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Stresemanno val
džia pavojuje

500 žmoniy išskersta 
Jugo Slavijoj -

LONDONAS, lapkr. 18. — 
Iš Sofijos pranešama, kad per 
10 dienų, Kočana, Radovica ir

138 žmonės krito riaušėse 
Ruhr distrikte

Francuzai grūmoja uždarine- 
jantiems kasyklas ir dirbtu
ves fabrikantams.

Francija nusiloisianti 

Skerdynės Jugo-Slavijoj 
Gubernatorius Walton pasi

traukė iš bylos senate
Stresemanno diktatūrinė 

valdžia pavojuje
Deomkratai reikalauja Strese

manno rezignacijos, o Eber- 
tas atsisako paleisti reichs
tagą. Gal šią savaitę Strese- 
mannas pasitrauks.

BERLINAS, lapkr. 18. — 
Kancleris Stresemannas atsa
kė į demokratų partijos reika
lavimą atsisakymu rezignuoti. 
Tečiaite tapo patirta, kad Stre
semannas šoko reichstagą pa
leisti, bet prezidentas Ebertas 
atsisakė tai padaryti. Neturė
damas įgaliojimo reichstagą 
pailsti, Stresemannas [reichs
tagą kontroliuoti * negali ir jis 
veikiausia dar šią savaitę tu
rės rezignuoti.

Politinės gi partijps daug 
ginčijasi apie tai, kurios val
džios projektas yra geriausias. 
Nacionajistai-monarchlistai ko
voja už nacionalistinį direkto
ratą — mažą kabinetą iš pa
rinktų žmonių, kurie valdytų 
šalį be jokio parlamento. Vi
duriniosios partijos stovi už 
mažą koalicinį kabinetą su 
gen. von Seeckt kaipo aprybo
tu diktatorium. /Socialistai gi 
reikalauja pilnos parlamentinės 
valdžios.

Nebespausdina markių.

Vokietijos vienatinė indust
rija, kuri dirbo s^ viršlaikiu, 
užvakar Uždarė savo duris. 
Reichsbanko presaj, kurie 
spausdino be jokio skaičiaus 
bevertes popierines markes, 
pagalios, apsistojo. Daugiau 
popierinių mairk^ių nebebus 
spausdinama.

Jų vietoj valdžia išleido ap- 
rybotą skaičių ren ten markių, 
kurios jau yra paleistos cirku
li aci j on. Išpradžių išleista 600,- 
000,000 rentenmarkių, o pa 
skiri bus išleista dar 600,000,- 
000. Iš tų 100,000,000 renten- 
markių bus paskleista okupuo
tame krašte šelpimui bedarbių 
per 7 dienas.

Darbų Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

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

• f * .

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

Šimtai lietuvių, skaitydami
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant

Maistas labai pabrango.
{vedant naujus pinigus mais

tas ir visokie reikmenys labai 
pakįlo. Jei už mėsos svarą ke
lias dienas atgal reikėjo mokė
ti 2 markes 80 pfeningų (auk
so pamatu), tai dabar tas sva
ras mėsos parsidavin'"ja po 7 
markes, ($2), valdžios nusta
tytu’ oficialiom kursu. Duonos 
kaina pakįlo iki 1 auks. mar
kės už 2 sv. kepaliuką. Tas 
kainų pakilimas pasidarė dė
lei silpno rentenmarkės pa
sirodymo užsienio biržose.

Valgo šunieną.
/ 

Niekurios Bdrlino mėsiiny- 
čios atvirai pardavinėja šunie
ną. Per kefletą savaičių vagys 
gaudydavo palaidus šunis ir 
pardavinėdavo mėsinyčio'ms, 
kurios iš tų šįVnų darydavo 
dešras, bet dabar šuniena jau 
pardavinėjama ir svarais. Tiek 
daug šunų vagių yra, kati nie
kas nedrįsta šunies iš akių pa
leisti.

Francija pradeda nusileisti 
prieš talkininkus

Sutinka nebepro testuoti prieš 
kronprinco sugrįžimą, kad 
tik nesunaikinus talkininkų 
sąjungos.

PARYŽIUS, lapkr. 18. —■ Iš 
ištikimų šaltinių patirta, kad 
Francija sutinka užmiršti savo 
projektuojamą aštrų protestą 
prieš kronprinco Friedrich Wi(L 
hehn sugrįžimą į Vokietiją ir 
taipjau paliks atnaujinimą tal
kininkų kontrolės komisijos 
veikimą Vokietijoje nuožiūrai 
gen. Nollet, kad tuo išvengus 
atviro sunaikinimo sąjungos 
su Anglija, kada ryto siteirmks 
ambasadorių taryba.

Premieras Poincare pasiten
kins tik įspėjimu Vokietijos val
džios, kad ji neleistų padaryti 
inonarchistinį perversmą vald
žios.

Poincare taipjau praktiškai 
priėmė Anglijos pasiūlytą notą 
kancleriui Stresemannui, ragi
nančią pastarąjį padaryti gail
inu talkininkų kontrolės komi
sijai atnaujinti veikimą ir leis
ti gen. Nollet tyrinėti ten, kur 
nėra pavojaufe riaušių.

Sprendžiama, kad Francija 
tais nusileidimais tikisi, atnau
jinti bendrą veikimą ir atsteigti 
talkininkų sąjungą.

Francuzai remia Poincare.
Premieras Poincare gali tikė

tis, kad jį parems šalis, jei pri
eitų prie persiskirimo su Angli
ja.

Ryto ambasadorių tarybos 
susirinkimo bus laikoma minis- 
terių kabineto susirinkimas, 
kad apsvarsčius tarybos nuo
sprendžius.

Priemonės, kurių Francija 
stversis, jei ji liks viena: ir tal
kininkai ją apleis, yra slepia
mos. Nemanoma tečiaus stve
rtis plataus karinio veikimo.

Istil apielinkėse, Jugo Slavijoj, 
siautė skerdynės, kuriose apie 
500 žmonių liko užmušti!.

Sakoma, kad skerdynes su

rengė neorganizuoti serbai, pri
geriami reguliavimų Jugo Sla- 
vijos kareivių. Visas distriktas 
yra apimtas panikos.

Tas distriktas, kuriame įvy
ko skerdynės yra arti Bulgari
jos sienos ir todėl spėjama, 
kad išskerstaisiais žmonėmis 
yra bulgarai.

Gubernatorius Walton 
apleido senatą

Iš senato jis nesitiki susilaukti 
teisingo nuosprendžio jo by
loje.

OKLAHOMA CITY, Okla, lap
kričio 18. — Jau nuo kelių die
nų Oklahoma valstijos senatas 
nagrinėja apkaltinimą prieš gu
bernatorių Walton, kurį išne
šė atstovų butas.

Gubernatorius veikliai daly
vavo toje byloje ir stengėsi pa
siteisinti nito daromų jam už
metimų. Bet senatas pasirodė 
tiek vienpusiškas ir nusistatęs 
prieš gubernatorių, kad guber
natorius pritruko kantrybės ir 
vakar netikėtai pasitraukė iš 
bylos nagrinėjimo ir kartu su 
savo advokatais senatą apleido. 
Jis išeidamas pališkė, kad jife 
negali pakęsti tokio panieki
nančio ir neteisingo bylos na
grinėjimo.

Tas gubernatoriaus žingsnis 
visą senatą taip mtetebino, kad 
senatoriai per ilgą laiką nega
lėjo nė žodžio pratarti ir neži
nojo ką daryti. Tik vėliau vie 
nais senatorius sugriebė ir įnešė 
tęsti bylos nagrinėjimą ir to
liau. Su tuo visi senatoriai no
riai sutiko.

Kadangi gubernatorius da
bar byloje nebedalyvauja ir sa
vų liudytojų nestatys, tai tiki- 
mąsi, kad dabar byla bus grei
tai užbaigta ir už kelių dienų 
bus išneštas nuosprendis. Nėra 
abejonės, kad senatas guberna
torių nukaitins, kadangi kaip 
atstovų butas, taip ir senatas 
daugumoje susideda iš ku klux 
klaniečių, su kuriais guberna
torius vedė labai aštrią kovą, 
paskelbdamas kuone visoje val
stijoje karo stovį, kad tuo su
stabdžius įsivyravusių ku 
kluxų terorą ir žmonių plaki
mą.

Belgija nė klek nenu
sileidžia

Laikysis su Francija uždėjime 
naujų pabaudų ant Vokieti
jos.

PARYŽIUS, lapkr. 18. — 
Briuselio žinia sako, kad Bel
gijos kabinetais susirinks pir

madieny po pict kad apsvars
čius ką) nutarė ambasadorių ta
ryba, kuri laikys susirinkimą 
Paryžiuje kiek pirmiau Tary
ba gi turės svarstyti apie už
dėjimą naujų bausmių ant Vo
kietijos už sugrįžimą j Vokie
tiją kronprinco ir už Vokieti
jos atsisakymą pasiduoti talki
ninkų militarinei kontrolei.

Jei ambasadorių taryba ne
sutiks su Francuos programų!, 
Belgija susidės su Francija ir 
vistiek uždės ant Vokietijos 
naujas pabaudas.

DUSS.ELDORF, lapkr. 18. — 
IVLiiissto riaušes ix- komunistines 
demonstracijos tęsėsi vakar 

Dusseldorfe, Oberbilke, Gelsen- 
kirchen, Essene ir Bochume. 
Tose riaušėse į 24 valandas kri
to 138 žmonės.

Francuzai apginklavo vokie
čių mėlinąją policiją ir įsakė 
jai ginti nuosavybes.

Palyginamai mažai žmonių 
žuvo riaušėse. Alkanf miestie
čiai nebuvo ginkluoti, o ir poli
cija stengėsi kuomažiausia 
kraujo pralieti. Keturi liko už
mušti Oberlike ir trys Essene. 
Be to kitose vietose užmušta 
daugiau negu dešimt žmonių.

Padėtis nuolatos blogėja ir 
markei netenkant jokios vertės 
skubiai einama prie chaoso.

Francuzų vyriausias koman- 
duotojas gen. Degoutte vakar 
išleido dekretą, kad kiekvienas 
fabrikantas, kuris bandys pa
leisti visus ar dalį savo darbi
ninkų, bus baudžiamas penkiais 
metais kalėjimo ir užsimokėti 
100,000 auks. markių ($25,- 
000). Gen. Degoutte savo pra- 
klamacijoj ypač pasmerkia Rū
go Stinnes, kuris pranešė vi
siems savo darbininkams Ruhr 
distrikte, kad nuo lapkr. 30 d. 
visos jo kasyklos ir dirbtuvės 
užsidarys ir darbininkai bus pa
leisti iš darbo.

Dekreto įžangoj sakoma, kad 
atsižvelgiant į tą faktą, jog 
“niekurie fabrikantai” grūmo
dami uždaryti dirbtuves lapkr. 
3u d. stato gyventojus pavojun 
didelio skurdo ir vargo, okupa
cinė valdžia esanti priversta 
pasiimti ant savęs gavrantavi- 
mą tvarkos ir aprūpinimą pra
gyvenimu Ruhr gyventojus.

Rupprechtas dar taikosi 
prie Bavarijos sosto

MUNOHENIAS, lapkričio 18. 
—Buvęs Bavarijos kronprincas 
Ruprechtas laikosi nuošaliai 
nuo politinės agitacijos, kuri 
dabar yra labai smarki Miun
chene. Bet tai dar nereiškia, 
kad jam niekas nerupi. Jis se
ka padėtį ir laukia progos, kad 
atgavite Bavarijos sostą, kurį 
jo bočiai valdė per tūkstantį 
metų. Tečiaus jis skaito, kad 
dabartįni<s laikas dar nėra pato
gus veikti.

Nesenai pas jį, dvare, apsi
lankė keletas Bavarijos didžpo
nių, kurioms jis pasakęs:

“Kada Bavarijos žmonės no
rės, kad aš likčiau karalium, 
aš busiu prisirengęs, bet ta va
landa dar neišmušė.”

CECHO SLOVAKIJA DIDINA 
ORO SPĖKAS.

PRAGA, lapkr. 18. — Cecho 
Slovakijos biudžetas teikia 
163,000,000 kronų (apie $4,- 
655,000) aviacijai, arba 26,- 
000,000 kronų daugiau, negu 
šiemet aviacijai išplista.

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
VOKIETIJOJE

BERLINAS, lapkr. 18. — 
Septyni žmonės liko užmušti 
ir 20 žmonių sužeista trauki
niams susidufrus ties Stuttgart.

, i.,. .......... ...

BETONAS, lapkr. 18. — 
Buvęs Vokietijos kancleris Jito- 
zas Wirth liko užgautas apop
leksijos ir vakar gavo paskuti
nį patepimą, bet vis dar tebė
ra gyvas.

Anglija priešinasi tolimes
niems užgriebimams

Italija irgi priešinasi, nors ne
nori nutraukt ryšių su Fran
cija.
LONDONAS, lapkr. 18. — 

Anglijos valdžia nesutiks su
pabaudų prieš Vokietiją ir įsa

kė Anglijos ambasadoriui Pa
ryžiuje pranešti apie tai amba
sadorių taryl>ai.

Kadangi premieras Poincare 
tvirtina, kad Francija nenusi
leis ir uždės tas pabaudas vie
na, jei Anglija atsisakys prie 
jos prisidėti, tai išrodo, kad 
abi šalis priėjo prie galutino 
nesusitaikymo, kas reiškia tal
kininkų sąjungos paįrimą.
Italija priešina^ užriebimams.

RYMAS, lapkr. 18. — “Ita
lijos valdžia negali užgirti to
limesnio okupavimo Vokietijos 
žemių”, pareiškė senate pre
mieras Mussolini.

“Reikia drąsos pasakyti, kad 
Vokietijos tautos negalima su
naikinti. Tai yra tauta, kuri 
pažino civilizaciją ir kuri ry
to gali likti neatidalinama da
lis Europos civilizacijos.”

Tečiaus Mussolini davė su
pa rsti, kad Italija nemano da
ryti tokio griežto žingsnio, 
kaip pasitraukimas nito Fran- 
ci'jbs, nes tai sunaikintų Ver- 
salės sutartį ir galėtų įtraukti 
Europą į karą, paliekant Ita
liją izoliuotą.

Ludendorfas paliuosuo- 
jamas

MIUNCHENAS, lapkričio 18. 
—'Bavarijos valdžia neužves jo
kios bylos prieš gen. Ludendor- 
ffą už jo vadovavimą Hitlerio 
fašistų sukilimu. Vokietijos ofi- 
cieirių sąjunga Bavarijoje nu
sprendė, kad gen. ILiudendorffo 
užsilaikymą® buvęs labai pavy
zdingas ir kad jį tik prigavo fa
šistų vadovas Hitleris, kurį Lu- 
dendorffas nesyk į įspėjęs neda
ryti nedraugingų aktų prieš val
stijos ar centralinę valdžias.

Katalikų komitetas Miunche
ne užsigynė, kad kunigai ir 
kardinolas Faulha'ber visai ne
dalyvavę bavarų sukilime.

Liepia areštuoti Hugo Stinnes.

BERLINAS, lapkr. 18. — 
Berilne vakar gauta konfiden
cialių žinių, kad Francijos oku
pacijos kareivių kOmanduoto- 
jas gen. Degoutte įsakė areš
tuoti Hugo Stinnes, jei Ruhr 
ir Pareinio fabrikantai nepasi
rašys tuojaus po Francijos są
lygomis.

7 vaikai j du gimdimus.

NEW HAVEN, CONN., lapk. 
18.— Mrs. Michael Salso, kuri 
1921 m. pagimdė ant karto ke- 
turius vaikus, apie kuriuos sa
vo laiku buvo daug rašyta, da
bar pagimdė tris vaikus. Da
bar ji yra motina 15 vaikų.

15 žmonių areštuota 
Hanunonde.

CHICAGO. — Prohibicdjos 
agentams! puolus saliunite West 
Hammonde, 15 žmonių liko 
areštuota ir daiug munšaino 
konfiskuota.

Divorsas po 66 m. ženatvės.

HILLSBORO, III., lapkr. 18. 
— Mrs. Huną Fendler, kuri iš
gyveno su savo vyru 66 metus, 
dabar pareikalavo perskirų.

24 žmonės užmušti mūšy 
su separatistais

Ginkluoti valstiečiai užpuolė Pa
reinio separatistus.

DUSSELDORF, lapkr. 18. — 
Himberge, Neuwled distrikte, 
vakar ištiko mušis tui'ji sopa^-a- 
tistų ir valstiečių. Valstiečiai 
buvo apsiginklavę revolveriais 
ir rankinėmis granatomis. Mū
šy 15 žmonių liko užmušta ir 
daug sužeista; užmuštas ir vie
nas valstietis.

Mušis Honnefe atsinaujino ir 
dar 8 žmonės liko užmušti ir 
30 sužeista. Vaikų sanatoriu- 
mas liko paverstas į ligoninę 
sužeistiesiems.

Prašant pačių talkininkų ko
misijai, į Honnefą liko pasiųs
tas būrys okupacijos kareivių 
atsteigti ten tvarką. Apie tūks
tantis separatistų pabėgo ir 
juos išvijo kariuomenė. Fran
cuzų dragūnai apsupę mišką 
kur pasislėpė anti-separatistai.

Per tris dienas Cologne siau
tė sistematiniai plėšimai, kurie 
dabar persimeta ant privatinių 
namų.

Japonijos policija atkasė 
15 darbininky lavony

Tuos darbininkų vadovus nese
nai pati polirija nužudė.

TOKIO, lapkričio 18. — Va
kar policistai, pasirėdę kaipo 
kuli (paprasti darbininkai), at
kasė lavonus penkiolikos darbi
ninkų vadovų, kuriuos pati po
licija užmušė Tokio priemies
čiuose laike poi žemės drebėjimo 
siaubusio teroro. Visa lavonų 
atkasimo vieta buvo policijos 
stropiai dabojama ir niekas 
nebuvo nė artyn prie tos vie
tos prileidžiamas.

Pasimirė buvęs immigracijos 
komisionierius.

JACKSON, Cal., lapkr. 18. — 
Vakar savo namuose Califomi- 
joj pasimirė buvęs federalinis 
immigracijos komisionierius 
Anthony Caminetti.

Jis gimė Californijoj, sūnūs 
Sicilijos jurininko, veik visą 
savo gyvenimą dalyvavo politi
koje ir vieną kartą buvo pate
kęs ir kongresam

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtu žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
gerinus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jusu giminėms tikrą malo
numų ateidamą j laikų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Vilniaus krašto lietuviy te
legrama Liet. Delegacijai

Jauty Sąjungoje
Lietuvos Delegacijai esant 

ketvirtame visuotiname Tautų 
Sąjungos susirinkime Ženevoje, 
'Vril niaius 1 ietn'v iai
te jai šitokią telegramą: “Musų 
krašto visuomenė savo įgalioti
nių lupomis reikia Lietuvos De
legacijai Ženevoje d ide liausies 
padėkos ir džiaugsmo dėl pasi
sekimo Vilniaus klausimą išju
dinti iš vietos, kuo nnAns duota 
stiprios vflties, jog greit ateis 
laikas, kad mes vėl tapsime 
laisvi.” (Elta)

Rusijos-Lenkijos derybos.
Lenkija neprisižada nesimaišy- 

ti į centralinės Europos rei
kalus.

MASKVA, lapkr. 18. — Už
sienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad Rusijos pastangos 
išgauti iš Lenkijos formalinį 
prižadą nesimaišyti į centrali- 
nės Europos reikalus nuėjo 
niekais. Taipjau nepavyko iš
gauti Lenkijos prižadą nesi- 
maišyti Į Riteijos siuntinius 
Vokietijon.

Mažoji Entente su 
talkininkais

BELGRADAS, lapkričio 18.
•Mažoji entente užėmė bendrą 

nusistatymą, prisižadėdama 
paremti visas priemones, ko
kių talkininkai stversis apsau
gojimui taikos ir Vokietijos 
privertimui gerbti Vensalės su
tartį. čecho Slovakija, Jugo 
Slavija ir Rumutnija skaito, kad 
kronprinco sugrįžimas Vokieti
jon ir Vokietijos atsisakymas 
atsteigti talkininkų kontrolę 
gimdo rustų pavojų taikai.

Šiandie — veikiausia giedra; 
nedidelė permaina temperatū
roje.

Saulė teka 6:44 v., leidžiasi 
4:27 v. Mėnuo leidžiasi 2:30 v. 
nak.
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Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

Teatro atidarymas.

Po ilgos pertraukos pagalios 
spalių 25 d. vėl miesto teatrą 
paregėjome. Atremontuotas te
atras dikčiai į augštį paūgėjo 
ir vienas viškas laimėjo. Nors 
dar neviskas sutvarkyta (grin
dys, uždangalas, perskaidri ar
tistams šviesa ir kiti mažmo
žiai), bet dabai* teatro bustas 
iš vidaus atrodo daug jaukes
nis, negu pirma.

Po trumpos koncertinės da
lies, dalyvaujant P. Olekai, M. 
Vencevičaitei, M. Rakauskaitei, 
ėjo “Pajacų” giedojimas. Tie, 
kurie tą operą buvo matę pir
miau, vienbalsiai pripažįsta, 

kad artistų padaryta žymus 
progresas. Abudu operos veiks
mu praėjo didžiausiu publikos 
įtempimu. Orkestras, J. Taliai 
Kelpšos diriguojamas, irgi ge
rai atliko savo darbą. Publikos 
buvo neperdaugiausia. Tiesa, 
pirmam kartui publika buvo 
kviestinė, bet nevisi pašaukti 
panorėjo į tą Lietuvos balių pri
būti. (L. Ž.)

naujų iicbfsių. Gi prie Kalva
rijos plento ir apie mokytojų 
seminariją naujos trobos kilto 
kyla. Neužilgo žadmu išparce
liuoti Kvieliškio dvaras, kurio 
užteksią 400 žmonių. Jis yra 
neteki pa.ies miesto. Kiekvie
nas asmuo turįs teisę gauti 
žemės, gausiąs po puse hekta 
rp Kai įmurti asme ti Irobij 
tM«taty's n estas ž;m a: pa
didės. Minėtas Kvietkiškio dva- 
*ą su mie.Mi jungia 
murai—kareivinės.

žemes parcelės.

Žemės Reformos Valdyba 
Kauno Miesto ir Apskrities val
dybomis užimtos yra, einant 
žemės Reformos Įstatymu, 
Kauno apielink,ės žemių išpar- 
celiavimu Kauno gyventojams, 
prieinamomis sąlygomis.

žadama skirti apie po 
hektaro vienai parcelei.

SU

pusę

Iš Mariampolės
Miestas auga.

Mariampolė. (L-va). — Vos 
tik spėjo pravesti gelžkelį pro 
Mariampolę kaip staiga miesto 
išvaizda pasidarė kitokia. Nors 
judėjimas čia visados nemažas, 
bet dabar dažnai atvyksta įvai
rių svečių ir tolimesnių vietų. 
Su gelžkelio pravedimu, auga 
ir pats miestas. Prie gelžke- 
lio statoma dideli muro namai 
—tai stotis. Be to keletas ki
tokių trobų. Abiejose gelžke- 
lio ir plento pusėse, vedančiose 
į stotį, namai, kaip grybai 
dygsta po lietaus. Visi statomi 
namai (nors mediniai) dviem 
aukštais, gražaus stiliaus. Ne
užilgo visas tolis % dalis vers
to, skiriąs miestą nuo stoties, 
bus žmonių apgyventa. Aplink 
stotį matosi dirbant apie 40— 
60 darbininkų. Javai, kurie 
pirma buvo “brikais” vežami į 
Vilkaišklo stotį, dabar stačiai 
kraunami j vagonus. Teko ma
tyti atvažiavus kartu net 17 
vežimų. Karetkos keleivi ute pa
ima nuo stoties ir atveža į 
miestą. Visas blogumas tame, 
kad plentas, o ypač rudens 
metu, labai šlapias. Tiesą sa
kant ir tą patį labai ardo pirk
lių “brikai”, bevažiuodami į 
stotį. Laikui bėgant, reikia 
rūpintis tas ketvirtadalis kilo
metro pravesti bent grindiniu.

Miestas plečiasi net tik prie 
stoties. I’ž miesto sodo, netoli 
Šešupės, pastatyta keturios 
gražios trobos. Degučiuose ir
gi ma*'?.‘i j'u virš aštuonetas

įsakymu 
šaligat-

'Miesto 
tieisami 
viai. Bet 
neleistinų

gatvėje, puikiausioje 
mieste, 
las” 
želis. 
tinę tvorele. Bet aplink iš 
frontinės pusės apvesta spyg

liuota viela. Praeiti pro tokių 
tvorelę sunkoka. Prietamsy 
praeiviai kliūva už spygliuotos 
tvoros ir persiplėšia drabužius,

Valdybos 
cementiniai 
prie jų pastebima 
dalykėlių. Vytauto 

visame
ties pačiu “Kino—Pa- 

prie namų įrengtas dar- 
Aptvertas gražia štakie- 

Bet

Susisiekimas.

Iš 
stotį

arkliais 
Pernai 

važinėti 
važiuo-

Mariampolės į Vilkaviškio 
Vokiečių okupacijos me

tu pravesta siaurasis 
traukiamas gelžkelis. 
metais buvo mėginta 
motoru, bet šiemt vėl
jama arkliais. Nors gelžkeliu 
tiesesnis susisiekimas su Kau
nu, bet ir gelžkeliu žmonių va
žiuoja apščiai. Jie dažniausia 
važiuoja į Naumiestį, Kybartus 
ar Vilkaviškį. Kartais tenka 
važiuoti net virš 20 žmonių. Iš 
Mariampolės į Vilkaviškio sto
tį kainuoja 3 litai, gi į miestų 
—2i/2- Išeina kasdien 8^ vai. 
ryto. Pirma sustodavo ties 
“Dirvoj’ knygynu, dabar, iš
ardžius mieste begiate, sustoja 
Duonelaičio gatvėje, netoli 
tilto. Skubiam susisiekimui su ’ 
Kaunu veikia du automobiliai,! 
kurie į dieną vyksta pora kar
tų.

Moksleivių veikimas.
Moksleiviai sugrįžę, iš vasa

ros atostogų, vėl ėmėsi darbo. 
Daromi suteirinkimai, sportuo
jama, rengiami vakarėliai. Or- 
gairizacijos veikia at-kų aušri
ninkų ir bešalių. Sekcijų tu
rima įvairaiusių. 
moksleivių
organizacijoje ir 
skautų. Skautų 
draugovės.

Vėl iškabos

Be to daug 
dalyvauja šaulių 

jaunesnieji— 
veikia trys

užteptos.
m. 6 d. visa- 
užteptos žydų

Viso

Naktį į spalių 
me mieste biTvo 
kalba rašytos iškabos, 
užtepta virš 100. Iš neužteptų
užsiliko 3. Eina stropus tar
dymas.
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PRALEISKITE KALĖDAS LIETUVOJE
VAŽIUOKITE ANT SUVIENYTŲ VAISTUŲ 

VALDŽIOS LAIVŲ

ui
Jeigu manote aplankyt Lietuvą šiais metais, jeigu norite praleist Ka
lėdas su mylimaisiais senoje tėvynėje, darykite planus dabar. Suvie
nytų Valstijų Valdžios laivai duoda specialias akomadacijas tiems, ku
rie važiuos. Bus speciališki išplaukimai.

S’. S. LEVIATHAN ......................  išplauks Gruodžio 1 d.
S. S. PRESIDENT ARTHUR ....................  Gruodžio 5 d.
S. S. GEORGE WASHINGTON...............Gruodžio 12 d.

Sujungimas su Lietuva nuo Anglijos arba Bremen’o. Valdyba Suvie
nytų Valstiją Unijų prižiūrės, kad kelionė jūsų butų saugi j vietą. 
Kad šis linksmas sapnas busų realizuotas jums — eikite dabar pas 
arčiausią agentą ir padarykite rezervaciją — dabar.

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

Lokaliai Agentai visuose miestuose.
Valdantieji Operatoriai dėl

UNITED STATES SHIPPING BOARD

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

dienas 
dienas, 

susisie-

■CUNARD:
* AR MANOTE ATSIIMTI GI- j}

MINĖS Į AMERIKĄ a
2629 Lietuviai atvažiups į čia šį g 

metą g
Leisk musų raStiąei Kaune pagelbė- W 

ti Jūsų giminėms išgauti paaportus ■ 
ir vizas ir tinkamai juoe prirengti i 
kelionę. g

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

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

Cunard Line
140 N. Dearborn
Street 
Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose mięstuose. Nariai pri
imami uuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

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

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

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

i.'

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

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

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

.........-..................................— ■■■■ 1 1 ...................... ....

Ofiso Telefonas TU? M A A O Buto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

T

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

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

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

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

T

DliVIERNAST|S
(Ingaliojimai)

.Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS 
Tcjsių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, Iii

K

n. .......................... ,,
Mrs. a michnievicz-vioikien;

AKUŠERKA
8101 So. Halsted St., kampas 81 ga> 

Ofisas su Dr. J. F. Vau Painu
Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gal praktakavu 
pi Pennsylvani

Pirmadienis, Lapkr. 19,1923

P 
pi Pc 
jos liponbučiuo 
se. Sąžiniškai pa. 
tarnauja, vi 
kiose ligos* prie! 
gimdymą, laiku 
gimdymo Ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterim* ii 
merginoms; krei] 
kitis. e rasit* 
pagalbą.

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

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

ANT NAUDOS.

S. L TAUKINAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes, t

—I ■ ■■■■ ..................H— __ į

Prospect 2992 
Speciali* atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chroamatikų.
žinomi muzi
kantai vartoja 

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 St., 
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3823 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
liy * xv-a*

Overkaulai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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. 
Veda visokias bylas visuose toli
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

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

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba ©verkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jų* 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir o verkautai C1 R C A 
ir augščiau * ■ Vawv
Vaikų siutai ir overkautai ffO Efl 
ir augščiau ąlOivV

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 vakare.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę 

Savo artimiausiems žmo- 
. nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washinąton St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895
......................- ■ ■ ■ ■

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egząmiuupja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 S'outh Dearbom Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

b. W. BANES, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

4 1811 Recter Building
79 Weat Munroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
------

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 822.3 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

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 dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gąunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III,
1 1 I . II I H Į

DIDELIS BALIUS!
Rengia -i

Chicagos Liotuviy Motery Kliubas
LIETUVOS NAŠLAIČIŲ NAUDAI

AUBURN MASONIC TEMPLE
7832 So. Union Avė.

Šaradoj, Lapkričio 21 d., 1923

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viLidos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3228 W. 38th St., Chicago, UI. i

. .ii r

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVE DENTISTĖ
Vai. 9—12 dienų, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

< Pradžia 7:30 vai. vak.

Visi Lietuviai ir Lietuvaitės širdingai yra 
kviečiami kuoskaitlingiausia dalyvauti.

Komitetas.
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Iš Lietuvos Atstovybės

Telefonai i

Telephone Yards 0994

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 ikd 
12 dieną.

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

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

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

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tol. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i J.
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare į \

4608 S. Ashland Avi&H 
netoli 46th St., Chicago, BĮ.

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

z

KORESPONDENCIJOsĮl
» .... — .. Į Pittsburgh, Pa. — Kas norsĮ truputį susipažinęs su karo 

Iš New Yorko Padangesdalykais’bc abejo\ pasu“l,fs: . |JO£ daugiausiai drąsiai nori
I pasirodyti tie koreiviai, kurie 

Amalgamated Unijos Vir- Į stovi toli nuo fronto ir negirdi 
šininkų Rinkimai. Įkanuolių šūvių. Jie, rodos, ste- 

_ I buklus padarytų, jeigu butų
I pirmose linijose.

New \ork, N. Y. — šiomis Į Panašiai ir sy musų “už- 
dienomis įvyko Amalgamated frontės” bolševikais, kurių 
Clothing VVorkers’ of America | vandentuvė gana gyva; noro 
Unijos New Yorko organizaci-| dirbti perpilna ir pasitikėjimo 
ja viršininkų rinkimai. Ir šiuo-1 net perdaug. Kaip gražius plo- 
se rinkimuose pasireiškė du|ĮHls jje sugalvoja nugalėti bai- 
“sparnai” — “kairysis ir ‘de-|sįus gyvenimo priešus ir su- 
šinysis”. Svarbiausios vietos, — Į grąžinti žmonijai pranykusj 
Bendrosios Tarybos Sekr.-iždi-Į rojų į Bet... bet tas

nieko gera neveikia, tik bloga. 
Pasakyti ir padalyti stovi daž
nai toli vienas nuo kito. Kas 
daug pažada — mažai pildo, 
sako išmintinga patarlė.

viskas 
ninko, Trade manadžeriaus h’Įdaroma tik užfrontėj. Musų 

________ _____ sėdi ir 
dešiniesiems”. Sekretorium-iž-lsva^ja. Sakau ramjai( nes be- 

dininku išrinkta Miller, trade Į piršto galu neprisideda, 
manadžerium HoHender, kitas kad pagerinti nors kiek gyvo 
Zutkof. šiek tiek ‘laimėjo ii’Įpjimą, IViešingaL su? dižiau'- 
taip vadinami “kairieji . BetĮsju įnirtimu jie griauja, kas 
tarp jų nėra nei vieno kiek žy-Į |<įty sunkiu prakaitu pastatyta, 
mesnio. Vieną iš svarbesnių vie-Į pjttsburghe jie laužiasi gvoltu 
tų, būtent trade manadžeriaus Į į draugijas, kad paimti jas į 
padėjėjo gavo kairysis Winner.Įsavo kontrolę, ir išnaudojus— 
Iš dvylikos biznio agentų tapo, | sugriauti. Kartus patyrimas 
rodos, išrinkta keturi kairieji. Į mums parodo, jog jie geresnės 
Bet didžiuma jų irgi ne komu-Į minties neturi. Kaip galime 
nistai, tik komunistų buvo re-1 pavadinti 
miami dėl

kitos teko taip vadinamiems j bolševiką i ramia i sau 
ii

tokius Asmenis? 
didesnio triukšmo. I Mano nuomon, jie yra visuo- 
rinkimuose abudu mens§ dezertirai, kurie pasi- 

_r____ pasižymėjo nelabai ^pakaly griauja drau-
tinkamomis agitacijomis. Kaip|^jln| žmonių gyvenimą.
vieni, taip ir kiti išleido tam I Je*Mu jie prabėgusiais me
tikius lapelius su tų kandidatų paįs> įvairių stimišimų, šį tą 
vardais, kuriuos katras “spar-| kurnėjo, tai dabar ateina va- 
nas” rėme. j landą, kuomet susipratusi ir

I rimtai mąstanti Pittsburgho 
Tas darė nelabai kokį įspu-Į lietuvių visuomenė turi atai

di ir kai kurie kandidatai tam Įstoti ir užimti svarbesnes vie- 
tikrose apygardose tuo tapo dis-|tas visose draugijose, kad išgel 
kredituoti. Pavyzdžiui, vienoje Įbėjifc jas nuo suardymo, 
apygardoje butų buvęs išrink-1 v
tas “kairysis” kandidatas biz-Į Neužilgo įvyks rinkimai į 
nio agentu ir jis yra neblogas j draugijų valdybas. Tegul kiek 
žmogus, bet kad toj vietoj buvoĮv*enas lanksto pagalvoja, už 
stipresni “dešinieji”, tai jis ne- balsuoti, ir neapsirinka pa
buvo išrinktas. Kitaip, jis bu-1 dedamas balsą. Užfrontės

» tų buvęs išrinktas, nes jo nie- j didvyriai parodo daug drąsu- 
kas nežinojo, kad jis butų bu-|mo ’r ener£ij°s> bet neužmirš- 
vęs kairysis; tik pasirodžius joi^^m’ kad jie yra užfrontėj ir 
vardui kairiųjų išleistame lape
ly sužinota jo pozicija, ir tas jį 
diskreditavo. Kitas dalykas, de
šiniųjų išleistuos lapeliuose bu
vo tokių žmonių, kurių tas 
sparnas neturėjo remti.

Šitoks agitacijos būdas New 
Yorko organizacijos nariams 
buvo nepaprastas, ir daugelis jį 
smerkė. Galima laukti, kad bus 
pareikalauta tokios taktikos at
eity nevartoti.

Aplamai, • komunistams šitie 
rinkimai džiaugsmo mažai su
teikė, nes, po teisybei, žymes
nių, gabesnių žmonių jie netu
rėjo ir prisiėjo agituoti visai nei 
už “naivius.”

Lietuvių balsavimuose pasi
rodė labai maža: iš apie 1500 
narių nepadavė nei 200 balsų. 
Apsileidimas. |

Užsidarė New York
Leader.

Šiuose 
“sparnai”

Lietuvos Respublikos Atsto
vybė pa j ieško sekančių asmenų 
įteikimui jiems svarbių žinių 
nuo giminių iŠ Lietuvos:

Beliokas, Julius, gyvenusis 
Baldwinsvil'le, Mass.

Botyrius, Juozas,
Čepulis (čiepalis,) Juozas, 

gyv. Pittston, Pa.
čibirkaitė, Marijona, kilusi iš 
Mauručių, Marijampolės apskr.

Dapkus, Pranas, gyv. Mab- 
scott, W. Va.

Garbenis, Pranas, gyv. Chi
cago, III.
Jančaitis, Jonas,

Kibąs, Konstantinas, gyv. To- 
mahawk, Wis.

Ku'lvinskis, Mičislovas, gyv. 
Milford, Conn.

Mačiulevičius, Stasis ir Teofi
lė, gyv. Chicago, III.

Miller, Franciška, Pranas ir 
Magdelena, gyv. Harrisburg, 
Illinois.

Pocius, Pranas, gyv. Chicago, 
Illinois.

Paresčius, Antanas, gyv. 
Chester, Pa.

Proninskas, Vincas, paeina iš 
Kablių k., Kėdainių apskr.

Peleckas, Antanas, kilęs iš 
Šaukėnų miest.

Rimkus, Antanas ir Klemen
tas, gyv. Chicago, III.

Švagždis, Juozas, išvažiavęs 
Amerikon 1911 m.

Slažinskis, Konstantinas,
Stankus, Petras.
Prašome atsišaukti, arba jei 

kas turi žinių apie minėtus as
menys prašome pranešti šiuo 
adresu:

— Lithuanian Legation.
1925 F St., N. W., 
Washington, D. C.

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Lapkričio 12 d. išėjo paskuti
nis dienraščio “New York Lead- 
er” numeris. Šis dienraštis, kaip 
jau pirmiau buvo pranešta, bu
vo persikeitęs iš “New York 
Call.” Jį buvo pasiėmę leisti žy
miausios New Yorko unijos ir 
— palaidojo. “New York Lead- 
er” kaip ir pirmiau “New York 
Call” buvo socialistinis 'laikraš
tis.

Kędel anglų kalba darbininkų 
dienraščiui čionai sunku atsilai
kyti? Greičiausia dėl to, kad 
New Yorko darbininkų masės 
didelei didžiumoje yra ateiviai 
žydai, čionai eina žydų socialis
tų dienraštis “Forverts”, kuris 
turi 'labai dideles įtakos į socia- 
listiškai nusistačiusius New 
Yorko darbininkus žydus. Kur 
tik eisi ar važiuosi, visur paste
bėsi žmones skaitančius “For- 
vertsą”. Tatai šitiems darbinin
kams nei nėra labai reikalingas 
anglų kalba socialistinis dien
raštis; o konservatyviškoji dar
bininkų dalis tenkinas kapita
listiškais geltonlapiais.

Dabar teko girdėti, kad so
cialistai ruošiasi leisti anglų 
kalba savaitraštį. 1

— A. P. Serbas.

Lietuvos dai- 
yra nupiešęs

- ------ r-----------------atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas (
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionįs
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

Vienas iš geriausių 
liniukų Adomas Varnas 
ir išleidęs seriją puikių

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.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. Westem Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 3415
Z

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

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

nuo 5:80 Ud 7:81 vakare.

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. Ill<

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washjngton SL 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKDL’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 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STDPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. Y. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akuieris

8815 South Halsted SL 
/ Tel. Boulevard 1401

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. IfflEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Iš

3325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

s.

v

Office Houn: 10 Ud 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted S’t., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Tel. Blvd. 8138
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKU6ERKA

Puriu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam^ 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaiku ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai, po piet 
Telefonas Drexel 2881

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS

4193 Archer Are.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

k

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.

Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki
tomis dienomis pagal sutartį.

2009 North Avė.

(Kampas Milvvaukee Avė.)
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NAUJIENOS
Ha Lithaaniaa Daily Nava 

Pttkliahad Daily, uoapt Sandai! fey 
OTha Aithuanian Wawa Pab, Oa., Ina.
k Editai P. jBrigaftla

1789 South Halsted Street

“Neiv Yorko 
Leader” sustojo

Subicription Rateai 
18.00 per year in Canada. 
>7.00 per year outside of Chicai*. 
|8.0t per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Claaa Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chlcago, III., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiria*t 
kmadieniua. Leidžia Naujienų Ben
ori, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
I. — Telefonas i Roosevelt 8500.

! Kitame numeryje tas laikraš
tis įdėjo tuo pačiu klausimu 
redakcinį straipsnį, kur tarp 
kitko sakoma:

“Mums, kaipo tautininkų 
laikraščiui, visados maloniau 
yra agituoti už tautininkų 
srovės kandidatus. Tik juose 
mes dedame savo pasitikėji-

SILIA? į' taksteST | kųjy. vadinamasis sce- 
nariyir šimtus tūkstančių nos /“'•P’**™'* Hoff- 
turto. Tie, kurie mokėjo tų manas‘, iDabar teatras
sukrauti, mokės toliau netik “5, turės nei kiek
krauti, bet ir dar, daugiau pri- ne hoI«cs‘>l’. ka’P ««««“ Bu
dėti. ‘Vienybėje’jau buvo r?P^ teatrai. O ten bus: švie- 
minėtd ypatos, už kurias l Jsl> didele dekoracijų sale, deko- 
biausia reikėtų savo balsus rac‘« dirbtuvė (dailydes dirbt.) 
naduoti.” ir dekoracijų sandėlis; didžiu

lis, platus, aukštas (16 m.), su 
Reikia apgailėti, kad “Vieny- slidžiu tinku4, horizontas, ku

be” ir jos šalininkai Brooklyne riame bus galima daryti visi 
rodo tokį partyvumą tuto klau- šviesos, matomieji, dekoratyvi- 
simu. Į niai efektai: dangus, debesys,

Mes nekalbėsime čionai, kiek vakaro žvaigždės (300 žvaigž- 
tiesos yra tautininkų laikraščio džių), saulės 'nusileidimas ir 
pasigyrime, kad tik jo partijos patekėjimas, mėnuo, žaibai; iš 
žmonės turį gabumo sėkmingai viso to galima bus padaryti 
vesti Susivienijimo reikalus, pilniausią tikrenybės iliuziją.

eiti galima per 5 duris (buvo 
3, iš (kurių tik vienos tebuvo 
atdaros); į 2 ir 3 aukštą įeiti 
bus dar 2 durys ir atskiras j- 
ėjimas laiptais; tatai ypatingais 
atvejais, per šventes as svar
bius spektakliufe. Norma — 
150 žm. vienoms durims čia 
išlaikyta daugiau, negu reikia. 
Salės lubos — gaubtinės, vi
dury—graži ventiliacinė sietu
vėlė, aplink kurią — lempučių 
bukietas; toliau eina lelijų 
lakštais gaubtas apskritas dug
nas, jo kraštai turi giliufe kar
nizus, po kuriais paslėptas 
elektros lempučių žiedas. Iš to 
yra malonus šviesos efektai ir 
akustikos privalumai.

Parteris ir pirmas aukštas 
turės iš kairės didelę, gražią 
fojė salę su bufetu ir rūkomuo
ju kambariu, iš dešinės — ma
žesnį fojė. 2 ir 3 aukštus iš kai
rės ir dešinės taip pat turės 
fojė, garderobus ir klozetuos. 
Įėjimui iš fojė į parterį yra 
septynios durys, jšskajityta 
taip, kad per minutę publika 
gali sueiti ir išeiti iš salės.

Vestibulis padarytas iš seno, 
iškištas į priekį, padailintos, 
“aptašytos” jo formos; iškišto
ji į preikį dalis uždara, kad ne
kenktų skersvėjai. Parteris kė
dės turi sustatytas krūvon, įėji
mui iš šonų; tuo sutaupyta 
daug vietos. Turėjusis pirmiau 
teatras 400 vietų dabar turi nu
meruoti 713 ir valstybinių ir 
nenumeruotų —- 50, iš viso — 
763 vietas.

Iš vidaus teatras dabar labai 
gražus ir jaukus: nėra kampuo
tų linijų, nėra erzinančių spal
vų, scenoj ir už scenos, per 
plačią jos angą, jaučiama kaž 
kokia paslaptinga, masinanti 
erdvė; aišku, ten ir yra pats 
“teatras”, jo siela, jo gyveni
mas. Iš lentynuotos pakuros 
turim patogumo, konstrukcijos 
tvirtumo ir dailumo atžvilgiu 
gana vertingą, pritaikomąjį 
praktikai meno kurinį, kuriuo 
jau ne gėda pasirodyti, kurin 
malonu nueiti.

Daug kas sako dabar teatras 
darąs slegiančio įspūdžio. Aiš
ku, tai klaidingos sa vyj autos 
dalykas. Pripratusiems prie 
žemučių, keturkampių salių vi
sai nauja, nepatirta atrodo sė
dėti sailėj, kur visikas tarsi kris
te pakalnėn krinta; kai pri
prasiu! —• to įspūdžio nejau
sim; čia laikomasi tos propor
cijos, kad teatro salė turi suL 
daryti figūrą, kurion galima 
jutų įrašyti skritulį, tad kvad
ratą išilgai — skersai ir aukš- 
yn; gi dabar teatro salė aukš
tino turi 12 metrų, o ilgumo 
ir platumo — po 14, tad salė 
gali buJti ir dar aukštesnė. 
Akustika pasitaisys, kai bus pa
baigtas horizontas ir išdžius 
teatro sienos. Iš oro teatras 
menkiau atrodo, čia nematyt 
to simetaįingo proporcingumo 
ir dailumo, kaip viduje. Bet čia 
tolesnio jo tobulinimo dalykas.

Remonto darbai tęsis 1 me
tus ir 2 mėn., apsiėj® 700 
tukst. litų, iš kurių 230 litų — 
vidau’s įrengimas šaldymas 
83 tukst., šviesa 53 t., kėdės— 
24 t., medžiagos — apie 12 t. 
vandentraukis apie 18 t. ir tt.), 
ad statybos darbai kainavo 
430 tukst., vienas kubinis met
ras bendrai atsiėjo 41 lit., be 
sparnų----- 41 lit. (rinkos kainn

-apie 120 litų).—V. J-tis.

ĮvairenybėsLietuvos viduji 
niai priešai.

amžiniems metams. Nuo to 
dideliu nuošimčiu parėjo tai, 
kad remonto darbas nebuvo 
toks spartus, kaip to visų btfvo 
pageidauta.

Didžiausi darbai padaryti 
scenai paskutiniu technikos žo
džiu įruošti. Tam tikslui ne; 
buvo kviestas Berlyno' Rein-

Karališ-

Senas latvių kalbos žodynasį Darbininką dienraštis 
“New York Leader” susto
jo. Jisai ėjo vietoje “New 
York Call”, kurį leido socia
listai. “Leader’į” buvo pa- 
ėmusios į savo rankas darbi
ninką unijos.

j Tarpe įvairią priežasčių, 
dėl kurią jam teko užsidary
ti, bene svarbiausia bus ta, 
kad jisai pataikavo bolševi
kams. Tiesa, “New York 
Call” irgi neretai bolševi- 
kuodavo, bet kol jį valdė so
cialistai, tai jisai turėdavo 
drąsos ir kritikuoti juos. 
Kai prie laikraščio vedimo 
tečiaus stojo nauji žmonės, 
tai jisai visai paliovė kriti
kavęs bolševizmą, manyda
mas, kad tuo jisai labiaus 
įtiksiąs publikai.

Bet išėjo visai kitaip. Net|

Uisimokijimo kainai
Ehlcagoja — paltui

Metama —..... ............... .........
Pusei meta---------------- .... -
Trims minesiams 
Dviem mlnesiam
Vienam minėsiu!............ ............ *75

Ehlcagoje per neitetejoal
Viena kopija

i Savaitei------
Minėsiu! —

Suvienytose Valstijaee, ne Chleageje, Los darbininką unijos, ku-l^a^ma tečiaus nurodyti tą fak-l kitas horizonto tikslas —akus- 
Metan^1__________________ |7.00 rios buvo pašižadėjusios jįp^’ kad.tiek, kiek tautininkai tinis: tai tarsi reflektorius,
S".”1 r,—--------------į remti, atsisakė duoti jam prueit^c su’8eb5jo, daryti į, kuJra siu-inkęs garsus siunčia

-----—. lg pinigų, ir jisai nebegalėjo ™reAalus ,pJt nes.

Lietuvon ir kitur nisieniaosei
> . (Atpiginta)
Metams$8.00
Pusei metų........ ......................— 4.00
Trims minėdama .......—- --------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Drderiu, kartu su uuakymu.

18.00
. 4.00 
. 2.00

18c
75c

Iš Rygos pranešama, kad 
Heldenbergo universiteto Vo
kietijoje archyvuose rastas lat
vių vokiečių žodynas, rašytas 
vieno pastoriaus Jono Langes 
1772—1773 metais. Žodyno 
rankraštis sudaro 400 pusla- 
pių. Rankraštis atvežtas į Ry
gą, kur jis busiąs nufotogra
fuotas.

Apie Karaimus.

toliaus eiti i įtakos, tiek jie neabejotinai I Esantieji už scenos jau mi-
Gaila kad darbininku lai .kCnkČ -JeigU ?LA’ n^b?tų natoR dekoracijų dallis, dviejų 
Liana, Kati uaiuiniiiKų tai buvęs daznai vartOJamas, kaipo aukštų namas (apatiniam aukš- 

krastis tapo palaidotas. Be tautininkų partijos įrankis, tai te __ rekvizitas) ir horizonto 
savo spaudos darbininkų J U- šiandie jisai butų bent dvigubai užpakalinė dalis — išvesti visai 
dėjimas negali sparčiai plė-l didesnis. ( | nauji, naujais pamatais.
totis. I Remdama siaurai partyvišką I Visas šviesos (ruošimas sce-

politiką sulig Susįvienijimo, I noje yra gana sudėtingas ir tu- 
“Vienybė” pamėgdžioja bolševi-|rės pilnos gaiimybės didžiulį 
kds. Nieko gero iš to nebus or-1 horizontą pripildyti tais švie- 
ganizacijai. sos efektais, kurie yra iš jo

----- dabar reikalaujami. Tuo tarpu 
ANGLIJOS PIRMEIVIAI LIN- horizontas dar nepabaigtas da- 

KSTA PRIE DARBO ryti, taip pat neįruošti visi 
PARTIJOS.- šviesos įtaisai, ir per pirmąjį

covoHs® I r - --- ---- vaidinimą tuo nebuvo naudota-Pi ies pusantros • savaites Garsusis angjų ražytojas, H. .j’ ’
Naujienose” bi«vo išspausdin- G WeIIs> paskeibė kai kuriuo- ’

S. Švarco I se Ąinlcrįk(>s laikraščiuose ašt- Scenos dalis, kur vyksta 
Į aPie "Komunistų Lų straipsnį prieš Anglijos libe- svarbiausias vaidinimas, turi 

Ketvirtadalis Duosim-1 Partijų, ii profesines sąj ungas j partijų, kuri, pasak jo, -ne-1 keturis planuts, 3G kvodratus, 
" “ Tame straiP^nyje turi jokios aiškios idėjos, o tik- kurių kiekvienas gali buti iš-
autorius parodė, kad didelė ko- ta- vai§[nai publikų tuščiomis keltas aukštyn ir nuleistas že- 

. Visa scena dabar užima 
[kiek daugiau, negu pusę viso 
teatro. Tai yra norma labai 
pavyzdingam teatrui, nors yra 
teatrų, ku?r scena keturis kart 
didesnė už salę. Scenos pavyz
džiui tirti specialiai buvo siųsr 
tas užsienin prof. Dubeneckis.

Orkestras įruoštas laisvai sė
dėti 60 žmonių ( dabar yra 40), 
jį įruošiant buvo imama do
mėn akustikos reikalavimai, 
turint prieš akis geriausių te
atrų pavyzdžiui ir prityrimą. 
Tuo pat dėsniu vaduotasi ir į- 
ruošiant salę.

Pirma salės ypatybė — tai 
žiuromoji: stengtasi, kad iš vi
są jos kampų butų matoma vi
sa scena. Tam tikslui salė pa
daryta pasagos pavidalo. Pir
miau salė buvo kvadratas, su 
stačiais, gilokais kampais, bal
konai bu’vo horizontalus, kaip 
lentynos; dabar ji yra apvali, 
jokių daužytų kampų joje nėra, 
balkonai nuolaidus scenos lin
kui.

Apvalios formos turi tikslo 
negadyti ir neinėtyti visur 
“pluoštinių”, tirštų garsų; nuo
laidumas — duoti galimybės 
visiems pamatyti. Balkonų — 
trys ir pusė. Balkonai parem
ti 10-čia ketutrkampių, gražiai 
nutinkuotų geležinių stulpų; 
stnli>ai remięi geležines, apva
lias, pasagas pavidalo, sijas, 
ant kurią ir padaryti geležies 
betono balkonai; konstrukcija 
tvirčiausia. Balkonų turėklai 
tai pat geležiniai, lelija vos spal
vos medžiaga apmušti. Nuda
žyti balkonai lengva, lelijava 
spalva, turi paauksintų orna
mentinių lelijų, imtų iš tau
tinių motyvų. Pirmas aukštas 
turi gražią prezidento ložą sa
lės užpakaly, prieš pat sceną, 
baldachiuo formos lėnai drapi
ruotų stogelių; iš kairės ir de
šinės — diplomatų ir ministe- 
rių ložos, iš viso 50 vietų; tos 
ložos turi avąpltožos, prezidento 
gi loža —aukštą erdvų, šviesų 
fojė Siu imastikįnėmis ornamen
tinėmis grindimis, barokko ar
komis lubose ir languose bei 
duryse. Kitos ložos bits be 
avanložų (išskiriant uždarais 
literines ložas iš abiejų scenos 
šonų). Į parterį ir I aukštą į-

Plieno korporacijos 
pelnai. Apžvalga

Už trečiąjį bertainį metų 
plieno korporacija, kurios 
galva yra p. Gary, nutarė iš
mokėti savo dalininkams po 
ketvirtadalį nuošimčio prie
do prie paprastųjų dividen-1 tas rusų socialisto 
dų, kuriuos jie gauna šie-1 straipsnis 
met- čio gali išrodyti labai men-1 Rusijoje ’. 
ku daiktu, bet ant $508,000,- 
000 kapitalo tas sudaro $1,- 
270,000.

Laikraščiai sako, kad tą 
riebų priedą išmokėt korpo
racijos šėrininkams tapo 
putarta tuo tikslu, kad pa
rodžius, jogei korporteijos 
biznis įeina gerai. Bet jeigu 
taip, tai kodėl taip baisiai 
išnaudojama plieno liejyklų . 5 .
darbininkai? Jie gauna vi-p01nun^a'i kontroliuoja dėlto, Angliją, galima pasakyti ir apie 
idutiniškai tik apie 40 centų su Pagelba valstybės priokjtas šalis. Buržuazinis liberali- 
valandai UŽ sunkų darbą, |3n<:lllų jie yra Paverffę darbi”Urnas visur smunka, nes jisai 

mukus. Į jUu nebepatenkiina protaujan-
Toks buvo to straipsnio turi-Lįų žmonių.

nys. Bet žiūrėkite, kaip apie jį I--------------------------------------—
paiformavo savo skaitytojus Į > w 1^ !
Brooklyno melagė Lafevė AIF C R1Ū HIU Ū13 S 31 
pakartojo iš Švarco straipsnio p111 W 
tik tą dalį įžangos, kur autorius Į TaaUaa

pastebi, kad didelė dauguma |y|[||]|) | 
važiavimuose susideda iš komu-1 -------- ;—
nistų; visus gi tolimesnius Remontas tęsės daugiau kaip 
Švarco išvadžiojimus, kuriuose metus laiko ir apsiėjo 700,000 
parodoma, kad ta delegatų dau-| litą.
gulma visai neatitinka Rusijos 
darbininkų nusitsatymui, 
praleido. Ir paskui sako:

“Virš paduotos skaitlinės 
aiškiai parodo, kad Rusijos 
darbininkai galutinai atsikra
tė nuto menševikų įtakos ir 
daugiau nieko su jais nenori 
turėti.” 
Tai yra begėdiškiausia falsi

fikacija, kokią tik galima sau 
įsivaizdinti. Taip iškreipti 
svetimo žmogaus mintis, kaip 
“Laisvė” iškreipė Švarco strai
psnio turinį, vargiai beišdrįstų 
ir kun. Bumša.

Komunistų laikraščiai 
šiau vadžioja už nosies 
škaitytojus, negu kunigai 
parapi jonus.

FALSIFIKATORIAI.

munistų įtaka Rusijos profesi-Į fraZemis, pasiskolintomis iš 19 myn. 
nėso sąjungose pareina visai ne I šimtmečio politikos veikėjų, 
nuo to, kad dauguma Rusijos ,kad iiberalai moka tflc.
darbininkui esą ikomimistai;Laj lkartoĮj nusišėrusias praeito- 
priešingai, straipsnio autorius si<)s gadyngs obalsiuS, tai — sa- 
paduoda skaitlines, paimtas iš K() 
pačių bolševikų spaudos, kurios 
liudija, kad Rusijos komunistui “Vis daugiaus liberaliai 
partijoje randasi viso tiktai ke-l protaujančių Britanijos žmo- 
letas dešimčių tūkstančių dar-1 e*na i darb0 pusę.” 
bininkų. Profesines sąjungas | patį Wells pastebi apie

“Tėvynės 
kartais 

oficiozas, 
deda* fa-

kuris pirm laiko sunaikina 
žmogaus jėgas.

Plieno korporacija ilgą 
laiką priešinosi sutrumpi
nimui darbo dienos, kuri po
no Gary dirbtuvėse buvo 12 
yalandy. Pradedant rug- 
piučio mėnesiu, darbo laikas 
tapo, pagalios, sutrumpin
tas ; bet už tai tapo ir darbi
ninką algos numuštos. Ši
tas algą nukapojimas te
čiaus, kaip pasirodo, buvo 
padarytas visai be pamato.

Savo pranešime apie kor
poracijos biznio stovį, p. 
Gary, nurodo, kad dabar jo 
dirbtuvėse yra užimta 7,000 
darbininką daugiaus delei 
sutrumpinimo darbo valan
dų- Vienok, neveizint pa- 
didė jusiu, ačiū tam, gamy
bos išlaidą, korporacijos 
pelnas nėkiek nesumažėjo. 
Liepos mėnesį, pav. ji turė- 
įjo gryno pelno $15,767,003; 
rugpiučio mėnesį gi, kuo
met jau buvo įvestas darbo 
dienos sutrumpinimas, gry
nas pelnas buvo $16,997,467.

Reiškia, trumpesnės va
landas dirbdami, darbinin
kai padarė net daugiaus, 
negu pirma. Jie dirbo spar
čiau. Vienok algos jiems 
'tapo numuštos. Extra pel
nais pasidalino tie, kurie nė 
piršto nepajudino, kad juos 
pagaminus.

Tai yra pasekmė tokios 
Sistemos, prie kurios darbo 
priemones valdo ne tie žmo
nės, kurie jomis dirba, bet 
kapitalistai.

ar- 
savo 
savo

SIAURAS PARTYVUMAS.

“Vienybė” rašo, kad Brook- 
lyno ir apielinkės sandariečiai- 
tautininkai turėję “labai svar
bią konferenciją” ir taręsi apie 
tai, kokius kandidatus statyti 
į SLA. viršininkus. Ji praneša 
ir išdirbtą toje konferencijoje 
kandidatų sąrašą, susidedantį 
iš kai kurių senųjų viršininkų 
ir keleto naujų, kurie yra gry
nai tautininkų partijos žmonės.

ji Į Kaunas ’[“L-va”] — Teatro 
remontas dar nepabaigtas, bet 
vaidinimas jau įvyko, reiškia, 
jis lyg ir pabaigtas. Tai pabai
gai—ne pabaigai prisiartinus 
sklido apie tai įvairių kalbų: 
tai teatras griusiąs, tai stogas 
įlinkęs, tai teatras esąs per- 
siauras ir Įeit. Visti tai išmistas 
žmonių, kurie išgirdo gandų, 
tik nežino iš kur jis. Remon
tas padarytas ir, reikia pasaky
ti, padarytas sėkmingai, kiek 
tatai leido lėšos ir visos kitos 
išgalės. Aš čia jieliesiu finan
sinių dalykų, o pažymėsiu? tik, 
kaip naujai aremontuotas te
atras atrodo.

šitos trys dabartinio teatro 
sudėtinės dalys visos daugiau 
ar mažiau remonto buvo pa
liestos, visai naujai padarytos 
ar tik pataisytos. Del visų tų 
naujų statymų ar senų taisymų 
pirmiausia reikia padaryti vie
na pastaba: visa tai buvo da
roma teatrui, o ne paprastiems 
gyvenamiems namams ir ne ko
kiems laikiniems biznio tiks
lams, kuomet pastatytas daik
tas, jį statant jau galvojama 
apie jo pardavimą, nugriovimą 
ar kitokį išnaudojimą; tad čia 
buvo daroma pamatingai ir

žmogžudybė.
Tlgakiemis, Garliavos vajsč. 

Šio kaimo ūkininkas Juodis į 
savo dukters vestuves sukvietė 
gimines ir kaimynus ir, parve
žęs gerokai degtinės, kėlė puo- 
ą. Jautnimas, jausdamas’ ves
tuves taip pat gerokai pasirU’ 
pino degtinės.

•Gerokai įsikaiušęs jaunimas 
ėmė tarp savęs muštis ir. ra
mius asmenis užkabinėti.

Iš rugsėjo 25 d. į 26 d. nak
ties metu įkaušę keletas jau- 
nutolių (jų tarpe ir meįaip^įmn uolių (jų tarpe ir nclaimim 
gasis J. Petraitis) išėjo pašto- 
i kelią kitiems jaunuoliams 

Markauskams.
Susitikus įvyko kova, kurios 

metu mirtinai sužeistas J. Pet
raitis, kuris kito vakaro su
laukęs pasimirė.

Lietuvoje be kitų veikia dvi 
kraštutinės politinės srovės: 
komunistai ir fašistai, kurių 
įsigalėjimas butų Lietuvai la
bai pragaištingas. Abidvi mi
nėtosios o^gan’jžacĮijois veikia 
nelegaliai, tik jų veikimo są
lygos yra nelygios. Komunistų 
veikimą Lietuvos “krikščioniš
koji” valdžia labai stropiai se
ka ir visų griežtumu jį slopi
na, kuomet kitai, reakcinei 
srovei — fašistams, valdžioj 
esantieji “krikščionys” ir pa
ti krikščionių-demokratų par
tija aiškiausiai padeda veikti 
Vienas krikščionių-demokratų 
šulas, kunigas Vilimas, yra 
uolus fašizmo garbintojas, 
taip kad tapo pramintas fašis
tų tėvu. Gi krikščioniškoji 
spauda, Mip miiirufeiioji “Lais
vė” ir tebeinantieji savaitraš
čiai “Darbininkas”, 
Sargas”, ( “Vienybė1 
dagi pats valdžios 
dienraštis “Lietuva”
šistams paliaukius straipsnius.

Kad krįkšionys demokratai 
remia Lietuvos fašistų judėji
mą yra aiškiausių faktų. Dar 
netaip senai, kai valdžioje te
buvo krikščionys demokratai 
ir jų šalininkai, juodieji pat- 
rioitai-fašistai miestuose ir 
miesteliutose be jokio varžymo 
murzino ne lietuvių kalba ra
šytas iškabas, daužė žydų lan
gus ir rašė jiems ir lipde pog- 
rominio turinio atsišaukimus. 
Ir tokie tautinės neapykantos 
sėjikai atlikę biaurų darbą ra
miai sau švilpavo “nesuranda
mi”. Tik paskutiniuoju laiku, 
kai Vidaus Reikalą ministeriu 
patapo liaudininkais Žallkaus- 
kas, jis ėmėsi griežtesnių prie
monių netik prieš bolševikus, 
bet ir prieš fašistus. Tas musų 
“krikščionims” labai nepatiko, 
ir dėlto tuojau ėmė Žalkauską 
smarkia/ atakuoti, dėti pastan
gų jį iš ministeriu kabineto; 
išėsti; Kelių krikščionių de- 
monkratų Seimo frakcijos na-, 
rjų buvo įteikta Seimui gar
sioji interpeliacija, kuri te
čiaus neturėjo pasisekimo,* 

nes ją svarstant kairiųjų, tau-] 
tų mažumų ir kai kurių dores- 
njųjų krikščionių Seimo narių 
balsais buvo atmesta kaipo 
beprasme} priekabė. Minėtoje 
interpeliacijoje ministeris Žal- 
kauskas buvo kaltinamas dėl 
neva pataikavimo žydams, dėl 
nesuvaldymo bolševikų, dėl 
persekjojimo “gerųjų Lietuvos 
patriotų”, suprask — fašistų.

Seimo nariams interpelian- 
tams stengėsi pagelbėti ir pa
tys fašistai. Kaip tik tuo pačiu 
metu kada jų užtarytoja,i įtei
kė Seimui interpeliaciją prieš 
Žalkauską, fašistai savo keliu; 
gausiai paskleidė po Lietuvą 
atsišaukimų antraščių “Nubus- 
kime, Lietuviai”, kurią turi
nys visai toks pat kaip Seimui 
“krikščionių” interpdl Indijos. 
Atsišaukimuose, kaip ir inter
peliacijoj, kaltinama ministe
ris žailkauskas dėl pataikavimo 
žydams ir bolševikams, mini
ma dagi Vytauto Aleksos nu
žudymas ir tt.

Jli'.ilcijt pjtžymeti, 
bolševikų ir fašistų įsiviešpata-’ 
vimo Lietuvai kol kas pavo
jaus nėra, tačiaiiis matant jų 
aktingUmą, nepriklausomybės; 

ir demokratizmo šalininkams 
visgi reikia budėti, nes nors 
tiek bolševikai, tiek fašistai 
šiandien yra silpni ir maža te
turi savo sekėją, bet jeigu su 
jąįs nekovoti, ilgainiui tiek 
vieni, tiek Antrieji gali virsti 
pavojingi Lietuvos demokraty- 
bei elementai. Tuo labiau, kad 
pirmieji, t. y. bolševikai, yra 
gausiai šelpiami Maskvos dik
tatorių auksu, o fašistai uoliai 
reiĄiaini Lietuvos reakcinin

kų. —Lietuvos Darbininkas.

Urias Kacenelenbogenas “L. 
Žiniose” paduoda šitoddų žinių 
apie karaimus.

Karaimų yrą visai maža. Vi
same pasaulyje vos tik penkio
lika tūkstančių. Lietuvoje jų 
yra tik apie tūkstantis penki 
šimtai. Devyniosl dešimtosios 
to skaičiaus randasi okupuo
to j, ir tik šimtas šešiasdešimts 
asmenų dabartinėj Lietuvoj.

Į Lietuvą, kaip drąsius raite
lius, juos Vytautas atsikvietė 
ir Trakų vaivadijoj apdovano
jęs žeme. Tenai jie pasistatė 
sau “Kenase” (maldyklą), ku
ri buvo statyta ir užlaikoma 
dovanotų žemių pajamomis. Iš 
Trakų jie paplito po visą Lie
tuvą.

Pasisavinta, kadaise galingos 
Turkijos žemėse*, totorią-tur- 
kų kalba, gyvenant jiems Kry
me, vis labiau ir labiau* pate
ko totorių kalbos įtakon. Tik 
Lietuvoje likosi gryniausia jų 
tolimos ir garsios praeities kal
ba.

Praeitis jų įdomi. Kadaise, 
apie ęlevyniusl IšiimtmeČiuš atr- 
gal, jie atsiskyrė nuo žydų. Jie 
atmetė visus rabinų iš Bibli
jos aiškinimus, išvadas ir Tal
mudą. Tada tai, gal, buvo ga
na revoliucinis judėjimas ir 
krypsnis. Pas jutos rados gar
sus filologai i— gjramat i kali, 
kurie giliai įsigilindavo į Bib
lijos tekstus. Bet ir karaimų 
Biblijos aiškintojai, susidūrę 
su tekstu neaiškumu ir nega
limumu pritaikinti visus Bib
lijos kulto reikalavimus gyve
nime, sudarė lyg savo neotal- 
mudą.

Karaimų nupuolimo prie
žasčių daugybė: nutolimas nuo 
žydų giminės, nedėkinga ka
raimų kultūrai totorių atmos
fera, nuolatiniai karai, sunkus 
politiniai įvykiai, kurie dažnai 
kartodavo s jKrymo 'pu'siausaJy 
ir, gal, labiausiai rusų carų ma
lonės.

Dar prie Ekaterinos II buvo 
manyta suteikti žydams pilie
tinės teisės, bet Ekaterinos dva
ro ny s
vien tik karaimus tikrais žy
dais laikyti, o žydus — rabi- 
nistais.

Kad nenustotų carų malo
nės, karaimai vis labiau ir la
biau priversti buvo nutolti nuo 
jiems giminingų, bet beteįisių, 
žydų.

Carų valdžia reikalavo reikš
ti ištikimybę ir klupčioti prieš 
ją. Tai vertė vis labiau ir la- 

karadlllUjS savyje užsida- 

ryti ir nedavė jų savitai -kultū
rai plėstis.

Žymi puolimo priežastis yra 
ir įvestas, priešingai žydams, 
vėlaus vedimoji paprotys.

Visiems veiksniams vei
kiant, karaimų darėsi vis ma
žiau ir mažiau. Ir Lietuvoje 
yra jų skaitlingos kapynės prie 
Panevėžio, Biržų, Naujamies
čio ir kitų vietų.

Maža, labai maža jų likosi. 
Tad nestebėtina, kad vestuvės 
ar gimimas, kurioj nors šei
mynoj, jiems esti it kokia na- 
cionalė šventė. Suvažiavę iš 
visur karaimai linksminasi, 

džiaugiasi... tai didžių tolimos 
praeities švenčių atgarsis...

Už tai bent vienam mirus, 
kyla karaimuose gilus liūde
sys, nusiminimas.

favoritai sumanė

GARSINKITIES 
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Policija jieško Vilovičiaus
Prieš Telegramo leidėją išduoti 

warantai. Vilovičius slapsto* 
si ar yra pabėgęs. Jo pasekė
jai nežino kas daryti ir jiems

VVarantai su kaltinimais ap
gavystėje yra išduoti prieš “Te
legramo” leidėją poną V. B. Vi- 
lovičių Maxwell policijos sto
ties teisme. Prisiekus prieš 
Vilovičių sudėjo dėl warantų 
keletas jo buvusių kostumerių, 
kuriems ponas Vilovičius ar 
asmeniškai ar kaipo Telegramo 
prezidentas ir kasierius nesu
grąžino pinigų, kada nenupirko 
laivakorčių už jų duotus pini
gus.

Policija su warantais jau 
keletą dienų jieško pono Vilo
vičiaus, bet nesuranda. Išprad- 
žių buvo sakyta, kad jis susir
gęs. Bet jo nesą nei Įovoj na
mie, nei ligonbučiuose. Vilovi
čiaus pati sakiusi, kad ji neži
nanti, kur jos vyras dingęs ir 
kad jis jai taipgi neduodavęs 
pinigų ant pragyvenimo. O 
betgi po prisieka Vilovičiaus 
yra pasakyta čarteriuose, kad 
jis indėjęs $30,(MM) į Federal 
Bond and Land Co. ir $20,000 
į Telegramas Pub. Syndicate.

Iš Telegramo ofiso daiktai 
kaži n kieno buvo parduoti suba- 
toj, kito labai pasipiktino Vilo
vičiaus kreditoriai. Busią .tyri
nėjama ar kas turėjo > teisės 
duos daiktus parduoti be Vilo
vičiaus ir Telegramo kredito
rių žinios.

“Telegramas” Publishing 
Syndikato kiti vedėjai gal bu
sią traukiami atsakomybėn, 
jeigu Vilovičius nepasiduos po
licijai greitu klikų. Mat, dauge
lis kvitų buvę išduota to Syn
dikato vardu.

Žmonės, > kuriuos Vilovičiui 
pasisekė prikalbinti prie to sa
vo biznio gražiais pažadais, sa
ko, patįs nežiną kur jie stovį. 
Ponas Grišiuto skaitąs save pre
zidentu dar negimusio kūdikio 
vardu “Telegramas Daily News 
Corp.”, bet sako, nepažįstąs to 
negimusio kūdikio motinos 
vardu “Telegramas Pub. Syndi
cate.” Todėl nežinąs ar čia jam 
Teiksiąs atsakyti už Vilovičiaus 
darbus ar ne. Ypač, kad Vilovi- 
čiuU buvęs abiejų korporacijų 
“manedžeriu“, ir visas tas biz
nis buvęs visiškai suveltas į vie
ną krūvą. — Report.

Jieško Pavieto pėdsako
Chicagos detektivai pasta

ruoju laiku pradėjo j ieškoti 
naujų pėdsakų pabėgusio Uni- 
versal State Banko iždininko 
pagalbininko Čarlio Pavieto. Sa
ko, buvo aštriai klausinėjama 
trejetas žymesnių lietusių, ku
rie turėjo pažintį ir artimus 
ryšius su pabėgėliu Pavietu, nu
sinešusiu daug tūkstančių dole
rių iš banko. Pas vieną, sako, 
buvęs rastas Pavieto laiškas.

Smulkios Žinios
Vilnis įtraukė moterį į ežerą.

P-ia Marie Emmerson (1301 
N. Dearborn parkway) išėjo 
paežerių pasivaikščioti. Kai ji 
priėjo prie pat ežero, didelė vil
nis atplūdo ir įtraukė ją į eže
rą. Moteris ėmė skęsti. Susi
rinko daug žmonių, bet niekas 
nedrįso šokti į šaltą vandenį. 
Tuo tarpu privažiavo Yelioftv 
Cab mokyklos mokinys, Huss- 
noiwin, kuris nieko nelaukda
mas šoko į ežerą ir ištraukė 
moterį. ♦ ♦ ♦
Už sugrąžinimą $20,000 gavo 

dolerį.
Iš laikraščių pardavėjo prie 

Bandolph ir Dearborn gatvių 
koki tai poni nupirko žurnalą. 
Už valandos ji sugrįžo prie par

davėjo istėringame stovyje. Ji 
klausė, ar kartais ji nepalikusi 
konvertą.

Pardavėjas padavė poniai už
mirštąjį konvertą ir gavo iš jos 
$1.00.

Konvente buvę 20 tūkstanti
nių banknotų, taigi $20,000.

♦ * ' ♦
šaliapinas organizuosiąs 

savo operą.
Eina gandai, kad ateinan

čiam sezonui paskilbęs visame 
pasaulyje dainininkas, Feodor 
šaliapinas, organizuosiąs savo 
□perą, kuriai jis pats ir vado
vausiąs. ♦ * ♦
Pasitvėrė už jlektrikuotą vielą 

—tapo užmuštas vietoje.
John Prizeskae (3009 Far- 

rel) turėjo pakeisti Mildos te
atro elektrikinę iškabą. Su 
savo pagelbininku# jis pradėjo 
tą darbą dirbti. Bet kokiu tai 
bud u jis neteka lygsvaros ir 
norėdamas užsilaikyti pastvė
rė už įlektrizuotos vielos. Iš jo 
tik kibirkštys mėlynos ugnies 
.pasipylė. Jis tapo užmuštas 
vietoje.

Užmuštasai paliko motiną ir 
šešis brolius ir seseris.

* * *
Sanger kalbėjo Chicagos uni

versitete.
Paskilbusi gimdymo kontro

lės šalininkė, Margaret Sanger, 
kalbėjo Chicagos universitete. 
Universiteto prezidentas be jo
kio pasipriešinimo sutiko duoti 
prakalboms salę, ir tuo pačiu 
parodė savo bešali n gumų. 

♦ * *
Buvęs Chicagos universiteto 

profesorius laimėjo Nobelio 
dovaną.

Paskilbęs Amerikos moksli
ninkas ir buvufcis Chicagos uni
versiteto profesorius, Dr. Ro- 
bert A. Millikan, gavo Nobelio 
dovaną už pasižymėjimą fizikos 
srityje.

Dr. Millikan buvo pirmutinis 
mokslininkas, kuris izoliavo 
(atskyrė) elektroną. 

* ♦ ♦
Nusižudė 13 metų berniukas.

Fred Roach, 15 metų berniu
kas (2426 Wilson Avė.) pasiko
rė savo kambaryje.

Tėvai negali suprasti, kas ga
lėjo vaiką pastūmėti prie tokio 
žingsnio. 

* * *
Groserninkai turės pasiaiškinti.

Keli šimtai groserninkų tu
rės pasiaiškinti komisijai (kuri 
t yriu ėj a valgom ų j ų produktų 
pabrangimą), kodėl jie lupa 
nesvietiškai aukštas kainas už 
kiaušinius, i♦ * *
Europa stovinti prie bedugnės 

kranto.
Chicagon atvyko paskilbęs 

ark tiko tyrinėtojas ir Nobelio 
dovanos laimėtojas, (Dr. Fridt- 
jof Nansen.

Dr. Nansen labai pesimisti
niai žiutri į Europos padėtį. Jis 
sako, kad Europos civilizacijai 
gręsia rimtas pavojus. Karas 
galįs kilti bile dieną. O jeigu tai 
įvyks, tokiame atvejyje Europa 
bus visiškai sunaikinta.

Šiandie vakare Dr. Nansen 
laikys paskaitą Orkestrą Hali 
salėj. 

♦ * *
Nusinuodijo munšainu.

Patrick Walsh (1240 So. 
Karlov Avė.), 47 metų amžiaus, 
numirė Cook county ligoninėje.

Daktarai sako, kad jo mirties 
priežastis greičiausia busiąs 
munšainas.
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Sportas.
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Kad lietuviai ištikrųjų įdo
mauja sportu, tą parodė praei
tas pirmadienis, kuomet K. Po
žėla ritosi su J. Bancevičium. 
Svetaine buvo perpildyta žmo
nių. šimtai grįžo namo.♦ ♦ ♦

šiame skyriuj bute rašoma 
iš visų sporto skyrių kaip tai: 
ristynos, boksas, base bąli, foot 
holas, arkliu 'lenktynės ir kiti 
skyriai. ♦ * ♦
Atbalsiai po K. Požėlos ristynių

K. Požėla pajudino bičių avi
lį ristykų tarpe. Atsišaukusių 
tarpe jau] yra p. Juozas Goštau
tas, 205 sv.; K. Norkus 220 sv.; 
A. Ačius — 200 sv. ; ir K. And
rulis 185 sv. iš Pennsylvanijos 
valstijos. ♦ ♦ ♦

P-as K. Andrulis būtinai nori 
pamėginti K. Požėlą, jis labai 
daug apie save kalba; mano, 
kad jis galės labai lengvai su 
K. Požėla apsidirbti.

K. Požėla prižada visiems 
duoti progą. * * * •

“Tribūne“ praneša, kad se
kamą ketvirtadienį p. K. Požė
la risis Ashland Boulevard Au- 
ditoriume. Kol kas oponentas 
jam dar nėra surastas, Risty- 
nes rengia “Doc“ Krone, žino
mas Chicagos ristynių “promo- 
teris”.

Ar ne laikas butų Chicagos 
lietuviams sutverti Atletų Kliu- 
bą. Žinoma vien iš atletų. Ką 
manote atletai?

♦ * *
Lietuviai Chicagoje turi daug 

atletų visuose skyriuose. Butų 
gerai, kad jie susijungtų.♦ ♦ ♦
Ar nebūtų gerai, kad atletai pa 

rašytų ką nors apie atletiką 
“Naujienoms“?

♦ * *
Atletai, kurie jaučiatės lietu

viais jungkitės krūvon, lai lie
tuviai parodo visiems savo pra
bočių spėką ir dvasią!

* ♦ *
Visais reikalais kreipkitės: 

“Naujienos“, Sporto Skyrius, 
1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. —J. Uktveris.

- 1 . - . ■ , .

Lietuvinateliuose
Dr-jos Simano Daukanto 

vakaras
Simono Daukanto Draugijos 

30 metų jubilėjinis vakaras bu
vo tikrai pavyzdingas. Jau apie 
septintą vakaro žmonių tiek 
prisirinko, jog nebetilpo abiejo
se Mildos svetainėse. Apie pu
sė žmonių turėjo stovėti.

Programas prasidėjo Lietu
vos himnu. Paskui sekė p-lė A. 
Danilaitė ir p-lė Vaišviliutė. 
Pirmoji deklamavo, o antroji 
skambino pianu. P-lės Nausė
daitė ir Bitaitė skambino pia
nu keturiomis rankomis.

Malonu, kad tokios mažos 
mergaitės taip puikiai pasiro
dė. Tikrai reikia tėvai pagirti 
už tokį pavyzdingą savo vaikų 
auklėjimą.

Ačiū reikia tarti ir publikai 
už jos tokį didelį prijautimą 
draugijai ir gerą užsilaikymą. O 
tą reiškinį gal galima išaiškin

ti ir tuo, kad į vakarą buvo at
skridęs Raganius. Gi kuomet 
Raganius kur yra, tai žmonės 
ramiai užsilaiko.

Nuo vakaro draugijai liko 
gražaus pelno. O naujų narių 
Įsirašė 54.

— Augustinas Jankauskas.

Melrose Park, III.
Nors nedaugiausiai čia lietu

vių, vis dėlto jie šį tą vaikia, 
bent surengdami įvairius vaka
rus koncertus, vaidinimus, 
prakalbas etc. Šiemet irgi jau 
turėjome keletą balių ir kon
certų, o dabar Šv. Jono Krikš
tytojo Draugija ntošia lapkri
čio 24 dieną nepaprastą vakarą 
— maskų balių, kurs įvyks Ig. 
Vaičiulio salėj, prie Lake ir 
23-ios gatvių. Geriausiai pasižy
mėjusioms meškoms bus duo
dami prizai, kuriems surinkta 
iš įvairių biznierių pinigais ir 
daiktais dovanų vertės 300 do
lerių. Be abejo į tą vakarą su
sirinks gausiai publikos, ne tik 
vietinės, bet ir iš Chicagos ir 
Cicero. —Reporteris.

Iš visų kampy
šeštadienį lapkričio 10 d., 

1:30 vai. po pietų kokis tai po- 
licistas sumušė Vincą Vaitie
kau ską.

šis žmogus atvažiavęs auto
mobiliu! į bučernę, 716 W. 31 
gatvės, nusipirkti valgomų 
produktų. Susidėjo į mašiną 
ir jau rengėsi važiuoti. Poli
cistas turbūt * pamanė, kad 
žmogus munšainą veža. Jis 
prišoko prie automobilio ir 
atidarė duris. P-as Vaitiekaus- 
kas užklausė jo, ko jis nori huo 
jo. Policistas tuoj ir kirto 
jam su savo kočėlu. Žmogus 
pamatė, kad su tuo žvėrių poli- 
cistu bus blogai, tad per antrą 
šono duris šoko bėgt. Policistas 
nutvėręs jį mušė į galvą su laz
da be pasigailėjimo. Ant žmo
gaus riksmo subėgo daug žmo
nių. Moterys, vienos prašė, 
kad perstotų mušti, kad neuž
muštų žmogaus kitos rėkė, 
kaip ant vilko.

Pro šalį ėjo p. Bačkys. Jis 
matydamas “tvarkos daboto
ją” mušant Vaičiekauską pa
klausė už ką jis jį muša. Po
licistas stvėrė jį, įr kartu areš
tavo už įžeidimą jo.

Žmonės kalba, kad policistas 
mušė Vaičiekauską ir tuomet, 
kuomet jis, jam paliepus, lai
kė pakeltas rankas aukštyn, ir 
jei žmonės nebūtų užsistoję, 
tai gal ir butų jį užmušęs.

Pribuvus vežimui, areštantus 
vežt, dvi moterys panevali įsi- 
briovė į vežimą ir nuvažiavo 
policijos nuovadon, kad ap-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

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 
y., ,i ................ .i į .n.i>
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NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
i
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MADOS

No. 1777. Išsivinėjimas No. 622.
Paprasta suknelė, bet jeigu ją iš

siuvinėsi taip kaip ant paveikslo pa
rodyta — ji visiems patiks.

Sukirptos mieros 8, 10. 12 ir 14 
metų mergaitėms. 8 metų mergaitei 
reikia 2*4 yardo 36 colių materijos.

Išsiuvinėjimui kaina 15c extra.

Norint gauti vieną ar daugiaus virS 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerj, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kainą 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

•**NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

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

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

■ > .
(Vardas ir pavardėj 

(Adresas) 

(Miestas ir valst.)

Jus Norite Pagerinti 
Patys Save

Ar jus jau esate dasiprotė- 
ję, kad dabartinė gadynė 
— yra gadynė visokių pro-

> gų.
Jei j’ųs padarote mažiau 
kaip $100 į savaitę. Tai 
jus norite sutraukyti tuos 
retežius, kurie laiko sura
kinę jus, kurie neduoda 
jums progos parodyti savo 
gabumus.
šiandien žmonės reikalauja ’ 
patys nuo savęs daugiau 
negu kada nors pirmiau.
Ar jus sekate visus nuoti- 
kius pasaulio besikeitimo 
Ir kokios progos laukia jū
sų?
Nežiūrint kokį darbą jus 
turite.

Jus galite išplėtoti 
ir padidinti savo už

darbį iki bile kokiam 
didumui.

Laikykit savo darbą jei jus 
norite, bet padarykite jį 
kad jis butų labiau užtik
rintas ateičiai.
AR JUS NORITE APIE 
TAI ŽINOTI.
Tai išgirskite Mr. White 
jo garsių trijų lekcijų 

“Success”
Penedėlyje, 8 v. vak. 
Room 246
C0NWAY BUILDING 
111 W. Washington St. 

g | Akiniai kurie $ i 
*1 pritinka , vi

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell frėmais. Nereikia

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Dlagnozas $1
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

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

antakius.
(dedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

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

Room 202 ant viršaus Famous 
,< krautuvės.

Physical Gulture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9. iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedeldieniais nuo 9 iki 12.
---------------------------------------------------------------/

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

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

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.

r niežiančių de- 1
I gančių kojų? i

MENTH0LATUM
Greitai praša- j 

liną ir at- J 

šviežina a

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors piažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirka*-

i Jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

GYDYMAS 41
$50 už $12.50

Visą šitą mėaesj, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacij’antus už numa
žintą profesionali mokestį, būtent 
$12.50 bile kokių negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums ta 
pačią priežiūrą ir atydų, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $60.90. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martte
F ) 837 W. Madison H
n Chicago, III.
Y M DAKTARAS

DEL VYRŲ
Pradėjau 25 mt 

tti — puikiausieji 
darodymas, kad a 

k esu pasekmingrs
ir prieinamas, ai .

Liesu V
EUROPIšKAS’ GYDYMAS 4 

Naudojamas
SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarmsk 

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

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
d_el perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei» 
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar nrižadėjimų. Pasekmė* 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p- 
Seredomis ir snbatomis: 9 ryte Hg 

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

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

Garsinkitės Naujienose
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lioiuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

skusti policistą viršininkui už 
barbarišką elgimąsi su žmonė- 

. mis.
Nuovadoje vėl pradėta mušt 

ir stumdyt su lazdomis. Tada 
viršininkas ĮpąliepS nestumdyt 
jo. Užklaustas, kas jį sumušė, 
sukruvino—atsakė, kad jis, 
kad jam priešinosi.

Moterys skundė .polictistą, 
kad jis meluoja ir jis visai ne
sipriešinęs. Viršininkas liepoj 
vest V. į skiepą. Moterys šaukė 
vešt jį j ligoninę. Jas sargas 
išvarė laukan. P-as Bačkys už
state kauciją $50.00 ir jį palei
do iki teismui.

P-as Vaiciekauskas ketina 
skųst policistą už. mušimą, . - - - 
nors jam ir daugiausiai tas at-|3i42 So. H 
seitų.

Tas mušeika raportavo, kad 
jis žinąs, kad tenai dirbama ir 
pardavinėjama d^gt^ne. 
cija atsilankė 
krėtė visur, 
šaus nerado, 
kad mušeikų 
lieka policija.

*
Jau komunistiniai tranai su- 

naikno 
lizmą. 
iššerti, 
t i savo 
mus avilius, kad parneštų jiems 
maisto.

Lapkričio 11 d. Zvenzek Po- 
lok., per Savitarpinės pašelpos 
su‘sirinkiuną atsilankė pasiunti
nė nuo “bendro fronto” sesu
te Deikienė prašyti aukų. Au
kos, pasak jos, bus sunaudotos 
darbininkų klasės reikalams: 
‘•‘'streikams, apšvietai, bend
ram frontui ir t. p.”

Vienas draugas kalbėdamas 
pasakė: “netiesa— pinigai rei- j 
kalingi Fosteriui ir Bufthenber- 
gui važinėti į Kaliforniją”.

Susirinkimas nutarė neduoti 
iš iždo pinigų, tik pavelijo pa- 
kolektuoti. Surinkta apie $13.

Šiame susirinkime buvo no
minuota nauja, kitiems me
tams valdyba; bus balsuojama 
sekamame susirinkime. Tie vy
rai visi yra good.

Draugija turi savo ižde apie 
6,000.00 kapitalo, todėl ir vi
sokios bitės tenai skverbiasi.

— Bubnis.

Pranešimai i^noavojimui
SURFACE LINE KRAUTUVE

■ ” 25x60. Nauja. Puikioje vietoje,
IToa Iro Ir ui* Iroln Sv vienoje geriausių biznio blokų-South 
IkaS, Klir, Kaip Ir I gide, 4 gyvenimui kambariai ir va- IcaHa rATIOHSl VPllrisi lna- Vėliausi elektros įrengimai. Kdua rengia, yeuua Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite

ar kviečia. I pažiūrėti.IK. | 715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

KASDIEN tanąsta gali prisirašyti I - ■ -
jie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk ~ M . rmiiiiiiuu
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda-į D|Z||f|A I) A DD|kl||L||f II
tnas kas savaitė po dolerį-kitą, nei Į flLlIvIn UAilDImllIiŲ
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai |--------------------------------------------L.
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St inriur A _________  REIKIA —

Bridgeporto Lietuvių Draugijų S’u-1 moterų SOrtavimui popierų 
sivienijimas rengia vakariene su pro- atkarpų. Gera alga. Atsišaukite, 
gramu. Vakariene įvyks lapkričio 211 į, u , n
d. švento Jurgio parapijos svetainė-1 rrances Hughes Co.
je. Vakarienė prasidės 7 vai. vak. | 1405 W. 21 Str.

Visi yra kviečiami atsilankyti, nes 
vakarienė rengiama Lietuvių Audito
rium naudai. — Komitetas.

MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI TEATRAS 
KRUTAMO PAVEIKSLO

700 sėdynių 1 pianas ir 1 var- 
gonai “Orchestrą”, — 2 Power 

Moving-Pictures jmašinu,—pil
nas įtaisymas, pigus ir ilgas 
kontraktas rendavimo. Biznis
senas ir gerai išdirbtas. Turi 
būt parduotas greitai, šaukite:

NAUJOS SODYBOS 
1-2-5 akrų traktai

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žemė, galima pada
linti į mažesnius lotus. Geras 
pirkinys ateities investmenutui. 
Pabudavosim mažą namą. Dirb-Į 
kitę mieste ir gyvenkite ant 
farmų, 40 minutų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, o kitus po 
$10 į mėnesį,

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

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

PoiUi- 
pas bučerį, iš- 

bet nieko pana- 
Žmonėst kalba, 

darbui dabar at-

♦ ♦

visą savo narių kapita- 
Jie nebepajėgia juos 

todėl pradėjo siuntinė- 
narius—biteles į sveti-

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelią 
skryni, gra^^rankdarb^k rengia. rEikaliNGAS pirmarankis 

r J®,sted st- Pradžia 4 vai. I bekeris, kuris moka kepti vi- 
šokių duonų ir keksus. Darbas 

Lietuvos našaličius. — Komisija. I pastovus ir geras užmokesnis.
------------ Į Kreipkitės:

«ttS;kL^A- 3mkpJ r®ngia p^tatnyn?ą 658 W. 35th St.Užburtus Turtus , gruodžio 9 d., |
1923 m., M. Meldažio svet., loš Dra-1 
nvatiškas Ratelis kuris ketina suvai-1 rftKTA vvm i nirti Mnnln dinti gerai, po perstatymui šokis. KEIKIA vyrų J pirtj. MUOla-
Kviečia visus atsilankyti. I tinis darbas, gera mokestis. At-

— Komitetas. Įsišaukite:

M. J. KIRAS
VYRŲ 3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

Louie Lahon,
156 W. Washington St 

Room 40, Main 2043

Douglas Baths

3516 Roosevelt Rd.

PARSIDUODA kendžių, ta
bako, cigarų ir visokių minkš
tų gėrimų krautuvė už visai 
mažą prekę $450.00. Yra daug 
daugiau vertas. Priežastis ne
sutikimas partnerių.

2700 So. Wallace St.

ŽIŪRĖK Į ŠITA DIDELI 
BARGENA!!

Ant South Sides. Kam mokėti 
$17,000 už 2 flatų, tai gali pirkti 4 
flatų mūrinį naują namą, vienų me
tų senumo už $17,000. Viskas yra 
padaryta pagal naujos mados. įmo
kėti $7,000, o kitus lengvais išmo
kėjimais. Del platesnių žinių tele- 
fonuokite savininkui. Lafayette 
1970.

Amerikos Lietuvig Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

' MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

LIETUVIŲ LAISVES PAŠELPINIO 
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, 8653 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.

flatų mūrinį naują namą, vienų 
tų senumo už $17,000. Viskas 
padaryta pagal naujos mados. Į 
kėti $7,000, o kitus lengvais iš

The Hyde Park High School Pa- 
rent Teacher Association will hold 
a Rummage Sale on November 20, 
21, 22, at the Grant Memorial A. M. 
E. Church Cor. 46-th St. and Evans 
Avė. The proceeds will be devoted I REIKIA kriaučių; operato- 
to helping deserving, students| . . v. . . ,
trough high school who otherwise nų prie mašinų ir moterų kau- 
would be unable to continue their tų beisterkų. Atsišaukite pane- 
studies. I i-, . i t, dely į darbą.

South Chicago. — Plieno liejyklų Palionis ir Arlauskas 
darbininkų masinis mitingas įvyks 2422 So. St. Louis Avė. 
lapkričio 19 d., 8 vai. vak., Moose 
Hali (92-nd ir S. Chicago Avė.)

Mitingą rengia Executive Council 
of National and International Orga- 
nizations in the* Steel Industry.

Kalbos bus laikomos kaip anglų, 
taip ir svetimomis kalbomis

PARDAVIMUI krautuvė, pi
giai. čia yra kendės, cigarai, 
ice cream, ir t. t. Viskas gerai 
įrengta, 1 pool stalas.

Atsišaukite:
1007 W. 19th St. '

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE
CANALPORT AVE.

189 No. Clark St. Room 510

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 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 šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai, nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš JONAS BRAZAS pajieškau 

pusbrolių Adonio ir Tadeušo Brazų 
ir puseseries Elenos Bružaitės, Švė
kšnos valsčiaus, Meiželių sodos. Tu
riu labai svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti ar kas žino pranešti už 
ką busiu dėkingas.

zJonas Brazas,
324 N. State St., VVestville, III.

Antanas Skuczas noriu pa
simatyti su savo pažįstamais ir 
savo tėvu Motiejų Skuczas. 
Meldžiu atsišaukti. Aš esu iš 
Lietuvos Pakeklio kaimo. Pra- 
neškit Naujienoms Box 276.

ir An-

grabo-

Maple-

PAJIEŠKAU Karpienės, kuri 
pirmiau gyveno Nocomis, III. Ji 
pati ar kas žinote meldžiu pra
nešti Julijonai Stankienei, 1710 
So. Jefferson St., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU

REIKIA tuojau jauno 
žmagaus su Ford karu. At
sišaukite: Naujienų Kon- 
testo Dept. Manageris, 1739 
So. Halsted St

BUČERNĖ ir grosernė ant 
pardavimo. Geras listas.

Atsišaukite:
4104 So. Campbell Avė. 

Chicago, III.

BARGENAS. Pardavimui 2 
augštų namas. Yra bučernė ir 7 
kambarių flatas užpakaly, 2 fla- 
tai viršui, attic ir skiepas. Ce
mentinė ėla. Kaina $5,500. 3215 
Parnell Avė. Tel. Republic 2880

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metamsi 
pirm. Fr. Baceviče, 8029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

REIKALAUJU ženotos šei
mynos, ant ūkės, darbas ant il
gai ir geras mokesnis. Patyri
mo nereikalauja. Netoli Mil- 
vvaukee. P. MAŽEIKA, Port 
Washington, Wis., R. 1.

REIKALINGAS bučeris, ne
reikia didelio patyrimo. Darbas 
ant visados.

Atsišaukite:
10839 S. Michigan Avė.
Roseland, Chicago, III.

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris. Darbas pastovus, sąlygos 
geros.

Atsišaukite:
4537 So. Paulina St.

NAMAI-ZEME

ii
i

PARDAVIMUI. Štai kur bargenas, 
norintiems didelę vietą įsigyti, su 
mažu kapitalu, kur gyvulių gali lai
kyti. Tik pagalvok drauge, kiek 
gali uždirbti su Kiaušiniais ir su 
Pienu? Savininkas, parduodu na- 
nas naujas 5 ruimų, bcismentas, 
Barni-garadžius muro 8 lotai 30x- 
133 kožnas, daug stako, paaukauju 
už $2200 cash. arba lotą priimsiu 
kaipo dalį, ši vieta prie Kazimieri- 
nių kapinių, veikite greitai, Agen
tų nereikia 'rP '"

J. G. 10330 South Turner Avė. 
Mt. Greehwood, III.

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 

, Avė,, phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvik 
svet., 341 E. Kensington Avė.

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

■ it

TH1NK IT 
OVEIt ' < i

Tavo Mylimiausis Turtas!

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir attic, 7 kambarių rezi
dencija, su vana, 50 pėdų lo
tas, 2 karų garadžius, iš fron
to įvažiojamas. Kaina $7,500.

Savininkas
2440 So. Millard Avenue

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĘS valdyba 1923 metams: pirm 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
Sirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 

. Blažis, 3261 S. Halsted St.jturt 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halste< 
St.; kasierius A. Zalatoris, 282£ 
S. Leavitt St.į kontrolės rašt. p-li 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti 
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas mėnesi 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI

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

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

ZOFIJA SKIRMUNTIENĖ
Mirė Lapkričio 18 d., 7:30 vai. 
vakare, 78 metų amžiaus. Iš
gyveno Amerikoje apie 15 me
tų. Paliko tris sūnūs ir dvi 
dukteris, sūnūs Juozas ir Jonas 
yra vedę, Kazimieras nevedęs. 
Dukterįs Ona Knytienė 
tanina Rozutienė.

laidotuvėms užsiims 
rius Badžius.

Lavonas randasi 4021 
wood st. Laidotuvės atsibus 8 
vai. ryto, lapkričio 21. Iš 
Sv. Jurgio bažnyčios, paskui į 
Šv. Kazimiero kapines. Pra
šom1 visų giminių ir pažįstamų 
dalyvauti ir atiduot paskutinį 
patarnavimą.

Sūnūs
Kazomieras Skirmuntas.

REIKALINGAS pusininkas i biznį 
nešantį didelį pelną, kuris galėtų ve
sti ofiso reikalus. • Reikės įdėti biskį 
kapitalo. Taipgi selesmanų. Jie 
gali uždirbti didelius pinigus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukite 
Modem Construction Mfg. Co. 3535 
Milvvaukee Avė. Vakarais iki 9 vai.

REIKALINGAS darbininkas 
dirbti ant ukes kas nori plates
nių žinių kreipkitės laišku ar 
ypatiškai vakarais.

Mr. Juška 830 W. 18-th St

VYRAS SU KARU

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTE

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

Gali uždirbti $50 ir dau
giau kiekvieną nedėldienj 
nuvežant žmonės į C alų m et 
City ir Fordo naują dirbtu
vę, kur 16,000 darbininkų 
dirbs. Pasimatykit su

Moteris, šeimyna ir Namai.
Jie reiškia daugiau už viską 

dėl kiekvieno. Tie trys dalykai 
rišasi sykiu. Kurie ne vienas ne 
pilnas be kito.

Jeigut neturi naujo namo, 
nustoji labai didelį patenkinimą 
savo gyvenime; bet tavo mote
ris ir vaikai atjaučia tą skur
dą daug-daugiau negu tu pat
sai.

BARGENAS. 2 flatų muro 
namas su vėliausios mados įren
gimais. Parduosiu arba mainy
siu ant morgičių arba kokio 
biznio. Su reikalu kreipkitės 
pas A. Grigas, 3114 So. Halsted

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
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 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą, penk
tadieni kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, III.

Manager Lithuanian 
Department,

POVILAS JANULIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 18 d., 1923 m., turė
damas 50 metų. Paėjo iš Lie
tuvos Kauno rėdybos, Novo- 
Aleksandrausko (Ežerėnų) ap
skričio, kaimo Biriečių. Ameri
koj išgyveno 13 metų. • Paliko 
Lietuvoje viena brolį Jurgį ir 
trįs seseris Topiliją, Nastaziją 
ir Oną. Amerikoj paliko du 
pusbrolius Juozapas ir Joną 
Liaukšą.
. Laidotuvės atsibus Lapkričio 
21 d., 1923, 10 valandą iš ryto 
į Tautiškas kapines iš namų 
1221 Marion Court (netoli 
l.inrolnl. Meldžiu giminiu ir 
pažįstamų dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę pusbroliai
Juozapas ir Jonas Liaukšai.
Laidotuvėmis užsiirria grabe

lius J. F. Kadžius. Tel. Ca- 
nal 6174.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

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

Kreipiatės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

116 So. Michigan AVe., 
Room 1408,

Utarninke ir ketverge nuo 6 
iki 8 vakare. Arba subatoje 

nuo 3 iki 8 vakare.

Savo namai gražioj ir nau
joj vietoj yra linksmybės so
das. Kur patenkinimas visados 
bujoja.

Tavo šeimyna nori savo na
mą! O g^l turi per mažai pini
gų? Netrotyk vilties! Kreipkis 
pas mus, o mes parodysim kaip 
ir su mažai pinigų įsigysi sau 
namą.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
elektra, vanos, gasas, modemiškas, 
6 ir 7 kambarių flatai kaina $8,800.

2 flatų, elektra, garadžius dėl 2 ka
rų, ekstra lotas, attic, kaina $9,400.

Taipgi turiu pardavimui labai ge
rą Dry Goods, notions, cigarų, spor
tiškų materijolų, krautuvė visokių ta
vom, labai pigiai, Ciceroje, sykiu 
parduodu ir namą.

Tas vietas turite pamatyti, kad ge
rai apvertinus. Atsišaukite bile va
karą nuo 6 iki 8 vakare. Visą dieną 
Subatoje ir nedėlioję.

JOSEPH B. BROM,
2848 So. Lawndale Avė.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ P Aš 
. KLIUBO valdyba 1923 metams: 

pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, l'i 
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 mėnesi antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble*St.; 
pagelb. J. Rūta, 8348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3862 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 8219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Aubuni 
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.

SIŪLYMAI KAMBARIO
DAILUS kambarys rendai švariam, 

nerūkančiam vaikinui arba merginai, 
prie mažos šeimynos su valgiu ar be. 
Paranki vieta dirbantiems Western 
Electric Co., Galima matyti visada.

D. NEMUNIS, . 
4915 W, 24th Pl„ 

Cicero, III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS Ruimas dėl dviejų 

merginų, Bridgeporto apielinkėje, 
geistina kad butų du ruimai, fomi- 
šius savo nusipirtume arba ir su for- 
nišiais.

Atsišaukite laišku i “Naujienas”, 
1739 So. Halsted St.

K. SLANIUTĖ.

ŠTAI yra tikra proga dėl ge
rų virėjų. Tik tokia proga pa- 
siaiko gyvenime vieną sykį. 
Veikite tuojau. Kaina $1000.

1023 E. 55 St.

Atsišauk tuojau:

ADAM MARKŪNAS

800 First National Bank Bldg.

RAKANDAI
58 W. Monroe St.

PARDAVIMUI bungalow, 
taipgi visi rakandai, karpetai ir 
t. t. Priežastis, apleidžiu mies
tą. Agentų nereikia.

5712 S. Campbell Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PASELPOS 
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. Antanai 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta 

kvotėjas A. Montvidas,. 1824 
Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienj 

svet., 1315 North

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VALr 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D, 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 8331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
8601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 8220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 8430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą Šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

ras
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną 
Zwianzek Polek
Ashland Avė.

PARDAVIMUI rakandai dėl 7 kam
barių. Turi būt parduota tuojau. 
Pigiai. Skuriniai ir velour, 8 kar
petai, fonografas, valgomo kambario 
setas, miegamo kambario setas, 3 
liampos ir t. t. Visus sykiu arba da
limis. 1630 No. Humbold Blvd 
flatas. '

1

A

AUTOMOBILIAI
DIDELIS BARGENAS. Pardavi

mui automobilius Haynes sedan, 5 
pasažierių, 1923 metų, gerame sto
vyje, kaip naujas, važiuotas 5000 
mylių. Teisingas pasiūlymas bus 
priimtas. Priežastis— savininkas 
serga.

šaukite Pullman 0019

Telefonas Randolph 7400 ‘ 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 6 šeimynoms, $84 
rendos. Parduosiu už $6800.

Atsišaukite
1625 So. Jefferson St.

MOKYKLOS
ĮMOKĖDAMAS $300

Nupirksi 2 pagyvenimų namą. Ren
dos neša $75 į mėnesį. Kaina $7,500. 
Priimsim į mainus lotus, automobilių 
arba bile kokį biznį.

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

Phone Boulevard 9641

SIS yra tikras bargenas Brighton 
panke. Medinis namas ant 2 pagyv. 
po 4 kambarius; elektra ir vanos už 
$3,600. įmokėti $1,000, o kitus leng
vais išmokėjimais. Tclęfonuokite 
šiandien:

Lafayette 1970*

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarines klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal .Bažnytinėj svet.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 

1 vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 m.

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

JETUVIŲ POLITIŠKO IR 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 rr 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
šemaicio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIEM LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.; pirm. K. Lengvi
nas, 3556 So. Lowe Avė.; padėjėjas 
J. Kazlauskas, 920 W. 54th St.; 
nut. rašt. V. Pakeltis, 3546 S. Union 
Avė.; turto rašt. M. Ceplinskas. 
3601 So. Union Avė.; kasierius S. 
Balsis, 3543 So. Morgan Stf; kontr. 
rašt. T. Petrauskas; kasoą globėjai 
A. Rimkus ir D. Matuzas;'durų sar
gas F. Stulgaitis.
Susirinkimai laikom^ pirmą sekma-* 

dienį kiekvieno mėutsio 1 vai. po pietų
Jtth ir S. Union A v.

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.’.: pirm. A. šribalis, pafęelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var- 
nelįs, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
šuo 18 iki 40 metų amžiaus.


