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Anglija nusileido 
Francijai

Krizis Vokietijos 
valdžioje

Socialistai gal pasitrauks 
iš ministerijos

Generalinis streikas Saksonijoj
Anglija nusileido 

Francijai
Priėmė Francijos sąlygas kon

tribucijos konferencijai. Pa
kvies Ameriką.

LONDONAS, sp. 30. — An
glija priėmė Francijos premie- 
ro Poincare nustatytas sąlygas 
ekspertų konferencijai kontri
bucijos klausimu.

Amerikos valdžiai bus pra
nešta, kad visos šalys, surištos 
su kontribucijos klausimu, su
tinka dalyvauti konferencijoje 
ir bus paprašytos paskirti sa
vo narius ekspertų komitete.

Amerika paskirs savo 
narį.

VVASHINGTON, sp. 30. — 
Pakvietimas Jungt. Valstijoms 
paskirtį amerikietį narį eksper
tu komisijon, kini svarstys 
kontribucijos klausimą, bus 

-tuojaus išpildytas. Bet jo vei
kimas bus apru bežinotas tomis 
sąlygomis, kokias nustatė val
stybės sekretorius Hughes sa
vo laiškuose Anglijos užsienio 
reikalų ministeriui Curzonui.

Kontribucijos komisija lauks 
ekspertų susirinkimo.

PARYŽIUS, sp. 30. — Tai-

Išmainyk 
savo automobiliu 

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 kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.

Lietuvos Bonu 
Kuponai Nebeišmokami

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

kininkų kontribucijos komisija 
vienbalsiai nutarė šiandie ati
dėti išklausimą Vokietijos pa
siaiškinimų iki įvairios talki
ninkų valdžios susitars apie 
paskirimą internacionalinio ek
spertų komiteto nustatymui 
Vokietijos nuojiegumo mokėti 
kontribuciją.

Socialistai grūmoja 
Stresemannui

Reikalauja, kad jis atsiprašy
tų prieš pašalintąją Sakso
nijos valdžią.

BERlLINAS, sp. 29. — £>tre- 
semanno koalicijos kabinetas 
yra arti sugriuvimo.

Pašalinu^ Saksonijos vald
žią 'kabineto nariai socialistai 
pareikalavo iš kanclerio at
šaukti iš Saksonijos gen. Mue- 

11c r, pasiųsti raštišką atsipra
šymą pašali n tjiem^s minis to
riams ir nubausti kiekvieną 
kaltininką už skubų veikimą 
Saksonijoje. Kancleris tuojaus 
sušaukė kabineto susirinkimą. 
Po 7 vai. karštų debatų socia
listai sutiko pasilikti kabinete 
iki partijos susirinkimas tre
čiadieny nuspręs savo nusista
tymą lin.kuįi IS'trescmanno val
džios. Stresemannas atsisalde 
atsiprašyti Saksonijos minis- 
terių, bet sutiko atšaukti ci
vilinį diktatorių kaip tik buS 
reorganizuotas Saksonijos {ka
binetas. Socialistai tuo nepasi
tenkina, nes jie reikalauja, 
kad visi kaltininkai butų aš
triai nubausti, o ir pats Stre
semannas} turi duoti satisfak
ciją, nes kancleris padarė tą 
ataką ant Saksonijos tuo lai
ku, kada Bavarijos reakcionie
riai rengiasi eiti ant Berlino.

Kancleris prisižadėjo grieb
tis aštrių priemonių prieš Ba
variją. Jis nemokėsiąs algų 
Bavarijos reichswehru'i ir pa
skelbsiąs Bavarijai maisto ir 
anglių blokadą. Bet jeigu tai 
nepagelbės, tai jis nieko dau
giau negalėsiąs veikti.

Reakcionierių siautimas 
atstumia socialistus

Vokietijos koalicija gali pairti 
bile laiku, Stresemannui ir 
kitiems reakcionieriams ne
paliaujant siausti.

iBER LINAIS, ,spt 30. — D|ir 
džioji koalicija, kurios susi- 
tvėriinVi ėmė penkis metus lai
ko, yra visai arti pa j rimo po 
visai trumpo gyvenimo, ka
dangi pasirodė, jog, socialis

tai negali veikti išvien su re
akcionieriais 4iš fabrikantų 
“liaudies” partijos. O priežas
tį tam skilimui davė patys re
akcionieriai savo nelemtu vei
kimu ir puolimu socialistų.

Berlino valdžios žygis prieš 
Saksonijos valdžią buvo stačiai 
kirtimas į veidą socialistams, 
kurio jie negali priimti ra
miai, patys nen^kentėdami po
litiniai.

SociaJistų pildomasis komi
tetas ryto laikys savo susirin
kimą i f galbūt bus pareika
lautu pasitraukimo iš kalbĮine
to socialistų narių.

Padėtis yra rusti. Socialistų 
organas Vanvaerts kviečia vi
sus sociąlfsitus Ibuti (ramiais, 
nežiūrint kaip priešai jutos ne 
provokuotų; kiekvienas netin
kamas žingsnis gali būti pra
šilti ngas. Ir ištikrųjų prieš so
cialistus stovi sunkus uždavi
nys. Socialistai niegailĮi veikti 
išvien su reakcionieriais, ka
dangi jia darosi dalinai atsa- 
komingi u4ž prasidedančią Vo
kietijoje siausti reakciją. Tai 
duoda progos ir komunistams 
skelbti, kad štai socialistai pri
sideda prie reakcijos palaiky
mo ir stiprinimo. Bet socia
listų pasitraukimas iš valdžios 
reikštų paleidimą reichstago ir 
paskelbimą Vokietijoje milita- 
rines diktatūros vien pačių 
dešiniųjų partijų. Šito kaip tik 
reakcionieriai su nacionalis
tais ir nori. Pasilikimas gi so
cialistų valdžioje gali privesti 
prie socialistų partijos skili
mo, nes paprastieji partijos na
riai jau atvirai stoja prieš Ber
lino valdžią ir socialistų daly
vavimą valdžioje, kurioj šei
mininkauja reakcionieriai. Taip 
bent jau atsitiko su4 Saksoni
jos soajialiistajs. Tie kairesni 
elementai lengvai gali susiar
tinti su komunistais. Nuosai
kieji gi socialistai tada pasi
liktų partijoje mažumoje. Ko
munistai jau senai siūlo so
cialistams koaliciją prieš re
akcionierius, bet socialistai jau4- 
čia, kad jie dar yra persilp- 
ni, kad ir veikiant išvien su 
komunisHais, įkovolti su gink
luota mpitaristinto Idiktatitra.

Patirta liko, kad kancleris 
Stresemannas pasiuntė ultima
tumą Saksonfjjos valdžiai ir 
ją pašalino visai be sutikimo 
kabineto, vien prisiimdamas 
visą galią ant savęs, pasinau4. 
dojant 48 skirsniu Weimar 
konstitucijos. Betgi ‘ Strese- 
mannas čia prasižengė su sa
vo galiomis ir pasirodė tik pa
prastu sauvalių. Prezidentas 
Ebertas, tiesa,, suteikė jam 
diktatoriaus galias, bet tik su 
ta sąlyga, kad kanclerio vei
kimas turi bišti užgirtas viso 
kabineto. Kancleris gi kabi
neto visai ir neatsiklausė. ši- 
tokis Stresemanno sauvaliavi
mas dar labiau apsunkina so
cialistų pasilikimą valdžioje.

DRESDENAS, sp. 30. — 
Komunistai paskelbė ztri jų die
nų generalinį streiką visoje 
Saksonijoje protestui prieš 
Berlino centralinės valdžios 
pašalinimą Saksonijos vald
žios. Streiką remia ir sociali
stai.

Saksonijos angliakasių strei
kas prasidėjo dar prieš paskel
bimą. visuotino streiko.

Persekioja Bavarijos 
socialistus

Už pritarimą Vokietijai užda
rė socialistų laikraštį.

MUNICHAS, sp. 30. — Dik
tatorius von Kahr šiandie už
dare organą Bavarijos socia
listų. Laikraštis liko uždary
tas už tai, kad jis išreiškė iš
tikimybę Vokietijos valstybei 
ir protestavo prieš žydų ištrė
mimą iš Bavarijos.

Nepriima Pareinio pinigų
DUREN, sp. 30. — Visos 

sankrovos Durene užsidarė ir 
biznis apsistojo} kadangi san- 
krovininkai atsisako priimti 
ką tik išleistus separatistų 
naujus Pareinio pinigus.

Atsidarą parlamentai.

PARYŽIUS, spalių 28. — 
Prezidentas |N(iį]|erand 'pasira
šė po dekretu, pašaukiančiu 
Francijos atstovų butą ir sena
tą susirinkti nepaprastam po
sėdžiui lapkričio 13 d.

Tą dieną susirenka ir Ang
lijos parlamentas.

Italijos astovų butas susi
rinks lapkričio 8 d.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 30 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dol* 
rių bankų buvo skaitoma Amerikon 
oinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.5('
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.41
Belgijos 100 frankų ............... $5.09
Danijos 100 markių ........... $17.30
Finų 100 markių ................... $2.7l»
Italijos 100 lirų ..................... $4.50
Francijos 100 frankų ........... $5.90
Lietuvos 100 Litų ...................... $10.01
Trenku 100,000 markių .................  5 c
Norvegijos 100 kronų ........  $15.18
Olandų 100 kronų ............... $38.84
Švedijos 100 kronų ............... $26.32
Šveicarijos 100 frankų ....... $17.81

9 žmonės prigėrė.

STOCKHOLM, sp. 30. — 
Devyni žmones prigėrė apvir
tus keltuvui per upę ties Pi- 

' tea.

Saksonijos ministerija 
pasitraukė

Kareiviai užėmė viešuosius 
trioibpsius, taipjau paštą ir 
geležinkelius.

DRESDEN, Saksonijoj, sp. 
30. — Saksonijos ministerija, 
susidedanti iš socialistų ir ko
munistų lin vadovaujamai ^Ve
nį iero Zeigner, pasitraukė iš 
savo oficialinių buveinių, įsa
kymu naujai paskirto .ko mi
sionieriaus Carl Heinze, kuris 
atstovauja Berlino valdžią Sak
sonijoj.

Nors ir pašalinti iš vietos, 
mini storiai nepaliauja kovoję 
ir tutojaus padaĮrū susirinki
mą t kuriame {prirengė protes
tą prieš Berlino cen tralines 
valdžios elgimąsi.

Rcdchsvvehro kareiviai už
ėmė visus viešuosius triobė- 
sius ir taipjau paėmė savo ži
nion telegrafą, paštą ir gele
žinkeliu stotis, v

Generalinis streikas 
Saksonijoj

Socialistai remia trijų dienų 
protesto streiką.

Mayoras uždarė 242 
saliunus

Federalinė valdžia irgi gelbsti 
naikinti saliunus. Jau 1,528 
saliunai uždaryti.
CHICAGO: — Mayoras Ije- 

ver vakar sugrįžo 10 dienų va- 
kacijų Excelsior Springs, Mo., 
ir atsivežė su savim jau pasi
rašytus atėmimus laisnių 242 
saliunams. Tokiu budu mayo
ras nuo pradžios dabartinės 

| kampani jos prieš saliunus at
ėmė laisnius ir uždaro 1,528 
saliunus.

Miesto advokatai be to pa
reikalavo injunetionų prieš 
penkis saliunus.

Federalinė valdžia irgi gelb
sti uždarynėti saliunus. šią sa
vaitę federaliniai teismai išda
vė injunetionus ir uždarė vie
niems metams dar 10 saliunų. 
Kadangi vietoje tų saliunų jo- 
kis biznis negali atsidaryti per 
metus laiko, tai tuo budu $1,- 
000,000 vertės nuosavybės liko 
be vertes — nenešančios jokios 
naudos. Teismai šią savaitę 
svarstys reikalavimus dar 200 
injunetionus ir reikia tikėtis, 
kad daugelis injunetionų bus 
išduota, tad dar daugiau nuo
savybių neteks vertės. Dauge
ly atsitikimų bravarai išsiga
beno visus rakandus tų saliu
nų,, kurie yra uždaryti injune
tionų, tad .teismai įsake tuos 
bravarus ir jų agentus sužino
ti ir patraukti juos teisman, 
kadangi tokiuose saliutuose 
niekas negali būti pajudinta 
pirm negu išsibaigs injunetio- 
no laikas.

29 vidurmiesčio saliunams 
pranešta, kad jie turi biznį 
varyti teisingai, arba iš jų bus 
atimti laisniai. Policistai ap
lankys saliunu’s kas valandą. 
Be to saliunai turi išimti vi
durines duris, nuteptus langus 
ir viską, kas primena saliu- 
na.

Uždaryti lietuvių saliunai.
Šie lietuvių saliunai liko va

kar uždaryti atėmimu ’lais- 
nių:

Charles Silke, 1500 Melrose 
Avenue,

Julius Petrau,, 1970 Diversey 
Parkvvay,

Peter Kolccztfs, 4516 South 
Washtenaw Avenue,

Joseph Kula, 1082 N. Marsh- 
field Avenue,

Peter Fabyonaitis, 2200 W. 
31 Place,

Peter Previs, 127 E. 107th 
Street,

Ha|'riet MaVlinoNVski* 2463 
Roosevelt Road,

Niek Milanovich, 9390 Ew- 
ing Avenue,

John Šimkūnas, 5443 Shields 
Avenue,

iWni. Waldersky, 1122 So. 
Ganai Street,

Mike Marcinkewicz, 4624 S. 
Paulina Street,

'John P. Guzanskis, ,2259 S. 
Western Avenue,

B. * Goirsh|> 12259 iWallace 
Street,

Stanley Waisvilas, 4343 So. 
Hermitage Avenue,

Peter Bekinas, 2112 S. Lea- 
vitt Street,

Loittie Jaskeiwiczj, 1802 W. 
18th Street,

Walter Budgin, 2101 W. 13 
Street,

Frank Martinofwich, 10656 
Green Bay Avenue,

Rose Bienvaldis, 1500 South 
Kostner Avenue,

Jos. Matavotsky, 2300 Blue 
Island Avenue,

D. Maslqwsku, 2011 West 
North Avenue,

W. L. Lucas, 2719 S. State 
Street,

Peter Dirbikai tis, 719 West 
119th Street.

Veik visame mieste saliunai 
' stovi užsidarę. Tik retas kuris 
saliunas drįsta atsidaryti. Taip 
Roselando apielinkėje visi sa
liunai stovi užsidarę. Tik trys 
saliunai išdrįso atsidaryti, bet 
paskui vieno jų savininkas pa
bėgo, kitas persitaisė į restau- 
raną, o trečio saliuno savinin
kas liko areštuotas.

Vokietijos fabrikantai vis 
dar tariasi su franeuzais

Tikisi su franeuzais susitaikin
ti ir pradėti mokėti kontri
buciją prekėmis.

DUSSĘLIDORF, sp. 30. — 
Hugo S'tinnes ir kiti fabrikan
tai atvyko į čia ir tuojaus pra
dėjo derybas si4 Franzen, gal
va talkininkų kasyklų ir fa
brikų kontroles komisijos.

Konferencija yra slapta, bet 
Stinnes grupės fabrikantai yra 
prisirengę, pasirašyti sutartį, 
kad jie yra pasirengę atnau
jinti pristatinėjamą kontribuci
jos prekėmis. Derybos tuo 
klausimu tęsiasi jau kelios sa
vaitės.

Dar nežinia ar ta sutartis, 
jei ji bus pasirašyta, bu4s pa
skelbta Viešai, bet manoma, 
kad Francijos užsienio reika
lų ministerija visgi ką nors 
tuo dalyku paskelbs.

Eina gandų, kad bus susi
tarta pradėti kontribucijos mo
kėjimą prekėmis tuojaus. Bėr
imas gi sutinkąs pradėti mo
kėti u4ž tas prekes pradedant 
nuo balandžio men.

Francija irgi esanti paliuku 
si nebereikalauti mokėjimo an
glių taksų už pristatytus tai 
kininkams anglis, bet tai tik 
laikinai, nes tie taksai turė
tų būti užmokėti tada, kad? 
Vokietija pradės mokėti fabri 
kantams} alblyginimą. Vokieti 
ja, kartu su fabrikantais, sir 
tinkantti pripažj'nti dabartinę 
geležinkelių kontrolę. Bet vise 
tai yra tik spėjimas.

Baronas Krupp von Bohlen 
pasirašė sutartį su talkininkų 
misija, kurią j a jis sutinka už
mokėti užsilikusiuos anglių tak
sus, pusę dabar, o kitą pusę 
vėliau ir taipjau vieną penk
tadalį iškasamų anglių atiduo
ti talkininkams.

Kita sutartis tarp franeuzų 
ir Herne kanalo valdybos pa- 
rėdo atnaujinimą vokiečių ope- 

Saulė teka 6:20 vai., leidžia
si 4:47 vai. Mėnuo teka 9:18 
valandą vakare.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

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

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

Bonai Law mirė
Nesenai buvo Anglijos 

preunieru.

LONDONAS, sp. 30. — An- 
dre\v Bonar ILavv, kuris nese
nai buvo Anglijos premieru, 
pasimirė šįryt Londone. Jis 
mirė nuo plaučių uždegimo.

Andro\v Bonar LaHw, kuris 
yra gimęs Kanadoje 1858 m., 
patapo premjeru rezignavus 
Lloyd George. Jau tada Bonar 
Lavv sirgo gerklės liga, kuri 
neleisdavo jam kalbėti atsto
vų bl,4te, kur jis pirmiau bu
vo valdžios šalininkų vadovu. 
Po 7 .mėnesių ėjimo premjero 
pareigų jo gerklė dar labiau 
pablogėjo ir jis turėjo pasi
traukti iš premierystės, užleis
damas tą vietą Stanley Bald- 
\vin. Betgi jis vistiek nemanė 
pasitraukti iš viešojo gyveni
mo ir pasiliko atstovų bute, 
kur jis dar porą) karių buvo 
apsilankęs.

APIPLĖŠĖ KOZIRNINKUS.

Plėšikai laimėję iki $30,000.

CHICAGO. — Keturi mas
kuoti plėšikai užpuolė daugiau 
kaip 100 žmonių Jack Richards 
koziriavimo įstaigoj Haymar- 
ket teatro name, 732 W. Ma- 
dison St. ir atėmė nuo $16,000 
iki $30,000.

Nors policijai nieko apie tai 
nepranešta, bet apielinkė yra 
sujudusi ir spėlioja kokios bus 
to apiplėšimo pasekmės. Spė- 
iama, kad iškils kova tarp pa
čių kriminalistu ir kad bus už
mušimų, nes plėšikai esą žino
mi. Spėjama, kad tai yra tie 
patys plėšikai, kurie nesenai 
apiplėšė Burnham karčiamą ir 
atėmė $30,000, kas esą pagim
dė karą tarp alaus šmugelnin- 
ku, kuris užsibaigė nušovimu 
trijų šmugelninkų. Apie Burn
ham apiplėšimą policijai irgi 
nebuvo pranešta.

ŠIANDIE — giedra ir šal
ta.
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“ Station -to - Station ”
Long Distance Service 
Helps You and Helps Us

Kas Dedasi 
Lietuvoj 

KAUNAS
lyj! ES galime jums duoti kainą mažiau- 
i.vl siai 20 nuošimčių žemesnę ant “sta- 
tion-to station” tolimesnių telefonų 
kimų todėl, kad šis patarnavimas.

“šventraščio paslapčių” byla.

atvyko daug prijaučiančių ir 
“federacininkų”. Tarp “fede- 
racininkų” ir socialdemokratų 
įtemptų santykių nėra. At
virkščiai, “federacininkai” nuo
širdžiai siūlė kuogreičiausiai su
tverti bendrą darbininkų orga
nizaciją, kuri tikrai gins darbi-

ninku reikalus. Matyti Prienų 
“sava” kultūra mažai įtakos pa
darė į darbininkus. Tuo reikia 
tik pasidžiaugti ir palinkėti 
jiems kuogreičiausiai prisidėti 
prie tikrai klasinės darbininkų 
organizacijos — socialdemokra
tų kuopos. (S-d.)

i Akiniai kurie ę « 
$ ■ pritinka $ I NORĖDAMI 

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS J LMS BUS 

ANT NAUDOS.

pasau

Telephone 
Station

SAVĘS TIME
It helps you by giving ųuicker 
Service at lower rates.
It helps us by reducing the 
amountof operating, thereby 
reducing expense.

Telephone 
Station

“L. žinios” sakosi girdėju
sius, kad ekskunigas Adomaus- 
kas traukiamas teisino atsako
mybėn už atspausdinimą ir 
platinimą “šventraščio paslap
tys”, kurioje buk numatoma 
doros įžeidimas. Bylu busianti 
5. X pas I Kauno nuovados Tai
kos Teisėją.

P-lė Kudulaitė
The Stock Yards 

Savings Bank

Jei jus dar nesate apsipažinę su šituo pa
tarnavimu ir vartojimu jo, daleiskite mums 
pasakyti jums apie tai.

Pasižiūrėkite į puslapius telefonų kny
gos arba pašaukite “Long Distance” dėl 
smulkių nurodymų.

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY

LIETUVOS ŪKININKAI SIŪLO 
LATVIAMS PAŠARO IR JAVŲ

Ryga. (E.) Kelios Lietuvos 
ūkininkų organizacijos pasiū
liusios Latvijai javų ir gyvulių 
pašaro. Ypatingai daug pasiū
lymų gauta iš Šiaulių ir Klai
pėdos pasienio sričių.

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

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstljinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitė ir 

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

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

P ARDA VI NETO JAI 
AUTOMOBILIŲ

C ASE
Baigiant išpardavimą visų musų vartotų karų. 
Jei jus jieškote gero vartoto karo, ateikite pas 
mus ir pažiūrėkite nekuriu musų pirkinių ku
riuos mes turime Case’s, Stephen’s, Cadillac’s, 
Cleveland’s Buick’s, R & V Knights, Paiges. 
Kainos yra tokios, kad jus lengvai nupirksite, 
$60 ir augščiau.

11 musų 1921 modelių yra musų 
parodymo kambary

SMITH-SAUER MOTOR 00.
2436-38 So. Michigan Avė.

P. J. HO GAN
Manageris vartotu kary departamento

Atdara nedėliomis ir vakarais. Victory 3646-7-8

Valsčiaus tarybos 
narių byla.

Šiauliai (L. Ž.) 1923 m. Spa
lių mėnesį 6 d. Šiaulių mieste, 
Kauno Apygardos Teismas na
grinės įdomią bylą Papilės 
valsčiaus Tarybos narių, kurie 
yra kaltinami už tai, kad 1922 
m. ru'gpiučio 13 d. valsčiaus 
Taryba svarstė klausimą apie 
Šiaulių Aspkrities Valdybos bu
to sekvestraviiną Šiaulių Apy
gardos Teismui, ir naudoda
miesi visuomenės pareigomis, 
padare viešą nutarimų, kuria
me, peikdami Šiaulių Apygar
dos Teisino elgesį, pareiškė 
Teisino nepagerbimą, sakyda
mi tame nutarime;, kad Šiau
lių Apygardos Teismas pasiel- 
bė “barbariškai, .lyg laikinių 
žmonių banda, kad jis vartojo 
caro laikų pavyzdį, išlauždami 
banditiškai duris”.

Kaltinamųjų yra 21 asmuo, 
jų tarpe vienas kunigas.

Tą pat dieną Kauno Apygar
dos Teismas spręs ir bylą Mi
licijos valdininkų (nuovados 
viršininko ir padėjėjo) Jaku
bausko ir Latkausko kaltina
mų perdėjimą valdžios, pata
riant pašaliniams asmeninis 
užimti sekvistruota butą Šiau
lių Apygardos Teismo nariams 
Zekinui ir Einoriui ir vertime 
apleisti jiems tą sekvistruotą 
butą.—D-rys.

CLEARING HOUSE BANKAS

SPECIAUS PASKELBIMAS MUSŲ 
SKAITYTOJAMS

The “Douglas Products Company” kurių apskelbimas telpa že
miau, yra pirmutinė lietuvių1 lentų ir medžio materijolo išdirbystė. 
Savininkas M. VV. Douglas, kalba lietuviškai ir maloniai sutiks visus 
žmonės asmeniškai kurie nori pirkti namų materijolą visokių rūšių.

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

Uždaryta nedėldieniais.
VALGOMOJO KAMBARIO BUFETAS

H

65c. už bonkąGaunama aptiekose

Galit dėvėti naujai suprosvtų siutų: Stikliniai žibančius čeverykus;
Jusi) pirštų nagai gali būti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
Bet.— iei iusu calva nilna pleiskanų — tai tas sugadina viskų.

Kų tokiam atsitikime pamanys apie jus jusi) mylimoji panelė’ Vi os jūsų pas
tangos, padarvti gerų impresijų, nueis niekais, jei jus pradėsite Lasyti savo galvų 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visų kambarį. Naudokit

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

K

pleiskanų mirtinąjį prieSą! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik bu trupučiu patrin- 
kit galvos o<la kiekvienų vakarų per kokia defiimt dieni) ir daugiau n/'reikčs jums 
gėdintis nusiimti savo skrvbėlę bile kur. Pleiskanos išnyko visiškai į trumpų laikų 
ir po to. viskas k:> reikia daryti, tai retkarčiais patrinti ga’vos odų ffu Ruffles, 
ir daugiau nh kuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!
F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Boulevard 1515

TOWN OF LAKE KVIETKINYČ1A
M. S. Petravičia, Savininkas

Parūpiname kvietkas dėl visokių atsitikimų 
Labai greitai

1551 West 46th Street

taipgi dirb-

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

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

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO. ILL.

“Sava” kultūra.
Prienai. Prienų miesto gy

ventojų nesnaudžiama: jie tve
ria grynai savo “kultūrą”. 
Jos tvėrėjų galima rasti gana 
daug. Pirmiausia reikia pami
nėti “žiburio” progimnaziją, 
kurios auklėtiniai pasižymėjo 
Seimo rinkimų metu. Ir įdomus 
vaikezai — ne aukštų klasių ir 
ūgių, bet jau kupini krikščioniš
kų proklamacijų lakstė po kai
mus ir platino mokyklos suole 
išmoktus mokslus; mitinguose 
— pinui kalbėtojai. O blogi lie
žuviai šneka, kad jie ir iškabas 
padėjo teplioti, žodžiu sakant, 
“savos” kultūros tvėrime gali
ma pastatyti “žiburio” progim
naziją pirmon vieton. Jos ve
dėju yra kunigas. Mokiniai rū
pinasi mitinguose ir susirinki
muose “tinkamai” dalyvauti.

Darbininkai Prienuose veik 
visi priklauso “darbo federaci
jos” kuopai, kuri pačiam gyve
nime mažai pasireiškė. Buvo 
ruošta keletas streikų, 
bet dėl silpno susiorgani žavimo 
darbininkų — nepasisekdavo.

Yra čia ir jaunute socialdemo
kratų kuopa, kuri pradėjo savo 
gyvenimo dienas vos 1922 me
tais. Šių metų rugp. 12 dieną 
soc.-dem. kuopos susirinkimai!

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. ik. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigtu su sliell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas 
Musų speciališkurnąs 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

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35th SI, Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

arba raudonas akis ar 
antakius.

Artificiališkas Akis.
atsistentai ir mokytos

{dedam
Atsakanti 

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.

K. GCGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Vjeda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Doki 

kant arba parduodant
adirba . visokius Dokumentus, 

’ luotus,
amus,_ Farmas ir Biznius. Skoli

na Pinigus ant pirmo morgičiauv 
lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

D-114

šis puikus bufetas yra vienas musų labiausiai populiarių pagra-
Plotis 
žemes

žinimų. Jis padarytas iš geltonos pušies, beržo ir aržuolo. 
6’ 0”, augštis 4’ 9“, gilumas 1‘ 7“ per visą. Augštumas nuo 
iki viršaus yra 3’ 0”.

Specialė kaina iš geltonos pušies įskaitant stiklą (be geležių 
Specialė kaina beržinių .................................................................
Specialė kaina aržuolinių .................................................................
PASTABA — Kainos neįskaitomos už malevojimą arba užbaigimą. 
Jei norite, kad butų padarytos platesnės, telefonuokite arba parašy
kite dėl kainų.

$87.50
$95.00
$98.75

DOUGLAS PRODUCTS CO.
“Geresnės lentos ir medžio išdirbystė pigiau” 

2510-16 Archer Avenue, Phone Victory 6545 
Netoli South Halsted S’treet

ovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 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 $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime Jo giminei Lietuvon.

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

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės su- : 
silieja i daiktą, arba rodosi dvi- . gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir I 
šiaip arti prie akių darbai pttfiv ; 
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug i 
stipri, gamina mirgėjimą žiurėjj- į 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dė ji mą.

IEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dids- I 
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augfito virš Platto ap- i 
dėkos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. j 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. I

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty
rėsiu sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W, Chicago Avė., Chicago. III.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vimdo s 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 31.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

ra-

i. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VV’ashington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

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

1311 Recter Building
West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
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J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tų chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik Šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

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

Dverkar
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime ^visokio materijolo kokio jųss 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C 1 $5 L Cli 
ir augščiau

Vaikų siutai ir overkautai (PO EA 
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

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

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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Veda Dora Vilkiene

apie valandą laiko karštame 
pečiuje. Kuomet vienas šonas 
mėsos parus, apversk kitą šo
ną. Reikia valgyti karštą.

Makaronai su tomatėmis
Motinoms Jeigu norite kokių patarimų, 

rašykite klausdamos į šį sky
rių.

“Sveikata”.
1. Maitinkite kūdikius tik 

savo pienu bent iki 6 mėnesiu, 
nes nėra sveikesnio kūdikiui 
maisto, kai motinos pienas.

2. Neišsikalbinkite negalin
čios kūdikių žindyti, nes prak
tika rodo, kad beveik visos mo
tinos gali savo kūdikius pačios 
savo pienų maitinti. Jei kar
tais pradžioj esti ir maža pie
no ,tai nereikia nusiminti, nes 
toliau dažniausia atsiranda pa
kankamai krūtyse maisto.

3. Maitinkite kūdikį regulia-

Ką ir kaip virti
Džiovintų žirnių sriuba.

Nuplauk 2 puoduku (1 sva
rą) perskeltų džiovintų žirnių 
ir pamerk juos per naktį di
deliame bliude šalto vandens. 
Ant rytojaus nusunk žirnius 
ir sudėk į puodą su 2>/> kvor
tos šalto vandens ir kumpio 
arba šalderio kaulu. Viryk 

iki žirniai bus minkšti (apie 2

Išvirk vieną puoduką sulau
žytų makaronų. Sulaužyk ma
karonus į mažus šmotelius iki 
turėsi pilną puoduką. Nuplauk 
ir sudėk į pasudintą vandenį 
dubeltame puode. Viryk iki 
makaronai bus minkšti.

Atidaryk blėtą gatavos to- 
mačių sriubos (Cambell’s arba 
Snyders’s temato soup) — po 
10c už blėtą (yra geriausios 
ypač Cambell’s). Leisk sriubai 
užvirti; pridėjus vieną puodu
ką verdančio vandens. Įmaišyk 
makaronus įsriubą ir leisk pa
virti kelias minutas, nuolat 
maišant. Galima pridėti tau
kų arba sviesto.

pyragaičius su tam tikru 
dougnut cutter, paviryk ver
dančiuose taukuose, giliame 
puode nuo 3—5 minutų ir iš
ėmus padėk ant minkštos po- 
pieros (ne laikraščio arba šiaip 
popiergalio). Verdant šiuos 
pyragaičius reikia juos greitai 
apversti kaip jie išsikelia ant 
viršaus taukų ir parunda ant 
vieno šono. Nereikia, jeigu, 
galima, apversti pyragaičius 
daugiau kaip vieną sykį. šita 
porcija padaro nuo 2—3 tuzi
nų donatsų.

Šeimininkėms patarimai
Purviną, dulkiną aksominį di- 

vaną galima atnaujinti skudu
ru pavilgintu į astą. Tuo sku
duru reikia divoną gerai nu
trinti.

riai paskirtomis valandomis, 
kas 3—4 valandos, 5—6 kartus 
per parą.

4. Maitinkite tiktai dieną, 
naktį neduokite kūdikiui mais
to, nes naktimis turi jis kokias 
6—8 valandas ištisai miegoti.

5. Nekiškite kūdikiui bur- 
niukėn visokių čiulbukų, nes 
tai ne maistas, tik vidurių ga
dinimas.

6. Nesrirdykit kūdikio aguo
nų viralu ir degtine.

7. šešiems mėnesiams suė-

valandas). Pridėk 1 ropę, 2 
svagunu ir 1 markvą, supiaus- 
tytus ; mažus šmotelius. Pri
dėk druskos ir pipirų pagal 
skonį ir virk 20 minutų. Per
leisk per koštuvą ir vėl uždek 
virti.

Padėk sriubą ant stalo visai 
karštą.

Bulvės ir kiauliena

Kaip daryti donatsus 
(doughnuts)

1 kiaušinį
1 puoduką cukraus
1 šaukštuką sutarkuoto nut-

mogo (muskatinis riešutis).
V2 šaukštuko druskos.
1 puoduką saldaus pieno.
4 šaukštukus baking pavvder

4% puoduko miltų (pastry

Jeigu norima žinoti kiek tik
rai reikia druskos dėti į sriubą, 
tai galima drąsiai įdėti šaukš
tuką druskos ant kiekvienos 
kvortos sriubos.

Jau išėjo iš spaudos populęrus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

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

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas.
11. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-vės dar

bų.
13. ir t. t.

Mrs.A MiCHNIEVICZ-VIDIKIEaJ
AKU ŠERK A t

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieč 
gimdymą, Jaik. 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims h 
merginoms; kreij 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 'i 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 > 
vakare.

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visą 
savaitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu- J 
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusias akis, ateikite į seną ' 
pnsitikėtinų firmų, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurių galite užmokėti. 1 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

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

32 N. State St. kampas VVashington St.

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERE A

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mu kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
vpatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Nuskusk ir labai plonai su- 
piaustyk bulves, nuplauk ir į- 
lėk eilę į lėkštą bliudą, apibars
tyk truputį pipirų ir druskos ir 
uždėk mažus šmotukus svies
to ir svogūnų. Vėl uždėk eilę 
bulvių, druskos ir t.t. iki bliu- 
das bus beveik pilnas. Apipilk 
pienu ant viršaus uždėk keletą 
“pork chops” arba šiaip kiau
lienos mėsos, apibarstyk drus
ka, pipirais ir sviestu. Gali už
barstyti trintų krekių arba 

trintos sausos druskos. Kepk

jus galite pradėti sveikam kū
dikiui protarpiais tarp žindymo 
davinėti karvės pieno, manų 
košelės, vaisių ir kaikurių dar
žovių (morkų), jei yra reika
las.

8. Pirm to laiko galite kūdi
kį pradėti maitinti kitokiu 
maistu, negu motinos pienu, tik 
gydytojo patariamos.

9. Jei darbas priverčia jus 
išeiti iš namų ilgesniam laikui, 
tai žindykte kūdikį nors 3 kar
tus per parą — išeidamos, pie
tų parėjusios ir vakare sugrį- 
žusios namo.

10. Karvės pieno neduokite 
kūdikiui daugiau kai veiną lit
rą per parą.

11. Guminį spenį po žindymo 
išplaukite karštu vandeniu ir 
laikykite švariame uždengtame 
inde (stiklinėje).

12. Nesinaudokite guminiais 
speniais su žarnomis, nes žar
nose visuomet esti neišvalomų 
pieno puvėsių, kurie gadina 
kūdikiui vidurius.

13. Maudykite kūdikį kas
dien.

14. Kelius kartus kasdien 
nuvalykite kūdikiui rankeles ir 
žiūrėkite, kad jo panagės butų 
švarios.

15. Nerėdykite kūdikio per 
šiltai, nes peršilę kūdikiai greit 
gauna ligų.

16. Kambarys kūdikiui turi 
būti saulėtas, šviesus, erdvus, 
atidaromais langais arba bent 
atidaromu langeliu.

17. Vėdinkite kasdien kūdi
kio kambarį atidarydamos lan
gus ne tik vasarą, bet ir žie
mą.

18. Jau 4 savaičių kūdikį ga
lite 1—2 valandom išnešti 
oran. • Tai labai sveika. Kudi-I 
kiai turi būti laikomi ore kiek 
galima ilgiau.

19. Kūdikio indai, vonia, gel-1 
dėlė, patalinė ir kiti jo daiktai 
turi būti naudojami tik jo pa-Į 
ties. Kitiems tokių dalykų ne
duokite.

20. Vėmimui, vidurių paleidi
mui užėjus iki gydytojo pata-| 
rimo duokite kūdikiui tik leng-| 
vos arbatėlės arba virinto van- I No. 1008. Gražus, kvolduotas sejo- 
dens ir tai be cukraus nas- Sukirptos mieros 16 metų, 26,01 t • 1 v, “Kraus* . 28, 30 ir 32 colių per liemenį. Mierai

21. Jei kūdikį pradėjo tam-126 reikia 2U yardo, 44 ar 54 colių
pyti ,arba jei jis skystauja, ar-1m^,enj*0„s‘ r x ...

Vacį-; u- xx- - 1 .1 No. 1725. Gražus 1 svečius eiti ruošti, arba karščiuoja, taijbas. Sukirptos mieros 16 metų, 36, 
nesiraminkite, kad tai nuo dan-|38» c°l^ Per krutinę. 36 mierai 
tuku bet fiininn . reikia 2% yardo 36 colių materijos irų, Dėt tuojau kreipkitės į I % yardo skirtingos padailinimui ma- 
gydytoją, nes iš tokių ne kartą I terijos.
kitą sunki liga pasirodo No. 1738- Sraa^ suknelg mažai

00 1 j-i • -y,. . I mergaitei. Sukirptos mieros 4, 6, 822. Jei kūdikis išblyškęs, la- ir 10 metų.
8 mierai reikia 2 yardu, 36 colių 

materijos ir 2% yardo apsivinėjimui.
No. 1472. Suaugusiai moterei pa- 

mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 co
lių per krutinę. 86 mierai reikia 3% 

pienas, saulės I yardo 36 colių materijos % , yardo 
tol | skirtingos materijos apikaklių ir ran- as tai ge-1 k0VgmjR) taigri 6Ū yardo tinkamų dan- 

ir apsaugojimas | kutų apsiuvimui.
No. 1741. Namie , dėvėti patogi 

Sukirptos mieros 36, 40, 44
36 mierai 

reikia 3 M*'yardo 36 colių materijos ir 
% yardo apikaklei ir 4% yardo ko 
nori apsiūti.

miltus, 
ir nut- 
paplak

Jeigu norima, kad linoleum 
ilgiau laikytų, nereikia jį maz
goti šepečiu ,karštu vandeniu 
ir muilu, bet su skuduru ir 
drungnu vandeniu.

Sicla.L>rq. lengvai galima nu
valyti vandenyje, kuriame vir
tos buvo bulvės. Vanduo turi 
būti gana šiltas.

Kultūros kaina metams 12 
litų, V2 m. 6 L, atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo-

HERZMAN^A
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 platų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
l)rexel 0950

Boulevard 413G

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

Telefonai)

kesčių. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur

nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

Valandos nuo 9 ryto iki C vai. vakare, 
įskaitant subntųs.

flour).
Sumaišyk ir išsijok 

baking pouderį, druską 
megį. Kitame bliude,
kiaušinį iki bus labai tirštas ir 
sumaišyk su cukrum ir pienu. 
Sudėk sausus daiktus su šla
piais ir gerai sumaišyk peiliu 
(ne šaukštu). Išimk truputį 
tešlos ant gerai miltuotos len
tos padaryk kamuoliuką su 
miltuotom rankom ir išvaliok 
gerai miltuotu kočiolu iki bus 
čvertį colio storumo. Iškarpyk

I IR Iš LIETUVOS ANT SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ VAL

DŽIOS' LAIVŲ.

“KULTŪROS” B-VĖ, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.

Brcmen'ą ir kitus

Jųjs keliaukit sma
giai po priežiūra S. 
V. Valdžios Greiti
laivai, puikus val
giai, dideli kam

bariai, skirtingi 
arba šeimynoms, 
visokį patogumai—
negalite gaut dau
giau už jūsų pini
gus. Išplaukimai 2 
kartu kas savaite i 

portus.

U

Garsinkitės Naujienose

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja J6 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 I)rexel 2880

Telephone Yards 0994

7 733

T C

bai prakaituoja, turi kreivas 
kojas, platų maumorų, tai jis 
serga anglų ligą, kuri reikalau-1 togi ir pritinkanti suknia. Sukirptos 
Ja ilgo gydytojo gydymo.

23. Motinos
šviesa, tyras
riausi vaistai
nuo tos ligos.

24. Neklausykite kaimynių ir ĮiV'Vs “colių “^'7’^1^.' 
kūmų patarimų, nes jos ne dau
giau už jus išmano.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
fintų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

’ NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No............
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

S. S. l’res. Filmore ................ Nov. 3
S. S. Leviathan ........................ Nov. 10

S S. America ........................ Nov. 13
S. S. Pres. Roosevelt ............ Nov. 24

S. S. President Arthur ............ Dec. 5
S. S. Geo. Washington ............ Dec. 13

S. S. Pres. Ilarding ......... Dec. 29

Del kainų ir informacijų rašykite:

UNITED STATES LINES
110 So. Dearbom St., Chicago.

Lokaliai agentai visuose miestuose.

Valdantieji Operatoriai dėl
UNITED STATES SHIPPING BOARD 

>■ ....... I II ......... Į

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

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.

Ofiso Telefonas TH? A Busto Telefonas
Central 4164 n. OiVVFZkIJ Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. B1EŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.
X............ ..... ____

r""..............................

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
PriSmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

r-........ ... ......... ...................
Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą į Brighton 

Parką
4454 So. Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

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

V-................ ■ i. . . . .  -v

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

Office Houri: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

19*0 So. Halsted St. 
Gyveninio vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098A. L. DAVIDONIS, M. D. 

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:81 vakare. 

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

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

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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 StM 

Kampas 18 ir Halsted St.DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

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

Phone Canal 0257

.................... .  ... ... ' '
Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

......... ■■■■—■...... i ■■■■/

- -------------------------- - ----------------

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

8315 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

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

.... ................ n Į .Z1

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL.

» — M. ■ .1^

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

....... ...... .............
Tel. Boulevard 6537

DR. MARYA
DOW1AT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandosi
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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 i 
k 1

DR. M. ŽILVITIS,
DANTISTAS / 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

k, .1 L ..................

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 8140

.... .. ... ... 1............ -
DR. B. F. GARNITZ

3149 So. Morgan St. antros labos
Ofiso valandos: Nuo 12 iki 2, nuo 

4 iki 6 ir nuo 8 iki 9.
Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
U. i..........■■■■........................L.



NAUJIENOS, CHcSgb, ffl. Trečiadienis, Spalio 31,1923

NAUJIENOS
TK« Lithaanlaa Daily Newa 
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The Lithaanian >«w» Pub. C*., Ina

Idltor P. Grigaiti*

1789 South Halsted Streat 
Chicago, III. 

Talephona Roosavalt 86M

Subscription Rate* t
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outeide of ChicagC
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second C laša Matter 
M a re h 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, 111., undax the act pf 
M a ir h 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilaldriant 
eekujadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro v*. 1739 So. Haleted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Rooievalt 8509.

Uisimokijimo kainai
Chicago je — paltui

Metama___ __________________18.00
Pusei metų...... ...........................  4.00
Trims mėnesiams--------------------2.00
Dviem mlnesiam , 1.50
Vienam minėsiu!.75

Chicagoje per neliptajam
Viena kopija ------------------- —« 8c
Savaitei —.... .................... 18c
Minėsiu!75c 

Suvienytose Valstijose, ne Chicageje, 
paltui

Metams ..... ............ ... ......... -....... $7.00
Pusei metų      —-— 8.50 
Trims mėnesiams —  1-75 
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui.76

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams................... .........
Pusei metų......................
Trims mėnesiams-------

______$8.00
_______ 4.00
_______2.00

Hnigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vyriausybių kon
fliktas Vokietijai e.

Centralinė Vokietijos vy
riausybė susirėmė su Sakso
nijos vyriausybe.

Jau senai tarp jų dviejų 
buvo daug nesusipratimų. 
Saksonijos ministeris pir
mininkas Zeigner yra dide
lis priešas Vokietijos apsau
gos ministerio Gesslero. 
Zeigner, vienas kairiausių
jų socialistų Vokietijoje, ve
dė smarkią kovą prieš ap
saugos ministerį, kaltinda
mas jį pataikavimu monar- 
chistams ir rėmimu slaptų 
ginkluotų monarchistų or
ganizacijų.

Gesslero noras atkeršyti 
Saksonijos premjerui, be 
abejonės, sulošė nemenką 
rolę Berlino vyriausybės 
nutarime prašalinti Sakso
nijos ministerių kabinetą.

Vienok ir Saksonijos vy
riausybei galima padaryti 
stambių priekaištų. Toje 
vyriausybėje dalyvavo ir 
komunistai. Įėję į valdžią, 
komunistai turėjo, mažių 
mažiausia, veikti valstybės 
konstitucijos ribose. Tuo gi 
tarpu komunistų partija ir 
Saksonijoje ir visoje Vokie
tijoje šaukė minias nuversti 
respublikos valdžią, kurstė 
riaušes ir organizavo gink
luotus burius, kurie dauge
lyje vietų užpuldinėjo polici
ją ir valdžios įstaigas ir da
lyvavo demonstracijose 
prieš valdžią.

Prie tos baisios suirutės, 
kuri dabar yra Vokietijoje, 
kęsti šitokį komunistų elgi
mąsi valdžia, žinoma, nega
lėjo.

Saksonijos valdžia, susi
dedanti daugumoje iš social
demokratų, turėjo pareika
lauti, kad komunistai arba 
paliautų varę savo ardymo 
darbą — arba trauktųsi iš 
valdžios. Ant dviejų kėdžių 
sėdėti kartu negalima.

Mes manome net, kad 
Saksonijos socialdemokra
tai bendrai padarė klaidą, 
susidėdami į koaliciją su ko
munistais. Reikėjo geriaus 
dėtis su demokratais, kurie, 1 mėgino nuversti

šiaip ar taip, visgi stoja ui 
respubliką.

Stresemannas su Gessle- 
ru tečiaus, pašalindami Sak
sonijos ministerių kabine
tą, parode savo vienpusiš
kumą. Su Bavarija juodu 
nėra tokie griežti, nors Ba
varijos valdžia atvirai nie
kina centralinės vyriausy
bės autoritetą ir remia deši
niuosius respublikos prie
šus. Socialdemokratai Stre- 
semanno kabinete todėl grą- 
sina pasitraukimu iš val
džios.

žodžiu, dalykai Vokietijo
je išrodo nekaip. Monar- 
chistai iš vienos pusės, ko
munistai iš antros pusės 
stengiasi sugriauti respubli
ką, o socialistai ir demokra
tai neturi jėgos suvaldyti 
juos, ir tuo budu pavojus ša
lies ateičiai darosi vis dides
nis.

Jeigu sugriūtų Vokietijos 
respublika, tai laimėtų vei
kiausia atžagareiviai.

I f
Apžvalga

KĄ JIE DARO SUSIVIENIJI
ME.

SLA. kuopą Buffalo, N. Y., 
kontroliuoja komunistai ir štai 
kaip jie šeimininkauja joje. 
Brooklyno “NeLaisvėje” vie
nas korespondentas sekamai 
aprašo tos 304 kp. susirinki
mo nuveiktus darbus:

“Nutarta remti ADP. an
glišką dienraštį. Kuopa nu
pirko to laikraščio du Šerus... 
Musų kuopa dabar neaukos 
nei sudilusio cento į centro 
valdybos kontroliuojamus 

fondus, kol nebus išrinkta 
tinkama valdyba.”

304 kuopos komunistukai, 
vadinasi, remia anglišką “dar
bininkų partijos” (t. y. komu
nistų) dienraštį ir perka jo 
Šerus, be.t atsisako duoti pi
nigų SLA. įsteigtam Prieglau
dos Namo fondui ir kitokiems 
Susivienijimo fondams.

Iš to galima numanyt, kas 
pasidarytų su SLA. iždu, jeigu 
komunistai patektų į SLA cen
tro valdybą.

MELAGIS IR VEIDMAINIS.

Savo organe Dėdelė-Prusei- 
ka, kalbėdamas apie V. Aleksos 
nužudyruą Kaune, sako:

“Principialis klausimas.
Ar Komunistų Partija užsi
ima pavienių žmonių žudy
mu buržuazinėse valstybėse ? 
Niekuomet? Grigaičiai ir 
Sirvydai žino tatai puikiau
siai. Komunistai yra mark- 
sininkai (? “N.” Red.), o
marksizmas net prie caro 
valdžios netikėjo į ministe
rių žudymą. Terorą prieš 
pavienius žmones vartodavo 
tik buržuazinė socialistų re
voliucionierių partija, tai yra 
ta partija, kurią nuo pat ru
sų revoliucijos pradžios rė
mė ‘Naujienos’ ir ‘Vienybė’. 
Juk jie rėmė kerenskinę val
džią, tai yra socialistų revo
liucionierių valdžią.”
Reikia stebėtis, kaip Prusei- 

ka užmiršo sarmatą. Ne tik ji
sai, suaugęs vyras, bet ir ma
žas vaikas gali suprasti, kad 
pritarimas tam tikros sudėties 
koalicinei valdžiai dar anaiptol 
nereiškia pritarimo kiekvienai 
partijai, įeinančiai į tą koalici
ją*

Yra faktas, kad laikinąją 
revoliucinę Rusijos valdžią, ku
rios priešakyje stovėję Kerens- 
kis ,rėmė Rusijos darbininkų 
tarybų atstovai, kadangi prie 
buvusiųjų tuomet sąlygų tin
kamesnės valdžios Rusijoje ne
buvo galima sudaryti.

Kuomet Kerenskio valdžią 
Kornilovas,

tai ją parėmė net ir bolševikai, 
nors jie toje valdžioje neturėjo 
nei vieno savo atstovo, šis fak
tas rodo, kad prie tam tikrų
aplinkybių galima remti val
džią, nepritariant nei vienai
partijai, iš kurių ji susidaro.

Taigi Dėdelės argumentas 
yra visai idiotiškas. Ir prie to 
dar veidmainingas. Nes Ke
renskio valdžią per visą josios 
gyvavimą rėmė ir pats Dėdelė- 
I’ruseika.

1917 m. jisai juk nebuvo bol
ševikas. Jisai nebuvo bolševi
kas da ir 1918 m. pavasaryje, 
t. y. už pusės metų po Kerens
kio valdžios nuvertimo. Dar 
1918 m. gegužės mėnesyje, 
kuomet “Naujienų” redakto
rius atvyko į New Yorką lai
kyti prakalbas LSS. IV rajo
nui, tai Pruseika rodė jam di
džiausio draugiškumo ir sten
gėsi, kur galėdamas, paremti 
jo poziciją prieš kairiasparnius 
(nors kartu Pruseika dažnai ir 
pataikaudavo tiems kairiaspar- 
niams, neturėdamas drąsos at
remti jų atakas).

Dėdelė pavirto bolševiku ne 
dėlto, kad jisai butų pritaręs 
tam anarchistiniai-blankisti- 
niam jovalui, kurį po “marks
izmo” vardu skelbė bolševikų 
vadai; o tiktai dėlto, kad bol
ševikų diktatūrai pavyko atsi
laikyti. Jo subolševikėjimas 
yra šlykčiausio oportunizmo 

vaisius. Jisai prisidėjo prie 
tos pusės, kuri pasirodė ga
lingesnė. Jeigu bolševikai bu
tų buvę nugalėti ne vėliaus, 
kaip vasarą 1918 m., tai Pru
seika niekuomet nebūtų buvęs 
jų garbintojas.

Pats buvęs Kerenskio val
džios rėmėjas, jisai dabar drįs
ta Kerenskio rėmimą prikai

šioti “Naujienų” redaktoriui!
O kas dėl užmušinėjimo pa

vienių žmonių, tai Dėdelė irgi 
pasakoja nesąmones. Dabarti
nė jo ir jo vienminčių taktika 
rodo, kad teroras prieš atskirus 
žmones kaip tik ir yra svar
biausias komunistų kovos įran
kis. Amerikoje žudyt žmones 
yra, žinoma, pavojingas darbas, 
todėl komunistai čia tuo neuž
siima. Bet kitokiais bu
dais kenkti atskiriems žmo
nėms, terorizuojant juos 
morališkai ir ekonomiškai, 
tai juk yra kasdieninis 
jų darbas. Tegul pasako Pru
seika, ar komunistai nedėjo di
džiausių pastangų, kad sugrio
vus “Naujienas”? Ar jie ne
sistengė boikotuoti ir kitaip 
trukdyti biznį tų atskirų žmo
nių, kurie pritarė socialistams, 
o ne komunistams? Ar jie ne
sistengia sistemačiai plėšti gar
bę Grigaičiui, Michelsonui ir 
kitiems socialistų veikėjams? 
Ar j ie nekursto prieš tuos as
menis savo pasekėjų neapy
kantą, piešdami juos (tuos vei
kėjus), kaipo “išdavikus”, 
“niekšus” ir t. t.?

Kuomet komunistai šitaip 
elgiasi (ir pats Pruseika aršiau 
už kitus), tai kiekvienam aiš
ku, kad, jeigu jie tiktai galėtų, 
tai jie ir išžudytų tuos žmones, 
kurių jie taip neapkenčia. I

Štai Rusijoje komunistai tu
ri galią žudyt socialistus, tai 
jie ir žudo juos.

Dėdelė, beje, pats sako, kad 
komunistai neužsiimą pavienių 
žmonių žudymu tik “buržuazi
nėse valstybėse”. Vadinasi, ko
munistų valdomoje šalyje, jo 
nuomone, pavienius asmenis 
užmušinėt galima. Tai yra 
svarbus prisipažinimas.

Bet kodėl komunistinėje vals
tybėje užmušinėt atskirus žmo

nes galima, o buržuazinėje— 
ne? Nejaugi komunistinės 
valstybės*dora ir žmoniškumas 
turi stovėt žemiaus, negu bur
žuazinės valstybės? Tai butų 
labai keista teorija.

Aišku, kad ne tame dalykas, 
čia yra ne doros, o tiktai pajė
gos ir galimybės klausimas. 
Jeigu komunistai vadovautųsi 
šitame klausime dora, tai jie 
sakytų: mes nepripažįstame at
skirų žmonių užmušinėjimo'net 
buržuazinėje valstybėje, o tuo 
labiau nepripažįstame komu
nistinėje valstybėje, kadangi 
pastarojoje mes turime galią 
įvykinti dorą ir žmoniškumą 

geriau, negu buržuazija vyki
na.

Bet Dėdelė sako visai prie
šingai. Jisai sako, kad mes 
neužsiimame žmonių užmuši- 
nėjimu tiktai tenai, kur valdžia 
yra ne musų rankose. Kitaip 
tariant: mes neužmušinėjame 
tenai, kur negalime. O kur ga
lime, tai — su mielu noru!

Lietuva yra “buržuazinė 
valstybė”. Todėl tenai komu
nistams yra ne taip lengva žu
dyt savo priešus, kaip komu
nistinėje Rusijoje. Juos nega
lima žudyt atvirai, nes už tai 
gręsia bausmė.

Bet kodėl negalima žudyt 
slaptai?

Kada komunistinis galvažu
dys nušovė Vytautą Aleksą, 
tai policija nematė ir piktada
riui pasiseks pabėgti.

Ir tą darbą Dėdelės organas 
užgyrė, sakydamas, kad nėra 
ko dejuot dėl “provokatoriaus” 
nužudymo.

Tai kam Pruseika dumia 
akis žmonėms?

Lietuvos Seimas.
Darbininkų ordinarninkų sam

dymo įstatymo svarstymas II 
skaitymu.

(Seimo posėdžiai 25 ir 28 IX).
Rugsėjo 25 d. Seime buvo 

pradėtas svarstyti II skaitymu 
“Darbininkų ordinarninkų sam
dymo įstatymas”. Jau Darbo ir 
Socialės Apsaugos Komisijoj 
paaiškėjo “krikščionių” noras 
šį įstatymą savotiškai numa
rinti. Šitą operaciją jie norė
jo atlikti tuo budu, kad siūlė 
išimti iš įstatymo rybų taip 
vadinamus kulturingus ukius ir 
tuos ukius, kurie turi mažiau 
80 hektarų žemės. Reiškia jie 
norėjo, kad 'įstatymas tokiu 
ūkių (dvarų) neliestų, kad tų 
ūkių darbininkai ir jų reikalai 
butų palikti darbdavių malo
nei. Pastangos aiškios. Tuose 
dvaruose ,kurie bus palikta 
centrai po 80 hektarų, nedalin
tieji dvarai bus pavadinti kul
tūringais ir baigta. Įstatymas 
bus, bet jis nieko nelies. Fe
deracijos sąžinė bus “gryna”, 
nes ordinarninkų įstatymas 
“veiks” ir “teiks” visokių gery
bių darbininkams, bet tik tiems, 
kurie dirbs dideliuose “nekul
tūringuose” dvaruose, kurie 
turbūt greitu laiku visi “iš
nyks”. To nori tikri federaci
jos broliai ir draugai “krikščio
nys” ir ūkininkų sąjunga ir 
tam širdies gilumoje pritaria 
pati “darbo federacija”.

Socialdemokratai tiek komi
sijoj, tiek Seime tokiems “kri
kščioniškiems” norams griežtai 
priešinosi. Besvarstant Seime 
įstatymą II skaitymu priimta, 
kad įstatymas liečia tik tuos 
ukius, kurių bendras plotas di
desnis kaip 80 hektarų, bet pa
ragrafas dėl “kultūringų” ūkių 
liko atmestas.

Kiti svarbesnieji įstatymo 
paragrafai yra šie:

1) Svarininkams nepripažin
ta žemė, kuras ir svarai; pa
likta tik tai, ką jie turėjo per
eitais metais.

2) Javų (visų žemes rūšių 
ūkiuose) 38 centn.; pinigų po 
15 lit. menesiui nuo balandžio 
2 3d. š. m.; socialdemokratų 
frakcija siūlė po 20 litų mėn. ir 
nuo spalių m. 1 d. 1922 m.

3) Darbo diena vidutiniai per 
metus 9 vai.

4) Priimtos socialdemokratų 
pataisos prie darbininkų paša
linimo iš dvaro: a) Iki nebus 
teismo sprendimo galutinoje 
formoje, ūkio valdytojas priva
lo duoti tokiam teisman pa- 
trauktan darbininkui ordinari- 
ją ir mokesnį”.

b) “Streikas nėra atsisaky
mas paildyti ..sutartį ir negali 
būti priežastimi pašalinimo 
darbininko iš darbo”.

5) Už įstatymo nepildymą 
darbo inspekcija gali bausti 
ūkių valdytojus bauda nuo 50 
iki 200 litų.

6) Įstatymas turėtų pradėti 
veikti nuo 1924 m. balandžio 23 
d. išskyrus punktą apie pini
gų atlyginimą, kuris turėtų 

veikti nuo š. m. balandžio 22 d.
Taip atrodo svarbesnėsės į- 

statymo vietos po II skaitymo. 
Bet dar bus III skaitymas, ku
ris daug ką gali pakeisti.

—Tolutis (S-d.)
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Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako} 
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Paklausimas

Nuo nekurio laiko patėmijau 
Chicagoj naują lietuvių laik
raštį. Na, manau sau, kad nau
jas, o dar lietuviškas, tai rei
kia užsiprenumeruoti. Kaip su
maniau, taip ir padariau — už- 
siorderiavau Telegramą. Iš 
pradžių, regis, dar laikraštis 
buvo nieko: nors žinutės pase
nusios, bet kaip kartais pasiro
dydavo ir naudingų straipsnių, 
tiesa, nedaug jų. Gi laikui bė
gant tas Telegramas užėmė vie
tą buvusio “Vanago” iš Akron, 
Ohio. Jau kelintas mėnuo kaip 
kiekviename numeryj pilnai 
prigrūsta asmeniškų užsivari- 
nėjimų ir koliojimų priešingų 
sau ypatų ir t.t. Argi jau laik
raščio redaktorius negali gauti 
naudingesnių raštų, kaip švit
rų, Jamontų ir Ko., kurie vien 
tik ir kvepia asmenišku piktu
mu ant nepatinkamų sau ypa
tų.

Nesu literatas ir nesu nei 
vienos partijos žmogus. Sutin
ku su visais kas tik naudingą 
darbą Lietuvai dirba. Bet ma
nau, kad kaip man taip ir ki
tam tokie karšti koliojimosi 
žodžiai laikraščiuose nepatinka.

Neturiu minties užstoti Nau
jienas ar p. Grigaitį. Jie patys 
žino, kaip nuo užmetinėjimų 
apsiginti. Bet man rupi tiesa. 
Aš esu bepartyvis, o Naujienos 
yra socialistiškos pažvalgos; 
Draugas — klerikalų organas. 
Tie dalykai man visai neapei
na. Bet aš Naujienų vieno eg
zemplioriaus nemainytau ant 
Draugo čielos savaitės 6 eg
zempliorių. O reikia pasakyti, 
kad Drauge randasi mažiau 
ypatiškų pliovonių, kaip Tele- 
grame. Taigi aš ir negaliu ras
ti laikraščio, kurį butų galima 
sulyginti su Telegramų.

Telegramas sakosi kovojąs 
su klerikalais, su bolševikais, su 
socialistais ir su paprastais dar
bininkais. Na, o juk lietuviai 
kol kas dar savistovių kapita
listų neturi. Tat kamgi jis 
tarnauj a ?

Gal Gerbiamoji Naujienų 
Redakcija malonėtų bent kiek 
plačiau paaiškinti apie Telegra
mų politiką, ir dėl ko jis taip 
ant Naujienų purvais drabsto.

—Telegramo Skaitytojas.

Redakcijos pastaba. Bus apie 
pusantro mėnesio, kaip mes 
matėme vieną to neva laikraš
čio kopiją. Pamatėme, kokius 
nešvarius raštus jisai deda, ir 
išmėtėme į šiukšlyną. Jo ble
vyzgojimai mums yra visai ne
įdomus.

Klausiate, kam tasai neva 
laikraštis tarnauja. Veikiausia 
niekam kitam, kaip tiktai sau, 
t. y. toms žmogystoms, kurios 
jį leidžia ir į jį rašo. Negalė
dami duoti visuomenei nieko 
naudingo, jie stengiasi atkreip
ti j save publikos damę ambri- 
jimu ant “Naujienų” ir Gri
gaičio. Gal būt jiems už tai 
kas nors ir kokį kaulą numeta.

KAUNO BIRŽA.

Sveti'mos valiutos apyvarta 
Kauno Biržoje per 123 m. rug
sėjo mėnesį.
Anglų Svarai .... 14.773/5/5, 
Dolerių .................. 20,531,45
Francuzų frankų .... —700,25 
Danų kronų ........... 10,200”
Latvių rublių ... J 100.000, ” 
Olangų guldenų .............. 3,91
švedų kronų ..........;.... 650, ”
Vokiečių m. .. 72.000.000,000 
Tarptautinio banko akcijų 16 š.

Viso už litų 937.088,10.
(L. Ž.

korespondengijosĮ
Brooklyn, N. Y.

Nedėlioj, 21 spalių Socialis
tų svetainėj, 317 Grand St., bu
vo surengtas draugiškas LSS. 
19-tos kuopos vakarėlis.

Svečių susirinko gana gra
žus būrelis. Išpildyta mažas 
programėlis, kuris susidėjo iš 
prakalbos, deglamacijų, skam
binimo pianu, dainų. Ypač pa
tiko susirinkusiems dainos.

Po programo išpildymo buvo 
šokiai ir žaismės. Pasilinksmi
nę, pasikalbėję, pažaidę, pašokę 
susirinkusieji apie 10 vai. išsi
skirstė.—N.

Kultūros stoka
Kalvarija, Mariamp. apskr.
Kalvarijos miestelis stovi 

prie pat Šešupės kranto ir turi 
apie 4000 gyventojų. Rodosi, 
politinis darbininkų susiprati
mas ne ką skiriasi nuo kitų 
centrinių miestų. Per II Seimo 
rinkimus socialdemokratai ga

vo iš 2551 paduoto balso 653 
balsus. Bet ekonominis bei 
kultūrinis darbininkų susipra
timas visai mažas. Kalvarijo
je turime šiokių tokių dirbtuvė
lių ,kur dirba po keletą darbi
ninkų pekliškose sąlygose. Apie 
geresnį ekonominį bei kultūri
nį gyvenimą jie neturi suprati
mo. Pradinės mokyklos mo
kytojų Balčiūno ir Kuršo dėka 
mes turėjom vakarinius kur
sus, kur buvo dėstoma apie ge
resnius toje srityje siekimus. 
Bet gaila — kursus lankė dau
giausia jaunimas, mergaitės ir 
tik keletas vyriškių. Gi senes
nių darbininkų į kursus nebuvo 
galima pritraukti. Mat nėra 
laiko — reikia kruvinai uždirb
tus centus atiduoti smuklinin
kui už “Agotos ašarėles”. Dė
lei to kenčia didelį vargą darbi
ninkų šeimynos ir nelieka pini
gų nei laikraščiui nusipirkti, 
nei šiaip organizacijos reika
lams. (S-d.)

Lietuvos sodžiaus 
vargai

Kaunas. — [Musų koresp.] 
—Šiais metais pavasary Lietu
voje raguočiai ir arkliai buvo 
žymiai pabrangę. Gerai veisli
nei karvei mokėjo po 400—500 
litų, o už darbinį neblogą arklį 
mokėjo 600—800 litų.

Vasaros metu visi gyvuliai 
kiek atpigo, tačiau jų kainos 

vis dar laikėsi. Gi į rudenį gy
vulių kainos visai nupuolė. Da
bar geriausia karvė provinci
joj galima pirkti už 300 litų, 
blogesnės už 100—150 litų; 
neblogą darbinį arklį galima 
pirkti už 350—500 litų.

Del tokio gyvulių atpigimo 
sodiečiai labai susirūpinę. 

Esant pigiems grūdams ir ki
tokiems ūkininkų gaminiams 
jie kiek galint daugiau prisi- 
'i’iVėti s'Urų, tikėdnmies 

paskui atliekamuosius parda
vus turėti sau pelno, bet ir gy- 
vyliams atpigus parduodant 
nėra jokio pelno. z

Esant tokiai padėčiai sodie
čiai tiesiog nebeišmano kaip 
jiems reiks ateityje beukinin- 
kauti, — grudai pigu, gyvuliai 
pigu ,o kas jiems priseina pirk
ti, viskas brangu, už žemę mo- 
kesniai dideli, medžių triobų 
pasistatymui ar pasitaisymui 
stačiai negali gauti. Jei da
bartinė padėtis greit nepasi
keis geroj on pusėn, tai Lietu
vos smulkusis ūkis visai su
smuks.

—Lietuvos darbininkas.

“LIETUVOS ŠVIETIMO VIN
CO KUDIRKOS DRAUGIJA”.

Šiuo vardu? steigiasi nauja 
draugija, užduotys kurios ma
tomos jau iš pavadinimo. Ti
kimasi, kad ta draugija plačią
ją visuomenę galės pritraukti 
dalyvauti bendrame švietimo 
darbe. (L. Ž.)

Bloga vasara, dar blo 
gesins ruduo.

Kaunas Musų koresp.
Kaune, X-10 [Musų koresp.] — 
šiemet Lietuvoje turėjome la- 
3ai blogą vasarą, kuri baisiai 
prikankino sodiečius — žemdir
bius ir tiems jų vargams ne
matyti galo. Visa vasara bu
vo šalta ir lietinga, o ruduo pa
sirodė dar blogesnis ir už va
sarą. Jau ir ligi šiol dėl tan
kių lietų nebuvo sausa, gi nuo 
7 d. spalio tiek daug prilijo, 
kad vanduo užliejo kiek žemes
nėse vietose pievas, pelkes 
(balos) virto didžiausiais van
denynais, o maži upeliukai di
džiausiomis upėmis.

Vasarojus — miežių, avižų 
vietomis yra dar ir nenupiautų, 
o kitas nupjautas visas pūva 
aukuos, nes suvežti negalima. 

Bulvių dar niekur nenukasė ir 
dabar daugelyje žemesnių vie- 
;ų stovi vandens užlietos, o lie
tus nesiliauja lijęs.

Rugius pripuolamai šiaip 
taip žmonės pasėjo ir dabar jie 
gražiai žaliuoja, bet dėl didelio 
šlapumo paskutinėmis dieno
mis žemesnėse vietose labai 
pradėjo ėsti kirmėlės (šliužiai), 
—nuėda diegus ligi pat grūdo, 
taip kad vietoje žaliavusių ru
gių juoduoja tuščios dirvos.

—Lietuvos Darbininkas.

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

NEW YORK 
B HAMBUPG
r

.»•

«•

/•

UNITED AMERICAN LINES
(iiARRIMAN LINE) 

JOINT SERVICE WITH

HAMBUPG AMERICAN UNE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę i» 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, bu 
musų laivais de luxe

“Kesolute”, “Reliaace” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža T, II ir III klcsos pa- 
sažierius ir populiariSki laivai 
•‘Mount Clay”. Clevcland, “Han
są”, “Thuringia” ir "VVestphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.
<
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Lietuvių Rateliuose
Paskaita apie Periklo 

gadynę
Charakterizavimui Periklo pre

legentas privedė tokį pavyz
dį: vienas atėnietis ištisą die
ną sekiojo paskui Periklą 
koliodainas jį; parėjęs namo 
Periklas liepė tarnui su ži
buriu palydėti koliotoją na
mo, nes buvo tamsu.

nepa'prastaii pallamkios. Vedi
mui karo su bendru priešu, 
persais, Graikijos miestai bu
vo sudarę konfecle vencijų, kuri 
užlaikė bendrą (iždą. Po ;k/iek 
laiko tas iždas buvo perkel
tas į Atėnų Akropolį. Ir štai 
kad prasidėjo atbūdavo jimo 

gadynė, didesnė pusė iždo te
ko Atėnams. Turėdami aukso, 
atėniečiai, žinoma, galėjo bu- 
lavoti gražius namus ir gra
žius dievnatmaus. Bet tokiam 
darbui reikėjo ir atatinkamų 
žmonių. Ir štai tokių žmonių 
Periklas buvo subutręs aplink i 
save. Jo geriausiu draugu ir 
patarėju buvo skulptorius Phi- 
dias. Keli žymus tų laikų' ar- 
ch i lektoriai irgi buvo Perik

lo <lrau*gai. Susidėjus palan
kioms aplinkybėms ir esant 
atatinkamiems žmonėms ir bu
vo galima statyti puikius vi
suomeninius namus. Ir reikia 
pasakyti, kad Periklo gadynės 
architektūra dar ir šiandien 
tebevyrauja. Iki šio>l dar vi
suomeninių namų statymo ar
chitektūroje nesugalvota nie
ko naujo. Ir Periklo gadynė 
pasižymėjo ne tik skulptoriais, 
o ir rašytojais, dramaturgais, 
istorikais ir filosofais. Kai ku
rių to laiko filosofų sampro- 
avimai apie pasaulį labai sr
itimi musų dienų samprotavi
mams.

Butų vaizdas (nepilnas, jai- 
'4U nepain i įlotumėme Aspazti- 
ą. Tai buvo Periklo draugė 
T įkvėpėja. Jos dideli gabu- 
na i ir žinojimas dau*g prisi- 
lėjo prie to, kad Periklas at
iko milžiniškus darbus.

Vienok PerikĮlas turėjo ne- 
nažai ir priešų, kurie bandė 
iį parblokšti. Nedrįsdami tie
sioginiai -Periklo atakuoti, jie 
ėmė kabintis prie Phidias, o 
vėliau prie Aspazijos. Buvo 
reikalaujama, kad Aspazija, 
kaipo ateivė, butų iš Atėnų iš
guita. Tik nepaprastas Perik
lo iškalbingumas išgelbėjo As- 
oaziją. Sakoma, kad Periklas 
gindamas Aspazijų net pats 
verkęs.

Paskui dalykai ėmė krypti 
i blogąją pusę: sūnūs nuo pir
mosios žmonos ėmė kelti mai
štą prieš tėvą. Vėliau nuo epi
demijos suims mirė. Mirė ir 
nuo antrosios žmonos sūnus. 
Palaidojęs jį, Periklas ir pats 
apsirgo ir mirė.

Kad davus geresni suprati
mą apie Periklo charakterį, 
prologai) tas privedė tokį pa
vyzdį. Kartą prisikabino prie 
Periklo vienas Atėnų pilietis 
ir ėmė jį plūsti visokiais žo
džiais. Ir kur tik ėjo Perik
las, visur sekė jį tasai atėnie
tis. Taip praėjo visa diena. Pe- 
riklui grįžtant namo sutemo, 
bet atėnietis nepasitraukė. Pa
rėjęs namo, Periklas pašaukė 
tarną ir liepė jam palydėti su 
žiburiu* tą atėnietį, kuris per 
ištisą dieną koliojo jį.

Toks tai buvo Periklas.
Bet jam? numirus greit daly

kai atsimainė. Graikai nebe
turėjo tokių didelių vadų, ku
rie butų galėję juos akstinti 
prie prakilnių darbų. Prasidė
jo tarpusaviniai vaidai, kurie 
silpnino Atėnus. Vėliau* jio li
ko ir visiškai užkariauti.

Kai kurie bando Periklo 
gadynę priskaityti prie laimiu

Demokratija —• tai ne šių 
dienų padaras, ne šių dienų iš
radimai. Šimtai metų atgali 
žmones jau bandė įvesti demo- 
k ratingą tvarką. Suprantamas 
daiktas, kad senovės laikų de
mokratija buvo labai netobu
la, turėjo daug spragų. Bet vis
gi tai buvo demokratija.

Pereitą isckmadienį t Mokslo 
Draugų parengtoje paskaitoje 
buvo plačiai nušviestas vienas 
įdomiausių periodų istorijoje 

periodas, kuris tapo pava
dintas Periklo gadyne.

Paskaitą skaitė adv. Kl. Jur
gelionis.

Apie 500 metų prieš Kris
taus gimimą Graikijos mies
te Atėnuose pradėjo reikštis 
labai įdomių dalvku: ėmė kur- 
tis demokratija, demokratinga 
tvarka. Miesto valdymas buvo 
pavesta bulei, kuri susidėjo iš 
100, o vėliau* iš 500 žmonių. 
Bulės nariai buvo žmonių ren
kami. Ik't čia jau reikia pri
durti, kad iki Periklo biednio- 
kai neturėjo teisės rinkimuose 
dalyvauti. Iš kitur atvykusieji 
irgi neturėjo beveik jokių tei
sių. Į juos bu'vo žiūrima iš auk
što.

Išimtinuose atsitikimuose, 
kuomet reikėdavo koks nors 
svarbus reikalas išspręsti, bu
vo šaukiamos visų žmonių su
eigos (eklezijos). O tai padary
ti buvo visai nesunku, nes 
Atėnai liA> laiku vargu turė
jo daugiau gyventojų per 10,- 
000.

Bulei, kuri Nusidėjo iš 500 
žmonių, visi smulkus klausi
mai spręsti nebuvo patogu 
Įteikėjo mažesnio žmonių 
skaičiaus, kuris tvarkytų 
miesto reikalus. Tuo tikslu bu
vo renkamas archonas (valdy
tojas).

Kuomet Atėnuose tėmė Pet
rikio įtaka stiprėti, prasidėjo 
vvkinimas ir įvairių reformų. 
Periklas išpradžių vedė kari
ninko gyvenimą, dalyvaudamas 
įvairiuose karuose. Keista taip
gi ir tai, kad Periklas jokio 
urėdo neužėmė: jis nebuvo val
dytojas — archonas, bet ne
žiūrint to, jis faktinai valdė 
Atėnus. Tokie žmonės kaip Pe
riklas tuo laiku* buvo vadina
mi demagogais (žmonių va
dais). Jie eidavo į eklezijas ir 
savo iškalbumu bandydavo pa
lenkti žmones savo pusėn.

Periklas ir buvo niekas dau
giau, kaip žmonių vadas. Jis 
pasižymėjo nepaprasta 'iškalba 
ir išmintimi. Dėka jo pasidar
bavimui biednuomenei tapo 
suteikia balsavimo teisė. Jis 
taipgi sumanė pagražinti, pa
dailinti Atėnus. O tokio plano 
pravėdini u i aplinkybės buvo 

ginusių žmonijos istorijos pe
riodų. Bet ištikrųjų ne taip 

buvo. Tuo laiku žmonėms gy
venosi daug sunlkiau, negu 
dabar. Daugiau buvo neteisy
bių, daugĮiau buvo ir žiauru1- 
inų. šios gadynės žmogu’s to
li gražu nenorėtų gyventi Pe
riklo laikais.

Bet visgi tai buvo prašvai
stę. Pradžia demokratijos. Kad 
demokratija negalėjo įsitvirtin
ti ir plėtotis, tatai gal parėjo 
nuo to, jog Atėnuose buvo la
bai mažai apšviestų žmolnių. 
Apšviestų žmonių, arba kaip 
mes vadiname inteligentų, ten 
galėjo būti tik keUi jdesėtkai. 
O kur žmonės neapšviesti, ten 
sunku įvykinti demokratiją.

XXX
Sekamą sekmadienį adv. Kl. 

Jurgelionis laikys paskaitą apie 
Buddhos mokslą.

Visai dar nesenai G. Hau*pt- 
mann (tas pats, kuris parašė 
“Paskendusis Varpas”) paskel
bė, kad vokiečiuose ir išviso 
kitose Europos šalyse pradėta 
labai įdomauti Buddhos mok
slu. Kas buvo Buddha? Ką jis 
skelbė? Kodėl! jis, kaipo do
ros mokytojas, statoma greta 
Kristaus?

Šie klausimai yra labai įdo
mus. Ir dabar milionai žmo-. 
niu skaito save butddhistais, 
Buddhos sekėjais. O su žmo
gumi, kurio mokslą milionai 
žmonių priėmė už religiją, 
pravartu susipažinti kiekvie
nam.

Tat1 nepamirškite sekamą 
sekmadienį atvykti į Raymond 
Chapcl (816 W. 31 St.), kur 
ir bus kalbama apie Buddhą.

— K. Bangputis.

Dr. AL Oavidonio 
lekcija

šį vakarą kaip astuonios va
kare įvyksta Dr. Al. Davido- 
nio lekcija vyrams ir mote
rims. Lekciją, reng-ia “Gyveni
mas” Lietuviu Tautos bažnyti
nėje svetainėje. Pradžia 8 vai.

1 vakare.
Manoma, kad lekcij/i bus 

taip jau pasekminga, kaip ir 
buvusios Dr. A. J. Karaliaus 
lekcijos.

— Reporteris.

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų Laivakorčių 

Skyriaus ^patarnavimą atva
žiuoja iš Lietuvos, laivu 
“George VVashington”.

šalaševičienė su sunumi ir 
duktere, pas savo vyrą.

Kazimieras Būdvytis, pas sa
vo moterį.

Kaziliauskienė Veronika su 
sunumi Jonu, pas savo vyrą.

Giminės, kurie laukiate čion 
paminėtų asmenų, malonėkite 
priduoti savo gerus antrašus, 
kad galėtumėm pranešti, kada 
pribus į Chicagą.

— Naujienų Laivakorčių 
Skyrius.

ERE. Naujienų skai 
tytojos ir skaitytojai

i prašomi pirkinių reikalais
• eiti į tas sankrovas, kurios į 

skelbiasi Naujienose. |

Juozas Bancevičius
(Drapiežnas Dzūkas)

P-as Bancevičius priėmė p.
K. Požėlos iššaukimą. Jis yra 
35 metų amžiaus, sveria 180 
svarų, 5 pėdų ir 6 colių aukš- 
'čio. Muskulai 15 colių, kulšis 
21 colis, sprandas 18 colių, krū
tinė normalė — 42, išpusta — 
46 coliai.

Jis yra lietuvių čampionas. 
Ritosi su tokiais ristikais kaip: 
Vladek žbyško, Charles Cutler. 
Pilnai tikisi K. Požėla “sulau
žyti”.

Svarbus susirinkimas
Prasideda Mariampolės gimna

zijos parėmimo vajus. — 
Draugijų valdybos ir susi
dariusio kc niteto nariai yra 
kviečiami atvykti j susirinki
mą, t-

Kalk geležį, kol ji karšta, — 
sako priežodis. Ir tai tiesa. 
Mariampolės realę gimnaziją 
reikia paremti tuojau arba vi
sai atsižadėti to darbo. Jau at
eina žinių, kad gimnazijos pa
dėtis yra ytin kritinga. Jau 
net kalbama, jog- gimnazija il
gai nebegalėsianti gyvuoti. Ne
jau mes leisime tai vieninte
lei laisvai gimnazijai užsidary
ti? Užsidaryti tik todėl, kad 
gimnazijos laikytojai neturi 
$5,000 įsigijimui savų namų 
mokyklai. Pagalvokite tik: ar
gi Chicagoje, pagalios, visoje 
Amerikoje nesiras 5,000 pažan
gių žmonių, kurie nepasigailės 
duoti po vieną dolerį pastaty
mui gimnazijos? žinoma, kad 
atsiras. Reikia tik sutvarkyti 
darbą, užinteresuoti daugiau

o n i ų. O tai galima padaryti 
draugijų pagelba. Užtat valdy
bos, kurios stovite pažangiųjų 
draugijų priešakyje, nepatin
gėkite rytoj, lapkričio 1 d., 
8:15 vai. vak., atvykti į Ray
mond Chapel (816 W. 31 St.). 
Jums aiškinti jau tikrai nerei
kia, kad pažangios gimnazijos 
palaikymas Lietuvoje yra labai 
svarbus dalykas. Atsiminkite, 
kad visoje Suvalkijoje tėra tik 
viena laisva gimnazija Ma- 
riampoleje. Ir dabar jai gręsia 
pavojus.

Mums butų gėda, jei taip 
sėkmingai pradėtas darbas'tu
rėtų pakrikti; jei gimnazija

pergyvenusi vokiečių okupaci
ją turėtų paliauti egzistavu
si.

Todėl mes turime rytoj at
vykti j susirinkimą. Po žod
žiu “mes” aš s suprantu visus 
tuos, kurie pritaria Mariampo
lės realūs gimnazijos rėmimo 
darbui.

Susirinkime bus pasidalinta 
darbu, kad butų galima pradė
ti vajų visu smarkumu.

Visi pažangiųjų draugijų 
valdybos nariai ir susidariusio 
Mariampolės gimnazijos rėmi

mo komiteto nariai kuoskait- 
lingiausiai atsilankykite į susi
rinkimą.

L. M. P. S. Atstovybes Ame
rikoje sekretorius.

“Birutės” koncertas
Tai buvo vienas geriausių kon

certų, kokį “Birutė” kada 
nors yra davusi. — Publikos 
netilpo svetainėje. — J. Bab
ravičius ir p-Iė širvaitė turėjo 
didelį pasisekimą.

Sekmadienio vakare “Biru
tė” triumfavo! Ji patiekė Chi- 
cagai savo pirmą koncertą šį se
zoną.

Publikos buvo perpildyta sve
tainė; daugelis grįžo namo, nes 
pritruko vietos.

Programas išpildyta kuoge- 
riausiai: Visi artistai ir choras 
atliko artistiškai darbą. Nieko 
negalima primesti.

Pirmiausiai choras sudaina
vo St. Šimkaus įžangą.

Julė širvaitė dainavo “Vaka
ras” — Luomenskienės. Jai su
teikė gėlių ir publika plojo ir 
plojo. Ji buvo priversta dar 
dainuoti.

Merginų choras puikiai pa
dainavo Shuberto serenadą.

M. Juozavitas pianu atliko 
kvartetą iš “Regoletto”.

Nora Gugienė sudainavo dvi 
dainas: Vieną anglišką ir “Dul, 
dul Dūdelė”, P. Sarpaliaus.

J. Byanskas su A. Oliu ketu
riomis rankomis grojo pianu.

J. Babravičius liko priimtas 
su entuziazmu. Padainavo 
“Varrei Morerri”, “Ja no pro- 
rok” ir “L’April”. Publika plo
jo tiek, kad p. J. Babravičius tu
rėjo pakartoti paskutinę dainą.

Del svetainės nepatogumo 
(svetainėje buvo labai karšta) 
p. J. Babravičius nebegalėjo 
daugiau dainuoti.

Choras užbaigė su “Lėk saka
lėli” ir “žaliuok, Rūtele”.

Senai jau “Birutė” buvo pa
tiekus tokį koncertą, čia yra 
labai didelis nuopelnas “Biru
tės” vedėjo p. A. P. Kvedaro.

Tokis koncertas, kokį davė 
“Birutė” gali būti drąsiai duo
tas geriausioje vietoje ir prie 
gerų muzikų.

Sekantis “Birutės” vakaras 
— tai “Sylvia” dviejų aktų ope
retė, kurią statys lapkričio 25 d. 
North Side Turner svetainėje.

— Raganius.

Išsiskyrimu daina
Jeigu* išsiskyrę tai ir dai

nuok: buk linksmas, kad gauni 
progos būti laisvas, liuosas kaip 
paukštis.

Sakoma, kad meilės kvaitulio 
pagauti žmonės darosi poetais. 

Bet atsitinka ir priešingai: kar
tais atsipeikėję nuo meilės 
žmones ima visokias poezijas 
rašyti. štai jums tokios poe
zijos pavyzdis, kur žmogus ne 
tik eiles rašo, bet ir dainuoja.

šulčiaus daina.

PadaiinuoĮsii'm Szulciaus 
Daina.

Aplink 1922 Stylius.
Zcnatves stylius išėjo, vištus 
kiaušiniui nedėjo, daugiau pe- 
ret nenorėjo užtai peret neno
rėjo, kad moteres šilku ir Dia- 
montas dėvėjo. Moteres kaip 
Ponios vaikštinėjo, vyru kel
nes nešiojo. Moteres ja moki
na, pamink vyra po koja, biau- 
rias zodzias ji vadyk, ir is 
Auzios išvaryk. Vyras grietai 
susiprato bego pas advokata. 
Vyras pačia mokina neklausyk 
bobų rodos, bo išmesiu tave 
uz tvoros, įsimesiu* kaip suni 
uz tvoros. Vyras pačia moki
na, mylėk vyra kaipo save, O 
giedos paukščiai apie tave. My
lės vyras ir vaikeli, žydes dar
že kvietkeli. Eik Domicėlė is 
Rojaus, Eik Domicėlė is na
mu mažai turi razimo, palik 
vyra ir vaikelius, ir tuos' gra
žius namelius. Atsisveikink vai
kelius, begk greitai pas Kava- 
lerius, jie labai tave mylės ir 
tavo pinigus žiūrės,, O kaip pi
nigu negaus, O tau grietai per 
snuki užbrauks. Tada moteres 
mokina, ant Kanai streicio va
dino, tonais silkes atpigo, ir 
lenais Jeffersona vadino.
John Schultz, 4628 S. Wobd 
Street, Chicago, III.
šitai yra 'mano pates divorsa 
daina.

XXX
Kas gi po to gali tvirtinti, 

kad tik meilė yra poetų įkvė
pėja? — Raganius.

Požėla imsis su 
Bancevičium

K. Požėla sutiko imtis su nar
suoliu J. Bancevičium. Imtynės 
įvyks trumpoj ateityje.

Abiejų pusių manadžeriai pri
ėjo prie sutarties.

Sutarta imtis rusų-franeuzų 
styliumi. Laikas iki pabaigos 
— du iš trijų pergalėjimai.

P-nas K. Požėla į p. J. Bance- 
vičių atsinešė labai mandagiai 
ir apsidžiaugė, kad atsirado 
bent vienas, kuris nudegs na
gus.

“Nors jį vadina drapiežnu 
dzuku ir jis žada neduoti giliuo- 
ti grinoriui, bet visgi aš iš kal
no ačiuoju p. J. Bancevičiui už 
jo drąsą”, pasakė K. Požėla.

“Aš nebijau “drapiežnu” žmo
nių, man dar geriau tokie žmo
nės patinka — jeigu reikės peš
tis, nu, tai pasipešim... žinoma, 
jeigu jam bus laiko peštis”.

“Aš girtis nenoriu, tuštiems 
žodžiams aš pats netikiu. — Aš 
viską įrodysiu darbu, laike susi
tikimo”.

Taip kalba p. K. Požėla.
Reiškia, kad galės būti smar

kus susigrumimas. Kas pažįs
ta jau J. Bancevičių, tie jau net 
laižybosna eina (bet’s): deda pi
nigus, kad Bancevičius pagul
dys grinorių.

T
’ Manadžeriai j ieško dar kitą 
gerą ristiką, kad davus ant kiek 
galima geriausią programą.

Kaip greitai bus paimta sve
tainė ir sukviestos spėkos, taip 
greitai bus paskelbta spaudoje.

— N.

Laiškai atėję musę 
adresu

Akulionis, Antanas 
Beliauskas, Juozas 
Birjoris, Wm. 
Burela, Jonas 
Burzas, Jacob 
Dapšis, Leonas, 
Dvylis, Mrs. Tony 
Gervei, John (2) 
Gudaitis, Juozas 
Glambowsky, John 
Gukauskis, uJrgis, (2) 
Jakštiene, Barbora 
Jasuneitt, Sam 
Jonaitis, Stasys 
Jurgaitis, Stasys 
Kaitis, Peter M. 
Juceta, Jos.
Kawall, J. G. (2) 
Kelia, Frank, A. 
Kondrelavičius, J. 
Liauska, Petaras 
Lipčius, Stanislovas (3) 
Misiūnas, Frank 
Steve, Mutual 
Muntrimienė, Ona 
Pupin, A. H. 
Ramanauckas, Martin 
Stankus, Anton J. (2) 
Vaišnoras, Jos 
Veissnoer, John 
Wiskontas, Peter 
Šleževičius, J. F. 
Vitkauskas, Juoz. 
Vi tk aite, J.
Wiskontas, Peter 
Witie, Tony 
Miss E. S. 
Apdrausti laiškai 
Beliauskas, Jos. 
Navickas, Kazys 
Mažeika, Stephen

PRELEKCIJA DR. AL. 
DOVIDONIO

Šį vakarą Liet. Jaut.
Bažn. Svet., 

35 ir Union gaviy
Visus suaugusius vyrus ir 
moteris kviečia atsilankyti 

“Gyvenimas”.

KOJĮĮ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.
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Trečiadienis, Spalio 31, 1923

Pranešimai IW skelbimai
I STOGDENGTYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 

■ ' : ____________________

. trokų patarnavimas Chicagoj ir apie-

1 tižiausia ir geriausia stogų dengimo
■ įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
Į darbininkai samdomi. J. J. Dunne 

KASDIEN tamsta Kali priairaįytl OlU.1’ °*'<,en AV8'’

PCflM ka. kur. kain ir ir garantuojamas už $4. Automobilių9 ™ , 9 į trokų patarnavimas Chicagoj ir apie-kada rengia, veikia linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- v • flimiiaifi 11* <yAY*lona« n oIa/viiar kviečia.

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS kriaučius 
prie kostumeriško darbo ir tai
symo senų drabužių.

Atsišaukite tuoj.
S. ALEKNO 

2537 W. 63rd St.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 5 kamb. flatas ir guest 

hall (South Side) su visais nvoder- 
niškais įtaisymais; labai gražioje, ra- 

Į mioje ir švariais žmonėmis apgyven- 
pamokos vaikams toje vietoję kur yra geriausia trans- 

„ J : vienas blokas 
‘ , 816 nuo R. L traukinio stoties ir vienas

Mokytojauja J. Briedis. , blokas nuo kart; linijos. Traukiniai 
eina kas 5 minutės, ir į miestą nuva
žiuoti ima tik 20 minučių. Lietuviai 
norinti turėti patogią ir gražią vietą 
gyvenimui. Kreipkitės: 903 W. 86 PI. 
Phone Vincennes 8062.

Lietuvių kalbos v______ - - .
ir suaugusiems būna utaminkais ir portacija Chicagoje: 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 
W. 31 St. T' . ' ‘ "
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

REIKIA patyrusio barberio, 
dienomis ar vakarais.
BRIGHTON PARK BARBER 

SHOP, 
42221/2 Archer Avė.

RAKANDAI

PARDAVIMUI 
geležies krautuvė geroj apie
linkėj apgyventoj 
biznis geras, stakas naujas atsi
randa po nr. 4501 So. Wood St.

malervos ir

kolonijoj,

PARDAVIMUI, gerame sto
vyje pool table

Mažai vartotas.
Atsišaukite

3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bekernė. Gerai išdirbta vieta 
ir galima biznį gerai visados da
ryti. Nupirksit pigiai. Kreip
kitės, 4337 So. Wood St.

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.

JIEŠKO KAMBARIŲ

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

REIKALINGAS kambarys dėl vie
nos merginos, bile kokioj apielinkėj, 
bet kad netoliaus kap 45 minutos nu- 

i važiuoti į miestą ir ne brangesnis 
ia kaip $25.00 į mėnesį, turi būt apšil- 

■ domas. Praneškite telefonu Deversey 
i 5121. Klauskite Kath, nuo 6 iki 10 
vai. vakare.

DIDELIS BARGENAS
Gera proga jaunai porai, 5 kam

barių vėliausios mados rakandai, 
Pankus parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, liampa, karpetai ir dvigubų 
springsų fonografas su rekordais. 
Parduosiu už pirmą geriausį pashv 
lymą, visus sykiu arba atskirai, |ei 
norite sutaupyti pinigų. Nepraleis
kite šio didelio bargeno.

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA grosernė ge
roje vietoje gerai biznis daroma 
renda pigi turi būti parduota, 
tuojau arba mainysiu ant mažo 
namo, 4 kamb. pagyvenimui. 
5135 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI rakandai dėl 
4 kambarių. Greitai! Pigiai! 
Dalimis arba visus sykiu.

3003 Princeton Avė., 
2 augštas, frontas.

PARDAVIMUI saliunas Cice
ro je. Pardavimo priežastis—pa
bėgo vyras. Saliunas randasi la
jai geroje vietoje ir daromas 
geras biznis.

1342 So. Cicero Avė.

| IŠRENDAVOJU kambarį vie-
Bnghton Park. —“Ateities ^ie<lo . nam ar|ja įvjem part-

vaikų draugijėlės tėvų susirinkimas . F
įvyks trešiadienį, spalių 31 d., 7:30: neriams be valgio, matyti gali- 
va> vak., McKinley Park svetainėje. ma kas diena pusę penkių, J. V.

svarbių reikalų.
— Sekretorius.

Susirinkite visi laiku, nes turime 
daug 1462 S. Peoria 2nd fl. front.

KAMBARYS ant rendos dėl 
nariai,; vaikinų arba jaunos poros, ap- 

iš kalno, veikalo Juozapo ir Zel- i «
malonėkite sugrąžinti Mark j sišaukite, 
Park svet., spalio 31 d., 8-tą Cicero, I1L

L. K. Keistučio Kliubo i
• «'ektra maudynės. At- 

malonėkite sugražinti Mark j sišaukite, 4709 W. 12th Place,

D. 
kurie 
jimui 
borą, 
White Park svet., 
vai. vak. Ten bus vienas iš komisi
jos, kuris priims pinigus ir tikietus. 
Vakaro komisija nori užbaigti galu
tiną atskaitą iki kliubo susirinkimo.

— Komitetas.

Susirinkimas Mariampolės gimna
zijos reikalu įvyks ketvirtadienį, lap
kričio 1 d., 8:15 vakare, Raymond 
Chapely (816 W. 31 St).

Visi užinteresuoti tuo reikalu vei
kėjai ir draugijų valdybos malonėki
te atsilankyti. Bus galutinai suorga
nizuotas darbas pradėjimui aukų rin-

KAMBARYS rendai dėl 2 vai
kinų, gerai užlaikomas ir pato
gi vieta gyventi. Kreipkitės 2 
lubos, frontas.

910 W. 32 PI.

IŠSIDUODA kambarys dide- 
kimo vajaus, kad palaikius vienintelę lis, Šviesus, gražioj, ramioj vie- 
pažangią gimnaziją Suvalkijoje.

— Komiteto raštininkas.

North Side. — Liet. Rytinės Žvaig- 
dės Paš. ir Pas. kliubas laikys mėne
sini susirinkimą ketvirtadienį, lap
kričio 1 d., 8 vai. cak.. Liuosybės 
svetainėj: (1822 Wabansia Avė.).

Kiekveinas narys privalo atsilan
kyti, nes turime daug svarbių reika
lų. — A. M. Kadsel, rašt.

toj, prie mažos šeimynos, su vi
sais patogumais. Telefonas: 
Yards 5889, 3418 Lowe Avė., 
antros lubos.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

TURIU PARDUOTI tuojau pui
kius rakandus velour ir odos setą, 3 
karpetus, 2 riešutinius miegamo kam
bario setus, riešutinį valgomo kam
bario setus, fonografą, indus ir t. t. 
Parduosiu dalimis.

Atsišaukite
1630 Humboldt Blvd.

PARDAVIMUI parlor setas 
už prieinamų kainą, 
veik

Setas 
naujas. Atsišaukite 

1300 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

bė

PARSIDUODA rakandai 4 rūmų 
gerame stovyje, viską parduosiu už 
$80, geri rūmai gyvenimui. Pigi 
renda, atsišaukite, tuojaus savininką 
galima matyti nuo 6 iki 10 vakarai.

A. MANKUS 
929 W. 33th St.

PARDAVIMUI labai pigiai 
rakandai (Fumitųre) 2 kaunte- 
riai, 2 šiokeisai ir 2 'lentynos, vi
si daiktai geri. Kas pirmas tas 
laimės. Kreipkitės, 2 lubos, 

518 W. 37th St.

D. L. K. Keistučio Dramos skyriaus 
nariai, kurie dalyvavote rugsėjo 16 d. 
perstatyme “Netikėtas Sugrįžimas” 
Mildos svetainėje, malonėkite susi
rinkti šiandien, spalių 31 d.. 8 vai. 
vak., į McKinley svetainę, prie Ar
cher ir Westem Avė.

— Dramos Komisija.

AUTOMOBILIAI

šiandien įvyksta Dr. Al. 
paskaita Lietuvių Tautos 
svetainėje (35 ir Union 

Visiems vyrams ir mote-

Paskaita.
Davidonio
Parapijos 
gatvių). ' .
rims gera ir naudinga lekcija. Visus 
kviečia “Gyvenimas”.

S. L. A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 2 d.. Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI., 7:30 
vai. vakaro. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti taipgi ir norinčių prisira
šyti. — Valdyba.

Jaunosios Birutės susirinkimas ir 
repeticijos įwks seredoie 31 dieną 
spalio, 7 vai. vakare. Mark White 
Square didžiulėje svetainėje, prie 
So Halsted ir 29 gatvių. Bukite visi 
laiku, nes turime daug svarbiu rei
kalų. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Ado

mo šarko, kuris išvažiavo į Ore- 
gon City, jau 6 mėnesiai laiko. 
Jis pats ar kas apie jį žinote, 
meldžiu pranešti. Veronika šar
ko, 1435 W. 47 st. Chicago, III.

J IEŠKAU savo tėvo Vincento De- 
raičio, bus jau 3 metai kaip iš Gary, 
Ind. dingo. Mielas tėve, atsišauk, 
nes turiu svarbu reikalą. Jei kas ži
note praneškite.

JOSEPHINE DERAIČIUKĖ
(Po vyru Atkins)

3210 So. Halsted St. Chicago, III. 
No. 44.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS.

Ar Tamstai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mos tą 
visą Tamstos darbą galime atlilcti uŽ gana prieinamą kainą — pirma negu 

, at-duosi kitam virš pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
bridgeport PAINTING

HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKALINGA mergina arba mote
ris namų prižiūrėjimui ir 5 metų mer
gaitės pridabojimui. Duosiu kamba
rį ir valgį irgi primokėsiu.

Atsišaukite
29d 1 W. 39 St., 2 lubos 

arba Pershingt Road 
CHARLES BARTKUS ..

PASTABA!
GALUTINIS IŠPARDAVIMAS 
UŽDARYTŲ KARŲ! KAINOS 
YRA NUO $75 IKI $150. PI
NIGAIS ARBA IŠMOKĖJI
MAIS.

MERGINŲ IR MOTERŲ

Prie pakavimo ir Punch
Press
Darbas nuo štukų
Kuomet turės patyrimo.
Valandos nuo 7 ryto iki 5 

po pietų. Subatoje iki pietų.

WASHBURN CO
6126 S. La SaUe St

REIKIA veiterkos į lietuvių 
restauranų. Geistina, kad mo
kėtų savo darbą

NEW CITY RESTAURANT 
4630 So. Ashland Avė.

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui, $15 į savaitę.

Atsišaukite
8016 Kenwood Avė.,
Phone Saginaw 2155

ka
REIKIA operatorkų prie spė- 

siuvamų mašinų.
ATLAS SPECIALTY 

MFG. CO.
2100 S. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
______ VYRŲ______

REIKALINGAS duonkepis
1-mos rankos.

Atsišaukite
1208 E. 93 St.

Chicago, III.'V

1923
1923
1921
1921
1921

WiHs St. Clair......
Stutz Sport ......... .
Stutz Touring ...... .
McFarland Touring 
Stanley Steamer ...
Hudson 7 Pass. Touring .... 1921 
Chandler ..........................
Packard Twin Six ...........
Templar Touring...............
Templar Roadster ...........
Ford Sedan ......................
Dodge Sedan ...................
Buick Sedan ........ . ..........
Hudson Coach ...................
Paige Touring No. 666 .... 
Lexington Sedan...............

Neto Bros

PARSIDUODA grosernė ir 
jučemė, geras biznis. Turiu 
parduoti greit ir todėl parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į savo 
gimtinę.

3300 Wailace St.

PARDAVIMUI BILIARDINĖ 
3508 So. Halsted St.

Yra 9 stalai, gerai įrengta, nėra kom- 
peticijos, puikioje vietoje, daug lan
kytojų geras lysas, tikra vieta pini
gų uždirbimui, kaina $5,500.

Klauskite Mr. Burke.

PARDAVIMUI bučerne ir 
groserne, viena iš dviejų.

4507 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė, bu- 
černė ir 1 tono trokas. Turiu 
parduoti greit; lodei parduosiu 
pigiai.

1727 S. Union Avė.

PARDAVIMUI pekarnė, gra
žioj apielinkėj ir gerai biznis 
daromas. Vieta išdirbta per 
daug metų. Atsišaukite į Nau
jienas, 1739 S. Halsted Street, 
Box 358.

PARDAVIMŪt grosernė ir 
bučernė. Turi būt parduota iš 
priežasties ligos. Parduosiu 
viską, įskaitant įrengimus. At
sišaukite vakarais.

4721 So. Honore St.

NAŠLĖ parduoda 
krautuvę, įskaitant 
įrengimus. 
Atsišaukite vakarais.
47 St. netoli Wood St.

Didelis

muzikos 
staką ir 
bargenas. 
1817 W.

r

PARDAVIMUI
8 nauji mūriniai namai tik baigia

mi budavoti, 2 pagyvenimu po 6 ir 6 
kambarius karštu vandeniu apšildomi, 
aržuolo užbaigimas, visas įtaisymas 
vėliausios mados ir darbas pirmos kle
sos. Vieta lietuviam gerai žinoma tar
pe 65 ir 66 Rockvvell ir Talman Avė., 
netoli didelio parko arti lietuviškos 
ir Public Mokyklų, kurie mylite tuoj 
vietoj atvažiuokit pamatyti musų 
mų ir darbo. Mes mainysime ant 
nesnių namų ar lotų.

na-
se-

Medinis namas beveik naujas, 2 
gyvenimų, pirmas 3 kambarių, antras 
5 kambarių, lotas sale tuščias. Par
duosim pigiai.

6632 Rockvvell St.

pa-

Amerikos Liefuviy Mokyki
3106 So. Halsted St.

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

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

4 pagyvenimų medinis namas po 4 
kambarius, elektra, maudynės ir visi 
parankumai, eonerete fundamentas. 
Parduosim- ar mainysim, netoli lietu
viškos bažnyčios, Brighton parke.

2 namai ant vieno loto, iš priekio 
štoras ir pagyvenimas 4 kambarių iš 
užpakalio 2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius ir lotas šalę tuščias, 
duosim pigiai, randasi Brighton 
ke.

Par- 
par-

4 kampiniai lotai po 40 pėdų i 
tumo, 125 ilgio, gatvės ištaisytos 
išmokėtos, vieta 65 ir 66 Rockwell 
Talman Avė.

Turime ir daugiau bargenų. 
JOKANTAS BROS., 

4138 Archer Avė.
Telephone Lafayette 7674

pla-
i ir 

ir

Leveskio Mokykla
' Prirengiamoji ir Prekyoos 

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

REIKALINGAS BIZNIS
2 flatų namas po 6 kambarius, 

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

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

Phone Boulevard 9641

1

PARSIDUODA 
mų muro namas, arba 
siu ant 2 flatų, namo. 
1 fl. 7 ruimai, 3 fl. 8 
5820 South Park Avė.
Gritienas, 3241 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard <5066.

4 pagyveni- 
mainy- 
Namas 
ruimai. 

Wm.

PARDAVIMUI
$500 įmokėti, kitus mėnesiniais iš

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

189 N. Clark St., 
kampas Lake St. 

Room 510

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto arba kokio biznio, 2 pagyveni
mų namelis Brighton Parke 4 ir 4 
kambariai, elektra, maudynės ir 
sas. Kaina $5,500.

Atsišaukite
3114 S. Halsted St. 

Klauskit L. JARUSZ

ga-

BARGENAS!!! Mūrinis namas su 
bučerne Brighton Parke, 3 flatai po 
4 kambarius ir vienas Storas su beiz- 
mentu ir augštu stogu. Savininkas 
gyvena

4229 So. California Avė.
2 lubos.

Tol. Lafayette 4854.

DIDELIS BARGENAS
2 augštų mūrinis namas su beise- 

mentu, štoras ir 2 flatai po 6 ir 5 
kambarius, gasas, maudynės, elektra, 
2 augštų medinis namas nuo užpaka
lio 2 flatai po 4 kambarius. Ren
dos $85.00 į mėnesį, parduosiu iš 
priežasties išvažavimo į Lietuvą 
$5,800.

Atsišaukite
ABRAMAVICE, 

2030 W. 21 Place, 
Ant pirmo floro iš frbnto.

už

1921
1920
1921
1922
1922
1922
1922
1921
1922
1921

NAMAI-ZEME
KAM KO REIKIA

Pirkti, parduoti, jnanyti: namus, 
lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

KAS NORI išmainyti farmą ant 
namo. Namas mūrinis, bizniavas še
šių flatų. Visi įtaisymai pirmos kle- 
sos. Kaina $30,000. Kitas mūrinis ne 
bizniavas namas, šešių flatų, kaina 
$29,000. Abudu namai yra pabudavoti 
iš geriausio materiolo. Farma turi 
būt nemažesnė kaip 120 akrų. Kreip
kitės greitai pas T. J. Kučinską, 666 
W. 18th St.

6310 BROADWAY, 
PHONE SHELDRAKE 6000

Klauskite 
MR. TRAUTMAN

PARSIDUODA automobilius 
gatavai prirengtas, lietuviška 
Hub Cab Co. geros išlygos įsto
ti j kompaniją,, norėdami dasiži- 
not klauskit H. P. Radville, 2929 
S. Halsted. Phone Victory 7070

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO grosernė ge

roj vietoj, pragyvenimui kambariai, 
renda pigi. Senai laikau tą Storą. 
Kas to biznio nemoka, pamokinsiu ir 
kas visų pinigų neturės, palauksiu. 
Atsišaukit ir kas pirks tas negailėsis 
dėlto kad gera vieta.

1413 E. 58 St.
Telefonas Fairfax 2619

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

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

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI naujas, medinis, 
kampinis bizniavas namas ir šalę lo
tas, su garadžium, gražioj vietoj. 
Parduosiu pigiai dėl svarbių priežas
čių. Nėra biznio per 6 blokus, daug 
apgyventa, namas randasi 3801 W. 
60th St. Kreipkitės prie savininko, 
4851 So. Lincoln St. Tel. Lafavette 
2809.

MORTGECIAI -PASKOLOS

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

U akro taip pigiai kaip...............$179
Y2 akro taip pigiai kaip ........... $395

35 minutos iš vidurmiesčio ant
C. B. & Q.

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

klos ir bažnyčios. 
$50 pinigais, kitus po $5 į mėnesį.
Del informacijų atsiųskite kuponą.

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

Atsišaukite į
“Naujienas”, No. 352

MOKYKLOS

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

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

akro lotų.
Vardas
Adresas

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 1S- 
auoaame diplomus užbaigusioms.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison St. 
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

Įsteigta Rugpiučio men., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

Jus galite rasti pas mus užbai
gusius kiekvienoje Chicagos kole
gijoje ir daug jau yra praktikuo
jančių gydytojų, dendistų, advoka- | 
tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Mes pagelbejome 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 A ve.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

LIETUVIŲ LAISVĖS PA ŠELFINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: 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.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J. 
Ivazauskas, 3339 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. 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 šeštadienj, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na- < 
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. LazaunkaR.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams} 
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.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

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

CICEROS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar
tiniais ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct..
Cicero, I1L___________ •

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Cravvford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, U 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne-

‘ dėldienį. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. 
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną 
Zwianzek Polek 
Ashland Avė.

RYTINĖS ŽVAIGŽDES PAS. IR 
PASIE. KIJUBO valdyba 1923 m.j 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičiua 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet... 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

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

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

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

IETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAD 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
8601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. SĮ. 
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.

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienj 

svet., 1315 North

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

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

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LTETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.; pirm. K. Lengvi
nas, 3556 So. Lowe Avė.; padėjėjas 
J. Kazlauskas, 920 W. 54th St.; 
nut. rašt. V. Pakeltįs. 3546 S. Union 
Avė.; turto rašt. M. Ceplinskas. 
3601 So. Union Avė.; kasierius S. 
Balsis, 3548 So. Morgan St.; kontr. 
rašt. T. Petrauskas; kasos globej’ai 
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.

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

RAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkaa 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mlpcilcn leontr. rafit. T. PitVua, 
kasierius I*. Rimkus, 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.


