 3% yardo 36 colių 
materijos, ir % yardo apikaklei ir 
rankovėms apsiūti.

No. 1766. Viena naujausių ir smi
giausių suknelių. Bliuzką galima pa
siūti vienos spalvos, sejoną kitos pa
našios spalvos. Galima maišyti vilną 
su šilku.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 4% yardo 40 colių 
materijos.

No. 1734.

Supiaustyk sudžiuvusios bal
tos duonos į riekutes pusės 
colio storio. Pamerk riekutes 
iki bus minkštos skystime pa
darytame iš vieno puoduko pie
no sumaišyto su 1 išplaktu 
kiaušiniu. Paspirgyk duoną 
ant gerai išsviestuotos skaurd- 
dos. Padėk šiltoj vietoj.

Sumaišyk 1 puoduką suka
poto išvirto kumpio (ham) su 
vienu trečdaliu puoduko minkš
tos duonos trupinių, ir gana 
pieno dėl suvilginimo (galima 
vartoti likusį pieną kur duona 
mirko).

Pašildyk šį mišinį ir apiberk 
pipirais. Užtepk jo ant duo
nos riekutės ir padėk šiltoj vie
toj. Išvirk keletą kiaušinių iki [ no.'1734. Suknelė ir kelnaitės ma- 
galima bus nuimti lukštus, o žal mergaitei.
kiaušinis visgi čielas liks (kiau- 4 ^rdo? nSuS

44 colių per krutinę.
c: ,

materijos.
i:_. i;:;. _____

suaugusiai moteriai.
Suki___

46 ir 48 colių per krutinę.
36 mierai reikia 354 yai

Sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 metų,

materijos ir yardo 20 colių materi
jos apsivinejimui. 4/

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

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

^naVjien^
1739 S. Halsted St. Chicago, BĮ. 

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:88 vakarą.

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. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis'ofisas yra 

uždarytas

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted SL

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. V. A
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8315 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Ronlevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

30 mėty patyrimo &
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Cravvford 8140

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

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

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
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rubdihad Daily, ascapt Suudsy. By 
The JUthuMJiian Bewn Pufe. (X, Ine.

Kdftnr P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, UI.

Talephone Rposevelt 85M
Subscription Ra tesi

$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outnida of Chicage. ,
$8.0t per year in Chicago.

8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Rooserelt 8500.

' I . I ■■ I ■ I———  ...... ..I — !.
Užsimokijimo kaina: 

Chicagoje — paltui
Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ........................ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50j
Vienam minėsiu!  .75

Chicagoje per neilptejusl
Viena kopija --------- - - ■ 8c
Savaitei--------------------------- ___ 18c
Minėsiu! - -- - 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui

Metama$7.00,
Pusei metą 8.50
Trims mineslams____________ 1.75
Dviem minasiam - q ------- 1.25
Vienam minėsiu!.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams .....___ $8.00
Pusei metų_____ _____________ 4.00
Trims mėnesiams........... ...............2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Komunistų 
kerštas.

Šiandie musų- skaitytojai 
ras “Naujienose” dviejų bu
vusiųjų komunistų straips
nius: Antano Bernoto — 
apie “komunistinę liesą’ ” 
ir Vytauto Aleksos —- “išpa
žintį”. Pirmas jų yra speci
aliai parašytas “Naujie
noms”, antras yra perspaus
dintas iš “Lietuvos Žinių”.

Abu straipsnių autorių 
kalba apie komunizmą iš sa
vo asmeninio patyrimo. Ber
notas buvo ištikimas komu
nistų partijos žmogus ir dir
bo slaptojoje josios spaustu
vėje ; Aleksa buvo Lietuvos 
“komunistinės jaunuome
nės” centro komiteto narys 
ir veikė ne tiktai Lietuvoje, 
bet ir buvo “komandiruo
tas” į Rusiją, pas pačius ko
munizmo “dėdes”.

Taigi jiem negalima pri
kaišioti, kad juodu semią ži
nias apie komunistus iš sve
timų, “melagingų” šaltinių. 
Galima statyti klausimą tik
tai apie juodviejų sąžinin
gumą. Bet kodėl reikėtų ne
tikėti juodviejų žodžiais, 
kuomet yra aišku, kad vie
šas atsižadėjimas komuniz
mo juodviem buvo pavojin
gas? '

Bernoto byla jau yra pasi
baigusi. Jisai tapo nuteistas 
septyniems su puse metams 
kalėjimo kaipo komunistas. 
Sėdint kalėjime, jam butų 
daug naudiangiau ir toliaus 
draugauti su komunistais, 
negu eiti prieš juos, kadangi 
didesnės bausmės iš valdžios 
jis vis viena negautų, o ko
munistai teiktų jam moralę 
ir materialę paramą. Eida
mas gi prieš komunistus, ji
sai užsitraukia jų kerštą.

Studentui Aleksai galėjo 
būti nepatogu palaikyti ry
šius su komunistais, kuomet 
jisai nutarė ramiai uždar
biauti ir mokintis. Bet jei
gu savi asmeniniai patogu
mai jam butų buvę svar
biausias dalykas, tai jisai 
butų turėjęs pasišalinti nuo 
komunistų ir tylėti. Vienok 
jisai nutarė stoti viešai prieš 
buvusius savo draugus, ne

paisydamas jų piktumo ir
keršto.

Ir komunistų keršto ilgai 
laukti nereikėjo. Aleksa ta
po užmuštas. Buvo mėgini
mas pavartoti fyzinę jėgą ir 
prieš Bernotą? Kauno kalė
jime; kartu jąm stengiama
si atkeršyti ir “moraliais” 
įrankiais, ągšmeižiant jį 
spaudoje.

Bet komunistai klysta, 
jeigu jie mano, kad kerštu 
jie sulaikys savo oponentus 
nuo tiesos sakymo. Aleksos 
užmušimas ir biaurųs šmei
žimai Bernoto prisidės prie 
to, kad bus pažadinta sąžinė 
ir tų žmonių, kurie jau senai 
žino, kas yra komunistai, 
bet dar neturėjo noro pra
dėti aktingą kovą su jąįs.

Kiekvienas doras- ą^juuo, 
perskaitęs tas dvi išpažintis, 
pasakys: Lauk tuos besąži- 
niškus. apgavikus iš darbi
ninkų judėjimo!

NUODAI GĖRIMUOSE- 
---- Į— \ .

Visi esame pripratę manyt 
apie amerikonišką “munšainą”, 
kaipo apie kenksmingą sveika
tai gėrimą (kas tečiaus nesti- 
laiko šimtų tūkstančių žmonių 
nuo jo vartojimo). Bet“mun- 
šainas” yra gaminamas slaptai, 
be jokios valdžios arba visuo
menės priežiūros; todėl nenuo
stabu, kad nesąžiningieji godi- 
šiai deda į jį visokius nuodus, 
kad tik padarius skystimą, už 
kurį galima paimti pinigą iš 
“trokštančio” žmogaus.

Daug nuostabiau yra,, kad 
svaiginamieji gėrimai yra ga

minami su nuodais ir Lietuvoje, 
kur ta industrija gali būt leng
vai kontroliuojama.

Nesenai valstybės technikos- 
chemijos laboratorija paėmė į- 
yairių likerio, vyno ir kitokių 
gėrimų firmų dirbinius ir pa
darė jų analižus. Pasirodė, kad 
tuose gėrimuose randasi viso

kių labai kenksmingų žmogaus 
sveikatai priemaišų. Laborato
rijos tyrinėjimo rezultatai ta
po paskelbti Kauno “Lietuvo
je”, ir ve kas tenai sakoma:

“Einant pro svaiginamųjų 
gėrimų parduotuves, varto
tojų akis vilioja spalvuotos 
etiketos ne tiktai ant bute
lių, bet ir įvairiomis 'spalvo
mis nudažyti gėrimai. Pla
čiai reklamuojamos gėrimų 
skanumas, laikraščiuose de
dami begėdiški skelbimai, 
kuriuose nurodoma, kad gy
dytojai patarią tuos gėrimus 
vartoti įvairioms ligoms gy
dyti ir t.t., kaip kad nesenai 
skelbės ‘Aitvaras’ Kybartuo
se, o iš tikrųjų tie gėrimai, 
savo sudėty turi nuodingų, 

, sveikatai kenksmingų dalių, 
kuriomis piliečiai sistematin- 
gai nuodijami ir kurių nuola
tinis vartojimas veda prie 
visos tautos išsigimimo, mo
ralinio ir ekonominio silpnė
jimo.”

Laboratorijos pranešime to
laus skaitome:

/ •

“Lietuvoje, kaip parodo 
analizai, plačiai yra vartoja
mas svaiginamiems gėri

mams gaminti žalias nerekti
fikuotas spiritą^. Beto, spiri
tas vartojamas technikos rei
kalams už mažesnę akcyzę, 
kuriam reikalui spiritas de
natūruojamas tokiomis me
džiagomis, kad jį negalima 
butų vartoti gėrimui. Spiri
tą denatūruoja, pridedant 

metilio alkoholio (medinio 
vsP'ri}°>, Piridino/, anįlino da- 
žų, žibalo ir kit. Praktikoje 
atsitinka, kad ,šį- denatūruotą 
spiritą įvairiais budais valo 
ir kaipo pigesnį vartoja gėri
mams ghminti, primaišius 
įvairių kvepiančių esencijų, 

kad maskuotu skonį ir kva
pą.

“Toliau, organiniai chemi
jai nužengus pirmyn, suras
ta būdas spiritą gaminti iš 
medžio — celiulozos; celiulo- 
zą veikia rukštimis prie au
kštos temperatūros; celiuloza 
hidrolizuojasi, pavirsta cuk
rumi, o ęukrus nuo mielių į- 
takos — į spiritą. Bet Šijįfc- 
me spirite yrą metįlio alko
holio, Metilio alkoholis yra 
stiprus nuodąį, ypač veikda
mi į akių nervus, ir iš medi
cinos literatūros žinom, kad 
nuo šio spirito yra atsitikę 
žmonių apakimo...

' “N\sa gėrimai & vynuogių 
taip pat falsifikuojami. Vie
toj vyno, konjako gamina
mas mišinys iš spiritu ir van

dens, nudažoma apilįno da
žais ir dedama esencijos — 
ir produktas gatąvas; greitai 
ir pigu, tik nesveiką.

“Su likeriu dar blogiau, 
šioje srity išradėjų fantazi
ja nežino ribų. Į likerius de
damas sacharinas, esencijas, 
dažai ir spiritas blogiausios 
rūšies, nes jo skonis ią kva
pas užtektinai maskuoja
mas įvairiais pridėtais gardu
mynais.”

t

Gėrimai tapo ištirta šių fir
mų: “Diana” Kaune, “Bachųą” 
Kaune, “Aitvaras” “Paežerių” 
firmos Panevėžyje, “Žemaiti
ja” Kaune ir “Alfons Schick” 
Kaune.

• I ‘

Laboratorijos Direktorius, 
paskelbdamas tą pranešimą, 
reikalauja, kad valdžia imtų į 
nagą tuos žmonių nuodytojus.

IŠKELIAVO I ROMĄ, O NE Į 
AMERIKĄ.

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad spalių mėn. 3-. d. “išvažia
vo iš Kauno į Romą p. K. Bi
zauskas, musų atstovas prie 
Vatikano”. Apie tai, kad p. Bi
zauskas esąs paskirtas atstovu 
į Wąshingtoną, neminima nė 
vienu žodžiu. ,, ,, . K, l ,

Buvęs Lietuvos atstovas 
Amerikoje, p, Čarneckis, esąs 
sugrįžęs Lietuvon. Valdžios 
laikraštyje tas atsitikimas yra 
pažymėtas dviem su puse eilu
tėm. *, ■' >

Lonky spaudos ginčai 
dėl Vilniaus klausimo

Kaunas. (Elta). — Vilniaus 
klausimo iškėlimas Tautų Są
jungoje pasidarė lenkų spaudoj 
ginčų objektu tarp endekų ir 
opozicijos.

Valdžioje organas “Rzeczpos- 
polita” įdėjo St. Stronskio 
straipsnį apie “nepamatuotus” 
Lietuvos reikalavimus prie Vil
niaus. Be to autorius nagrinė
damas įvairiausius traktatus 
įrodinėja, kad Lietuva šiuo lai
ku neigdama Versalės sutar
ties 87 stf. svarbumą neperse- 
nai pati šiuo straipsniu rėmėsi. 
Gana neaiškus p. Stronskio iš
vadai apie Lietuvių reikalavimų 
“Neaiškumą” baigiasi viltim, 
kad z Lietuva išties Lenkijai 
ranką prie susitaikymo visais, 
ginčyjamais klausimais, nes 
lenkų —■ lietuvių draugiškumas 
ir dabar rytų Europoj turįs, 
tuos pačius pagrindus.

Kairioji spąuda nepareiškė 
savo nusistatymo naujai kilu
sių Vilniaus klausimų. Kova vęl. 
prasidėjo dėl kurjerių “folski”' 
ir “Poranny” informacijų apie, 
perdavimą Vilniaus klausimo 
Hagos tribunolui, žinios tęs 
praneša apie faktą, kad vėl esą 
ruošiama Lenkijai naujas smū
gis dėka netikusios p. Seydos 
politikos. Tuo .tarpu pažymėti
na, kad lenkų agentūra neuž- 
ginčyja visai tiems prisiruoši
mams prie busimo smūgio ir. 
siuntinėja spaudai • pranešimus, 
iš kurių nieko negalima supra
sti. “Przeglad Wieczorny” pa
stebi* kad visi agentūros neaiš
kumai esą numatymas naujų p. 
Seydos nepasisekimų, geriausiu 
įrodymu to buvo Dancigo klau
simas.

KstmEftos, mage, m.

5 Vilniaus lietuvių rei
kalavimai

■_______________________
f,. —

Laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto jnemoria- 
ląs, Įteiktas Lenkijos Vyriausybei 

1923. IX. 4 Varšuvoje.
| * (Tęsinyi),

Pilietybę^ klausimas.

2. Antras dalykas, labai 
opus visuomenei, yra lietuvių 
inteligentijos pilietybės reika
las. šioje srityje visaip stengia
masi, kad kuo mažiausia lie
tuvių tegautų pilietybės teises. 
Matyt Vilniaus vyresnybes įs
taigos tiesiai ieško priekabių, 
kad tik atėmus iš lietuvių pi
lietybės teises. Tatai aiški* iš 
daktaro Rymo bylos (Priedo 
Nr. 6). Kai kuriems lietuviams, 
kaip antai Juozui ir Stasiui 
Kairiukščiams teko, daugiau ne 
ištisi metai kas dvi savaiti 
mindyti . šleikščiai įvairiose 
Vilniaus vyresnybių įstaigose, 
daug njaž surištose su pasų 
dalykais, ir pagaliau* susilauk
ti atsakymo “ne”’, o paskui ki
tose Lenkų Respublikos vieto
se remiantis tais pačiais doku
mentais per dvi valandi gauti 
pasą, patvjirtinanitį (jų (lenlkiši- 
ką pilietybę. Tai jau kaip ne
bereikia aišku, jog čia butą da
roma daugiau, negu kad tru
kumas ko hors pilietybės tei
sėms pripažinti.

Lenkų tautybės žmonės, ne- 
žiurint kur yra gimę ir kiek 
laiko teišgyvenę dabartinėse 
Lenkijos ribose, be didelių sun
kybių gauna visas pilietybės 
teisęs, tuo tarpu lietuviams, 
gana tik būti gimus už dabar
tinių Lenkijos sienų, atsako ir 
neduoda tų teisių, nors ir butų 
ilgą laiką išgyvenę šiame ^raš
te dar plųeš įsiviešpatavimą 
čia lenkų valdžios, nors ir 
angščiausiai butų susirišę bu 
krašto gyvęiftmu, nors ir < di
džiausiu pasišventimu butų 
dirbę taip naudingą ir reikalin
gą darbą, kaip švietimą ir 
žmonių sveikatos gerinimą, 
čia pasakytajam dalykui priro
dyti tesie rūpesniai dėl piliety
bės šitų lietuvių: V. Landsber-I 
gienės, .Česlovo [Landsbergio, 
K. $tašio, M. Untulio, R. But
kaus, J. Virbalo ir kitų.

.Pilietybės nepripažinimas tu
ri daug sunkių pasekmių. Lie
tuvis, kurs ne pilietis, negali 
važinėti be tam tikro leidimo 
geležinkeliais ir nlegaJi veikti 
viešų savo profesijos veiksmų. 
Taip antai tuo remiantis už. 
drausta yra praktika dakta
rams Ryinui Švenčionyse ir 
Danieliui Alseikai ir Varani- 
kai Alseikienęi Vilniuje; tas 
pats gresia daugeliui lietuvių 
mokytojų (Prięd,o Nr. 7).

Kokia yra daroma skriauda 
lietuvių liaudžiai taikant da
bartės principą, kad darbuotis 
Vilniaus krašte galįs girdi, tik 
tas, kurs, čionai yra gimęs ar
ba bent 10 metų išgyvenęs, ir 
tai nebudamąs rusų valdinin
ku, — lengvai supras kiekvie
nas, kas žino nors truputį mu
sų krašįų ir netolimą jo praei
tį. Juk m Ūsų kraštas yra su- 
nuogtas nuo lietuvių inteligen
tijos. Dalį jos varu išvarė vy
resnybė — čia priminsime ne- 
persenusią dar. 33 Vilniaus 
krąšt© piliečių bylą, išvarytų 
Lietuvos respublikon laužant 

, paprasčiausius teisangumę tei
ses buvusios Vidurines Lietu
vos valdžios įsakymu ir lig 
šiol neatitaisytą Lenkų Res
publikos vyriausybės; dalis iš
važiavo priversta įvairių reika
lų ir paskui nebegavo leidimo 
pargrįžti. Ir ligi šiolei vietinė 
vyresnybė dažniausiai išduoda 
lietuviams užsieninius pasus 
ir taip, kad palaidą išsiimant 
prižadama leisti pargrįžti, o 
kai toįdąo, budu lietuves ra
mus! sai?. iškelįhuja, Wi pargrįž
tant pro kardoną nebepralei^ 
džiamas (taip antai, buvo pa
sielgta 'pernai metais su kun. 
Bieliausku).

O juk ^Vilniaus krašto lietu
vių gyvenamosios apskritys

i ' ■■K 

yra Įtiktai daflis krašto, suda
rančio iš sęnų senovės vieną 
įvairiais atžvilgiais vienetą. O 
tame pačiame krašte darbuoto
jų kaitaliojimasis tarp atskirų 
jo dalių yra juk paprastas- ir 
nuolat. atsitinkamas dalykas. 
Gimę vienoje vietoje pereina 
darbuotis kiton dalin, o iš tos 
vėl pirmojon. Tokiuo budu at
sitikdavo, kad lietuviai, gimę 
Kauno ar Suvalkų krašte, apsi
gyvendavo darbuotis Vilniuje, 
o Vilniaus krašto lietuviai už
imdavo vietas Kauno: ar Su
valkų krašte. 1 Ypač kuriantis 
Lietuvos valstybei, daugelis 
darbuotojų patraukė Kaunan. 
Juk žinomi 'lietuviai darbuo
tojai, mokslo vyrai, kaip .an
tai Voldemaras, žemaitis, Gi
ra, Reinys ir kiti yra tai Vil
niaus krašto’ piliečiai. Taigi 
jeigu delei to dabartės, kai 'vis 
dar nėra galima tiems Vilniaus 
krašto lietuviams pargrįžti sa
vo tėviškėn, pasilikusieji jų 
vietoje dalinai iš kitų Lietu
vos šonų darbuotojai bus de
lei savo užgimimo kaimynėje 
parapijoje griežtai pašalinami 
iš šio krašto, arba atimama 
jiems galimybė darbuotis žmo
nių ir šio krašto labui, tai lie
tuvių liaudis, nenatūraliu 

^budu, bus atimta žymios da
lies savo inteligentų ir neteks 
tiek pat galimybės kultūriškai 
plėtotis.

Todėliai prašome ir reika
laujame, kad Lenkų Vyriausy
bė dei laikinų politikos atžvil
gių neatimtų mums tokiuo. bu
du būtinųjų darbuotojų tauti
nės kultūros dirvoje ir arba 
pripaižįhtų ne čia gimusioms 
pilietybės teises, dėlto, kad dir
ba krantui naudingą darbą ir 
yra, su jo gjyvęnimU angštai su
rišti, arba bent netrukdytų 
jiems viešai savo srities dar
bą dirbti. Neišpildymas šitų 
reikalavimų butų didžiausia 
skriąuda šio krašto lietuviams, 
kadangi atimtų jiems darbuo
toj usj kurių tuo tarpų negali
ma pavaduoti. Turime vilties, 
kad lęnkų, tauta, skaudaus gy
venimo prityrusi Prūsuose, ne
panorės taikyti į mus. hakatos 
principo “ausrotten”.

Spaudos vargai.
3. Didelių kliūčių yra daro

ma taip pat inusų spaudai. 
Leidžiame Vilniuje tris laik
raščius: savaitinį “Vilniaus 
Kelią”, savaitinį “Zįe.mįa Oj- 
czysta” ir tris kartus savaitė
je einančius “Lietuvos Rytus”. 
Bet deja niekuomet neesame 
tikri, kad išspausdintas nume
ris galės pasiekti skaitytojus. 
Nuo naujų metų vieno tik sa
vaitraščio “Ziemia Ojczysta” 
sukoptfiskupta yra Nr. įNr. 5, 
6, 8, 13, 15, 19, 23, 29, Tiek 
pat yra nukentusiu ir kituodu 
lažkęašČhi. Konfiskavimui pa

kanka kartais bet kokios prie
žasties. Tas pats dalykas, ku
ris visai nebaudžiamas esti 
lenkų spaudoje, būdamas įdė
tas mūsiškėje, esti (laikomas 
nusikaltimu. Turime net ke- 
turius atsitikimus, kur teis
mų vyresnybė po mėnesio lai
ko nuėmė areštą, negalėdama 
nieko rasti jam pateisinti, kaip 
antai buvo su “Ziemia Ojczys
ta” Nr. 28. .

Paskiri konfiskatas eina teis
mai ir pabaudos rędaktoriams 
ir leidėjams. Trumpu palygin
ti dviejų metų laiku trys mu
sų laikraščiai turėjo 15 teismo 
bylų ir buvo ne kartą sustab
domi ir uždaromi. <

Savotišką politiką su musų 
spauda varo net paštas. • Kar
tais po kelias ir daugiau dienų 
guli musų laikraščiai pašto įs
taigoje neišsiųsti. Sako, kad 
tatai daroma esą slaptu tam 

tikros vyresnybės įsakymu. To
kiuo budu suvėlinta ’ spauda 
nestoja visos savo vertės, be 
to padaro redakcijai nuostolių, 
o skaitytojus apvilsta. Ilgainiui 
prieina prie to, kad musų 
spaudai reikia griebtis savo, 
nors labai pirminio budo, laik
raščiams pristatyt#, kad,ang}i 
prityrimas rodo, jog išsiųsti 
per rankas laikraščiai greičiau 
ir tikriau pasiekia skaitytojus, 
negu per paštą. Yra vietų, kur 
pavojinga yra bu*ti ihetuvjškų 
laikraščių pristatytoju ^arba 
plątintoju; jau tuiriime keletą 
atsitikimų, kur tokiuos žmo
nes buvo suėmę ir išlaikę po 
kelias dienas kalėjime (Dau
gėliškiu Macerinskis, Šadreka).

Visa tai sudaro muBiį spau
dai sąlygų, kurios toli gražu 
yra nenormaliuos ir reikalau
ja būti pataisomos.

Sunkios lietuvių organizacijų 
ir įstaigų gyvavimo sąlygos.
4. Su musų kultūrinėmis įs

taigomis elgiamasi taip, jog 
be galo sunku joms gyvuoti ir 
darbuotis. Taip antai dar pa
vasariop yra įsakyta dviem 
musų bendrabučiam Vilniuje, 
būtent: mergaičių bendrabu
čiui Aušros Vartų gatvės Nr. 
12 ir berniukų bendrabučiui 
Subačiaus g. Nr. 23, išsikraus- 
tyt iš jų jau nuo 1915 metų 
užimamų bustų. Keli šimtai 
vaikų, daugiausia našlaičių, 
gali veikiai atsira'sti ’z išmesti 
gatvėn. , ",

Vilniuje, Damiriikonų g. Nr. 
12, susidedančiame tik iš ke
turių kambarių ir virtuvės 
buste, darbuojasi svarbios lie
tuvių įstaigos: 'Laikinasis Vil
niaus Lietuvių Komitetas, Lie
tuvių Klubas ir valgykla ne
turtingai inteligentijai. §ių 
metų liepos 31 d. esame gavę 
pranešimą, kad Vilniaus m. 
Valdyba, Vyriaus. Komisaro 
įsakymu, rdkvizuojariti šitą 
butą savo reikalams. Trūks
tant Vilniuje bustų, tokia rek
vizicija priverčia musų įstai
gas visai nustoti veikute. Pa
duotas tuo reikalu rugpiučio 
4 d. protestas ligi šiol neturėjo 
pasekmės.

šeši jau metąi, kaip vaisin
gai miesto ir viso krašto vi
suomenės naudai darbuojasi 
Lietuvių Ligoninė, įkurta Lie
tuvių Sanitarinės Pagalbos 
draugijos. Šita draugija turi 
tam tikrus savo įstatus, pa
tvirtintus atatinkamos lenkų 
valdžios, pagal kurių turi tei
sę ligonines kurti.

Jinai nuo 1918 metų ramiai 
vedė Ligoninę, Vilniaus g. Nr. 
28, registruodama ją pas įvai
rias puolat kintančias šiais lai
kais Vilniaus vyresnybes ir tai- 
kindamos tiksliai prie jų parė
dymų. Lenkų vietinė vyresny
bė per savo komisijas, ne kar
tą kontroliavusi Ligoninę ir 
atradusi viską pavyzdingoje 
tvarkoje, toleravo ją ligi šių 
metų. Šiciųęt gi staiga užpuo
lė iš kelių pusių. Visų pirma 
uždraudė gydymo praktiką Li
gonines vedėjui daktarui D. 
Alseikai ir jo žmonai daktarei 
V. Alseikienei (Priedo Nr. 7); 
paskui uždraudė aptieką, kuri 
gyvavo dar prieš atėjimą lenkų 
Vilniun, ir pagaliau įsakė, kad 
ligonįnė tolesniam savo darba- 
vimuisi išsiimtų* naują konce
siją. Nežiūrint to, ar visi šitie 
parėdymai turi savyje teisės 
pagrindo, savo visumoje staiga 
išsišokę prieš (Ligoninę,. labai 
sujudino lietuvių visuomenę.

LiyMAvįą tautybė engiama.
6. Griežtoj permainos reika

lingas, yrą visas vyresnybės el
gimasis ąy lįętuviais.' Nevie
nam tenka nukęsti vien dėl tų, 
kad jis lietuvis. Eina skundų 
iš provincijos, kad lietuviai, 
kurie turi drąsęs 'prsipažinti 
prie savo tautybės, esą be jo
kios kaltybes, visokiais įtari
mais areštuojami, laikomi ka- 
lėjiiinuose ir istrcmianii iš savo1 
krašto. Aiškus šito viso tiks
las — suterorizuoti lietuvių 
visuomenę. Lietuvos pasienio, 
žmonės skundžiasi dar, kad 
esą persekiojami už tai, kad 
tarnavę Lietuvos kariuomenėj 

tais laikais, kada ten buvusi 
dar neutralė juosta. Keletas to
kių žmonių yra suimta ir iš
tremta iš savo krašto (taip 
antai Vincas iPaukštė įmestas 
kalėjimai! Švenčionyse, Justi
nas čeberiokas, Jonas Šerėnas, 
visi iš Antalksnio sodžiaus, 
Linkmenų valsč. švenč. apskr.).

Yar taip pat skundų, kad 
lenkų vyriausybė pašalinanti 
lietuvius dėl jų tautybės iš 
užimamos tarnybos arba pri
verčianti išsikelti gilumoj) Len
kijos. Pavyzdžiui galime nu
rodyti geležinkelininkus Žilį ir 
Gerbašauską, Švenčionių apsk
rities. Taigi lietuviams ati
mama teisė gyventi ir darbuo
tis savo tėvų žemėje.

Baisus žiaurumai tardant
7. Pagaliau negalime nuty

lėti budeliško valstybės polici
jos valdininkų' apsiejimo su 
areštuotais 'lietuviais. Taip an
tai birželio pabaigoje buvo 
areštuoti šeši lietuviai jauni
kaičiai (A. Pakula, M. Žemai
tis, A. Umbrasas, Pr, Tamu
levičius, J. Kumpa, J. Tijūnė
lis). Visi jie kelias ištisas va- 
alndas »biiyo žiauriausiai kan
kinami Vilniuje^ Valstybės po
licijos valdyboje, Daminykonų 
gatvės Nr. 3, ir verčiami kad 
prisipąžintų prie kišamos jiems 
kaltybės. Tatai liudija areš
tuotųjų Tamulevičiaus ir Kum
pos tėvai (Priedo Nr. 8) ir pa
leistas laisvėn už kauciją A. 
Pakula. Pagal raštų parašyto 
A. Pakulo liudymo jis butą 
kankinta šitokiuo budu: muš
ta ligi kraujo per veidą, pas
kui surišta rankos, pririšta jos 
lazda prie kojų kelių, parmesta 
aukštelninkas ir mušta gumi
niu špierutu ir lazda su alavi
ne buožele ant galo per kojų 
padus taip skaudžiai) kad bu
vęs nustojęs žado. Tokiu bu
du areštuotas žmogus tardant, 
galima priverstą, kad prisipa
žintų prie kokios tik nori kal
tybes, kadangi prieš tokį kan
kinimą ir mirtis išrodo nebe 
baisesnė (Priedo Nr. 9).

Pranešdamas Aukštajai Mi- 
nisterių Tarybai šitokį dalykų 
stovį, nušviesdamas lietuvių 
visuomenės skriaudas ir reika
lus 'ir vietinės vyriausybės 
mindomas žmonių teises, Lai
kinasis Vilniaus Lietuvių Ko
mitetas turi vilties, kad Aukš
toji Taryba teiksis įsiveizdėti 
į tikrą dalykų stovį, pataisy- 
dinti kas yra bloga ir duoti ga
limybės lietuviu visuomenei 
kultūros gyvenimą plėtoti.

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto prezidiumas

Pirm. D-ras A. Alseika 
Sfekret. St. Kairiūkštis.
Nariai:

Kun. Zajančkauskas 
Kun. K. Čibiras

Vilnius, 1923 m. rugsėjo 1 d.
(Pabaiga)

JUOKAI ‘
Vieną dieną laikraščio redak

cijoj! įeina jaunas vyras. Galva 
sutvarstyta, paakiai mėlyni, 
skruostai raudonais dryžais iš
marginti. Silpnu balsu klausia 
jis sėdinčio prie rašomojo stalo:

—Tamsta redaktorius?
—Taip.
—Malonu  Tamstos, matyt, 

turite prašmatnų raidžių rinkė
ją, kur mėgsta juokus krėsti?

—Kodėl tamsta taip manai ?— 
klausia redaktorius.

—Taip. Ar tamsta pats skai
tai visa, ką laikraštin dedi?

—Ne visados taip pasitaiko.
—0 mano eilėraštį pavardytą 

“Alenai”, kur buvo vakar iš
spausdintas, ar tamsta skaitei?

—Turiu prisipažint, kad ne
skaičiau.

—Aš taip ir maniau. Savo 
tame eilėrašty aš buvau parašęs 
taip: “I love you better thau I 
love my life...”

—Labai puikiai’pasakyta.
—Ir man regis. Bet tamstų 

raidžių rinkėjas sudėjo šitaip! 
“I love you better than I love 
my w i f e.... ” Aš vedęs žmo
gus. Mano žmona tatai perskai
tė — na—ir— tamsta matai, 
kaip aš dabar atrodau!....
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Kaip komunistai apgau 
dineėja darbininkus

(Seka nuo I pusi.)

jau du metai, kaip sėdžiu kalė
jime ir jokiame politiniame dar<- 
be nedalyvauju, jokių “išdavi
mų” nei “pardavimų” neesmu 
papildęs. Koks žvėris perbėgo 
skersai kelią tiems 
siems’’ kovotojams”, 
taip pradėjo buruoti?

tikriem- 
kad jie

mane

galimas dokumentaliai ištirt, 
bet kame-gi čia randajsi mano 
‘judošystė“? Apie čielus metus 
laiko ir kalbos nebuvo apie ko
kius nors mano “prasižengi
mus”. Pradėta kalbėti ir tai iš 
pasalų, tik vėliaus, kuomet atė
jo ,žinios, jog musų bylos daly
viai bus išvežami Rusijon.

(Bus .daugiau)

su Kravecu ir užklausė jį, ar kiai visiems buvo žinoma, kad 
jis mane pažystas. Kravecas Kravecas išdavė naująją spau- 
tiesiai mano akyse pasakė ma
no slapyvardę ir pranešė, kad 
aš esąs netik leidžiamų komu
nistinių laikraščių redaktorių, 
bet ir spaustuvės darbininkų 
komunistų kuopelės pirminin
kas. Kadangi ištikrųjų nieko 
panašaus nebuvo, tai supranta
ma, aš smarkiai buvau pašokęs, 
bet tardytojas mąne išstūmė ir 
po to netardė kokias tris die
nas.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerų gyduolę ( 

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio 
kitę SAPi > 
kad yra g

POLO

šant irgi pasakyta, jog “areš
tuotieji buvę smarkiai sumuš
ti”, tikrenybėje gi buvo su
muštas tik vienas senukas Ge- 
geckas, bet ir tą sumušė, kaip 
žemiaus matys skaitytojas, tik 
pasidėkavojant vienam iš “tik
rųjų” — Kravecui.
buvo ar nebuvo sumušimas — 
komunistams aprašant areštus, 
visuomet sumušimai 
taip kaip poteriuose 
“amen”.

pradėjusi atsigaivelėti, tai su- 
' prasim tą visiems supranta

mą tiesą, kad kokia valdžia ša
lyj nebūtų, — ji visuomet sten
gsis palaikyti tvarką, stengsis 
apsaugoti visuomenę nuo. viso
kių “putčų”, nežiūrint, nors jie 
butų ir komunistiniai. O tokių 
komunistinių “putčų” su dina
mitu ir piroksilinu laikotarpyj 
nuo 1919 metų iki šiai dienai 
susekta keliatas su tikrais “put- 
čo” daviniais. Ir visgi nuo 
1921 metų nei vienoj politinėj 
byloj mirties bausmė neįvykin
ta nežiūrint į visą tą “Lietu
vos valdžios kraugeringumą”, 
apie kurį apsiputoję šaukia 
“kovotojai” iš už Maskvos pe
čiaus...

Net ir vykintos iki 1921 m. 
mirties bausmės pasisekė įvy- 
kint tik pasidėkavojant' pa
tiems komunistams. Yra tik
rų davinių, jog visubse atsitiki- 
mouse valdžia labai nenorėjusi 
įvykint mirties sprendimus, 
bet sutikusi su pačių komu
nistų atkaklumu, nenorėdama 
prastot savo autoriteto, valdžia 
prispirta buvo įvykint. Juk jai 
nėra ko gailėtis, t nes baudžia 
savo priešus, jeigu jau patys 
komunistai nesigaili savo drau
gų...

Net taip išalarmuotame Var
kalio nužudyme komunistai 
pridėjo savo ranką. Valdžia 

iki paskutinės valandos siūlė 
“kompromisus”. Komunistai 
privertė Varkalį atsisakyti nuo 
“nusilenkimo” ir jis tapo su
šaudytas. Tas pats maždaug 
ir kituose panašiuose astitiki- 
muose. Ir jeigu nekuriuos, 
pav. Balvočių, ir pasisekė tūlų 
draugų pastangomis ištraukt iš 
mirties nasrų ,tai vėliaus drau
gai, dėjusieji pastangas, liko ap
spjaudyti, o pats Balvočius už 
pasidavimą tai “silpnybei” pa
teko į “opalą”.

Kodėl komunistai 
apšmeižė.

Ištikrųjų tai nei su manim 
nieks nenutiko, nei jokis žvėris 
per kelią neperbego “tikriem- 
siems”, tik jie pamatė, kad iki 
kaklo įsmuko { dumblyną, tai
gi reikia j ieškot tos “bėdos”
kaltininkų. Jeigu jie ant ma
nęs rėkia, tai tik todėl, kad aš 
jiems viešai esu pasakęs tą 
teisybę, jog jie pjaute papjovė 
savo ekstremistiniais žygiais 
darbininkų judėjimą Lietuvoje. 
Užtai aš “judošius”, “pardavi- 
kas”, “renegatas”. O kadangi 
šimtą sykių tą patį jiems yęa 
sakiusi ir L. S. D. P. — tai čia 
ir prikišimas Jog L. S. D. P. 
tik tokius ir tepriima, kaip aš, 
ar man panašius 
Jausdami savo 
darbą, “tikrieji kovotojai 
nori prisipažint k savo paklai- 

) dose, taigi j ieško ožiukų suverst 
savas nuodėmes. Ęeikalinga su
rast “pardavikus”, “renegatus” 
ir tt.

Naivus bučiau,, jei norėčiau 
užginčyti, jog erškėčiuotame 
kovos kelyj proletariatas su
tinka provokatorių, išdavikų ir 
kt. tos rųšies mirtinų savo prie
šų. Bet šiame atvėjyj, jus 
“brolučiai” iš Maskvos ir jų 
pasekėjai, pataikėte kaip pirštų 
į dangų... Tikruosius provoka
torius ir išdavikus garbingai 
pasiuntėte į Maskvą, o mane 
nieko neišdavusį nei pardavusį 
palikote put buožių kalėjime! 
Tik čia jau “brolučiai” aš ne
pasakysiu, kad jus tai padarėte 
per klaidą, bet padarėte gerai 
aprokavę ir sekant “instrukci
jas” iš augščiaus.
Maskvos instrukcijos — žaist 

minių jausmais.
Kas gi tos per “instrukci- 

jos”, kurias sekant šimtai dar
bininkų pūdoma Lietuvos kalė
jimuose, šimtai Latvijos kalėji
muose, Estijos,. Suomijos, Bul
garijos, Vokietijos ir t.t. Ogi 
“instrukcijos” lošt žmonių jaus
mais, spekuliuot žmonių kan
kynėmis, krauju. Kur to nėr— 

^būtinai reikalinga padaryt kad 
butų.

Straipsnyj “Lietuvos krau
gerių darbai” (žr. “Vilnis” No. 
66) sakoma, jog caro laikų teis
mai buvę daug humaniškesni 
ir, girdi, palyginus kruvinasis 
Mikė visgi neišgėrė tiek darbi
ninkų kraujo, kiek išgėrė Lie
tuvos demokratingoji valdžia. 
Nesinorėtų būt Lietuvos val
džios “prokuroru”, bet visgi 
neapsiriksiu pasakęs, kad tas 
tvirtinimas įdėta į straipsnį tik 
taip sau, dėl papuošalo, arba 
kaili rusai sako — “dlia kras- 
nogo slovca”, dėl agitacijos. 
Tikrenybėje patys rašytojai juk 
gerai žino, jog su vaidus visus 

4 Mikės nukankintus — jie nesu
tilptų Lietuvos teritorijoj. Nei 
Šleževičius, nei Grinius, nei' 
Galvanauskas savo “kruvinu- 
me” nedaėjo netik kad iki Mi
kės, bet net iki “didžiausio pro
letarų užtarėjo” — Angariečio 
kruvinumo. Tą patvirtins atei
ties istorija.

Apie Lietuvos valdžios 
“kraugeringumą”.

Jeigu “tikrieji” kovotojai” la
biau paisytų sąžinės, o ne in
strukcijų 
teisybes, 
nurodomose bylose, nežiūrint į 
teismų žiaurius sprendimus, 
nei vienoje iš jų neįvyko mir
ties bausmės. Sprendžiama 
smarkiai daugiausia pagązdini- 

i, mui. Ir jeigu objektyviai pa
žiūrėsim į patį dalyką, jeigu Jokiu budu, bet karjeros jieš- 
imsim domėn šalies padėtį, —Įkotojai ir politiniai spekulian- 
šalies, kuri yra pernešusi di-!tai žino tą būdą ir jo pasek- 
džiojo karo audras ir tik dabar mingumą. Musų 1

“renegatus”, 
atliktą mauro 

ne-

jie nekalbėtų ne- 
Juk net straipsny j

Abelnai,

“buvo”, 
yra

stuvę ir dėlei jojo judošystės 
Gegeckas buvo sumuštas, ! bet 
visgi tas “teisybės” pasakyto- 
jas ne keikiamas per spaudą ir 
ne šmeižiamas, priešingai —pa
gal gautas žinias jam Maskvoje 
suteikta atsakominga viela.

Visas mano čia parodymas

____ j reumatizmo 
<> aptiekon ir prašy- 

TOL, persitikrinsit, 
Kaina 75c-

UEMIGAL CO.
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Išdavikiškas komunisto 
veco pasielgimas.

Komunistai, aprašydami mu
sų bylą, paslepia kaip tik patį 
svarbiausi. Del aiškumo aš čia 
smulkiau aprašysiu, kad skai
tytojams paaiškėtų, kas buvo 
tikruoju išdaviku laike tardy
mo.

Spaustuvė, kurioj aš ir kiti 
tos bylos dalyviai dirbome buvę 
likviduojama ir viskas perve
žama į naujai įrengtą vietą, ku- 
riąstežinojo tik Kravecas ir 
Šapira. Tą dieną, kuomet buvau 
aš ir kiti suimti, aš buvau nuė
jęs užbaigti raides supakuot ir 
įėjau tiesiog į žvalgybos ran
kas. Pasirodo, naktyj, jau ji 
ten buvo pribuvusi. Ten gyveno 
mergaitė zlatvė, Nora Melnalks- 
naitė, kurią jau ir. buvo suėmu
si žvalgyba naktį.

Kra-

su imant

Naujas Krayeco melas 
ir išdavimas.

Tardant, žvalgyba visokiais 
budais'norėjo išgauti, kur kita 
dalis spaustuvės, nes
ąenojoj vietoj ji atrado tik li
kučius. Griežtai man atsa
kius, kad aš apie tai nieko ne
žinau, žvalgyba pastatė į akis

Judošiaųs baimė ir veid‘ 
mainystė.

Po to vėl nušaukia tardyti ir 
štai ką dažinau: Kravecas jau 
yra nurodęs vietą naujos spau
stuvės, kuri suimta sykiu su 
jos sargu Gegecku, kurio aš 
visai nebuvau pažinojęs. Nega
na to, Kravecas įskundžia ma
ne, kad aš naują spaustuvę į- 
rengęš, pats dėjęs grindis, lan
gus ir taip toliaus. Bet čia jį 
suklupdo' tų namų iššauktas 
liudininku savininkas, kuris pa
statytas į akis sū manim pasa
ko, jog manęs niekuomet nė- 
f.ąs matęs ir kadnamą 
jo parendavę 
šapiru.
Vecas
savo pirmojo parodymo, 
tardytojas išstumia jį lauk.

Pasirodo, kad Kravecas ge
ruoju pakalbintas išdavė naują 
spaustuvę, bet pribuvus į vietą 
žvalgyba negalėjo surast vietos 
užslėpimo. čia ji pradėjo mušt 
sargą Gegeckį, kad šis nuro
dytų, bet tas ir mušamas tylė
jo, kol galop pati žvalgyba ne- 
urado užslėpimo vietos. Aiš-

Kravecas
Tuomet pats 

bando atsisakyti

nuo 
su 

Kra- 
nuo 
bet

• —  : —    —.     ------------------- -—
....... imi ...........M

Verta Visiems Chicagos 
Lietuviams Atsilankyti ant 

Rudeninio Išpardavimo
Ant; namams reikalingų daiktų dėl žiemos sezonų, kuris dabar tęsiasi abejose Lie

tuvių Rakandų Korporacijos krautuvėse, štai keletas pavyzdžių 
iš daugybės bargenų:

GE3U ŠILDOMAS
Iš plieno padarytas. Juodai 

palisuotas su vario lęiniųgu 18 
colių pločio 32 coliu augščib. 
Vertas $7.50 šioje sa
vaitėj po 1'į i -J

Komunistų internacionalas 
reikalauja kraujo.

Trečias internacionalas siun
čia'į visas pasaulio šalis in
strukcijas, reikalaudamas krau
jo, reikalaudamas, kad kalėji
mai butų pilni. Ten, kur krau
jas, kur kąnkynės — ten leng
va spekuliuoti žmonių jausmais. 
Buržuazinės valdžios lengvai 
pasiduoda tai provokacijai, žu
dynės, areštai įvyksta — reiš
kia proletraiatas 
bus “pasaulinė 
štai kame slepiasi 
zadača mirovogo proletariata”, 
inspiruojama iš III internacio
nalo bustynės!

Baigiant apie Lietuvos val
džią, reikia pasakyti, kad ji nei 
kiek neblogesnė už jai panašias 
valdžias ir nekraugeringesnė už 
Rusijos Lenino valdžią. Suskai
tykite, “brolučiai” išlašintus 
vardan “proletariato diktatū
ros” kraujo lašus, ir sulygin

kite su išlietu darbininkų krau
ju Lietuvoje — jums nereikėš 
perdaug alarmuoti.

Bet bėda tame, kad jus alar- 
muojate ne dėl to, kad būtumė
te priešingi kraujo proliejimui. 
Visai ne! Jus rėkiate todėl, 
kad spekuliuojate žmonių jaus
mais, jus tunkate nuo žmonių 
liejamo kraujo, 
kad 
ten 
te. 
lite 
kaip tik jausmų erzinimu. Tam 
panaudojate melą,

le Kudulaite
The Stock Yards 

Savings Bank

MOORS ŠILDOMI PEČIAI
Pilnai nikeliuoti CXQ EA
No. 141 po ųlHu.UU
No. 161, parsiduoda $64.50 
Pilnai Porceluoti: Balti mėlynai 
Pilki, Budi ir C7A 7E
žali No. 141 po **
No. 161, parsiduoda $85.00

♦ PADUŠKOS
Sveriančios 3 svarus, paukš

čių plunksnų tvirtuose viršuose 
pilnai sanitariškos

ŠILDOMAS PEČIUS
Padarytas iš plieno ir. lietos 

geležies, dailiai apnikeliuotas 
tinkamas dėl vartojimo viso
kio kuro ir labai parankus. 
Kaina nuže- Eft
minta

juda, rytoj 
revoliucija”.

“boję vaja

Juk tiesa tas, 
kur didesnė priespauda, 
pasekmingiau jus žvejoja- 
Jųs su niekuom kitu nega- 

pasirodyt visuomenėje,

šmeižtų ir

£.*- 
Falsifikavimas žinių apfe 

“inkviziciją”.
Pav. 1922 m. “Jaunasis Ko

munistas’* ir rusų kalboje žur
nalas (“Internacional Molode- 
ži”) rašė apie tūlą Borisą Ra- 
končiką (kalėjime vadinosi Ab- 
ram Rosenfeld), kuris buk per- 
kentėjęs baisiausias inkvizici
jos kančias žvalgyboje, o ištik- 
rųjų jo niekas ir pirštu nepa
liete, ir jis pats į usus putė, 
juokdamas ir skaitydamas jo 
paties parašytą savęs reklia- 

mą.
Kaip kam gal bus neaišku, 

'kaip tai gali save rekliamuot

byla apra- J.V!

ši jauna paneli, jūsų pačių tautos, yra svarbi nare 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinin banko.
Ateikite į bankų, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame paširengę patarnauti jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING ĘOUSE BANKAS.

Nėra Rubežiaus Važi
nėjimui ant Elevatorio 

su “L” Pasais
v

šimtai jusy pasirinkimų — viskas kainuoja 
tik $1.25 j savaitę.

Jus galite vartoti jį važiuojant į darbų 
ir iš darbo, namo pietų, į bažnyčių, į teatrų, 
į parkus, giminių atlankyti — bile kur.

Pirkite “L” pasų šių savaitę. Jus pa
matysite kiek jus galėsite sutaupyti. Jie 
yra parduodami kiekvienų subatų sekamai 
savaitei. ii,•?. •*;

Žemos kainos vaikams
Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 

kuombt važiuoja su suaugusiais, važiuoja 
dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus 
važiuoja už 5c, Visi mokyklų vaikai jaunes
ni negu 17 metų amžiaus gali važiuoti už 
5ę jei pirks knygutę 50 važinėjimų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems, ku
rie pristatys certifikatų lankymo bile mo
kyklos. Certifikatų blankas gajima gauti 
pas bile vienų elevatoriaus agentų.

Chięago Elevated Railroads 
VARTOKITE JŪSŲ “L” PASĄ

:«ss!

MISINGINĖ LOVA
Su 2 colių stulpais 

. (liktais tarpstulpiais po 
iš kiekvieno galo,

ir 
5

___ _ , sa- 
tin baigimo, visokio di
džio tikra kaina $30.00

šiame išparda- C1 7 
vimo po ^>11

3 ŠMOTŲ SEKLYČIOS SETAS
Tvirti rėmai iš aržuolo medžio, puikiai pa- 
lišiuoti su tikra oda apmušti ir užtikrintas 
dėl daug metų tarnavimo, šiame išparda
vime numažinta puse kainos, CCA .50 
3 šmotai už ***

LOVOMS* SPRINGSAI
Padaryt? rtavoto plieno

pilkai daž ' Hkrinti dėl 20
metų tarnas i 'vu už pu- 6.75 
sę kainos pp

KAURU ŠLAVIKAS
Pilnos mieros su-tikru šerių šepečiu, robe- 

riniais atsimušimais dailiai apnfkeliuoti, 
skirtinguose* baigimuose, verti $5, Šiame iš
pardavime parsiduoda po QA
Vienas nfrkėiui * ■ ■****

5 ŠMOTŲ VALGOMO KAMBARIO SETAS*
Apvalainis stalas ištiesiamas iki 5 pėdų ir 4 kėdės aržuolo- .. narsidūoda no

— golden.baigimo, šiame išpardavė $26.70 P°
5 šmotai tik už ” -

J®;:

KAINOS NUŽEMINTOS ANT 
MATRASŲ

$10.00 verčios kombinacijos^ mat- 
rasai parsiduoda “
po
$15.00 verčios, Felt ir

< rasai parsiduoda
; po

$20.00 verčios Balto
rasai parsiduoda 
po

$6.95
vatos mat-

$9.75
Felt mat-

SI 4.50

PLIENINĖS VAIKAMS
LOVUKĖS

$17.95

Didelės mieros iš plieno padarytos 
Ivory arba Vernis Mantin baigi
mo, kol teksime $9.75 
parduosime po

Brighton Park krautuves

4177-79 Archer avc
CORNER R1CKMOND ST.

ARŽUOLO MEDŽIO KAMODOS

Diktai subųdavotos su plačiais 
stančiais ir veidrodžiu golden bai
gimo parsiduoda 
tik po

Laike išpardavimo krautuvės atdaros vakarais iki 9 valandai 
Eidami į musų krautuves nepadarykite klaidos, gerai įsitėmykite vardą ir adresus

^urnituf e.^tiųs, Ętoyes, Pianos.
1930-32 S. IJalstcd St. PhųjKyJraplys. Faints, Hardvvare, 

Pne i9to pi. ' and General Household Goods
J. NAKROŠIS Gen. Vedėjas M. KEŽAS, Vedėjas
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Vytauto Aleksos• y v» ispazmtis
(Tąsa nuo lino pusi.)

pa-

Re- 
(tai

Iš Bolševikijos
Krasnoščokovo suktybės vos 

nesubankrutijo bolševikų 
banko.

Berlinas, spalių 20. (For- 
verts). — Iš Maskvos praneša, 
kad naujieji bolševikų valdžios 
banko direktoriai suradę, kad 
Krasnoščovoko suktybėmis pa
daryti bankui nuostoliai yra 
daug didesni, negu buvo tikė
ta. Pasirodo būtent, kad Kras- 
noščokovas su savo sėbrais pa- 
šlavė didžiulę pamatinio ban
ko kapitalo dalį, taip kad ban
kas atsidūręs antį bankroto kra
što. Kad išgelbėtų jį nuo ban- 
kruto finansų komisaras buvo 
priverstas duoti naujam banko 
direktoriui milžinišką sumą 
subsidijos.

Karti? su Krasnoščokovu ta
po areštuotas ir jo brolis, ar
chitektas iš Chicagos, apleidęs 
Ameriką tuojau po to kai Kras- 
noščokovas buvo patapęs bolše
vikų respublikos Sibire prezi
dentas. Pasirodo, kad tasai 
Krasnoščokovo brolis turėjo 
neapriboto kredito banke ir tuo 
kreditu naudojos kiek tinkamas 
įvairiausiom savo spekuliaci
jom.

Be Ikjitų žytmlių komunistų 
valdininkų si?imtų sąryšy su 
Krasnoščokovo skandalu areš
tuota taipjau komunistas Vi- 
lensky, kurs to banko direkci
jos sekretorium. Areštuotas 
taipjau pramonės departamen
to direktorius Berkovitz ir ei
lė kitų aukštesnių ir žemesnių 
valdininkų.

Tardymai eina ir sparčiai ir 
teismas prasidėsiąs greitu lai
ku. Byla busianti nagrinėjama 
atdaromis durimis.

mašiną specialiai padirbtą pašto 
ženkleliams spausdinti. Ta ma
šina spausdina, kliją uždeda, iš
džiovina, skylutes išbado ir su
pjaustė į lapus arba suvynioja 
į špūles — dvyliką tūkstančių 
pašto ženklelių per vieną minu
tę. Kai apleidžia mažiną, ženk
leliai yra gatavi vartoti, siųsti į 
visas pasaulio dalis.

—Kazys Vičas.

tama, tuoj aus tapau gimnazijoj 
garsiu “filozofu”. Butų pusė 
bėdos, kad tuom “filozofavi- 
mas” butų pasibaigęs. Rusijos 
epidemija jau pradėjo plisti 
moksleivijos tarpe. Daugelis 
musų moksleivijos Rusijoj be
būdami ilgus metus užmiršo 
apie tėvynės meilę ir prisigėrę 
bolševizmo pasėjo jį musų tar
pe. Beabejo tas mažai kliudė 
tikinčiąją moksleiviją — Atei
tininkus, bet mus “bedievius”, 
tas “naujas mokslas” užžin- 
geidavo. Jis visgi išrodė per
daug baisus. Taigi matyt tas 
gudrių Maskvos agentų bpvo 
permatyta ir jie visi kuždėjo į 
socialistinės moksleivijos orga
nizacijas. čionai ir buvo pa
ruošta dirva, rengti komunis
tus. Bet dar 1918-19 metais ir 
dar dalinai 1920 metų pradžioj 
komunistų partija visiškai ne
kreipė atidos į jaunuomenę. To
dėl, jog jie dar tikėjosi Rusi
jos štiku užkariauti Lietuvą ir 
pakrikštyti ją bolševikų “sovie
tais”. Bet tam ne pasisekus, 
atėjo ir eilė kreipti domę į jau
nuomenę, ją išnaudoti, kad ji 
padėtų Maskvos agentams 
daryti perversmą.

Kaip karts Mariamnolės 
alėj gimnazijoj tuo laiku
buvo .1920 metų pradžioj įsi
kūrė “Visuomenininkų” organi

zacija. Ji buvo komunistų par
tijos iniciatyva kuriama. Tai 
privalėjo būti jau paskutinis 
koštuvas, per kurį moksleiviją 
galėjo įeiti į komunistų partiją. 
Vėliaus ta organizacija apsi- 
legalizavo, kad galėtų daugiaus 
įtraukti j savo eiles. Toj organi
zacijoj buvo sudaryta komuni- 
tų frakcija, kuri vadovavo visos 
organizacijos darbui. Kituose 

miestuose: pav. Vilkaviškyj, 
Rokiškyj, Kaune, Šiauliuose — 
buvo tokios pat organizacijos po 
tuo pat ar po kitu vardu. Ir 
man teko pereiti per visus tuos I Kiekvienas žino pašto ženkle* 
koštuvus. Be šios moksleivijos Į liūs, bet ar daugelis nusimano, 
organizacijos buvo tveriama I kaip jię gaminami.
jau paskutinis jaunuomenei ko- įdirbimas pašto ženklelių 
^uvas komunistų partijos. I (staųips) yra daug didesnis už 

Komunis-I (javįnyS negu šiaip žmonės įsi- 
Sąjunga”. I vaizduoja. Amerikos Pašto 
pažiurėjus I Departamentas kas metai spaus- 
—* ^b^ldina daugiau kaip dvylika bili

jonų pašto ženklelių. Jų kaina 
yra nuo vieno cento ligi penkių

. Pastarųjų paprastai 
maža tematyt, vienok jų yra 
parduodama suviršum trys tūk
stančiai per metus. Brangiau
sias ženklelis kokį Amerikoje 
buvo išleidę, buvo šimtas dole
rių. Tai buvo laikraščiams žen
klelis. Jis niekad nebuvo siun
čiamas paštu. Kai šimto dol. ver- 

dyboje. Ligi šios vietos" viskas I t®s laikračius P^tu buvo atsili
ko gerai. Nemačiau jokių suk- stos> pašto viršininkas iHpdy- 
tybių, blogybių komunistų tar- davo ženk,eli i savo knm ir 
pe, nes visa tai nuo jaunų na-|ten Ji užbraukdavo. Dabar tų 
rių labai slepiama, nes kitaip jų I ženklelių nebevartojama.’ 
nė vieno ir nebūtų, štai ką ašį Pftšto ženklelis palyginamai 
tada įsitikinau, ko netikėjau I y.ra naujųjų laikų padaras. Pir- 
skaitydamas tuolaikinius laik-1 miausiai jis buvo vartojamas 
raščius. I Anglijoje, 1840 m.; nuo tada jo

(Toliau bus) I vartojimas išsiplėtojo visame
pasauly.

Išdirbimui pašto ženklelių vai-1 
džia vartoja didžiausį atsargu
mą ir priežiūrą, lygiai kaip ir 
prie popierinių pinigų spausdini
mo.

Pirmas žingsnis prie išdirbi-1 
mo ženklelių yra graviravimas 

nigų išėjimą iš apyvartos? jy Į štempelio, su kuriuo paskui žen- 
vieton išleidžiami popieriniai kle*liai spausdinami, štempeliui 
latai 1, 2, 5, 10 ir 25 latų ver- Padirbti vartojama geriausios 
tės. Išdidžia m iej i pinigai pii-pųšies Pienas. Ant jo gravi-1 
nai padengiami valstybes ban-|ruot°ias atsargiai kerta bruožė- 
ke esančiais depozitais; bend-H pagal bruoželį reikalaujamo- 
ra latų laidos suma neprivalo,paveikslo arba simbolo. Kai 
viršyti 48 milionų latų. Be to, Itas Yra padaryta, štempelį už- 
dar numatyta sunaikinti ka-1 grūdina ir deda į presą. Po ga

ro išleistuosius Rygos, Mintau-I lingo spaudimo braižinys nuo 
jos ir (Diepojaus miestų pini-Įštepelio atsispaudžia ant plieno 
gus. Jų naikinimą pradėti pro-1 volo. Tas procesas kartojam 
jektas numato nuo 1924 m. I kol volas aplinkui tampa tuo i 
sausio 2 d. I braižiniu apdengtas. Paskui vo-
-------------------r-—--------------— I las esti užgrūdinamas, kad butų 

PHncipalas. — Nuo rytdienos Į galima nuo jo dar kartą .įspausti 
Sveikas gali pasiieskot sau! kur [ant tam tikrų'plieno lentų, nuo|| 
kitur vietos.

Tarnautojas: — Kodėl, tams-lmo darbas atliekamas. Po tokai 
ta? juk ąš nieko nepadariau. trys patenkinamos lentos yra pa-

Principalas: — Taigi dėl to. darytos; jas deda j milžinišką

Įvairenybės
PAŠTO ŽENKLELIAI

Tai buvo/‘Lietuvos 
tinęs Jaunuomenės 
Visas tas darbas 
svajotojo akimis ‘buvo ] 
gražus. Gražios idėjos, broliš
kumas, meilė, lygybė, visiškai 

mane apsvaigino. Įsiiriau į patĮ^^ 

gelmę. Savo gabumais pralen
kiau savo bendrus ir tapau vie
nu iŠ vadovaujančių asmenų 
tam darbui visoj Lietuvoj. Bu
vau išrinktas į Lietuvos Komu
nistinės Jaunuomenės Sąjungos 

i tetą ir atsakomin- 
gas asmuo už darbą Suvalkų rė-

Latvija naikina
- rublius. • ’

Ryga (E.) Latvijos finansų 
m misteris išdirbo projektą 
a'pie dabartinių popierinių pi-

kurių paskui tikrasai spausdini-

trys patenkinamos lentos yra pa-

kariuomenes vadui, įsakius,. 
Tai ypač kenlksirijinga Lenki
jai šiuo momentu, kai lietu
viai iškėlė Vilniaus klausimų 
Ta uty Sąjungoj.

Į LIETUVĄ ANT S. S. LEVIATHAN

dalyviai suimti ir surašy- 
protoikdlas. Pdštynėtse la-

Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiuČio 80 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite Šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $8.00 už visus metus. Vieną mir 
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su ■ 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

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

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

A. BARTKUS, Pre».
1619 W. 47th St., Tel. Boujevard 7101,1892. Chicago.

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

>4

I Akiniai kurie a .
■ pritinka v I

Studentą peštynės 
Rygoj.

*•

Ryga (E.) Rygoj vėl prasi
deda latvių ir žydų studentų 
riaušės. Vakarais vaikštinėja 
jie būreliais ir vieni kitus Už
kabinėja. Buvo keletas susi
rėmimų — veikta ir lazdomis. 
Užpuolikų suimti pirmiau ne
sisekdavo. Rugsėjo 18 d. vaka
re buvo didesnės peštynės, ku
rių 
tas
bai nukentėję žydai.

Nemalonus Pilsudskio 
prisipažinimas.

Varšava (E.) “Rzeczpospo- 
lita” nusiskundžia, kad Pil
sudskio' paskaitos Vilniuje tu
rinčios pasisekimą užsieny. 
Kaip švedų spauda, taip dabar 
Šveicarijos laikraščiai deda 
Pilsudskio prisipažinimą, kad 
Vilnius btfvo gen. Želigovskio 
užimtas jam, kaip vyriausiam

Pakako jam.
Pati (sunkiai sergančiam sa

vo vyrui): — Nenusimink, šir
dele, jei ir numirsi, tai aname 
sviete vėl pasimatysim.

Vyras: — Del Dievo švento, 
žmonele, tu negązdink manęs.

žinomas dalykas.
Svečias, apsidairęs po kam

barį, į kurį atvedė viešbučio tar
nautojas: \

—Blakių tai turbut yra lovoj ?
—žinoma. O kur kitur jos 

bus?

NAUJI LIETUVIŲ REKORDAI
Vėliausi Victor rekordai lietuvių 

kalboje turi savyje labai daug muzi- 
kališkumo, artistų pirmos klesos.

Visko Čia negalima nei paminėti, 
užimtų perdaug vietos.

P. Ranerio benas pagamino dvi la
bai puikias polkas tiems kurie moka 
tą šokį, arba ir tiems kurie nori iš
mokti ir išgirsti kaip puikiai jie gro
ja. Jos yra grojamos pusiau milita- 
riai, dėl pilno beno, su labai puikiais 
basais, xylofonais, fleitais ir kitais 
instrumentais. Tie yra puikus nume
riai. “Barbara” yra kompozicijos F. 
Kovariko ir antra “Milijonierius” G. 
Smoliko.

Kita naujanybė yra L. Hilkeso be
nas šiam mėnesiui. Rekordai kurie 
turi savyje puikiausias polkas. Viena 
“Linksma Moksleivių” ir kita žinoma 
Von Suppe’s, labai muzikališka. Turi 
linksmą rytiną, puikią. harmoniją ir 
labai gerai šokti pagal ją. “Žirgelio 
šokis” abelnai linksma ir priduoda in- 
spiracijos.

Greitas ir Puikus Jūrių Milžinas — Laivas
Jeigu norite lankyti Lietuvą šias Kalėdasąarba pakviest šeimyną 

iš senos Tėvynės, negalite pasirinkt greitesnį, didesnį arba puikesnį 
ir smagų laivą kaip Leviąthan, Jūrių Milžinas, negalite gaut daugiau 
už pinigus: dideli kambariai ,atskiri kambariai poroms arba šeimy
noms, didelis denis, Socialės svetainės, puikus ir įvairus valgiai, tar
nų mandagus patarnavimas ir vioki patogumai. Ir keliaujate po prie
žiūra Suvienytų Valstijų Valdžios.

/V ' OV ‘
Tą patį patarnavimą ir patogumą gausite ir ant kitų greitų, di

delių S. V. Valdžios laivų. Keliausite per Southampton arba Bremen, 
iš kur šios linijos agentai prižiūrės saugią kelionę į namus.

Del trečios klesos kainų ir kitų informacijų rašykite:

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn Street, Chicago, Illinois.

Lokaliai Agentai visuose miestuose.
Valdantieji Operatoriai dėl

UNITED STATES SHIPPING BOARD

RYTOJ
Ketverge, Spalio 25 diena

Yra pasiūloma 
šimtai visokių 

gerų daigtų
Ateikite Anksti

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Tel. iš 2-IX A. Jakimavičiene.51931—E. Užkpraitienė
18385—Jieva Paramonskien 51914^—E. Ragočienė
18724-7-L. Kautis 51947—P. Križikauskytė
18745—K. Kasparaitis 51956—V. Rulevičius
18746—K. Kasparaitis 59413—»M. Scrvicnė
18751—Palmira Kundrotienū 85383—A. Mikšienė
18763—B. Dumbrau!skienė 90165—A. Aleksandravičienė
1 ">7b9—U. Pi’ipienė 90169—V. Martutaitis
18773—M. Sungailienė 95415*—A. Sereikienč
18784—B. Valiulis 95421—O. Stropienė
18786—K. Saveckas 95422—<A. Mozrimienė
18787—J. Liutkus 95423h—A. Giaidamavičienė
18789v-T. Mikalauskas 95424—K. Stonkus
18792—B. Baltrušaitis 95420—O. Viskontienė
18793—E. Pletkienė 95428—K. Sakalauskienė
18802—M. Kimontas čekiai
18808—O, Žosinienė 4971—K. Tugau‘dis
18822—V. Prelgauskas 4996—P.Čereška
18825—V. Gicevičius 5066—O. Šimkienė
18X27—U. Bikulčius 5083—S .Stankūnas
18828—S. Garbukas 5121—J. Burkauskas
18832—E. Stralkuvienė 5123—V. Dijokas
18884—B. Petkaitė 5124—V .Dijokas
18835—M. Pioi/skunaite 5135—E. šimkaitė
18837—O. Jeseliuniene 5141—J. Pranaitis
18838—O. Mačiokienė 5145—A. Jokimas
18844—M. Kasiauskienč 5155—A. Petreikienė
18845—J. Stanionis 5158—S. Karcauskas
18848—J. užrakauskas 10454—T. Rovė
18850—V. Rasinskienė 10455—Lietuvos Ūkininkas
18855—V. Eidentkienė 10456—iB. Rimdžienė
18870—V. Jodielienė 10457—B. Daukšienė
18874—I. Daubaras 
18822—I. Girkaųtas 
18884—P. Balčiūnas 
18886—K. Bračius 
18890—K. Tamošiūnas 
18891—S. Trepsienė-Praval. 
18895—M. Kiršaitė 
18899—J. Vaičiūnas 
18900—A. Širvinskas f 
18904—F. Lankauskas 
18913—0. Butairtienč 
18916—P. Mažrimas 
18917—Anelė Jodokaienė 
18930—J. Kausis s 
18932—A. SUepetis 
18937—S. Velikis 
18943—M. Bukauskienė 
18961—M. Petrauskienė 
18962—K. Račkauskienė 
18981—J. Viršiulis 
51900—L. Kraučiunas 
51904—-V. Dumbrauskas 
51903—Gicilija čižauskienė 
51914—V. Važgaufekas 
51922—J. Gilys 
51924*—JL1. Linkauskienė 
51926—A. Skupaitė 
51929—P. Karpas 
51930—A. Mičiunas

12205-768 O. Miniotienė 
12206— M. Karbauskaitė 
40006— -P. Tolienė 
40007.—A. LavrinavičaitS 
40008—Z. Budreckiene 
Perlaidos:
Tel. iš 9. IX. — D. Kižlaited 

442 — A. Brusz 
469 — A. Stankevičiūtei 
470. — J. Yzbickas

1800*1 —- J. Dantaisi 
18479 — S. Spolverui 
18621 — P. Navakauskui 
1^675 — J. Kazakevičiui 
18720 — M. Vainorienei 
18723 — A. Valentas 
18788 — A. Matulevičius 
18831 — J. Brunziene
18839 — J. Galvydiui
18840 — M. Galvydžiutei 
18843 — St. Kančiui 
18854 — T. Dageliene 
18896 — P. Kuprienei 
18958 — P. Zinkienei 
18861 — L. Gotautas 
18866 — M. šimašuft 
18871 — M. Varžiavičiutei 
18873 — O. Balsienei 
18886 — K. Bračiui

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell •irėmais. 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 bę mokesčio

Užganedinimas Garantuojamas 
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokiu 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.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

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

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuvės.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygą ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudSjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrė įt
ino, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakarą.

b.-------------- ——;—;— . ...»----------------------

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 
&m. Phone Vardu 7344, 11132 

ichigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147, Roselana, JU. 
Nedčliomis 9 iki 12.

VANOS
Rekomenduojame musų karšto oro 
ir 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

V".......... I............ III M.l.ll -I z

Kenosha
Lietuviai

Dabai laikas. slysti . 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų, 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAISYS ”
220 Milwaukee Ave^ > 

Kenosha^ Win, j



Trečiadienis, Spalio 24,19^3

CHICAGOS 
ŽINIOS

Leidžiamą nešioti ginklai 
piktadariams.

11111111 .............   n

Lietuviii Rateliuose
ffSttrtENC®, CH«g», Ifi.

Žmogus yra elektros 
mašina

Valstijos prokuroras Crowe 
paskelbė, kad leidimai nešioti 
ginklus esą išduodami labai abe
jingiems asmenims. Tankiai net 
žinomi kriminalistai turį tokių 
leidimų.

Prokuroras žada dėti pastan
gų, kad nebūtų daugiau be jo
kios atodairos tie leidimai iš
davinėjami.

Bridgeportas
Opera “Girių Karalius”. —Vie 

tos policija. — Karčiamos.
( Į

Halsted gatvė kitėja. — Lie
tuviai progresuoja, — Lie
tuviai nemėgsta armonikų; 
jie geros muzikos nori.

Dr. G. Crile sako, kad musų 
simpatijos ir antipatijos yra 
tik elektros srovių reiškinys.
— Busią galima sutverti gy
vybę.

Puolą teatrus.

žmogus yra niekas daugiau 
kaip tik mechanizmas, kuris 
yra varomas elektros pajėga — 
mašina, susidedanti iš dvide
šimt aštuonių trilionų elektros 
celių.

Tokį pareiškimą padarė vie
nas žymiausių Amerikos chi
rurgų, Dr. George W. Crile iš 
Clevelando. Jis kalbėjo užvakar 
Orchestra Hali salėje 3,000 dak
tarų, kurie dalyvauja Ameri
kos chirurgų konvencijoje.

Emocijos, meilė, neapykan
ta ir baimė yra niekas dau*- 
giau, kaip tik elektros srovių 
pasireiškimas kūne. -

Dr. Crile mano, kad žmonės 
galės laboratorijoje net gyvy
bę sutverti. Kiekviena 28,000,- 
000,000 kūno celių esanti elek
tros baterija, turinti neigiamą 
ir teigiamą polių. Smegenų ce
lės esančios teigiamos elektros 
centras, o jaknų celės — nei
giamos. • y/ 

if'*.

Juo didesnė esanti potenci
ja tarp teigiamos ir neigiamos, 
elektros, tuo kūnas esąs ener
gingesnis. Mirtis reiškia prany
kimą potencinio skirtumo tarp 
dviejų elektros rųšių. *

Paprasčiau sakant, Dr. Crile 
yra sukūręs teoriją, kurta ei
nant gyvybė yra tik elektros 
reiškinys. Tą tepriją jis ne tajp 
tik sau sugalvojo, o r, ir darė 

'daug įvairiausių tyffhėjimų, 
kurie išdalies patvirtina jo sam
protavimus. Reikia žinoti, kad 
Dr. Crile yra labai žytmus mok
slininkas. Karo metu jis buvo 

. fronte, kur studijavo sužeistus 
ir iš baimės pakvaišusius ka
reivius. Sugrįžęs iš fronto jis 
paraše labai įdomią knygą apie 
karą, kur jis išdėsto tas prie
žastis, kurios verčia žmones 
žudyti vieni kitus.

Be Dr. Crile konvencijoje 
kalbėjo ir kiti žymus Ameri
kos daktarai. Ypač buvo pa
brėžta ta mintis, kad medici
nos mokslas nepi#vaįląs būti 
kokia tai misterija. Atpenč, 
reikia kuodau’giausia praplatin
ti žinių apie sveikatos reika
lus. Žmogaus gyvenimas, vidu
tiniškai imant, dabar esąs de
šimtimi metų ilgesnis, negu 
pirma. O tai vis dėlto, kad žmo
nės jau pradeda labiau supra
sti, kaip užsilaikyti.

Policijos viršininko įsakyfrnu, 
pradėta valyti naktiniai tea
trai. Tuose teatruose, pasak 
Collinso, visokie kriminalistai 
randa sau prieglaudą. Užvakar 
tapo areštuota 55 nužiurtam! 
asmenys.

Teko pereiti Halsted gatve 
tarpe 31 ir 35 gatvių, ir paste
bėti, kad greit Halsted, gatvė 
mis perkeista lig nepažinimo.

Universal State Bankas bai
gia dailų iš lauko pusės remon-

Nemoka, kaip naudoti 
anglis.

Chicagiečiai kas metą turi 
$80,000,000 nuostolių. 0 tai 
dėl to, kad jie nežino, kaip nau» 
doti anglis. • Jeigu jie žinotų, 
kaip gauti kuodaugiausia nau
dos iš anglių, tai jie sutaupy
tų milionus dolerių.

Tokį pareiškimą padarė Har- 
old Almert, buvusis kuro ad
ministratorius.

Daugiausia žmonių miršta 
nuo vėžio.

Chirurgų konvencijoje buvo 
pareikšta ta nuo|monė, jog vė
žio liga dabar nuvaranti dau1- 
giau žnionrių j kapus, negu 
džiova. Ir kas blogiausia, me
dicina dar neturinti tinkamų 
priemonių kovoti su ta liga.

Goiteris irgi pradėjęs labai 
plėstis. Vien tik Chicagoje ta 
liga sergą 200,000 žmonių. 20,- 
)00 esą gydoma.

Numirė nuo munšaino.

Nicholas Furoine (900 Shol- 
to St.) gulėdamas flovoije pa
prašė vandens. Gavęs vandenį 
jis ėmė gerti, bet begerdamas 
sudribo ir numirė.

Furcine buvo įsikaušęs mun
kamo.

šaliapinas jau Chicagoje.

Paskilbps rusų dainininkas, 
Feodor šaliapinas, jau atvyko 
i Chicagą. Sekamą sekmadie- 

Orchestra Hali salėje įvyks 
koncertas.

nį 
jo

Rytoj kalbės August 
Claessens.

Paskilbęs socialistų kalbėto
jas iš New Yorko, d. Augus: 
Claessens, rytoj, 8 vai. vak., 
kalbės Peoples House (4021 N. 
Drake Avė?)

ATVAŽIUOJA Iš LIETUVOS.

Smulkios žinios
Nutroško automobiliuje.

P-*ia Della Dc Forest (519 
Wellington Avė.) rasta auto- 
mobiliuje negyva. Iš automobi- 
liaus išėję perdaug gaso, kas 
ją ir nutroškino.

Bridgeport Ctothįng Co. po
no Petrausko (Banko name) ir 
gi puošiasi bus padaryta viena 
moderniškiausių krautuvių vy
rų drabužių. Ir dabar jau 
ta krautuvė yra viena didžiau
sių šioje apylinkėje. »

Lietuvių Auditorija 
bus pastatyta. Kontraktoriai 
jau gabena savo įrankius, kad 
pradėjus darbą.

Direkcija mano darbą pradė
ti su iškilmėmis: visi susirinks 
ant statomos vietos (Halsted 
gatvės) rytų pusėje, prieš Mil
dos teatrą tarpe 31 ir 32 gat
vių) ir direkcija pradės darbą. 
Vėliau bus nuimtas paveikslas 
ir bus pradėtas didelis vajus 
užbaigimui pardavinėti šėrus.

veikiai

Sekmadienį, spalių 21 df, 
Liuosybės svetainėje Pirmyn 
choras patiekė ciceriečiams 
‘Girių Karalių’”, vieno akto 
fantastišką operą, parašytą N. 
Rastėnio iš apysakos “Neuž
mušk.” Kompozicija Miko Pet
rausko!

šis veikalas kaip* chicagie- 
čius, taip ir ciceriečius gana 
suįdomavo, nes publikos prisi
rinko apie 500.

Operą vedė — dirigavo Pet
ras Sarpalius, o režisierium bu
žo M. Dundulienė. * x

Kalbėti apie lošimą yra ga
na sunku; o sunku todėl, kad 

yra “žvė-
- perrengti į žvėrių kos- 
. O kadangi žvėrys

instrumentus — pia- 
nepirkdavo — 

Lietu- 
muzikaliai in-

pianas, smuiką

armonika? —

P-as Juozas F. Budrikas — 
3343 Šo". Halsted St., muzika
lių daiktų krautuvės savinin
kas papasakojo man štai ką:

Būdamas muzikos krautu
vės biznyje per 12 metų jis pa- 
tėmijęs, kad lietuviai Ameriko
je nuo 1918 metų gana smar
kiai progresuoja. Jie perka tik 
didelius
nūs. Pirmiaus 
svajodavo apie grįžimą 
von. Lietuvių 
strumentai esą 
ir gramofonas.

—O kaip su 
paklausiau.

—Tų visa| neparduodu. Lie
tuviai neperka, perka tik len
kai. Jeigu lietuvis nusiperka 
armoniką, tai kiti juokiasi, kad 
jis yra grynorius. Lietuviai 
sako, kad armonika yra gryno- 
riaus instrumentas.

—Kiek tamsta vertini 
krautuvę — paklausiau. 

' —Apie $50.000.00
—Kaip lietuviai, ar jie 

gresuoja kiek muzikoje?
—Taip, pastaraisiais laikais 

ypatingai perka daug. Mano 
pirkėjų tarpe yra apie 50 nuoš. 
ietuvių.

savo

pro-

Per “Naujienų” Laivakorčit 
Skyriaus patarnavimą, atva
žiuoja iš Lietuvos; Kazimiera 
Vaškienė, pas savo sūnų Do- 
vidą Vaškį, 326 E. 55th St. 
Pribuna į Chicagą, ant Union 
Stoties apie 7 vai. ryto, spa
lio 24 d.

Domicėlė Sugentaitė išva
žiuoja iš Kauno spalio 16 d., 
iš Bremeno spalio 24, 1923, 
laivu “George Washington”, 
pas brolį, i

Siųskite savo giminėms lai
vakortes per Naujienų Laiva-

Mildos teatras su didele nau- 
’a iškaba. Paveikslai yra daug 
jeresni, vodevilius taipgi yra 
gerinamas, šią savaitę yra ro- 
iomas naujas paveikslas žino- 
no komiko — Harold Lloyd’o 
‘Safety lašt”.

Kas nori gardžiai pasijuokti 
turėtų pamatyti šį paveikslą.

Halsted gatvėj, Naujienų 
Skyriuje, Birutės Konservato- 
ijoje (3252 So. Halsted SV pas 

p. A. P. Kvederą (tas pats an
trašas), Universal State Bank, 
814 W. 33-rd St. galima gauti 
gilėtai “Lietuviškai Vakarie- 
lei”. Valgiai bus grynai lie- 
;uviški, tat nepamirškite įsigy
ti biletų. —

lišėjai daugumoj 
ys” — 

jumus. O kadangi žvėrys 
zaikščioja keturiomis, tai lošė
jui esant tokiame padėjime yra 
jana sunku dainuoti. Taigi čia 
r reikės lošėjus padalinti į dvi 
grupi: vieni “žvėrys,” o antri 
lošėjai. ‘Sąstatas aštuonių 
dalyvių tokš: Girių Karaliaus 
J. Jankus; Medėjas J. Čepaitis; 
Jurgutis — jo sutnus P. Mile
rienė; Meška K. Sarpalius, Vil
kas A. Vilis; lapė — K. Ripkc- 
vičienė, zuikutis —A. Margiu- 
tė; zuikutis —O. Margiutė.

Pradėsime nuo pat “vyriau
sio” — “Girių Karaliaus”. Rolė 
eikalauja baso balso ir gero 
ošėjo. P-as J. Jankus išdalies 
’olei kaipo lošėjas tiko, bet r.e 
kaipo dairm'.iJEaę. Jis turi ne
blogą bar'toną. Chorui kvarte
tui, jis yra gei bet, kaipo ra
listas y.-i silpnas. .!'.lirnvo jis 
re natūra'.’, n, nes forsavo no
rėdamas iš banano : padaryti 
basą. Kaipo > losej-as p. J. 
Jankus buvo geras, vienas ge
riausių tame vakare. Abelnai 
imant, p. J. Jankus yra geras 
lošėjas, bet ne Solistas. Medėjas 
p. J. Čepaitis, 'įtehoras) atrodė 
visai kitaip: jis \turi gražų ly
rinį tenorą. DsttnaVo. jis gerai, 
tik vienoj vietoje “truko“. Bet 
tas trūkimas buvo mažai pate- 
mytas. i i r •

Kaip sakiau p. Čepaitis yra 
apdovanotas geru dailiu teno- 
u, tik nemoka tos taip bran

gios dovanos sunaudoti. Jam 
’eikia tik lavinti balsą, o iš jo 
gali išsidirbti geras daininin
kas. Mums tenorų labai trūk
sta. Kaipo lošėjas p. ZJ. Če
paitis netiko. Jis nemokėjo at
vaizduoti savo rolės. Jurgu
tis (ponia Petronėlė Milerienė) 
ibuvo geras. Poni Milerienė 
jau yra žinoma chicagiečiams 
<aipo lošėja. Ji čia, nors jos 
rolė mažytė, bet -mokėjo paro
dyti artizmo. Tiesiog* vietomis 
prisiėjo \ gyventi kartu su tuo 

‘Jurgučiu”. Artistė moka gy
venti rolėje — ^sdenęje. Neku
rtose vietose labai aiškiai ma
tėsi, kad p. Milerienė gyveno 

i olėje ir darė tą, ka^ jai geriau
sia buvo galima daryti. Matėsi 
kad ji norėjo dar daugiau ko 
tokio parodyti, bet toji rolė, 
bei rolės rėmai ^neleido ją to- 
iau. Matydamas tai, rodos; ;ir 
aš šaukčiau: leiskite, oh, meld- 

' siu leisti gyventi toliau.
Trumpai pasakius, p. P. Mi- 

erienė buvo gyvas^ Jurgutis,

dė į tą vaiko palaimintą gyve
nimą. ; ,

Dabar eisime prie “žvėrių.” 
Meška buvo p. Karolis Sarpa
lius. Gana sunki rolė, nes hė- 
parankioje padėty reikia dai
nuoti (gulinčiam). Rolė pusė
tinai ilga, kur reikia tempas lai
kyti nuo pradžios iki galo. Apie 
p. K. Sarpalių pasakyti galima 
tik tiek: jis gamtos apdovano
tas lyrišku baritonu, kurio ma- 
onu yra klausyti. Jam dainavi 

mę sunku ką užmseti. A. Vilis 
vilkas buvo nekoks. Jo balsas 
.visai menkas.

Lapė —p. K. Ripkevičienė— 
altas. Čia ijieko nesakysiu. Tik 
i]an begalo pikta, kad ypata, 
fyiri tokį balsą altą, nelavina jo. 
Tai dar man tarpe lietuvių ne
girdėtas altas. Aš net kelis 
kartus buvau ^psigavęs: ma
iliau, kad tai muzikalis instru
mentas — tyras, skambus, ma- 
. onus.

Abudu zuikučiu dvi sesultės 
)-lės A. ir 0. Margiutės. Dailus 
raišeliai. Reikalinga tik jie 
daugiau lavinti. • Sesutės jums 
daugiau energijos ir ištvermės 
o lietuviai susilauks iš jūsų ge
rų dainininkių.

Orchestras* P. Sarpaliaus. 
Nors orchestracija yra dėl dvy
likos muzikantų, bet čia buvo 
tik penki, žinoma, buvo gai
la iškaščių. Kartais orchestras, 
rodės, kad net kompromisus da 
rė su solistais — tai iškildavo 
aukščiau, tai žemiau — pasi
darydavo gana didelis disonan
sas. čia nieko nebuvo kaip tik 
“gaila iškaščių.”

Policijos elgimąsis.
Gal bųt daug pakenkė šiame 

lošime ir vietos policija savo nė 
lemtu elgimusi. Vidury lošimo 
atvyko su vežimu ir norėjo sus
tabdyti lošimą, nes buk komi
tetas neįšemė atatinkamo lei
dimo.

Kaip sakoma, Ciceroje reikia 
leidimas turėti šokiams ir teat
rams. Reikia turėti du leidi
niai, kurių komitetas neturėjo. 
Buvo leidimas tįk vakarui 
reiškia šokiams. Nors buvo mė
ginama lošimą sustabdyti, bet 
keliems žmonėms užsistojus ir 
gerai su policistais išsipludus, 
fofiimas laimingai užbaigta.

Gėda Cicerai tokią policiją 
turėti.

Čia norėčiau mažą pastabėlę 
padaryti: niekad scenos žmo
nės — lošėjai, orchestras — ne- 
tur žinoti, kas dedasi prie durų. 
Jie neturi žinoti apie jokius 
nesmagumus. Nesmagumus tu- 
įri pakęsti pats komitetas,, o ne 
tProgramo dalyviai. Kitaip 
i įvyksta negeistini rezultatai.

:sdenqje. Neku

Iš Birutės
Koncertui besiartinant.

Vakar atlankiau “Birutę”, 
norėdamas patirti apie busimą 
koncertą — kaip ir kokį kon- 
dertą ji ketina chicagiečiams 
pateikti. Atsakymas buvo trum
pas: girdi, “Birutė” visuomet 
deda visas pastangas, kad jos 
koncertai išeitų kuogeriaiisia, 
bet šis koncertas ypač pasižy
mės. Ojai dėl to, kad jame da
lyvauja visų gerbiamas ir my
limas dainininkas J. Babravi
čius.

maišėsi, kalbėjo ne tai, kas 
reikia, ir ne taip, kaip reikia...

P-ia O. Petraitienė (Asena- 
tos) rolėje perdaug jau tyliai 
kalbėjo, — beveik nieko nebu
vo galima girdėti.

N. N. (šinkoriaus ir kubro 
rolėse) pasižymėjo tik tito, kad 
kalbėjo savo roles, kaip pote
rius.

J. Micevičius gan geras buvo 
vergo rolėje.

Kitų rolės nežymios, tat ir 
neminėsiu.

Kliubui, manau, atliks kiek 
ir pelno, nes žmonių buvo kinu 
šte prikimšta.

— Pirmas žaibas.

Be to, birutiečiai pridūrė, jog 
šį koncertą jie ir sutvarkysią 
kitaip. “Birutės” choristai sė
dėsią scenoje. O tai bus daro-1 
ma dėl tos paprastos priežas'- 
ties, kad chpristai nevaikščio
tų, po salę ir negadintų publi
kai įspūdžio, ypač tuo laiku, 
kai dainuos p. Babravičius.

Reikia dar pridurti, kad mu
sų solistai turės ir siurprizą 
chičagjiečiams: j;ie pirmu 1kar- 
tu dainuos dar Chicagoje ne
girdėtas dainas. “Birutes” cho
ras ir pianistai 'irgi prisidės 
prie publikos palinksminimo.

Tat ištikrųjų nesigailės tie, 
kurie sekmadienį atlankys So- 
kol svet. (1812 S. Ashland Av.)

— M. M.

kuomet Chicagoje eina did
žiausios “ablavos” ant karčia- 
mų, tai Ciceroje kaip tik prie- 

ir visi 
Girtų

jsmgaii ten ir policija 
■traukia “naminėlę”. 
^augybės.
i ' ' “

Publika.
h; ' 

šiame vakare, reikiabiame vakare, reikia pasaky
ti, kad publika, bent dalis jos, 
buvo* nerimta. Kalbėjo tarp sa- 
ivęs, zirzdavo trukdydama klau
syti kitiems. O kada pramatyda
vo “žvėries” uodegą, tai did
žiausias juokas —“fone”. Kada 
musų publika surimtės?

— Aš ne kritikas*

Juozapas ir Zelbora
Keistučio Kliubo vaidinimas

Musįį real estate bizniai 
ir biznieriai -

Kadangi jau mes turime tų 
Real Estate biznierių gana 
daug, tai ^al bus ne pro šalį 
apie juos pakalbėti. Real Esta
te bi^hierių mes turime gana 
daug, ir jie visokiais budaic 
daro biznį. Vieni važinėja p<k$ 
žmones prikalbinėdami, kiti 
rašinėja žmonėms laiškus, kad 
žmogus pirktų namą arba lotą.

žmonės sako, kad dabar jei
gu įsėdi į tokio biznieriaus au
tomobilių^ tai jau yra sunku iš
trukti. Biznierius neša savo 
kostumerį taip, kaip, vanagas 
vištą.

Kiėk toki biznieriai yra ga
bus, tai parodys vienas gana 
žingeidus laiškas, (žinoma, aš

> —- Labiausia pasižymėjo p-ia .bemanau taip blogai apie visus 
Dundulienė biznierius). štai kaip toką 

“biznierius” rašo laišką koštu-
D. L. K. Keistučio Pašelpos meriui:

Kliūbas statė scenoje biblišką ‘
dramą vardu “Juozapas ir Zel- Arba Tauotietie
borą”. Vaidinimas įvyko C. S. prkaey Narna Ar Ne Ar Kuoke 
P. S. svetainėje spalių 14 d. iNuors Beznie Ar Uokie Eay-

Reikia pasakyti, kad “Juo- gu Dar Nenuosprekaye Tae die
zas ir, Zelbora” yra gan dide- lauok Geresnu Laeyku Pu Ne 
lis reikalas. Ir Keistučio kliu- Sulauksetie Nemuokeket Ke
bo dramos skyriuti tikrai bu-tems Arandu Neduoketes Ke- 
vo nelengvas darbas jį pasta- tems Ys Nauodotie Sfietemsa- 
tyti. Vaidinimui vadovavo p-ia liejusi Žiedams 
Dundulienė.

Iš viso veikalas sulošta ne
blogai. Tai bendras įspūdi^. 
Kaip pavieni vaidilos atrodė 
tai jau kitas klausimas.

“Garbemas Manuo Drauogas
— ------------s Ar Nuošė*

Ar Kuokiem 
! jKietems Tegu Muosu Tauota 

1 Lietuvia Gevuoye Arnierikie 
iTaegi Garbiemyeyae Nelauo- 
kem Tuolauos As Turu Vėsoku 

’ Namu Brangu ir Pegu. Lotu 
Farrnu Boucernu* Gruosernu 

Geriausia vaidino p-ia Dun- O. Maenau Veskia ir Parduodu 
dulienė Zelboros rolėje. Jai tai Kuo Pegauosie Kaiep Wese As 
jau nieko negalima primesti: Tuoru Nuo Pegauose No, $2,- 
ir kalba ir nudaviųiai išėjo na-,000 ir No 30,000 ir Daugauos 
tutraliai. _ . > I ir Mazauoš Ktaepkeytes Kuo

Geras buvo ir M. Kasparai-Į Kam Raek, Arba Tamstų Ma- 
tis kunigo rolėje. Musų sceno- zyestamie Nuore Ka Nuors 
je jis dar tebėra naujokas. Iš Nuore Perkte Krepketes O. As 
jo reikia tikėtis gero vaidilos.

P-lė Praščiukė dar tebėra vi
sai jauna mergaitė, o vienok 
lošdaima Minėtos rolėje ji pa 
rodo didelių gabumų. Laikui 
bėgant iš jos susilauksime ge
ros artistės.

Butų buvęs nieko saitf ir St. 
Dambrauskas (Juozapo rolėje), 
tik jis jau perdaug pasitikėjo 
sufleriu, ir neišmoko roles. 
Ačiū tam vietomis jis buvo su
sipainiojęs.
Wm. Buislras (Potiparo rolė
je). vaidino vidutiniškai, tik jam 
truko karoiviskumo. Kartais jis 
anas vyras, kurto moteris per; 
atrodė taip susirūpinęs, kaip 
teismą gavo perskyras ir ali- 
moniją...

Su J. Pabarška (Paraonas) 
irgi buvo ta bėda-, kad jis ma
nė, jog galima vaidinti įr ro
jęs nemokant. Padarinyje jis

Tae Uoms Us Ganiedyesu We- 
suos Su Pagarba

Lauoksu Yuoins”.
Labai gaila, kad taip yra.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

AUGUSTĖ SPODER 
leisiskyyė su Šiuo pasauliu spa
lio 21 dieną, 6 vai. ryto, 1923. 
-lurejo 46 metų amžiaus. Ame
rikoje išgyveno 30 metų. Iš Lie
tuvos paėjo, Suvalkų rėdybes, 
kaimo Pentiškių. Paliko dide
liame nuliųdimv savo vyrą Ka
zimierą Spoder, 2 mergaitės ir 
du vaikiukai: Gust, Olga, Winni- 
iied ir Walterj. Laidotuvės bus 

11 ryt°’ namų 
3949 bo. Rockvvell St. į lietuvių 
liuteronų bažnyčią ant 22 gat- 
v®s bope Oakley Avė. ir l^ea- 
vitt>iš ten į Kankarijos kapines. 
1 rašome visus gimines ir pažį
stamus atsilankyti ir atiduoti 
paskutinį patarnvimą Šime svie
te. Lieka nuliūdę

Vyras ir vaikučiai.

BY LOUIS RICHARH
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PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.
Ypatiškai arba rastu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
Intor-nat’l G?rto n
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8 NAUJIENOS, Chicago, UI I Trečiadienis, Spalio 24, 1923

PRANEŠIMAI
(Seka nuo 7-to pusi.)

JJetuviu Rateliuose.
( Teatras ir Balius su dideliu muzi
kaliu programų, rengia L. E. Pašal- 

l pos draugystė, subatoj 27 d. Spalio- 
> October, 1923, M. Meldažio svet., 2242 
W. 28rd PI., Chicago, III Scenoj stato-

. . I ma viena iš gražiausių komedijų “Ne-Dčdė Šamas turi daug pradinių tikėtai”. Kviečia visus Komitetas, 
mokyklų ir jas galima, lankyti I 
dykai. Tat kodėl tos rųšies biz-! 
nieriai nepasinaudoja ta proga.

—Raganius.

PASARGA
BESIGARSINANTIEM8

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
UŽ DYKA rūmai tam kurio mote

ris apsiima gaminti valgį vienai ypa- 
tai ir apvalys tumus. Ruimai garu Šil
domi, eletros šviesa, karštas vanduo 
ir maudynės. Gali atsišaukti ir mer
ginos arba našlės.

MR. FRANK VORONOVICZ 
925 S. Winchester Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Atvyko į Chicagą 
skilbęs ristikas 

K. Požėla.

pa

pa-
Po.

J Naujienas buvo užėjęs 
skilbęs lietuvių ristikas K. 
žėla. P-as Požėla yra vidutinio 
svorio Europos čempionas. Jis 
nesenai atvyko iš Rusijos.

Rytojaus Naujienose tilps 
platesnis pranešimas apie p. Po-

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, 
Idant Naujienų darbininkai geriaus 
"alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

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

jieikoji- 
apmolca-

pasirodo

Pranešimai

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

Norintieji pasigarsint į sekamos dia 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

Trio Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

L. D. L. D. Chicagos Rajono konfe
rencija įvyks nedėlioj, lapkričio 25 d., 
ryte, Naujienų name. Visos L. D. L. 
I). kuopos prašomos išrinkti delega
tus, o kur to negalima padaryti, kvie
čiamos dalyvauti kuopų valdybos.

— Rajono Komiietas.

Lietuvių Mot. Draugija “Apšvie- 
ta” rengia trečiadieni, spalių 24 d., 
7:30 valandą vakare, Mark Whitc 
Sųuare Parko svetainėje (30 ir 
Halsted St.) preiekcija vien tik 
moterims. Prelekciją “Kas kiekvie
nai moteriai reikia žinoti” skaitys 
Dr. St. Biežis.

Preiekcija bus iliustruota
Antra preiekcija įvyks Brighton 

Parke (Mc Kinley svet.) lapkričio 
d. Prelegentu bus Dr. C K. čerys

— Komisija

“Birutės” koncertui, kuriame daly
vaus ir paskilbęs musų dąinininkas p. 
J. Babravičius, bilietai galima gauti 
šiose vietose:

Naujienose, 1739 So. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų 

3210 So. Halsted St.
Justino Kulio aptiekoje, 

Halsted St.
Universal State Bank, 814
“Draugas”, 23 PI. ir Oakley Avė.
“Birutės” Konserąatorijoj, 3252 So. 

Halsted St., 3-os lubos ir pas Birutes 
narius.

Koncertas įvyksta sekmadienį, spa
lių 28, Sokol svet., 1812 S. Ashland 
Avė. prie 18 gatvės. — Valdyba*

Skyriuje,

3261 So.

W. 33 St.

LSS. Pildomojo Komiteto posėdis 
bus seredoję, spalio 24, 8 vai. vakare, 
“Naujienų” name. Visi P. K. nariai 
malonėkite dalyvauti posėdy. Yra 
svarbių reikalų tarimui.

A. žymontas,
LSS. Sekretorius.

Lietuvių kalbos t pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis Ravmond 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.

Jaunuolių Orkestros nariai visi bu
kit su įstrumentais ant praktikos, se- 
redos vakare 24 Spalio-Oct. Mark 
White Sq. svet. prie 29tos ir Halsted 
gatvių; turime prisirengti, nes reiks 
grajit lapkričo 17 d., Mildos svet., 40 
metų Aušros sukaktuvių vakare.

— Eugenija Grušaitė, rašt.

North Sidės Draugių; Sąryšio pa
laikymui viešo knygyno delegatų su
sirinkimas įvyks spalio (OcK) 25 d., 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė., 8 v. v. Delegatai meldžiami su
sirinkti alikų. Sekr. R. Shaikus.

Jaunosios Birutes pamokos muzikos 
ir dainų įvyks seredos vakare Mark 
White Sųuare svetainėje, spalio 24 d. 
(Engene room) prie 29 ir S. Halsted 
gatvių. Pradžia lygiai 7 vai. vakare 
bukite laiku. — Valdyba.

Lietuviškai vakarienei, kurią ren
gia Lietuvos Mokytojų Profesinės Są
jungos Atstovybė ir veikėjų komite
tas Juciaus restorane (3241 S. Hal
sted St.), tikietai galima gauti šiose 
vietose*

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų skyriuje, 

8210 So. Halsted St.
Universal State Bank, 814 W. 33 St.
“Birutės” konservatorijoje, 3252 S. 

Halsted St.
Dr. A. Montvido aptiekoje .

— Komitetas.

Cicero. — Lietuvių Liuosybės sve
tainėje šiandien kalbės P. Grigaitis 
apie Lietuvą.

Prakalbas rengia S. L. A. 194 kp.
Komitetas,

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEšKAU brolio Stepono Lu- 

causko, Amerikoj vadinasi Lukas, pa
eina iš Lietuvos Žemaičių Kalvarijos. 
Apie dveji metai tam atgal, gavou lai
šką nuo Stepono iš Wisc. valstijos, bet 
dabar nežinau kur jis randasi. Kas 
apie jį žino, ar jis pats, meldžiu rašyti. 
Marė Lukauskaite, 10758 Indiana Avė. 
Chicago, III.

PARENDAVOJIMUI kamba-
ris be valgio.

Kreipkitės:
200-1 W. Superior St.

2nd floor rcar

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo esu specialis

tas prie popieravimo ir penta- 
vimo. Kam toks žmogus reika
lingas meldžiu pranešti. / 

’. Šleževičius, 
So. Halsted Str.17

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MERGINŲ —
16 iki 18 metų, lengvas, šva

rus darbas švarioje dirbtuvėje. 
Gera pradžiai alga. Bonai nuo- 
latiniems darbininkėms, švarios 
ir labai parankios darbo aplin
kybės, su Lunch parankumu.

Atsišaukite
R. J. EDERER CO. 

cor. Orleans & Ohio Sts.

RASTA-PAMESTA
MERGINŲ ir MOTERŲ

DEL PAKAVIMO, ASEMB- 
LINIMO IR PUNGH PRESS.

PADOTr r .DARBAS NUO ŠTUKŲ.KAS RADOTE mano mylimą ro- t.T^TTrT. v
žančių. Pamečiau 15 dienoj spalio iš REIKIA I ATYRIMO. 
ryto tarpe Emerald ir Halsted St. VALANDOS NUO 7 IKI 5 
ant 32 St. Labai prašau, kas rado- prprpTT 
te man grąžinti, duosiu ir radybų. rltbl Ų

A. G., - SUBATOMIS.
3231 So. Emerald Avė. 

iš užpakalio

ĮVAIRUS SKELBIMAI
WASHBURN CO.

6126 So. La Šalie St.

PO

Turiu. parduoti grosernę ir 3 
flatų namą iš priežasties ligos.

Atsišaukite -
MRS NELLIE R0WE
8060 Vincennes Avė.

BUČERNĖ IR MŪRINIS NAMAS 
su 3 pagyvenimais po 5, 4 ir 3 kam
barius, ant Bridgeporto, išdirbtas 
biznis ir gera vieta. , Namas su biz
niu $7,500 įmokėti tiktai $3,000.

PARSIDUODA —
BARBERNĖ
TRIJŲ KĖDŽIŲ.
Atsišaukite:

2502 W. 38-th St.

DUONKEPYKLA IR 
pagyvenimas 6 kambariais, 
mobiliai, ir viskas priguli 
nio. Namas su bizniu tiktai

NAMAS, 
3 auto- 

prie biz- 
$11,000.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. gęroj vietoj, biznis 
išdirbtas du kambariai iš užpa
kalio dėl gyvenimo. Parduo
siu pigiai.. Atsišaukite

4104 S'o. Campbell Avė.

ANT HALSTED GATVĖS, BIZ- 
niavas kampas, 50 pėdų pločio, mūri
nis namas 125 pėdų ilgio pastatytas 
ant pilno loto, teatras su 300 Sėdynių 
ir 2 Storai, šita prapertė iškils į 
labai didelę vertę, įmokėti 
$8,000.

apie

TURIME NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
visose dalyse miesto. Taipgi ir labai 
gerų farmų. Mes galime prirengti ką

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

Įsteigta Rugpiučio mėn., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

Jus galite rasti pas mus užbai
gusius kiekvienoje Chicagos kole- 
Jjijoje ir daug jau yra praktikuo- 
anČių gydytojų, dendistų, advoka

tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Mes pagelbėjome šimtams jaunų 
žmonių kad dasiekus mokslo. Mes 
pagelbėsime ir jums.
’ Klesos dienomis ir vakarais.

1537 N. Robey St.,
netoli Milwaukee Avė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W, 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 

'6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.: kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
Slob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis;

.nygiai V. Stankus ir F. Valan
čius, Susirinkimai pranešami per 
laikraščius. ,

LIETUVIŲ LAISVES PAŠELPINIO 
KLIUDO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metanvs: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Vamagis. 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.

PARDAVIMUI grosernė, ge-1tiktsii norite’ keripkitės pas 
roj vietoj. Priežastį pardavi
mo patirsite vietoj,

1413 E. 58-th St.
Telephone Fairfax 2619

PARDAVIMUI mažas restau'- 
ranas, nau’jos mados, geras bi
znis, įsteigtas 7 metai. Savi
ninkas eina lauk iš biznio. Tik 
dalį pinigų reikia įmokėti.

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Pusė arba visa, už 
mažą kaina. Biznis gerai išdir
btas. Priežastis pardavimo ne
sutikimas partnerių

3656 So. Union Avė.

KIAULĖS, visokios rųšies 
pardavimui, geros veislės dide
lės ir mažos veislei ir skersti. 
Kam reikalinga galit gauti kiau 
lę su mažais paršiukais, pigiai. 
Kreipkitės: 11750 So. Ashland 
Avė.

CHAS. J. BAGDZIUNAS AND CO.
736 W. 35-th Street, 

Boulevard 0012

KAMPINE rezidencija, bargenas. 
33x125, prie Marųuette kelio, šiaur
vakarinis kampas nuo Maplewood Av., 
tikrai lietuvįų kolonijoj. Labai pigiai 
už pinigus.

PATRICK & MOREAU 
2627 W. 63 St., kampas Tai man Avė. 

Phone Republic 6800
PARDAVIMUI

$500 įmokėti, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 1219 So. Jefferson St., 
kampas W. 20 PI., 4 flatai po 4 kam
barius kiekvienas ir skiepas.

189 N. Clark St., 
kampas Lake JSt.

Room 510

PARDAVIMUI 2 ąUgštų namas 
krautuvė ią 9 kambariai gyveni
mui, mūrinis garažius dėl 7 auto
mobilių gera bizriinva vieta 

1940 So. Halsted St.
Savininko Tel Kedzie 7043 dienomis 
Vakarais Tel. Nevada 5270

STOGDENGTYSTE
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., 
,‘hone Lawndale 0114.

REIKA|LINGA mergaitė j Real 
Estate office dirbti, kuri yra 
pabaigusi Public Scliool.

Kreipkitės: i

3114 So. Halsted St.I

PARDAVIMUI Cigarų krau
tuvė geroj kolionijoj, ir biznis 
visados gerai galima dalytu 
Numirksite pigiai.

6003 So. Statę St.
Tel. Normai 2532

TURI BŪTI PARDUOTAS iš prie
žasties ligos, 2 augštų namas N. E. 
kampas S. Morgan ir 32 pi. Krau
tuvė 57x110, didelis skiepas. Fialai 
1-6, 1-5 ir 4-4 kambarių ant 2 aug 
štų. Garu ir pečiais šildoma. Da
bartinė renda pigi $4,800, nėra ly- 
sų, gali būt padidinta. Kaina $39,- 
000, morgičius $12,000. Busiu ant 
pareikalavimo ir parodysiu namą 
panedėly, utarninke ir seredoje, 
Oct. 22, 23 ir 24.

$25 KIEKVIENĄ NEDĖLDIENĮ

Jus galite uždirbti $25 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienį už keletą valan
dų darbo. Mes parodysime jums 
taip 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
LITHUANIAN MANAGER, 

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

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS flatas, 7 ar 8 kam

barių ne brangesnis negu $35.00, kas 
prirodys, tas gaus 5 dol. atlyginimo. 
Kambariai turi būt šviesus, vana ir 
nemaži. Adresas

EMILIJA MATUZEVIČŲENE, 
1413 E. 58 St., 

Telefonas Fairfax 2619

Reikalingas kambarys Brigh- 
ton Park apielinkėj iš 1 dienos 
November; su valgiu dėl vieno 
vaikino prie mažos šeimynos ir 
švarios gaspadinės ir kad nebū
tų vartojama munšaino. Mel
džiu atsišaukti tuojau po num. 
Box 351 Naujienos.

REIKALINGI man 2 arba 3 
atskiri kambariai. Kas turite 
meldžiu pranešti į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 43

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS vie

nam 
mu.

asmeniui, su valgio pagamini- 
Kreipkitės adresu:

6637 So. ♦Rockwell St., 
Chicago.

RENDAVOJASI kambariai 
lietuviškame viešbuty; nėr skir
tumo, vyram ar moterim, su 
valgiu ar be valgio, ant mėnesio, 
ar savaitės; kambariai švarus. 
Kreipkitės, 1606 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA tuojau jauno arj>a 
vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti prie musų ofiso sales de
partamento. Nuolat darbas, 

gera alga ir bonus. Tu’ri turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. Bedega Materials Co.

1520 Consumers Bldg.

_EXTRĄ! ’fexTRA!
Bučernė ir grošernė parsiduada ne

paprastu pigumu už $350. Lietuvių 
apgyventa vieta 4/kambarių gyveni
mui. Lystas 3 metams. Kas norit ga
lit pirkti “Fiktures*’1 bucerngs. Atsi
šaukit greitai, 1 turi būti, parduota į 
trumpą laiką. Kreipkitės 4342, So. 
Maplewood Avė. Tel. Lafayette 0551.
------------------------  -..utltU.,...-------------- --  — __

PARDAVIMUI 'bučernė ir groserne 
labai pigiai arba mainysiu ant auto
mobiliu lis. Biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Priežastis pardavimo patirsit 
ant viėtos.

Klauskit
Tel. Lafayette 0170.

SOUTH Side flatas, 47 PI. netoli 
Union Avė., medinis, 4 flatų, 4 ir 5 
kambariai, kieto medžio trimingai, 
elektra pečiąis kūrenamas. Namag 
gerame padejimė, reikia $4,Q00 pini
gais. z Bargenas už . $6,500. H. J. 
Coleman Co., 4729 S. State Street, 
Drexel 1800.

Tikras paaukavimas
2 flatų mūrinis, 4 ir 4 kambarių, 

porčius su sieteliais, didelis augštas, 
pilnos mieros skiepas, visos grindys 
kieto medžio, vana ir didelis lotas, ce
mentiniai šalygatviai, arti prie karų 
linijos. Parsiduoda pigiai, kaina 
$6,950, įmokėti $1,500, kitus kaib ren- 
dą. Galima tuojau gyventi. Veiki
te greitai.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

REIKALINGAS bučeris. 
tyręs gerai darbą ir anglų 
ką mokantis.1 Geros darbo 
lygos ir gera alga.

Atsigaukit greitai. 
5700 So. Morgan St.

RAKANDAI

Pa
kal
si"

KNYGA Kultutros Istorija, su 
daugel paveikslų, trijose tono
se, 408 Pusi, už du doleriu 
($2.00). AD. SAVICKAS,

1113 M’ontague St., 
Rockford, III.

MORTGECIAl -PASKOLOS

NAMAI-2EME
TURI BŪTI PARDUOTI tuojau 

puikus rakandai (skaitant velour 
ir odinį setą, 3 karpetai, 2 riešuto 
medžio miegamojo kambario setai,, 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas, fonografas, indai ir tt. 
Parduosiu atskirai, atsišaukite.

1630 Humboldt Blvd.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: • namus, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom. 
. Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS,

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, 3131-87 S. Halsted St. 
Pardąvimui Auksiniai Bonai. Sau
gus ir geras investmentas.

Atsišaukite į
‘■Naujienas”, No. 352

MOKYKLOS

DIDELIS BARGENAS
Gera proga jaunai porai, 5 kam

barių vėliausios mados rakandai, 
Punkus pąrloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, Rampa, karpetai ir dvigubų 
springsų fonografas su rekordais. 
Parduosiu už pirmą geriausi pasiū
lymą, visus sykiu arba atskirai. įei 
norite sutaupyti pinigų. Nepraleis
kite Šio didelio bargeno.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bižniavas mędinis 
namas, geroj bizniavoj vietoj, tinka
mas dėl grosernės, dry goods Storo ir 
kitokių biznių. Parduosiu už prieina
mą kainą ant lengvų išlygų.

kreipkitės .
P. BARŠKIS, 

Fumiturc Store, 
1748-50 W. 47 St.

RAKANDAI, mėlinos odos parloro 
setas, 9x12 velvet karpetas, paveiks
lai, laikrodžiai, indai, baltiniai Įtam
pos lovos, dreseriai viskas dėl 4 kam
barių, parduosiu viską už '$275, jei 
pirksite viską sykiu.

T. BITTERLIECH
4441 Shields Avė., 1 floras

DIDELIS BARGENAS
Puikus rakandai 4 kambariams, par

loro setas, valgomo kambario setas, 
karpetas, gramofonas, paveikslai, die
ninė lova ir tt. Vartoti tik 2 mėne
siu. Parduosiu dalimis.

P. PINKE
2014 Montrose Avė., 2 fl. netoli Robey 

Ravenswood 2155

PARĮ>AVIM(UI 4 /kambarių 
rakandai, butų galima ir apsi
gyventi. Rakandai beveik nau
ji. Parduosiu po vieną arba vi
sus kartu. Atsišaukite: 3300 S. 
Wallace St. 2 lubos iš užpakalio.

4 FLATŲ po 4 kambarius na
mas, $3,200, 3838 Normai 
Avė. Savininkas

3106 Archer Avė.
Lafayette 0957

• PARDAVIMUI gražus bun- 
galotw — $9,000, pinigais $3,- 
000, su visais rakandais, $11,- 
500. Pinigais $5,500. Bargenas.

6404 So. Sacramento Avė: 
Republic 2884

PINIGAI! PINIGAI! PINIGAI!
Padvigubinkit savo pinigus į vieną 

metą. Lotai prie St. Louis ir Trum- 
bull Avė., tarpe 55 ir 57 St., valdomi 
vieno savininko per 38 metus, dabar 
yra parduodami it 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 bungalov/ 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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji' ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schod, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienoiflis. 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)

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kepsingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10818 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 ^ve.

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

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metamai 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Unioii 
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.

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

RYTINES ŽVAIGŽDES PAš. IR 
PASIL'. KLIUBO valdyba 1923 m.u 
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.

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

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

ĄUTOMOBOLIŲ MOKYKLA
Automobilių mekanikai uždirba 

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

PETER GUSITIS,
3238 So. Halsted Str*

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A, Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nųt. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So, 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
Iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar-

I tinkąs ir L. Aleksandraviče, mar- 
| šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
i St. Miseviče, korespondentas K. P.

Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. 
KLIUDO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povyląs Atkočiūnas. 342 So. 
Cravvford Avė.; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 18th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mj Kariū
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. Irmą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ RRAUGY^ 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams v pirm. P. Gal- 
skisj 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, 
Wabansia Avė, . “ ’ *
būna kiekvieną 
Žwianzek Polek 
Ashland Avė.

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

Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienį 

svet., 1315 North

TAUTIšKOS^DRAUGYSTES MYLE- 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 854 E. Kėnsingtc-n Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So, State St.; ižd. J- 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai Taikomi pirmą penktadien; 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvuo 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 m.________

ILLINOIS LIETUVIŲ PĄŠELPOS 
KLIUBO valdyba. 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
face St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
^0. Auburn Avė.; nut. rašt. A> J. 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt.

. A. Bugailiškis, 3337 So. Wallace 
St.; kasierius Ę.'Butkus, 840 West 
33rd 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 83čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 85 metų.

A. J. LazaaRkaR.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1928 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

LIETUVOS MYLĖTOJI" DRAUGY- 
STES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta,* 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Raz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rafit. 
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, 3838 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3838 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, 3381 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
8601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

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

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

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.; pirm. K. Lengvi
nas, 3556 So. Lowe Avė.; padėjėjas 
J. Kazlauskas, 920 W. 54th Stj 
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.

RAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.


