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Dega miestas Vokietijos derlius esąs 
menkas

Soviety laikraščiai Iš Shane kompanijos

Berkeley
Riaušės Vokietijoje

Šalčiausias ir lietingiausias pa
vasaris, kokis kada nors Yra 
buvęs paskutinių dviejų 
šimtų metų laikotarpyje, 
pakenkė derliui.

Sovietų Rusijoje išeina 545 
periodiniai leidiniai, iš kurių' 
tik 174 yra dienraščiai.

Japonijoje žuvo 5,000 
žmonių

Sukilimas Trans-Jordanijoje
Dega Californijos miestas' Alkani Vokietijos žmonės 

kelia riaušesMieste Berkeley dega 100 na- 
imu; spėjama, kad didesnė 
miesto pusė sudegs. Brandenburge tapo užmušta 

12 žmonių.

BERL1NAS, rugsėjo 16.. — 
Besiartinanti žiema nieko ge
ra nelemia Vokietijos žmo
nėms. Ypač yra susirūpinę 
miestiečiai. Ūkininkai nebeno
ri vežti maistą į miestą. Ir tai 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad dabartinių markių jie turi 
pakankamai ir daugiau jų ne
benori. Už maistą jie nori 
gauti dolerių arba sterlingų. 
Taip dalykams esant, maisto 
verteivos irgi priėjo liepto ga- 
ą: jie nebegali > biznio varyti— 
taip čia versis, kuomet per
iant maistų mokėti reikia sve
tima valiuta, o pasduodant 
gauni nelaimingų markių kru-

GENEVA. — Šveicarijos sa
vaitraštis “La Semaine littera- 
ire’ paduoda įdomių statistinių 
žinių apie Sovietų Rusijos lai
kraščius, kurie esą labiau net 
persekiojami, negu caro lai
kais. Viso Rusijoje išeiną 545 
periodiniai leidiniai, iš kurių 
171 tėra dienraščiai. Cirkulia
cija visų laikraščių ir žurnalų 
paėmus dai'ktan siekianti 1,- 
820,000 elizempliorių. 
skaičius išpuola 150
na.nis gyventojų! Jeigu prileis
ti, kad kiekvieną laikraščio 
ekzempliorių skaito 10 žmo
nių, tad ir tame atvejyje Ru
sijoje yra 10O milionų žmo
nių, kurie jokio laikraščio 
neskaito.

Praėjus kimiam laikui palo- 
cius buvo parduotas Klemen
sui VIII u‘ž 400,000 dukatų ir 
pasiliko bažnyčios žinioje iki 
1831 m., kaita jis tapo parduo
tas Borghe&e šeimynai. 1870 
m. jis pateko į valdžios ran
kas ir nuo to laiko ėjo iš vie
nų rankų j kitas.

Dabar palocių saugoja nebe 
pupos gvardija, bet fašistų mi
licija, kuri dėvi juodus marš
kinius ir atiduoda garbę pre
mjerui Mussolini, kai pstarasis

Kanada įsileis daugiau 
ateiviy

Ir tas 
milio-

Berkeley, Cal., rūgs. 17. >— 
Šimtas namų dega, o koks tu- BERLIN, rUgs. 17. — Ba

deno provincijoje įvyko riau-

o toki padėtis varčia 
miestietį rūpintis

iš to miesto išės. Daug žmonių esą užmuš- 
I ta ir sužeista. Tečiaus sanul- 

Thousand kesnių žinių dar trūksta.
Brandenburge irgi alkani 

žmonės ėmė kelti riaušes, ku- 
► nukauta 12 žmo-

Taip skamba i 
žinia.

Gaisras kilo
Oaks distrikte ir plečiasi ne-į
paprastu spartumu. žmones en

Ugniagesiai nebeturi vilties, riose tapo
kad jiems pasisektų išgelbėti' nių. 
didesnę pusę miesto.

Gyventojai Ik rausto >savo 
daiktus taip greit, kaip gali. 
Daugelis jų bėga į San Fran- 
cisco.

Sukilimas Tans-Jorda 
nijoje

kiekvieną 
savimi ir stengtis įsigyti mais
tą tiesiai nuo ūkininkų.
miesčių traukiniai yra perpil
dyti žmobėmis, kurie važiuoja 
į artimuosius ūkius, kad iš ten 
par\įjžus sViųsto, )'<iav?šinių, 
bulvių, daržovių, etc.

Berlino -šauniausiame 
vare, Unter den Linden, 
valdininkai be 
neša pasikišę 
maistą.

Nepaprastas
bumas ir lietingumas labai už
kenkė derliui. Paskutinių dvie
jų šimtų metų laikotarpyje to
kio šalto pavasario dar nebuVo 
buvę. O dėka tani šių metų 
Vokietijos derlius yra daug 
blogesnis, negu paprastai.

niekur
l>o

Prie-

bul- 
aukšti 
nieko 

pažastimi

pa vasari o .< šal-

A Daugiausia skaitytojų tu
rįs Maskvos laikraštis “Izves- 
tija” — 180,000 ekzempliorių 
išeiną to laikraščio. O taU esą 
dėlto, kad kai kurie spekulian
tai, , kuriems “naujoji 
iiomlnė politika” išėjusi 
nalilda|, išsirašą
“Izvestija” po kelis ekzcmplio- 
riu’s. Tuo keliu jie nori prisi
gerinti komunistams, kad ga
lėjus nekliudomai varyti 
šmugelį.

ekono- 
ant 

aikraščio

CHICAGO. P/rmadienio 
susirinki.me siuvėjų streikierių 
dalyvavo nedidelis būrelis, ba 
didžiuma jųjų dirba unijos 
dirbtuvėse ir jie atsilankė tik
tai j visuotinus susirinkimus, 
kurie būna šaukiami kone sa
vaitę vakaro laiku, kada kiek
vienas nesugaišdamas nuo dar,
bo gali atsilankyti ir patirti* įeina arba išeina iš palociaus. 
streiko stovį.

Vakarykščiame susirinkime 
iš raportų paaiškėjo; kad jau 
ponas, Shane darbo nebeužten
ka skebams. Girdėti, kad apie 
porą savaičių atgal bu*vo at
leisti 2 kirpėjai, taipgi praeitą 
subatą 
tis — 
Skebų 
kišti:
drabužius, kad 
bai nenori vilktis, o ką sakyti 
apie didesnes krautuves; jos 
tokio darbo tikrai neims iš jo.

Atvažiavo Račkauskas

Reikia daug žmonių 
industrijos vystymui, 
imigracijos ministeris.

ūkio i
sak

da 2 atleido. priežas- 
streįkas tam kenkia, 
darbo negali niekur iš- 
padirba tokius biaurius 

no patys ske-

P-a# Račkauskas atvažiavo at
sisveikinti su chicagiečiais; 
jam rengiama vakarienė.

Pasiųsta telegramas į visus 
aplinkinius miestus, bet pagel
bės nesitikima, kadangi apie 
Berkeley dega žolė.

ThouSand Oaks distrikte 
visiškai sudegė $200,(MM) vertės 
aparta/mentinis namas.

Tapo sumobilizuoti Califor
nijos universiteto studentai, 
kad apsaugojus mokyklos 
mus nuo gaisro.

Arabai sukilo prieš iemir Ab- 
dullah.

na-

Tvanas Japonijoje
Žuvo 5,000 žmonių, kai 

išsiliejo iš krantų.
upės

JERUZOLIMAS, Palestina, 
rūgs. 17. — Iš patikėtinų šal
tinių gauta žinių, kad Trans- 
Jordanijoje įvyko sukilimas. 
Arabai puolę savo valdoną, 
Abdullab, palocių, bet tapo at
mušti.

Iš Jeruzolimo prieš kiek lai
ko biFvo gauta žinia, kad 
3,000 arabų sukilo. Sukilėliai 
tuo laiku įteikė ultimatumą, 
reikalaudami, kad nebūtų da
roma jokios diskriminacijos 
mokesnius mokant, ir kad, vi
si ateiviai butų išvyti. Prie 
viso to buvo veikalaujama su
daryti parlamentarinę val-

Valparaiso universitetas 
nėra Ku Kinį Klano kontro

liuojamas

Surado Stambouliskio 
turtą

Universiteto prezidentas 
kad paleisti paskalai 
mokyklai.

sako, 
kenkia

Val pa

Buvę paslėpta jo namuose 
57,000,000 levų.

dist- 
žuvo 
siau- 
o vė-

Chiniečiai skverbiasi j 
Meksiką

LONDON, rūgs. 17. — Ja
poniją vėl ištiko nelaime. Ne
toli nuo Kobe, Tottori 
rikte, pereitą šeštadienį 
5,000 žmonių. Tą dieną 
te baisi viesulą ir lietus,
liau išsiliejo iš krantų Tukure, 
Chiyo ir Tokimi upes, kurios 
paskandino aplinkinius so
džius. Nito to tvano nukentė
jo ir miestai Tokio bei Yoko- 
liama, 'kadangi tapo sugriau
ti geležinkeliai.

šmugelio keliu įvažiuoja 
pardavinėja narkotus.

ir,

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 
neturi.

MEXICO CITY, rugsėjo 
— Žemutinės Californijos 
bernatorius, gen. Inocente Lu- 
go, pranešė Meksikos agrikul- 
ttfros departamentui, kad šmu
gelio keliu įvežama šimtai 
chiniečių. Gubernatorius sako, 
kad chindečiai yra atvežami į 
Essenados tyrus ir paleidžia
mi. Kiekvienas jų turi nanko- 
tų, ir juo verčiasi pasiekęs 
miestą. Bet daugelis jų pak
lysta tyruose ir miršta ten 
baisia mirtimi.

16.
gu-

SOFIA, rugsėjo 16. — Eina 
gandai, kad buvusio Bulgari
jos premiero namitose surasta 
iidelis turtas.

Stambulisky buvo Bulgari
jos premjeras, kuris laike pa
skutinio nlilitaristų Atkilimo, 
tapo nužudytas. Jis pasižymė
jęs nepaprastu godumu prie 
Pinigų.

• Prieš kiek laiko naujosios 
valdžios įsakymu nužudytojo 
premiero namuose buvusi pa
daryta krata. Ten tapo surasta 
57,000,000 levų, kas Amerikos 
.pinigais sudaro $57,000. Spėja
ma, kad Stambulisky buvo pa
sidėjęs pinigų ir užsienio ban
kuose.

Btfvusis premjeras 
gaudavęs 10,000 levų 
mėnesiui.

algos
($100)

Tyrinės Ellis Island
Paskirta komisija, kuri tyri

nės EHis Islasdo sąlygas.

Elmer D. Brothers, 
raišo universiteto- itnististų 
prezidentas, pareiškė, kad lei
džiami gandai dėl universiteto 
perėjimo į kli4xiečių rankas 
esą neteisingi.

Tie gandai kenkią mokyklai, 
nes buvusieji studentai nebe- 
norį grįžti atgal į mokyklą.

Paskalas, kad universitetą 
nupirkę khixiečiai, paleidęs 
“Fiery Cross” redaktorius Ja
mes Elrad. Tas laikraštis pri
klauso kluxiečiams. Elrad at
vykęs į Brothersą ir-pareiškęs 
jam, kad klanas esąs pasiryžęs 
remtį universitetą finansiškai. 
Bet jisai visai neužsiminęs 
apie tai, kad klanas žadąs uni
versitetą pirkti. Jis pataręs 
Brothersirt pasimatyti su Rob- 
ert I. Marsh, Klano švietimo 
reikalu vedėju. Bet Marsh pa
reiškęs, jog jis nič nieko ne
girdėjęs apie tai, kad klanas 
žadąs remti ' universitetą fi
nansiniai.

Tai ir viskas. Jokių kitų 
derybų su klanu nebuvę veda
ma. O tai reiškia, kad ir Val- 
paraiso universitetas neperėjo 
į kluxiečių rankas..

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

Argentinoje surado alie
jaus laukus

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

Ekspertai sako, kad aliejaus 
esą daug ir jis geros rųšies.

šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

BUENOS AIRES, rugsėjo 
16. — Argentinos provincijoje! 
Jujuy tapo surasta aliejaus 
laukai. Valdžios ekspertai 
tvirtina, kad aliejaus tuose 
laukuose esą daug ir jis esąs 
geriausios rųšies.

z WASHINGTON, D. C., rug
sėjo 16. — Anglai jau nuOse- 
nai protestuoja prieš tas sąly
gas, kurios ekzistuoja Ellis 
Islande, kur sučežama ir su
laikoma imigrantai. Ant galo, 
Washingtonas paskyrė komi
tetą patyrimui dalykų padė
ties. Komitetan įeina Dr. 
iHugh S. Cuir^ming, Hjenning, 
darbo departamento sekreto
riaus padėjėjas, ir Wadswo- 
rth, iždo sekretoriaus padėjė
jas.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 17 <L, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo įkaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....
Austrijos 100,000 kronų ....
Belgijos 100 frankų .............
Danijos 100 markių ............
Finų 100 markių ..................
Francijos 100 frankų............
Italijos 100 lirų ....................
Lietuvos 100 Litų...................
Lenkų 100,000 markių .........
Norvegijos 100 kronų...........
Olandų 100 kronų................ .
Šveicarų 100 kronų ...............
Švedijos 100 kronų ...............
Vokietijos 1,000',000 markių

.. $4.54 

.. $1.45 

... $4.85 
$18.15 

.. $2.72 
$5.79 H 
$4.40 y? 
. $10.00 
.....  40c 
. $10.03 
. $30.32 
. $17.73 
. $26.52
....

netik kad streikieriai jų sekei) 
čia, ale ir pašaliniai žmones 
persekioja juos.

Štai ką sako vienas žmogų 
nuo Bridgeporto: 1‘j^inii! ^r.ną 
rytmetį Halsted gatve; atėjau 
iki 32 gatvės, žiuriu, susirin
kęs būrys vdikų ir visi žiūrėda
mi j skrybėlių krautuvę šau
kia (scab-'scab ir tt.). Einu ar
čiau patirti kame dalykas. 
Žiuriu4, krautuvės langas iš
muštas. Klausiu, ar krautuv- 
niskas yra streiklaužys. Vaiko 
atsako, — taip, jisai streik-’ 
laužiauja. Klausiu kas tą lan
gą išmušė. Sako. nežinoma, 
turbūt bomai.

Aš net nusidyvijau, kad biz
nierius eina skabanti. Turbūt 
daro prastą biznį. Patžmijau 
ant durų užrašyta Mason (Mo
sis) Hat Shop, 3203 S. Halsted 
St. Lietuviška pravardė, ir dir-

rainas” kiekvienam savo 
meryje ncužndnšta jidėti var

dą Alexo Raugelio. “Telegra
mas” iš savęs išsiinislinęs kal
ba, kad buk Raugelis pats bū
damas komitete sakąs, kad 
unija nevedanti streiko gerai. 
SltrdĮikieiįiai norėtų žlinotti,, J.į 
kur tas skebų šlamštas traukia 
tokių žinių. Raugelis tokių 
kalbą visai nėra kalbėjęs “Te- 
legramui”, jr Raugelis nėra 
jokiame komitete iki šiol, ale 
tįk paprastas streikelfis įkaip 
ir visi. Ir “Telegramas” netu
rėtų jo laikyti dantyse, kaip 
Š|dp ^kai(lą įsikandęs. Streikie- 
riai sako, kad “Telegramos” 
?u tuo kąsniu užspiings.

Strėikierių visuotinas susi
rinkimas bus 'penktadienį, rug
sėjo 21 d., 5:30 v. vak. unijos 
svetainėj o,

—Toks kaip kfiaučius.

nų-

Mussolini apsigyveno 
istoriškame palociuje

Palocių saugoja sargybą, susi
dedanti iš fašistų milicijos.

RYMAS. — Saugallos palo- 
cius, senovėje garsus kaipo 
Colonnų šeimynos tvirtovė, ta 
70 fašistų premiero vasarnamiu. 
Iš čia premjeras kasdieną 
žiuoja automobiliu į savo 
są.

1501 m. Aleksandras 
konfiskavo palocių, kifris
’iaus perėjo į Lucrezia Bor- 
gia’s dukters rankas. Paskui 
oalocių vėl atgavo Colonnų šei 
myna.

Vėliau Colonnų šeimyna pra
rado tą palocių ir vėl atgavo, 
kai žmonės palaikė jų pusę.

va- 
ofii-

vė-

šį ryt atvažia- 
p. Račkauskas, 

ant visados, atsisvei- 
su savo pažįstamais.

p. Račkauskas yra 
prekybos atstovu

veikėjų — Dr. K.
Dr. A. žinion tas, 

sujmanė surengti sve-

CHICAGO. - 
vo Chicagon 
kad, gal 
kinus
Kaip žinia 
paskirtas 
Londonan.

Būrelis 
D range! i s, 
etc.
(Y. u i išlcf estu ves.-vakarienę. Kak 
norėtute išleistuvėse dalyvau
ti, telefonuokite: Yards 1321 
(Elta Commerce).

OTTAWA, Ont., rugsėjo 16. 
— James Alexander Robb, 
naujai paskirtas imigracijos ir 
kolonizacijos ministeris, parei
škė, jog ateivybė nebebusianti 
varžoma. Esą tos sąlygos, ku
rios susidėjo tuoj po karo, ne
buvo palankios , įsileidimui 
naujų imigrantų. Tad įstaty
mais ir buvo nustatyta įsileis
ti tik ūkininkus, kurie Kana
dai ypač yra reikalingi. Dabar 
dalykų padėtis pakitėjusi Pra
dėta atgyti ir industrija. Ka
nadai reikės tūkstančiai darbi
ninkų įvairiems darbams. Visi 
galėsią surasti čia sau ra
maus gyveninio, kurie tik no
rinti susidėti iš sveikų fiziniai 
ir moraliai žmonių. Tik tokia 
šalis ir galinti laukti šviesios 
ateities. Užtat Kanada pir- 
mon galvon žiūrėsianti, 
atvažiuojantieji 
sveiki ir galėtų 
prie tenykščių apystovų. 
businčios svarbiausios kvalifi
kacijos.

kad 
ateiviai butų 

prisitaikyti 
Tai

136 mėty Amerikos Kon 
stitucijos priėmimo sukak 

luvės

Chinijos dvasiškis prana
šauja žemės drebėjimų

Šią savaitę įvairios organizaci
jos aiškins konstitucijos pra
smę.

Rugsėjo 17 d., 1787 m. tapo 
priimta Jungtinių Valstijų 
tyonstttuteija. Vadinasi, vakar 
sukako lygiai 136 m. nuo to

SHANGHIAI, rūgs. 14. — 
šio miesto ir apielinkių chi
merai bėga į kalnus, kad pa
sisupus nuo pranašaujamo 
žemės drebėjimo. Mat, vienas 
chiniečių dvasiškis paskelbė, 
kad rugsėjo 26 ir 27 dieną iš
tiksianti Chiniją tokia pat ne
laimę, kokia atsitiko su4 Japo
nija.

To įvykio paminėjimui įvai
riausios organizacijos šią sa
vaitę rengs mitingus^ kad iš
aiškinus konstitucijos prasmę. 
O tai reikalinga todėl, kad 
daugelis piliečių jeigu ir yra 
skaitę, Konstitudiją, tai (tikrai 
nėra bandę pilnai suprasti to 
svarbaus dokumento prasmę 
bei dvasią.

ŠIANDIE — lietus; kiek šil
čiau.

Saule teka 6:32 vai., leidžia- 
įsi 6:57 v. Menuo teka 12:10 v. 
nakty.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St 

Chicagolll.



kauniečiai rėkti.

Visame Pasaulyje

b iš
da
vei-

ženklas. Patys kaunie- 
nebesitenkina savo 

“švara” ir patogumais 
rėkti, susikeikdami.

oficiozo ^Lietuvoj”

Persekiojimas pažangiu 
sios spaudos Lietuvoj
“Sodialdomokratas” nubaus
tas” užsimokėti 500 litų.

yru, sakysit? Nu- 
vaikštinėja “auk- 
praeidalmas gatve 
Tiek to .butų, kad

dieną, bet aršiausia, 
Vytauto prospektą

Antradieni#, Rūgs. 18, 1923

S. L. FA6I0NAS 00.KAUNAS

t

i

YRA GERIAUSIAIS LIUDININKAIS STIPRUMO IR SAUGUMO

Gaukite šiandie šio Banko knygelę ir nuošimčius auginkite

ir

7

dienomis 
v • • y, •.ežiai ir 

>ali rimti.

BANKO VALDYBA: Joseph J. Elias, Pres., James P. Doody, Vice-Pres., 
AndreW H. Nowak, Vice-Pres., Wm. M. Antonisen, Cashier, St. V. Valanchaus- 
kas, Ass’t., Cashier.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St, Chlcago, III.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

Olselio kaina tiesiai pirkėjui, 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted Sž.
Telephone Haymarket 1018

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St.. Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Vąlandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utamlnką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto’

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
P^_ w>S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Wm. M. Antonisen 
John I. Bagdziunas 
Otto H. Beutler 
Paul K. Bruchas 
James P* Doody

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

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 bylaų visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dęarbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų TeT.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 1
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.
Borden’s
Setected”
Šiandien

to.

Iįi.as Dedas Lietuvoj

Rugpiučio 21 d. 2 vali po 
pietų Aleksote prie medinio 

tilto elektros srove stf viršum 
11(K) voltų užmušė elektro
technikų Kazį Račiukaitį apie 
18 metų amžiaus, kuris viršui 
stulpo jungė elektros vielą.

Nelaimingąjį už pusvalandžio 
pavyko nuo stulpo nuimti.

Žmonės įsake,) bulk dhr 
vę gyvybės ženklai, todėl 
rū pastangų atgaivinti, bet 
tui.

“Kas gi, po šimts!...” ima
patys

vincijos miestas. Tiesa, čia 
būna Amlkarai-spektakliai, Bet 
djaugiau^ai p^iputodamąi orga
nizacijų surengti: geresnius 
suruošdavo prieš dešimts ar 
penkioliką metų, nes vedėjais 
buvo žmonės toj šakoj prasila
vinę, prityrę.

Yra čia Valstybinė R. J. Re
alinė ir Žydų gimnazijos ir 
Mokytojų Seminarija. Taigi, 
inteligentijos netruktų, reikia 
tik rimto darbo. Tik ta tau
ta, ta valstybė stovi aukštai, 
kurioje mokslas ir daile (me
nas) yra aukštai pakilę, -kirt* 
be kasdieninės duonos reika
lų, tam tikras miestiečių luo- 
mas turi ir dvasinius reikalus.

(L-va)

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Geras 
čia i jau 
sostinės 
ir iįma 
Valdžios
antai skaitome:

Kas gi, po šimts, turi pri
žiūrėti? Artinasi Žemės Ūkio 
Paroda. I Kauną suvažiuoja 
daug užsienio svečių, nes šie
metinė paroda bus dvigubai 
didesnė, gražesnė ir turlinges- 

ė, kad tik (oras nutiktų. O 
,arkos ponai, kur labiausia 
?iktų matyti, nemato. Kas gi 
->kio bloga 

.i 
s a 
ne 
ir žiūrėk, 

nulais-
Diiodielalčio ^gatvę, kartais 
įergės ilgąjį plentą... nė

ra kur akių ir nosies padėti, 
nė pereiti.

Čia vėl, žiūrėk, pūkšt pa
mazgų kibirą į šaligatvio grio
velį... Rinkų krautuvėlės, 
“valgyklos” savo oru vėl skel
biasi ištolo. Apie išeinamąsias 
vietas — kas jų netvarkos ne
žino. Kas gi tai yra? Kam tas 
turį rūpėti, pu galų? Miesto 
Vaidybai turbūt, arba milici
jos vadams, negi komendan
tūrai. Kaip ten bebūtų, bet 
bent parodos metu, kad to 'ne
būtų. . —J. S.

Nori kurti okultizmo 
draugiją Kaune

Del Katino
Ed. •Savickio’ stralipsnellio 
“Gamtos prajovai, ar šposai?” 
(žr. “Įvairenybės” “Naujienų” 
217 nifln.) žinomas lietuvių ra
šytojas J. A. Herbačev- 
■> k i s pasiskelbia toj pačioj 
‘Lietuvoj” (189 nr.), kad

praktikoj tyrinėtojas ir ži- 
vas” — žada veikiai išaiš

kinti kauniečiams tų visų ap
sireiškimų priežastį viešoj pa
skaitoj, ir kviečia visus, kurių ' 
namuose 
bsti ar 
tikrų 
to p. 
laiku 
t i dm s

pahašųs latsitikiinai 
apsireiškia, suteikti jam 

žinių ir medžiagos. Be 
Herbačevskis nori greitu 

įkurti Kaune draugiją 
gamtos apsireiškimams

tyrinėti ir kviečia “to mokslo 
drąsuolius į rinitą darbą.”

Mariampolė—seniau ir 
dabar

Prieš karą Mariampolė bu
vo nemažas lietuvybės centras. 
Iš čia išėjo Rygiškis Jonas, 

tcurio vardu čia dabar yra di
liausia Lietuvoje ^gimna^Ji- 
), P. Kriaučiūnas, V. Kudir- 

a, Pr. Vaičaitis ir daugelis 
kitų žymių vyrų.

Dar nesenai prieš karą Ma
riampolė buvo daug gyvesnis 
miestas čion, vasaros atosto
goms, suvažiuodavo daug stu
dentų ir moksleivių iš Mask
vos, Varšuvos ir kitur, kurie 
rengdavo vakacijų laiku rim
tus spektaklius, chorus ir t.t. 
Dabar negirdėti nei “Gabijos”, 
kuri po karo buvo atgaivinta, 
nei “Liaudies Teatro”, ku*ris 
buvo (įsikūręs, nieko. Kaunui 
sutraukus visus veikėjus, Ma- 
pampole pasiliko grynai pro-

[Musų koresp.]

Kaunas, rugp. 30. Valdžios 
oficiozo “Lietuvos” rugpiučio 
30 d. leidiny Kauno kronikoje 
skelbiama, kad Kauno miesto 
ir apskritos Karo Komendanto 
nusprendimu nubaustas užtei- 
inokėti 500 litų pabaudos arba 
mėnesiu alrėšlto. ^Socialdemo
krato” Redaktorius už {strai
psnį “Ar yra karo stoviui ri-

bos” tilpusį “S-to” 37 Nr. (Tas 
straipsnelis buvo iš “Socialde
mokrato” išspausdintas “Nau
jienų” leidiny rugsėjo 10 d.— 
Red.). t

Tai matote, kokia Lietuvoje 
spaudos laisve, — už kokio 
turinio straipsnius komendan- 
tai-diktatoriai baudžia laikraš
čių redakcijas) tokiomis sunkio
mis pabaudomis. Krikščionių- 
demokratų ir bolševikų visai 
vienoda taktika. Rusijos bol
ševikai paėmę valdžią spaudos 
laisvę visai panaikino. Gi Lie
tuvoj. krikšfčionys-demOkatai 
neturėdami dar tiek drąsos ir 
jėgų, leidžia išleidinčt savo 
raštus ir priešingų jiems pa
žiūrų piliečiams. Vienok 
spaudos laisvė yra taip suvar
žyta, kad pastebėję laikraštyje 
netinkamą jiems išsireiškimą, 
be pasigailėjimo baudžia.

iD'U.li (Kauno komendanto 
nuolatinių pabaudų pažangiečių 
dienraštis “Krašto Balsas” jau 
numarintas, o dabar toks pat 
likimas gręsia ir kitiems. Lie
tuvos opoziciniams leidiniams?

Ištikrųyų, Šeimininkauja tie 
musų krikščionys.

—Lietuvos darbininkas.

Ar jus'žinote, kad
Yra raportas iš Vladivostoko, kad 

vietine Sovietų administracija turi 
ant savęs užsidėjus didelę atsakomy
bę kas link Sadon mainų. Dalis tų 
mainų jau yra iškasta. Dabartiniu 
laiku jau yra iškasta apie 3000 pėdų. 
Tos mainos labai yra svarbios, nes jos 
turi ion dėl cino. Jau yra taip pri
rengta, kad pirmutine fandrė “Kayz- 
nik” jau galės pradėti veikti. Ar jus 
žinote, kad iš visų tabakų kurie yra 
rūkymui, nėra geresnio tabako kaip 
Turkiškas tabakas kuris yra, Helmar 
Turkiškuose cigaretuose.

Nėra geresnio
kaip Borden’s “Select-

ed — tai' yra pareiški
mas šimtų ir tūkstančių

jo vartotojų

Užsisakykit

Musu Depozitoriai 
Nepražudys 

Nuošimčiu
MUSŲ BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI NUTARĖ Iš

mokėti PILNA NUOŠIMTĮ ANT VISU IŠTRAUKTU DEPOZI

TŲ, KURIE BUS ATGAL SUGRAŽINTI Į BANKA LAIKE VIE
NOS SAVAITĖS. ■■ 

I

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
z DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiaim [šUgus ir 
Parduodam Laivatories.

MMMMMMMM ------------MMMNF

Tokis nutarimas yra padarytas vien dėl to kad parodžius šio 
Banko tvirtumą ir prielankumą musų gerbiamiems Kostumeriams, 
kurie patikėjo neteisingiems gandams ir paskalams delei vieno šio 
Banko darbininko prasišalinimo, ir iš nepamatuotos baimes, buvo 
savo pinigus išsiėmę. .

Kurie perkelėte išimtus pinigus i kitus Bankus, priduokite 
mums tas knygeles. Mes patys perkelsim atgal pinigus ir Tamstos 
nuošimčiai nebus sugadinti

Šio Banko kapitalas ir perviršis
$290,000.00

O visas turtas Banko siekiantis
$3,000,000.00

ŠIO BANKO UŽPAKALYJE KAIP MŪRAS STOVI ILLINOIS 
VALSTIJA IR CHICAGO CLEARING HOUSE ASSOCIATION.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS. — Lai būna musų obalsis ir jo 
•laikykimės. Tada tik lietuvių vardas augs ir gražiai skambės.

/

z

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayefte 6061

■*' 1 ..............1...... ........................ .
Phonc Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

DENTISTft
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6^-9 vak.
2137 S. Cicerd Avė., Cicero, I1L

Nėtoli. Cicero Stoties Douglas
Park Elevatorio.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatėm.

South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

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

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

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

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

Fine for Lumbago?
Musterole deives pain away ana 

brings iii its placc delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

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

pieno

BORDENS 
kirm Hnducts Co. of-Illinois 

Francu 3U0

BANKO DIREKTORIAI:
Jos. J. Elias 
Kasimir P. Gugis 
Matthew Kezes 
M. A. Meldazis 
Andrew H. Nowak

Anthony A. Slakis

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—nuo 25-to numerio'

“DIRVOJE” spausdinama garbus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

' NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVŪS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS: 

KŪRYBOS KELIAIS, iliustruota. Kaina $1.00 J
GAIRES, Dvimenesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai
na po $1.00

KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00. 
TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
KELIONĖ APLINK PASAULI Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal

poko pieštais paveikslais. Kaina $L00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

2)

3)
4)
5)

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

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

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

Ofiso Telefonas TJ1? TJ A RROAD Busto Telefonas 
Central 4104 I / IV. LI. Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Motery Ligos.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL

Universal State Bank
(Under State Government and Ckaring House Supervision).

3252 South Halsted Street, Chicago.
(Laikinai 814 W. 33rd St., kol užsibaigs remotnas)

DR. J. JAKUBAUSKAS ' 
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų 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.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullman 5147 

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

Dr. Antelė Kaushillas 
CH'ROPRACTOR 

3250 So. Halsted St., 
Ant viršaus Universal State Banko 

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedely, seredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir ne- 
delioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios Šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meile Dievo ir artymo.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patari rrcai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos; Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis S—12 
dieną.

Kliniko valandos: Utarnnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl 14 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 i. 
$27.50 dabar .....    $18*y
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertes nuo $30.00, $3xz.uU i 
$35.00. Dabar .........   $25.01*
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunąį 
'/yru vertės nuo $37.50, $42.50 H 
$47.50. Dabar................................$32.5(1
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $2J.50 h 
$27.50. Dabar ..........................  31S.5K
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau* •
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5£ U 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo Maiste > 
Atdara kasdien nuo 8 rylu* f 
Subatomis nuo 8 ryto iii, ’O 
Nedėliomis nuo 8 ryto Ii;
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Antradienis, Rūgs. 18, 1923

Mokslas suprantamai išdėstytas.
Bušo Dr. A. J. Karalius

(Tęsinys)

VISATOS PAGRINDAI.

Atomų pasaulis.

Sbnoves rylų gyventojai tu
rėjo gana keistą supratimą 
apie visatos pagrindus: jie ti
kėjo, kad visą visatą neša ant 
savo kupras didelis dramblys, 
o dramblį laiko želvys. Jie 
manė, busią musų žemė yra 
visatos centras, visa visata. Jie 
matė menulį ir žvaigždes, bet 
šitie kūnai jiems buvo visai 
nesuprantami. Saldę jie garbi
no kaipo dievą. Jie įsivaizda
vo. kad visa visata plaukia, 
skritja ant nieko, kame yra 
teisybės. <Visi daiktai nepuo
la, jei juos traukia m isterinė 
gravitacijos jėga. Tiesa, saulė 
traukia žemę, bet žemė skrie
ja aplinkui saulę ir dėlto sau
lė ją prie savęs pritraukti ne
gali. Žvaigždes traukia mažes
nius ‘kuntfs, traukia mažesnes 
žvaigždes, bet skrilcjimas ap
linkui sulaiko yno pritrauki
mo ir nuo susiliejimo. O vie
nok mums reikia turėti visa
tos pagrindai, mulms reikia iš- 
aiškinti medžiaga, iš kurios vi
sata padaryta. Išaiškinimų 
randame fizikoj ir chemijoj. 
Šiedu mokslu mums aiškina 
medžiagą ir energiją, — aiški
na tikruosius visatos pagrin
dus.

ve n spiestis ir tokiu bildu at
siradusi visa medžiaga, pasi- 
člarinsi visata.

' Tai, žinoma, labai paviršu
tinis aiškinimas. ' Ytomų teo
rija tapo atmesta, vėliaus vėl 
skelbta vis sukraut i nesniii ir 
sukrau.tinesniu budu. Pradžio
je devyn indikto šimtmečio 

Manchesterio chemistas Jonas 
Daltonas atomų teoriją vėl at
gaivino. Jisai atomų teorijai 
davė mokslinio pamato; ato
mų teoriją jisai pavertė mo
ksliniu liipotezu’. Iš atomo ji
sai išvedė visą tų laikų fiziką 
ir chemiją. Ir atoTnas pasiti
ko. Atomas tai mažiausia da- 
kdū cheminio e’^mento. Atoi- 
nio niekas nematė. Jokis mi
kroskopas negali parodyti ato
mo, kuris milionus kartų ma
žesnis už plauko storį. Mes 
galime atomus pasverti ir ma
tuoti, mes žinome, kad visokia 
medžiaga sudaryta iš atomų. 
Dabar mes žinome, kad ato
mai sudaryti iš dar mažesniu 
dalelių, vienok atomai yra tik
rosios kosmo r(visatos) plytos

Du ar daugiau atomų susi- 
ju*ngia ir padaro vadinamu 
molekulą. Paprastai atskiri 
atomai negali 'pasilaikyti, jie

tuoj aus susijungia ir sudaro 
molekulus.. Py. trys degio 
(o'ksigcno) atomai sudaro vadi
namą ozoną; du atomu vande
nilio (hidrogeno) isiu'sijungia 
su vienu atomu degio ir suda
ro vandenį. Medžiaga sudary
ta iš molčlkulų; molekulas ta' 
namas, o atomai — plytos, iš 
kuriui tasai namas pastatytas.

Šituo būdu mes medžiagą 
goriau suprasti galime. Skys
čio molektdai Kuosai susirišę. 
Jie laikosi krūvoj, bet kiekvie
nas savo gyvenimu gyvena— 
jų ryšiai silpnoki. Pradekite 
šildyti vandenį:' niolekulai pu
siliuesuos ir lėks kas sau. Ši
luma jų ryšius pertraukia, iš 
vandens pasidaro garai, dujos.

Dujose niolekulai turi pilną 
laisvę .elgtis kaip jiems patin
ka. Jie jokių ryšių neturi. 
Jei mes norime juos surišti, tai 
turime dujas šaldyti. šaldy
mu galima iš oro skystį pada
ryti. Vienok be šaldymo nega
lima apseiti. Dideliam šalty 
oras eina tirštyn ir ant galo 
pavirsta į skystį. Kada nors 
musų saulė ataušs, musų oras 
paliks skystas, visa žeme ap
semta skystu oru 35 pėdų gi
lumo. ..

Kietuose daiktuose molėto- 
lai stipriai susijungę. Reikia 
dvidėšimts penkių tonų jėgos 
išskirti molekulus geležies 
šmote vieno colio storio. Vie
nok kieti daiktai ne be skylu
čių. Jei įdėsime aukso šmotą

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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į gyvasidabrį, tai gyvasidabrio 
moilekuiai sulys į aukso mole
kulų tarpus; paprastai sako
me, kad auksas suteimaišč su 
gyvasidabriu. Kiekvienas kie
tas daiktas turi mažutėlių sky
lučių — tai tarpai, kuriuos 
apvalus moilbkulai neužpildo. 
Visi molekulai nuolatos juda, 
sukasi. Todėl Einšteinas ir 
s>alęo: nėra inercijos, nėra pa- 
silsio, nes viskas sukasi, Pie
nui sušilus moleklilai smarkiau 
sukasi ir jų ryšiai tysta, pas
kui trūksta.

Molekulų judesį galima ma
tyti. Brownas pirmas pama
tė molekulų judesį. Žiūrėda
mas per didinamuosius stiklus 
į skiedinį jisai pamatė mole
kulų judesį. Molekulų mato- 
masai judėsis dėlto ir vadina
ma broiwniniu judesiu. Didi* 
na'miieji stiklai parodo mole
kulus judančius, skriejančius, 
tarsi savo rųšies skritulėliai 
ant biliardinio stalo. Visi mo-

i ’>

Mulai juda, kruta. Matome, 
tiesą pasakius, ne pačius mo- 
le’kidus, bet mažas medžiagos 
daJdles, kurion jučiu molekulių 
judesiui, pačios juda kruta.

(Bus daugiau)

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PAKIS

LAFAYETTE . Sept. 29, Nov. 10
PARIS ........... Oct. 3, Oct. 21, Nov 14
FRANCE   Oct. 10, Oct. 31, Dec. 5 
LA SAVOJE Oct. 20, Nov. 24, Dec. 22

N£W YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDEAUK

Rąžykite dėl žingeidžioa apraiomoi 
knygutė* jūsų vietiniui agentui arba | 
didjjj ofisg 10 State Street New York.

NU".........................   .HlZ

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Liętuvoje

NO»TH
GERMAN 

. LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremen 

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS”

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cahin lai
vai. Labai dautr pagerinti 
trečios klesps parankumai. Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bite 
vietinio agento arba

North Gerinan Lloyd 
100 No. La Saite St.,

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAINE
SPECIALISTAS

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina-
cija.
Ofisas ir Labaratorija

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

MfS. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIEJk
AKUšEKKA

3!01 So. Halsted St., kampas 31 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paint

Tel. Yards 1119 j 
Baigusi akušeri-! 
jos kolegiją; ii-I 
gai praktakavu | 
si Pennsylvani- 
jos li^onhučiuc • 
se. Sąžiniškai pi. 1 
tarnauja, viso-
kiose lijęose prieš: 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. ’

Už dyką pata i 
rimas, da it kito j 
kiuose reikaluo-j 
se moterims iri 
merginoms; kreipi 
kitės, o rasitej 
pagelbą.

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

Kosmo plytos.

ato- 
susi- 
Gele- 
daug

atomų su 
toki

Virš du tūkstančiu metų at
gal grekų galvočiai spėliojo 
apie medžiagos ypatybes. Ak
menį galima sutikinti į dul-

perskirti. Grekai pasakojo, 
kad šitie jų atomai, tų atomų 
nesuskaitoma daugybe, lakstę, 
skrieję, paskui pradėję kru-

Viso menes
Išrinkti

HELMAR

Išdirbėjai augščiau- 
a 4r»Js*°8 rll^*es Turkiškų 

ir Egyptiškų Ciga- pasauJyj,

BQXES of 1O oi-lO

VVhite Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais.

American Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg — 

Hamburg
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland ir 
Zeeland.

t Viskas užrakinama, privatiškl pasi- 
iįSjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St., Chicago, III.

HELMAR TURKISH Ciga- 
retai yra padaryti idant mi- 
lionai rastų smagumą rūky
me Turkiško Tabako Ciga- 
retuose.
VisuonTenė^šiandien persiti
krino koks skirtumas yra 
tarp Turkiško Tabako ir pa
prasto tabako — ir todėl pa
sirenka Turkišką.
20HELMARŲ kainuoja tru
putį daugiau negu 20 papra
stų cigaretų, vienok su kiek
vienu HELMARU Jus gau
nat kelioliką sykių daugiaus 
malonumo. .
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilaužy- 
mo ir susimankštymo. Pa
prasti Cigaretai yra supa
kuoti į pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

išdalinti į tiek lašą, kiek tik
tai norima, geriaus pasakius, 
į tiek lašų, į kiek turimu apa
ratu pasiseka išdalinti. Bet 
tie senovės galvočiai sakė, kad 
turi būti ribos. ir todėl jie 
tvirtino, kad medžiaga suda
ryta iš mažutėlių nematomų 
dalelių. Šitas daleles Jie pava
dino “atomais”.

lai buvo išmintingas many
mas. šiandien mes žinome, 
kad medžiaga padaryta, iš ato
mų. Vienok grekų galvočių lai
kuose mokslas buvo dar tiek 
jaunas, kad jų atomas negalė
jo būti pastovus daiktas. Jie 
daugiau spėliojo, negu tvrinė-
jo. Skystis arba dujos (gazas), 
anot jų, sudarytas iš apvalių 
atomų, kurie nesijungia. Kieti 
daiktai sudaryta iš 
Įvairiais kabliukais: 
mai, jų supratimu,
jungti, krūvon sukibti, 
žiks atomai turėję tiek 
stiprių kabliukų, kad juos ir

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 
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kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau 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 geriausiems savo daly
ko žinovams.

>

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

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

gj^DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Cana! 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 953 
Boulevard 4186

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

Telefonai i

Kaina $80
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
šyti.

Gaunamos ,
NAUJIENOS ' 

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, UI.

— Tel. Blvd. 3138 
HH M/ Woitkewich 

BANIS 
® AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Oa Pasekmingai pa- 

tarnauju mote- 
W&jrims prie gimdy- 

nvo Kiekviename 
atsitikime. Teikiu 

/v <ypatišką prižiurė- 
įh^jimą. Duodu pa- 
fe* tarimus moterims 

’r mergrioms dy- 
4 ag kai.

-> 3113 South
Halsted St.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
A Telephone
Boulevard 2160

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas (
47?9 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas l)rexel 2880

_____ ____ . —>

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų. * 
.... ..... ......................... ..

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

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

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

i DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutartį

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

iš

Rezidencijos tel. Van Buren t>234 
Į Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialištas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. As R. BLUMENTHAL

Optom«tri«t 
Tel. Boulevard «487 
4649 S Ashland Ava 
Kamiia* 47-to. gat. 

2-ro* luhob* -------  --------- ---------

dr. v. a. simkus
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halstęd St., Chicago, III. 

kampas 18-th Street.
Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

25 E. Wash;ngton St*.
Valandos; nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia A V e. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris
3315 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401
Vai. 9 ryto lig 2 P. M. Ir 7—1 

Ned. 9—12 A. M.

Telefonas Boulevard 7042

i Ui

9 P.M.

‘Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18ūr Halsted St.

Telefonas Boulevard 1939 i
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną |
ir 6:30 iki 9:30 vakhre ’

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 4Gth St., Chicago, III. I

1

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė;

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

> VL.jLL.LIV

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės 
CHICAGO, ILL.

DR, P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

...............  Į. Z

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo.
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8 

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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Publlahed Daily, axc«pt Sunday by 
The Lithuanian Nawa Pub, (Co., Ine.

Bditor P. Grigaitis________

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8508

Subscription Ratesi 
88.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicage. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar the act pf 
March 2nd, 1879.

visai sunaikina

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
črovi, 1789 So. Halated St., Chicago, 
Iii. — Telefonai : Roosevelt 8500.

_ $8.00 
„ 4.00 
_ 2.00 
_ 1.50 
.... .75

8c
18c 
75c

Uisinaokijimo kainai 
(Chicago je — paltui

Metama ——......__ ............. ..
Pusei metu-----------------------
Trinas mėnesiams
Dviem mėnesiam --------------
Vienam mėnesiui____ - .

Chicagoje per neiiotojual
Viena kopija ________ _____
Savaitei ___ _______________
Mėnesiui - - ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pastų:

Metams..................   $7.00
Pusei metų __________________ 8.50
Trims mėnesiams .................1.75
Dviem mėnesiam__ ___________1.25
Vienam mėnesiui ....75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams................. ..........................$8.00
Pusei metų_________ ..________ 4.001
Trims mėnesiams __________2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Neaiškumas

reiškė, kad Francija nepra- 
j dėsianti derybų su Vokietija 
tol, kol ši formaliai neatsiža
dėsianti pasyvio priešinimo
si Ruhro srityje, ir kad 
Francija nepasitrauksianti 
iš okupuotųjų Vokietijos že
mių tol, kol Vokietija neuž
mokėsianti reparacijų.

Šitokiais pareiškimais p. 
Poincarė
viltį, kad tarp Francijos ir 
Vokietijos netolimoje atei- 

I tyje gali įvykti susitaiky
mas. Jeigu Vokietijos val
džia ir galėtų, neiššaukdama 
nacionalistinių sukilimų 
krašte, sustabdyt pasyvį 
priešinimąsi, pirma negu 
bus susitarta su Franci
ja, tai kokie santykiai susi
darytų po to tarpe tų dvie
jų Valstybių?

| Kad ir reparacijų suma 
'butų dar tiek sumažinta, ji 
nebus tokia, kad vokiečiai 
galėtų išmokėti ją tuojaus. 
Reparacijų mokėjimas turės 
užsitęsti keletą dešimčių me
tų. Tai nejaugi per tą visą 
laiką franeuzai nepaliuosuo- 
tų okupuotųjų Vokietijos 
provincijų?

Išrodo, kad Francijos im
perialistams rupi ne repara
cijos, o Vokietijos suardy
mas.

Apžvalga
b I ■ I* •..........................—

MUSSOLINI IR LENINAS.

“Francija”, sako Kairiškis, 
“šiandie turi galią sunaikinti 
Vokietiją, bet žudama ji nu
temptų su savim į bedugnę ir 
pergalėtoją.”
Reparacijų išmokėjimo gali

mybė daugiausia priklauso nuo 
to, kiek turtingosios vokiečių 
klasės aukos savo turtą Vokie
tijos finansų sutvarkymui. Vie
na Vokietijos valdžia neprivers 
jų tai daryti, todėl pageibon tu
ri ateiti darbininkų masės, pa- 
remdamos savo atstovus vald
žioje.

Antra vertus, Francijos vald
žią gali prispirti nusileisti tik
tai energingas Francijos darbi
ninkų veikimas. Taigi drg. Kaut- 
sky kręipiasi į tų dviejų šalių 
socialistinį proletariatą ir ragi
na jį kovoti už taikos atsteigi- 
mą Europoje. Kartu jisai krei
piasi tokiu pat raginimu ir į vi
są socialistinį Internacionalą.

SUSIRŪPINIMAS TARPE 
S. L. A. VEIKĖJŲ.

t " L. šelmenis

Lietuvos. Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija j užsienį.

[Tęsinys]

Oklahomos gubernatorius 
J. C. Walton kovai su Ku 
Klux Klanu paskelbė vjsame 
steite karo stovį. Kartu su 
tuo jisai išleido visą eilę pa
tvarkymų viešosios tvarkos 
saugojimui: tarpe 12 vai. 
nakties ir 5 vai. xyto drau
džiama be specialinio leidi
mo vaikščioti miestų gatvė
mis ir keliais; draudžiama 
nešiotis ginklus; draudžia
ma laikyt viešus susirinki
mus tikslu priešintis karo 
stovio vykinimui, ir tt.

Tarpe gubernatoriaus iš
leistųjų patvarkymų tečiaus 
randame da ir štai kokį: ka
ro stovio laiku nebus leidžia
ma susirinkti distrikto teis-, 
mo grand džiurei, kuriai yra 
pavesta ištirti, ar yra tiesa, 
kad gubernatorius Walton 
neteisingiems tikslams nau
dojosi steito iždu.

Dabar yra klausimas: ar 
gubernatorius įvedė karo 
stovį Oklahomoje dėl ku- 
kluxų, ar dėl to tyrinėjimo?

Diktatūra 
Ispanijoje.

Ko jisai nori?
Pereitą nedėldienį Franci

jos premjeras vėl pasakė dvi 
prakalbas nuteriotosios ka
ro metu teritorijos miestuo
se. Tose prakalbose jisai pa-

Nuvertusieji civilinę vy
riausybę Ispanijos generolai 
įsteigė savo diktatūrą. - Ka
raliaus įsakymu, visa valsty
bės galia tapo pavesta direk
torijai iš dviejų generolų ir 
vieno admirolo. Ministerių 
taryba panaikinta. Parla
mentas ketinama paleisti.

Prieš šitą diktatūros tvar
ką jau ėmė kelti balsą orga
nizuotieji darbininkai pra
monės centruose. Bet jeigu 
prieš Mussolinio diktatūrą 
negalėjo nieko padaryti Ita
lijos darbininkai, tai vargiai 
ką galės padaryti daug silp
nesnis Ispanijos proletaria
tas prieš Primo Riveros val
džią.
' Taigi diktatūra užkariau
ja Europoje vis naujas pozi
cijas. Bet ji nėra darbinin
kų pasiliuosavimo, o tiktai 
dar didesnio jų pavergimo 
įrankis.

Darbininkai turi mobili-- 
zuot savo jiegas demokrati
jos gynimui, jeigu jie nenori 
pralaimėti viską, ką buvo iš
kovoję pirmaisiais po karo 
pabaigimo metais.

SUSITARIMAS SU 
FRANCIJA.

Visi Italijos fašistų laikraš
čiai perspausdino iš valdžios or
gano “Popolo d’Italia” straipsnį 
su antrašu “Pakanka”. Straips
nis kreipiasi prieš opozicijos 
spaudą, kuri dažnai aprašinėja 
žiaurius ir neteisėtus fašistų 
darbus. Taip, nesenai buvo spau
doje paskelbta žinios iš Genuos, 
kur vienas fašistas nušovė kitą 
fašistą už tai, kad pastarasis ne
nusilenkė fašistų vėliavai; Moh- 
zos mieste fašistų gauja suar-i 
dė katalikų spaustuvę, padary
dama didelių nuostolių; iš Mila
no, Bolonjos ir Forli provincijų 
pranešama daugybė fašistų už
puolimų ant sodžiaus darbininkų 
ir smulkių j ų» žemės nuominin- 
kų.

P-o Mussolini organas krei
piasi ne prieš šituos žiaurumo |
aktus, bet prieš laikraščius, ku- (q?g Liutkus ra.
ne juos aprašo ir sako kad tų Susivienijim0 Lietuvių A- 
nsuomenes kurstymų pnesl . gavo or.
valdžios partijų pakaks. Spauda nuo elc ku.
turinti bub suvaldyta: s U pagkutiniu laiku ging varyti

“Fašistų revoliucija.... turi joje Pruseikų ir Bimbų politi- 
teisę ir pareigą gintis. Rusi- ką. Nurodęs, kad tie elementai 
joje neina nė vienas laikraš- jau yra pridirbę daug žalos įvai- 
tis priešingas sovietams.” rioms organizacijoms, jisai sa- 
m . , . . . ko, kad dabar jie stengiasi pa-Tvarka Lenino karalystėje, ’ . , ° ... , , sėt neapykantą ir demoralizaci-pasirodo, yra idealas fašistams. . ...... .v J 1 ją Susivienijime, kad paskui pa

imti jį į savo rankas ir pasinau
dot jo turtu.

. Kad ta nelaimė neištiktų stam
biausiąją Amerikos lietuvių su-

Viennos socialistų organe “Ar-Į sišelpimo organizaciją, K. Liut- 
beiterzeitung” garsusis rašyto- kus pataria:
jas Karolis Kautsky pataria <<Visi rimtesnieji SLA. na- 
naujajai Vokietijos valdžiai ve- ^urį stengtįs lankyt SLA. 
sti energingą susitaikymo su kuopų susirillkimUs. Turi vi-
franeuzais politiką. Kuriuo bu- sur ir vigad stengtis užimti
du tas susitaikymas gali įvyk- kuopos valdybose vietas, vyk
ti ? Kautsky sako: I -įį į visokius suvažiavimus de-

“Norint susitaikyt su Fran- legatais. Viso musų organiza
cija, reikia vengti visokių ne-Į cijos darbo priešakyje turi at- 
aiškumų, idant priešinga jai sistoti tie žmonės, kurie pa-
pusei taip pat nebeliktų vietos I žįsta S. L. A. uždavinius Jr 
savo tikruosius tikslus slėpti. Į moka juos draugingai gyve- 
Jeigu franeuzų valdžia ištiešų I niman kūnyti dėl SLA. nau- 
nenori daugiaus nieko, kaip I dos, kurie SLA. labą laiko 
tik kad Vokietija kiek išga- aukščiau visų partijų.” 
lėdama padėtų Francijai nu-Į Liutkaus atsišaukimas yra 
galėti karo pasekmes, tai prie visaį vietoje. . Gaila tiktai, kad 
nuoširdaus pasiryžimo abiejo- rimtesnieji A. veikėjai taip 
se pusėse susitarimas yia ga- Į dgaj gedėjo sunėrę rankas ir lei- 
limas. Bet jeigu Francijos do organizacijos ardytojams įsi- 
valdžia nori daugiau, jeigu ji gai§ti visoje eilėje kuopų bei ap- 
ištiesų nori Vokietijos sudras-Lkl.j^įų 
kymo ir ekonominio jos suiri-į
mo, tai, žinoma, tuomet nei CARNECKIS PAS VYČIUS, 
gudriausia ir 'labiausia nonn- ______
ti išpildyti savo pareigas Vo- Vyčių seime, kuris įvyko 
kieti jos valdžia neturės pašl- Springfielde, 111., kaip rašo 
sekimo.” “Garsas”, atsilankė ir Lietuvos
Bet neišvengiama to pasekmė Į atstovas, p. V. Čarneckis, ir pa

būtų susmukimas ir chaosas Vd1 sa^ prakalbą. Tuo jisai tiktai 
kietijoje. Francija iš to tečiaus par kartą parode, kad jam dau- 
nepasidžiaugtų, nes tuomet apie 
repąracijų gavimą iš Vokietijos 
jau nebebūtų kalbos. Visos ša
lys, kurios veda prekybą su Vo
kietija, taip pat nukentėtų ir 
jos imtų dar labiaus neapkęsti 
Francijos militaristų, negu da
bar.

giaus rupi partija, negu valsty
bė.

Įkūrė naują įstaigą.
Policijos gaivus Coolins su

manymu įkurta nauja įstaiga, 
kuri rūpinsis sumažinimu pra- 
sižengim|ų jaunuolių tarpe.

Ryto metą labai anksti va
žiavome į Karlov-Tyn, bus tai 
penkios stotys nuo Pragos, 
pažiūrėti Čekijos kaimo ir ap
lankyti viduramžio Karlštein’o 
pilį. Gelžkelio bilietai 30% 
mums papiginti. Keliauninkų 
važiuoja galybės. Mat sekma
dienis, miestiečiai skuba į kai
mo tyrą orą, pasimaudyti 
švariame vandenyje ir taipogi 
aplankyti istorinę vietą. Va
gone susipažįstame su keletu 
čekų, pasikeičiame adresais ir 
kalbamės kur nors dar susi
tikti. čekai daug greičiau ei
na į ^ažn'tį ir daug atviresni 

Paviršutinis 
viena iš slavų 

štai ir Kar- 
Išlipam, kiek

na į paŽntį ir

atvirumas tai 
tautų ypatybių. 
lov-Tyn stotis, 
paėjus dešinėn į kalną prieina
me Karlštein’o pilies aukštu
mą. čia lipame keleliu aplink 
kalną, kol nedaeiname pilies 
vartus. Kalnas yra gana aukš
tokas, matyt rankomis supil
tas, apaugęs įvairių (medžių 
mišku. Aplink kalną eina 
lyg didelis griovis, kurio kran
tuose randasi keturi kalneliai 
(žavorka , Kneži Hora, Hankno- 
vee ir Plešivec) . Karlšteino pi
lis ^pradėta statyti Karoliaus 
IV, 1348 metais. Tais laikais 
šioj pilyj radosi visa Imperijos 
vadovybė ir Bohemijos suve
reniteto dokumentai. Ligi 
pat 1918 metų, kada Čekija at
gavo nepriklausomybę, ši pilis 
būna centru apie kurį sukasi 
visas tautos judėjimas. Karlš
tein’o pilis būna tai sostine 
karalių, tai archyvu brangių 
dokulmentų, užėjus svetimtau
čiams tampa ti'Miugų bei ne
turtingų vaikų prieglauda. Lai
ke įsavo (istorijos Karištein’as 
konkuruoja su Pragos pilimi, 
kuri jų pirmesnę vietą turi 
užimti.

Pirmas pilies akmuo padė
tas liepos 10 d. 1348 metais 
arcivyskupo Ernesto de Par- 
dubice. Spėjama kad vyriau
siu pilies arcHĮitektorium (bU- 
vęs Motiejus d’Arras. Karlš- 
teinas savo konstrukcija bei 
stiliumi nepanašus į Prancūzų 
pilis, daugiau užneša į viduri
nės Europos, o ypatingai Bo
hemijos pilis. Delei įvairių 
priežasčių pilies statymas ėjo 
gan lėtai ir turi savo dalyse 
žymių įvairių laikų. 1355 me
tais viena pilies dalis apgy
venta, kitose dalyse, žinoma, 
bėgant laikui, pastatoma kop
lyčios Šv. Panelės, Šv. Kateri
uos, -Nicolo / bažnyčia su šv. 
Vėnslovo koplyčia, o 1365 me
tais prikergta koplyčia Šv. 
Kryžiaus. Laike gulšįitų 'karų 
1422 mietais ir ugnies 1437 me
tais KariŠteinas visiškai iš
griaunamas!. jLaike ' ^li579— 
1597rmetų, Rudolfo II-jo archi-

lektorius Avastolis de Sala at
stato pilį. Dalys, kurios visiš
kai buvo išnaikintos, kurias 
negalimu buvo atstatyti deliai 
žymių stokos, įgauna, tuomet 
viešpatavusio, ^renesanso stilių. 
Vėliau, 1652 metais pradėta 
atitaisymo darbas po Švedų iš- 
griovimo ir tas darbas tęsėsi 
sU pertraukomis ligi pačių 
1908 metų. Planus gamino ir 
tvarkė visą pilies restauravi
mą arebitektoriai Pranciškus 
šinitas ir Y. Mokeris. Laike 
darbų daugybė istoriniai bran
gių daiktų iš pilies paimta ir 
išvežta į Vieną, mat tada čia 
austrai viešpative. Pilyje ran
dasi be aplinkinės storo muro 
sienos ir aukšto bokšto, kara
liaus kambariai, kunigo kam
bariai, bažnyčia su koplyčio
mis, 'taipgi ir atskira kara
liaus maldykla, tarnų kamba
riai, kalėjimas červenka, dar 
archyvas su svarbiais doku
mentais bei senesnių laikų lie
kanomis ir iždinė su* karaliaus 
turtais. Ligi šių Laikų kara
liaus kambariuose užsilikę 
žymės budo Karoliaus IV. 
Griežtumas, stoka turtingumo 
blizgučių, pamaldumas daeinąs 
ligi misticizmo taip ir skver
biasi iš visų daiktų kamba
riuose stovinčių. Daugybė pa
veikslų sienose išpieštų ir dar 
gerai užsilikusių liudija vidur
amžio papročius ir tikybinę 
praktiką. 1 Ba4d$dės Vaizduo
jančios velnius, panelės su 
sparnais-ą’i^iuoilusi, ri^stųls fjjęij-' 
dai Dievo-teisėj aus, ištisi bū
riai vėlių degančių smaloje 
tai visa tas, ką gali regėti pa
kėlęs akis aukštyn link sienų 
ar lubų pilies kambariuose.. 
Daug yra karo, pabūklų, rastų 
laike pilies atnaujinimo. Sai
dokai, durtuvai, peiliai, šarvai, 
šalmai dar ir šiandien gailimą' 
matyti Karlšteino pilyje. Pi
lies bažnyčioje randasi žemas 
įėjimas į karaliaus Karoliaus 
IV maldyklą. Pati maldykla 
su mažučiu langeliu, sienos 
deimantais ir kitais brangiais 
akjmfenimisi (išpuoštos, {mažas 
kokio tai šventojo paveikslė
lis; atrodo kokiu tai kapu, ku
riame tik didelis pesimistas 
gali sau vietą rasti. Ir pasa
kojama, kad Karolius IV čia 
ir melsdavosi ištisas dienas, nė 
minutei neišeidamas. Ypatin
gai įdomus karaliaus iždinės 
kambarys, kuris randasi ant- 
rajme ar trečiame paties bokš
to aukšte. Įėjimas per ke
letą aržuolinių, gerai apkaus
tytų durų. Kiekviena duris tu
ri savo buomą užstumti ir 
keletą gj^ros konstrukcijos 
spynų. Bet ir per šias duris 
retai kas vaikščiodavo. Daž- 
nesniems įėjimams yra lubose 
durys per kurias galima pa-
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imti greičiau reikalingus if 
mąžiau brangius dalykus. Iž
dinės! sįends aukso skarda su 
brangiais akmenimis (išklotos, 
šalimis kambario randasi 

skrynioms, kuriose brangumy- 
nai gulėdavo. Ypatingai dide
li gabalai aukso, ar brangių 
akmenų, ar pagaliau brangus 
dokujmentai stovėjo aržuolinė- 
se skryniose už geležinės tvo
ros. šioj iždinėj (būdavo ir 
svarbesnės^ kara'lliaus puotos 
ir įeidavo tik aukštos kilmės 
didikai. Sienose laiptų, ve
dančių į bokštų, randasi gipso 
figūros vaizduojančios legen
dą Šv. Ludmilos ir Šv. Vensla- 
vo. Bažnyčioje Šv. Panelės 
randasi Apokalipso paveikslas 
ir gyvenimas Karoliaus IV. Šv. 
Kateriuos koplyčioj* yra pavei
kslai Karoliaus IV su žmona 
ir brangute dailės žvilgsniu kry
žius. šv. Kryžiaus koplyčioj 
stovi rinkinys paveikslų, vaiz
duojančių Europos dailę, bet 
siekiamų dar senovės gadynės.

(Bus daugiau)
’ ■ A

Padirvemis
Bloga, bet gali būti dar 

blogiau.
Dėdelės ‘Laisvė’ visados gi

riasi didele savo įtaka, ypač 
Brooklyne.

'Matyt, “didele” ta įtaka, kad 
ten po pat centristų nosim 
dygsta ‘Laisvės’ keikiamos ir 
spjaudomos A.D.A.D. (kairių
jų komunistų) kttopos, bimbi- 
niąi pliekiami SLA 83-oj kuo
poj, laisvilečiai periami siuvė
jų ūbi jose...- Tik “Laisvė” 
kuomažiausiai rašo apie to
kius įvykius.

Bloga, bet ateity gali būt 
dar blogiau su ta “didele” įta
ka. ..
Munšainas ir radikalų areštai.

J. Baltrušaitis aiškinaz “Ap
sišvietime” apie įvykusius prieš 
kiek laiko Pittsburge radikalų 
areštus. Jis sako, kad taria
mųjų radikalų areštai buvo ne 
dėl jų radikalumo, o tik kad 
nukreipus publikos akis nuo 
munšainilečių ir munšaino.

Kas arčiau pažįsta Pitts- 
burghą, tas tur sutikti, kad 
Baltrušaitis tiesą sako.

Sugadinęs biznį.
Ka^in kas Marksistas ‘Ap

sišvietime’ pasakoja, dėl ko 
‘Vilnis’ su ‘Laisve’ įdūko ant 
J. Baltrušaičio. Girdi, Baltru
šaitis atsisakęs priimti kanki
nio vainiką, kurį Am. Darbi
ninkų Partijos lyderiai siūlę 
jam ant galvos uždėti, kad tuo 
budi* turėjus gražios progos 
pasipinigauti...

Stasius-PotaŠi us.

KIAULIENA.
Jungtinių Valstijų Agrikultū

ros Departamento paskelbtomis 
žiniomis šiemet per vieną tik lie
pos mėnesį Jungt. Valstijose 
paskersta arti 4 milionų (tiks
liai: 3,983,435) kiaulių. < Pernai 
tuo pačiu mėnesiu buvo paskers
ta 879,113 kiaulių.

PADEGĖLIS KASMATĖ

Lileralurosjarželis.
Dainius-Burtininkas

(Tęsinys)

Pagaliau, kas tai yra teisėta meilė ir 
teisėta laimė? Kuo geresnis studentas, 
kad jam galima būti su “balta princese”, 
kuri, paprasta kalba, “kunigo gaspadinc” 
vadinas; kuo įblogesnis kunigas,. kaJ jis 
pašaukė “savo princesę” nedavirtos uogie
nės daboti? Pagaliau, jeigu jis butų pa
šaukęs ir ne uogienės daboti,o savo “prin
co” teisėms pareikšti?!... Tačiau “prin

cesė”, kunigo-šemininko pašaukta, bėgda
ma per mišką apsipylė ašaromis.. . Stu
dentas, pasiūlęs jai bėgti, nes “toks dabar 
metas”, atsigulė ant samanų ir/užmigo... 
Jam ir miegoti “toks dabar metas”!..

Ar gali būti ikur daifgiąu ironijos, 
skausmo, kąip šito vaizdo negailestingu
me!

Bet gyvenimas juokias kur kas pla
čiau! Žmonės žudosi dėl mažutėlio “nuo
savybės” kąsnelio, kurį — svetimos šalies 

kareiviai rįegai|lesting!ali “iškllampoja”!...
Kokia gyvenimo Menkysta, Menkysta! 

Ką padės Dievas, jeigu jis patsai tėra tik
tai Smutkelis, jeigu jis atsirėmęs į savo- 
medinį dangų tiktai žiūrėti gali! Jeigu 
pasauly tokia gėla, tokia aimana liejasi, 
jeigu visas gyveninias tam, kad “šeine-ka- 
terinka” giedoti!

Tenka tiktai įsigilinti į kiekvieną 
mestą brūkšnį, į kiekvieną, pasakytau, gy
venimo posmą. Nenoromis tenka palygin
ti su kitu “gyvenimo menkystos” dainiumi 
—K. Jasiukaičių. Jo mažutėj knygelėj 
“Ant Bulvaro” surinkta keletas įstabių da
lykėlių, savo negailestingumu nemažesnių 
už Savickio “humoreską”. Ten irgi yra 
vaizdas — senas klebonas ir gaspadinė. 
Bet tenai tasai vaizdas tesukelia vien pasi- 
biaurėjimo. Dalykas parašytas labai ta
lentingai (neturėdamas jo parankiai, ne
galiu jo ištraukų paduoti), (bet savo esme 
—dalykas giliai atstumiamas ! Rodos, ka- 
žinką žmogus duotum, kad*daugiau nebe
reikėtų ne tik tokio gyvenimo matyti, bet 
ir Jasiukaičio vaizduojamo vaizdo regėti! 
Jasiukaičio žmonėms — jokio pasigailėji
mo, jokio atleidimo: jie visi ne tik yra 
teisingai gyvenimo pasmerkti, bet ir kiek
vieno gyvybės atdusio yra smerktini!

Visai kas kita su Savickio “žmonė
mis” (žinoma, kiek jie yra žmonės, kiek 
jie nėra simboliai). Čia ne prasikaltimas, 
čia vien tiktai aimana! čia nelaimė, čia 
tragedija!

Ir ties viskuo: Menkysta, Menkysta! 
Ir žmogus su? savo skausmais, su savo; pra
kilniausiais jausmais, su savo nekaltybe ir 
parduodamaja meile: komedijantas! Ir 
Dievas Smuikelis?..

Ne veltui Jį lietuviai Smutkeliu vadi
na: Lietuvių smutkelis—ne tas, kuris 
žiaurioje valioje silpniems žmonėms piktą 
pagundą siunčia, kad paskui juos už tai 
kuoskaudžiausia nubausti, neduoti jiems 
jau jokio pasigailėjimo, jų kančia džiaug
tis!.. Smuikelis—geras, Jis žiuri ir pats 
kenčia, liūdi, bet kuo Jis kaltas, kad pa
saulio Menkysta yra didesnė, negu jo, Die- 
vo-Sinu’bkelio, galia!

T^ip gyvenimo sukuria? pasibaigia!
kiekvienas kontūras abįma didžiausi 

plotį, ir tiek savy turi minties gihnenų, 
kad jas susisteminti į logines formas tektų 
ilgas skiltis,užimti: tai ne dienraščio da
lykas. i ; .

Čia aš visai neturiu tikslo sisteminti 
Savickio kūrybos filosofijos — tai teks 
vėliau padaryti; čia aš tik norėjau atkreip-

... ; " 1 m. . . .. *.
ti domesį, kaip Savickis moka keletu žo
džių tokiu’s stiprius vaizdus nupiešti, taip 
daug minties pasakyti. Kiekviena eilute— 
suspausta, sukondensuota, tartum aitriai 
prinokusių vynuogių išsunktos gailios sul
tys, tarytum kondensuota apynių esencija.

Dar tektų palyginti su» vienu ypatin
gai stipriu ese«u lietuvių literatūroj, ku
riam daugiau pavyzdžių, berods’ nėra, — 
tai T g no šeiniais “Badas”, lietuvių 
kalba atspausdintas Rusijoj ėjusio j “San
taroj” ir švėdų kalba jo knygoj ”Natt Och 
Sol” (Naktis ir Saulė).. (Deja, aš jo pa
rankėj neturiu ir palyginimui citatų nega
liu paduoti!). Tenai šeinius retai kada 
kieno pasiekiama stiprybe piešia žiaurius, 
baisius bado vaizdus kuotruiupiausioj for
moj, kuomažiausia žodžių vartodamas, 
kuopaiprasčiau*sMis žodžius parink dainas. 
Tarytum daitirainkas^klasikas, kaip Ispanų 
Velasąuez savo amžiniemriems veikalams 
piešti naudojo kuopaprasčiausia* priemo
nes, manydamas 'kad tikrai didi dailė turi 
būti “paprasta”.. Ir iš tikro, Šeinius tojo 
mažo esezo paprastumu pasiekia literatū
ros kurinio visos aukštybės. Šeiniaus “ba
das” savo stiprybe tolygus paminėtai Sa
vickio “humoreskai"; šeinius tame veika
le kiaurai dailininkas: jis negailestingai 

piešia, jis nefilosofuoja: kur filosofuosi 
žiaurų badą piešdamas! Tačiau Savickis 
minėtam eseze beveik visą filosofinę siste
mą išdėsto! Čia bus pagrindinis skirtu
mas tarp šių mtfsų dviejų geresniųjų įme
tu, artimų ir kūryboj ir gyvenime drau
gų, čia gal bus ir pagrindinė Savickio kū
rybos savybė: mąstyti vaizdais.

, V. KĄ JIS DAINUOJA.

Savickis savo knygoj, kaip koks bur
tininkas, kažkur dausose pasislėpęs, pa
kabino pasaulį ant ilgo iešmo, ir vartalio
ja jį, protarpiais smektelėdamas kur į ku
rią pasaulio skaudžiausią vietą savo ma
giška lazdele... Pasaulis verkia, aimana 
kyla, kaip pavasarį tarpukalny ūkana, o jis 
—magas, burtininkas, žiuri meiliomis aki
mis ir šypsos: Menkysta! Panorės ir už
gydys padarytą žaizdą vienu magiškos laz
delės mojimu!

Savickis, mokėdamas taip trumpais 
žodžiais taip daug pasakyti, savo pusantro 
šimto puslapių knygoj suspėja paliesti vi
sus skaudžiausius žmogaus sielos užu'jai^ 
nii tęs, suispėj a pasaulio pagrind u s ap važinė tr.

(Bus daugiau)
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• NAUJIENOS Pattem Dept.
' 1739 S. Halsted St. Chicago, III.

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

KAINA JO m 60 C£NTAI»

Klauskite pat apfiekorilis.^

Sustiprėjo, įgijo svarumo ir 
dabar pati apsidirba pasi
gydžiusi su Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Com- 
pound.

W F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIO5, IOWA

“BIRUTES0 KONSERVATO
RIJA.

I hMIM ^.1 ihniąĮfcfcii ■ » ...........

(Tąsa ant 6-to pusi.)

at- 
de- 
vi-

Mieros ..u.............j................per krutinę

\ Ištikima# linirnentas'

į Geras vaistas dėl susimušimo, 
į išsukimo,'tinimo, raumenį* slyvoms

Antradienis, Rūgs, 18, 1923

Naujas patvarkymas.

Lietuvių Rateliuose

DRA-
apie

metų,

sake policistams,

Automobiliu aukos

Ciceroj stato ligoninę

Plėšikai nušovė vyrą

dar-

“Alaus karas”

27 asmenys sužeisti

I *’iter-nat’l Cartoon Co.. N. Y.

•>. k ’ii. iw..au' 11., ii t išauti

nuo-
nes

Thomas’ui 
nori mane

tai 
pa
sa

ga t vių 
Selch, 
prieši- 

neg-

savo 
užsiim-

NaujieitiečJajns, ■ Birutiečiams 
ir ChicagieČiams.

STUDENTAS NETEKO 
BUŽIŲ.

Valgykloms uždraudė duoti 
svečiams pieno stiklinėse.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

Prie 28 ir Dearborn 
tapo nušautas Alex 
1698 Washisgton str., 
nantis plėšikams, dviem 
rams.

Residencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė.,

K&uipas Robey ir North Avė.

r,..u

Miesto majoras Dever 
bia “alaus 
riams”. Sako, kad šiuo 
tikrai jau kovojama 
“bootlegerius“. Jiems
kio susimylėjimo nebedaroma. 
Kad kaip, tai gal neužilgo Chi- 
caga Imis bent kiek “apsau- 
sinta“.

Aš negaliu be jūsų gyventi,” 
išgėrus nuodų ji telefonavo 
buvusiam savo vyrui.

Aš 
perdaug vaikiška, 
aš žinau kur yra

skel- 
bootlege- 

syk 
prieš

jau jo-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Bandė nusižudyti dėl 
pirmos meilės

Jauna moteriškė išgėrė 
dų pereitą septintadienį, 
ji perdaug mylėjusi savo pir
mąjį vyrą.

Tai buvo Mrs. Pearl Tho- 
mas Ryan, 27 metų, 3703 N. 
Halsted gat.

Jos dabartinis vyras, Ryan, 
yra išvažiavęs trims savaitėms 
į kitą miestą. Bet Charles 
Thomas, 908 Lelaųd avė., jos 
pirmasis vyras, buvo galima 
telefonu prisišaukti.

“Aš išgėriau nutodų,*’ Mrs. 
Ryan pranešė telefonu pirma
jam savo vyrui, 
“Tuojaus ateik, jei 
išgelbėti.”

Thomas pranešė
Tixwn Hali policijai ir su 
Įleistais nuvyko į buvusios 
vo žmonos namus.

“Aš išgėriau jodos, nes aš 
negaliu gyventi be j ilsų,” sakė 
ji buvusiam savo vyrui, 
gal buvau 
bet dabar 
laimė.”

Thojnas 
kad jis persiskyręs su ta mo
teriške, nes ji buvusi perdaug 
“butterfly“.

“Mes negalėjome drauge su
gyventi, nes ji buvo įsitikinus, 
kad ji esanti perdaug graži bū
ti mano žmona,” tęsė toliau 
Thomas. “Tai dėl šokių. Bet 
IH> apsivediino su antruoju vy
ru ji susirašynėdavo su manim 
dažniau* ”

Moteriškė nugabenta į Ame
rican Hospital. Sako, ji gal 
dar pasveiks.

Apie tai jos vyrui pranešta 
telegramų.

Cicero miestelis nusitarė pa
sistatyti savo ligoninę už apie 
$200,000. Tam darbui jau suda
rytas komitetas ir neužilgo bus 
atsišaukta į geros valios žmo
nes, kad tam prakilniam darbui 
kas kiek išgalėdamas aukotų.

šį sumanymų remia veik vi
sos vietos draugijos ir bažny
čios.

Po num. 5919 W. 22 St. įsteig
ta nuolatinė raštinė, <kur bus ga
lima gauti įvairių informacijų 
apie tų ligoninės statymo 
ba. £ 

SOtlIRE EDGEGATE The Colonel Wa» Dreaming oi Mint Juleps, Etc..

Nesenai buvo išanaližuotas 
kai kuriose valgyklose stikli
nėmis duodamas svečiams pie
nas. Tapo surasta, kad tas 
pienas yra žymiai praskiestas 
poto sMo|ifkaltos kamisdonierius 
Herman N. Bundensen išleido 
patvarkymų, draudžiantį val
gyklų savininkams pardavinė
ti arba duoti svečiams pienų 
stiklinėse.'Vietoj to, dabar sa
kyta pieną svęčiams duoti tam 
tikruose buteliuose ar kituoto 
induose, bet neduoti stiklinė
se iš to paties indo. Šis patvar
kymas turės įeiti galčn iki 
lapkričio 15 d.

Pienas bus pristatomas val
gykloms iš pieno stočių tuose 
bifteiluose ir nebus perpilsto- 
mas. Tuo syk valgyklų savi
ninkams ne tik kų nebus pato
gu atskiesti pieną, bet taipgi 
bus galima labiau apsaugoti 
pieną niro įvairių ligų perų. 
Nes mat ne viename inde pie
nas bus laikomas.

Don Richardson, 20 
važiuodamas iš Ehnyra, 
į Cooksville,. Mo., kolegijon, 
buvo apsistojęs trumpam lai
kui Chicago je pas savo drau
gą. Pereitų septintadienį iš 
au'tomobiliaus pavogė piktada
riai visus jo drabužius. Sako, 
kol jis visus reikalingus dra
bužius susipirks pasivėluos vy
ras ir kolegijon.

Septintadienį nuo automobilių 
sužeidimų mirė 5.

Pereitą septintadienį, sako, 
buvo nelaimingiausia diena. 
Tą diesą nuo automobilių su
žeidimų mirė penki asmesys.

“North\vest ‘Sparkies” 100 
narių nusitarė išvažiuoti į 
Diamond Lake trokais. Pake
ly jų trokas susidūrė su kitu 
troku ir to daviny viena mer
gina tapo užmušta, o apie 30 
asmenų sužeista.

Nuo Naujų Metų Cook kaun 
tėję jau užmušta automobi
liais 470 asmenų.

Policistas neteko 
“džiabo”.

Ray Doud, policistas, 
liuosomis valandomis 
dūlėjo prohibicijoš agentų dar 
iu*. Tečiaus dabar tapo su
gautas ir tuo budu prarado sa
vo darbą.

Susidūrus gatvekariui su di
deliu cemento pilnu traku prie 
Grand avė. ir N. La Šalie Str. 
27 asmenys tapo sužeisti, j>en- 
ki jų gana pavojingai.

^5<paj/a?h- oaae. of rti’ 
CoLO^JEl-

CeKHS'TlU-
ĄSJ.EEP All TDURlA

Chicagos Sveikatos Depar
tamente įregistruota gimę:

Mathew Yaskunas, 4010
Rook|well Str., rugsėjo 5.

Maria Retkavich, 5036
Robey Str., rtfgsčjo 3,

Ju!ljan Narna vi čia, 2253
Oakley Avė., rugsėjo 8.

iMikolas Starcevičia, 9956
Commertcial Avė., rugsėjo 5.

Anton Bernatavičia, 1702
Jefferson Str., rugsėjo 5.
\ Frane Gracas, 2139 West
19-th St., rugsėjo 6.

Luby dieny nuo 
“Mariutės”

Ką tik sugrįžęs iŠ Lietuvos 
p. Ignacas Mulevičittš — Mi- 
letz atvežė nuV> Marijonos Ra
kauskaitės daug, daug labų 
dienų naujieniečiams, birutie
čiams ir chicagiečiams.

Sako, kad p-lė Rakauskaitė 
yra taip “atsigavusi,” kad būt 
sunku ją pažinti. Ji gerai 
rodanti. Ji atsiprašo, kad 
lei stokos laiko negalinti 
siems parašyti laiškų.

p. I. Mulevičiaus įspūdžiai 
apie Lietuvą nekokie — skur- 
daš — šmugelis —- betvarkė. 
Ti ngi n iav imas užima pirmų 
vietą. —Raganius.

Šis miestelis ant tiek pagar
sėjo naminėlės išdirbime, kad 
net skystimėlio kaina nupuo
lė. Nėra stebėtina, kuomet 
atsiranda daugiau išdirbyščių, 
tuomet pasidaro konkurencija, 
—na, dėl to tai kainos ir 
nupuola.

Pakilus tokiam “progresui”, 
atsirado perdaug virtuozų, ku
rtiems į namus Virtimoj ant pa
sidaro persiauras šaligatvis. 
Tai bent “progresas”.

Mėgsta grybauti.
Musų miestelio lietuviai 

mažens pripratę gtybauti, 
bus gerai atskiria gerus 
blogų taip, kad užsinuodinimų 
dar neteko girdėti. Ypatingai 
biznieriai važiitoja grybauti 
po kelis sykius į savaitę ir vis 
parsiveža po maišą skanių 
grybą. Mat kas ko jieško, tai 
ir randa.

Daug laisvamanių.

Minėtas miestelis yra tur
tingas laisvamaniais. Jų yra 
netik lietuvių tarpe, het ir sve
timtaučių. Ypatingai čia ran
dasi daug masonų, kurie pri
silaiko savo principų ir puikiai 
progresuoja. Jie turi pasista
tę pusėtinai didelį nuosavą 
namą, kur atlieka savo reika
luos. "M|ileSt^lio njlinmininkas 
taipgi yra masonas. Bet vie
tinis “Draugo” korespodentas 
vis giriasi, kad čia klerikalų 
daugiau. (

Lietuvių kalbos mokykla.
čia randasi lietuvių kalbos 

mokylkila Lietuvių Diuosybės 
Svetainėje ir mokinama be prie 
tarų, be partiviškumų ir be 
jokios cenzūros, tat patartina 
lietuviams leisti savo vaikus 
mokytis, kad neįtaptų ištautė- 
jusiais. Pamokos rodos atsi- 
buna ncdeldienlais prieš pietus.

Vis dar užsipuldinėja.
Tūlas vietinis “Draugo” 

rtespondeintas, pasjvadinęs 
ve “Tėvynainiu” Vis dar 
nustoja vadinęs vaistininką B. 
Jankauską *baimibizų”,t nepa- 
reikšdamas, ką tas žodis reiš
kia.

Kristus ir Marksas.
Nepcrsenai “Naujienose” bu?- 

vo parašyta korespondencija, 
kur tarpe kita ko bu-vo pažy
mėta, kad Kristus buvo žydas. 
Vietiniam ^Draugo” korespon
dentui tas nepatiko ir jis 
‘^Drauge” pakišo “Naujienoms” 
kitą žy<lą Marksą. Tai pagal 
jo išvadas išeina taip, kad 
Marksas buvo lygus Kristui, o 
Kristus Marksui, n’es abudu 
buvo .žydai. Jeigu nekatalikas 
taip rašytų, tai nebūtų nei ste
bėtina, bet dabar tai... Shamc 
on you!
Kokių biznierių čia trinksta.

Čia /būtinai reikalinga viena 
lietuvių spaustuvė, kuriai pa
sekmes yra- užtikrintos, nes, 
nebūnant lietuvių spaustuvės, 
didžiuma spaudos darbų pa
tenka svetimtaučių spaustu
vėms. —Fatri jotas.

Darkylmas lietuvių kalbos.
Kai kurių vietos biznio įs

taigų languose tenka kartais 
pastebėti ir gana keista lietu
vių kalba parašytų skelbimų, 
štai pavyzdis:

“Didėlis Išpardavimas Vis
kas Tirt Būt parduoth Ko pi
gesne Eik Vidun.”

Konservatorįja jau beveik 
kaip ir sutvarkyta, ypač pia
no ir smuikos skyriai. Sako
ma, kad “Birutė” jau mato 
prieš save gerus šansus.

*‘Tilifonq” agentai susirūpi
nę. Mat jie visur vejami lauk. 
Sako, jiems “biznis” visai 
“raten”...

Rusija kintamuose 
paveiksluose

Ateinančio spalių mėnesio 
dieną Orchestra Hali salėj bus 
rodomi Rusų krutamieji pa
veikslai /pavardyti “Penktieji 
metai,” t. y. penktieji metai 
bolševikų viešpatavimo Rusi
joj. Tų paveikslų rodymu A- 
metikoj rūpinas Friends of So- 
viet iRussia — organizacija, ku 
rios tikslas yra remti Sovietų 
Rusiją ir propaguoti bolševi
zmų Amerikoj a

oh - riL tąkE- 
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Garsioji Amerikos lietuvių 
dainininkė, p-ia Ona Pocienė, 
neužmiršta Chicagos ir “Nau
jienų”, kad rr gyvendama to
limoje Italijoje, kur ji iškelia
vo dar daugiaus - pasilavinti 
dainavime ir prisirengti Lietu-
vos Operai.

Vasaros karščių metu daini
ninkė buvo Alpų kalnuose pa
silsėt 'ir kapvėpuot tyru oru, 
bet dabar vėl grįžo į Milaną 
studijuoti, ir iš tenai siunčia 
“daug labų dienų” “Naujienų” 
redaktoriui.

1796

No. 1796. Gražiai' išrodantis 
tiumas mažam berniukui. Kelnaitės 
galima pasiūti iš vienos rųšies mate
rijos, o bliuzką iš kitos.

Sukirptos mieros 2, 4. 6 metų, 4 
metų vaikui reikia 1 yardo 36 colių 
materijos bliuzkai ir 1% yardo 36 co
lių materijos kelnaitėm-s.

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

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

SEVERAS 
gothARDOL

HUAd

MOTERIS TAIP SIRGO, 
KAD NEGALĖJO DIRBTI

Marion, Ind. — “Aš buvau visa su- 
griuvusi, nervuota ir parsibaigusi. Su 

vargu kojas pavi- 
kau, o apie darbą 
nei kalbos nebuvo. 
Perskaičiusi kelis 
laiškus laikraščiuo
se, papasakojan- 
čius, kaip Lydia E. 
Pirtkham’s Vege
table Compound 
pagelbėjo kitoms ir 
aš sumaniau pa
mėginti. Be to vie
nas vyras papasa- 

cojo mano žmogui apie savo pačią ir 
kaip ji pasigelbėjo juo, patarimas 
man pamėginti. Aš suvartojau 
bonką ir galėjau matyti, ką jis kftjan 
gero padarė per vieną savaitę, o r\io- 
met aš išvartojau tris bonkas, _aš 
sustiprėjau, įgijau daugiau* kūne ir 
pradėjau savo darbus dirbti. Aš var
tojau jį iki mano paskutinis kudltels 
gimė ir jis man daug pagelbėjo. 'Tik
rai man labai smagu rekomenduoti 
Vegetable Cdmpoundą kiekvienai itč- 
teriai, kuri serga kokia moterų liga, 
nes aš iš prityrimo žinau, kad jis pa
gelbės. Aš vartojau Lydia E. Pink- 
ham’s Sanative plovalą ir pilės kepe
nims ir taipgi manau, kad tai puikus 
vaistai.” — Mrs. Wm. Eldridge, 620 
E. Grant Street, Marion, Indiana.

Pažymėtinas patarnavimas mažne 
per penkiasdešimts metų turėtų įti
kinti jus apie Lydia E. Pinkham’s 
Compoundo gerumą.

DOMININKAS STASIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ištiktas nelaimės besimaudyda
mas su draugais Michigan ežere 
rugpiučio 19 d., 1923 m*, pasken
do. Prarado gyvastį pačiame 
savo jaunystės žydėjime turėda
mas 27 m. amžiaus. Velionis 
gimė ir augo Lietuvoje, Pagar
dės kaime, Sėdos parap., Mažei
kių apskrityje. Paliko Lietuvo
je senus tėvelius, dvi seseris: 
Zuzaną ir Domicėlę — Ameriko
je brolį Leoną, seserį Oną ir 
švogerį Juozą Dokšų.

Išgyveno šioje šalyje 10-tį 
metų veždamas pavyzdingą gy
venimą. Priklausė prie Vytau
to Beno Chicagoie per visą lai
ką nuo pat atvykimo į šią šalį. 
Buvo visų mylimas ir gerbiamas, 

, tad ir jo draugai mirus pagerbė 
sunešdami daugybes įvairių gy- 

' vų gelių vainikų. Lydint velio
nį į kapines susirinko jo draugų 
giminių ir pažįstamų apie kelis 
šimtus, kurie lydėjo su nuliūdi
mų į amžiną atilsį rugpiučio 24 
d., 12 vai. d. Pirmiausiai atsi
lankė Vyt. Benas, 25 muzikan
tai, kurie iš pat namų, lydint 
vėlionį, dešimtį blokų griežė ge
dulingus maršus. Merginų ke
lios dešimtįs, pasipuošę baltais 
rūbais nešė vainiką. Nulydčjus 
velionį į Tautiškas Kapines, ly
dint į amžiną kapą, vėl Vytauto 
Benas atidavė savo paskutinį at
sisveikinimą grieždamas gedulių 
graudingus maršus.

Mergipos atnešė,'sudėjo vai
nikus, visi giminės ir draugais 
sustojo prie atdaro grabo. P. 
pučkorius nuėmė paveikslą.

A. A. Domininkui atidavė pa- 
bkutinį atsisveikinimą: 1. Gimi
nės. 2. Vyt.1 Benas ir visi drau
gai ir dalyviai. Prie užbaigsiant 
atsisveikinimo atatinkamą pra
kalbą pasakė R. Mizara, P. Ma
žeika, graboriūs, paprašė visų 
susirinkusių suklaupus atkalbėti 
tris Sveika Mariją.

, Mes, velionio artimieji gimi
nės, žemiaus pasirašę iš gilu- 
hios širdies tariame širdingiausį 
ačiū už dalyvavimą laidotuvėse 
jo draugams, Vyt. Benui, mer
gaitėms, fotografistui p. Puč- 
koriui ir p. Mažeikai graboriui 
už mandagų jo patarnavimą ir 
visienrfs kurie dalyvavo, o jų 
buvo daug, virš 60 automobilių.

Dar sykį visiems ačiuojame, 
kurie tik mus mylimą brolelį su 
didele pagarba pardėjo į amži
ną atilsį. Tebūna tau lengva 
šios šalies žemelė. Ilsėkis mus 
mylimas broleli amžinai.

Liekame nuliūdimą:
Sesuo Ona Dokšienė, brolis 
Leonas Stasiulis ir švoge- 

. ris Juozas Dokšus.
1200 Herrick Avė., Racine, Wis.

McCarthy
Chieago

vakare. Sere-
Nedėlioje nuo

ištesėti 
nereika-

ar jaučiatteą 
eunervuotae ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

yra

Avė.....
9 ryto iki 6 

iki K vakare 
1 vai. po

Seni žmonės gali rasti-pa
lengvinimą /nuo dau

gelio ligų
Tūkstančiai vartoja naują prirengimą 

ir sako, )<ad suteikia jiems 
puikų palengvinimą į ke

letą dienų
Jei jūsų gydytojas nėra dar jų už

sakęs jums, tik nueikite pas aptieku
sių ir nusipirkite butelį šio naujo pri- 
rengimo. Jis vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite jį keletą dienų ir jei jus 
neišrodysit geriau ir nesijausite ge
riau, nekainuos jums nieko. Musų 
skaitytojai suras, kad Nuga-Tone yra 
nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
kuri taiso apetitą, nervus, kraują ir kū
ną greitai, suteikia saldų ir malonų mie 
gą, stimuliuoja kepenis ir inkstus ir į 
reguliuoja skilvį ir žarnas. Išdirbę- , 
jai žino labai gerai, kad Nuga-Tone ’ 
suteiks jums tiek gero ir jie įsa- į 
kė visiems aptiekorianTs duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei ' 
jums nepagelbės, žiūrėkite garantiją l 
ant pakelio. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus ( 
aptiekorius.

privatiškų gydymui kambariu
čia atėję gauna 

geriaušį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr, Ross, sutei
kia progą duoti 
geriaušį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lau>ja užmesti savo ligą.

Patarimas Sykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearbornx ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
TrisdeSimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5

* vai. vakare. Nedėlioj nuo 
T1 10 vai. ryto iki 1 vai. die

ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDOME SERGANČIUS

$tOX--RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika* 
lingasr tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pngelba X-Ray. Mikroskopu ižtiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, Jat»i tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų. '

Pasižiūrėkime į vidų savo orgi jjmo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mčneeius ir savaites gydčtiea be jo

kių pasekmių, iiandien dar turime priim
ti tą 'puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South Wabaeh 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame haujausiua 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiikus intrevenaus epecifilkų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali ižrodyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kautose? Sažus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai ? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, 
pavargęs, 
gyventi? _ ___ _____  _ _ __
stovi jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų, jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikYą • ištyrimą- 
egzaminų dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G 

136 Wabash
Valandos nuc 

doj ir subatoj 
V vai. ryto iki
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Lietuviu Rateliuose MŪRTGECIAi -PASKOLOSPARDAVIMUISIŪLYMAI KAMBARIŲ t
VYRŲ

DIDEI.IS BARGENAS

NAUJIENOS, Chicago, HL

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Kareiviu auka Raudo
nam Kryžiui Lietuvo-' 

je gauta. 
---------------------- L.

Lietuvių Amerikos Kareiviij 
2-ji kuopa šį pavasarį paauko
jo Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
576 litus ir balandžio 18 dieną 
pasiuntė per “Naujienas”.

Dabar minėtos Kareivių kuo
pos komiteto narys, p. Mykolas 
Buda, gyvenąs po Nr. 1018 
Eggleston Avė., Chicago, III., ga
vo iš Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus kvitą ir pranešimą, kad 
auka yra qauta gegužės mėne
syje.

Pranešime tarp kitko sako
ma:

“Širdingiausią ačių tariame 
visiems aukautojams ir savo 
darbu prie aukų rinkime pri- 
sidėjusiems.”
Kaip Raudonojo Kryžiaus val

dybos laiškas, taip ir kvitas ran
dasi pas p. Mykolą Budą, kuris 
siuntė pinigus.

Knatauskienė, K. 
Krauklis, A.
TLaureckis, Simonas (2) 
Lazdauskas, J.
Liauska, P. (2) 
Lipenis, Miss S. 
Lipčius, S. 
Malinauskas, J. <P. 
Masiluna, A. . 'v

’ Pitkus, A.
Pupin, A. M.
Rawall, J. G.
Shateman, J.
Vistart, A.
Wassell, J. M.

Apdrausti Laiškai.
Duoba, J.
Rapulis, K.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN* tamsta gali prisirašyti 
,..-ie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
‘uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

MOKSLEIVIŲ IŠVAŽIA
VIMAS.

Užėjus žydų Naujų Metų 
šventėms, Chicagoj maža kas 
beliko daryti. Tat L. M. S. A. 2 
kuopos valdyba nusitarė išva
žiuoti pas p. J. Kauliną ant ūkių, 
netoli Crystal Lake, apie pen
kios dešimts mylių nuo Chica- 
gos.

Ūkininkai šioj apielinkėj gra
žiai gyvena. Ūkiai nemaži ir že
mė derlinga. Ūkininkai daugiau
sia verčiasi pienininkyste, tat 
nemaža jie turi ir karvių. Sodų 
čia didelių nematyt, šiaip pas 
visus ūkininkus matyt moder
ninės mašinos įvairiems laukų 
darbams.

Ūkininkų santikiai tarpe sa
vęs yra geri. Visi kaimyniškai 
sugyvena. Reikale vieni kitiems 
ateina padėti įvairius darbus ap
dirbti, taip kaip kad Lietuvoj 
ūkininkai eina talkon vieai ki
tiems.

Mums irgi teko išbandyti sa
vo “gabumus” prie įvairių ūkių 
darbų, nes buvo progos. Mat 
mes suspėjome nuvažiuoti pačioj 
laukų darbų darbim.etėj. Su
prantama, padirbus kiek laiko 
prie kai kurių darbų paskui ne
kali) jautėmės. Teko melžti net 
ir karves. Mat yra sakoma, kad 
nuvažiavus į ukius ir nemelžus 
karvių, tai taip kaip nuvažiavus 
Washingtonan, D. C., ir nema
čius baltųjų rūmų. Ir kai ku
riems musų atrodė, kad melži- 
rnas karvių yra lengviausias 
ūkių darbas, bet ištikrųjų taip 

nesama. Ypač buvo daug juoko 
kai p-lė L. Narmohtaitė bandė 
melžti karves. Ji ir taip ir šiaip 
bandė, bet pieno nei lašelio. Pa
galios “supykusi” “give Up” pa
darė.... Iš vaikinų irgi 'bandė 
melžti karves, bet su jais dar 
blogiau išėjo....

Aplamai galima pasakyti, kad 
mes įgavome vis tik gerą įspū
dį apie ukius. Mat ūkiuose gy
venimo negalima palyginti su 
Chicagoj gyvenimu. Ūkiuose yra 
tyras oras, sveikesnis maistas ir 
šiaip daug ramiau ir tykiau, nei 
miestuose. Taipjau ir ūkiuose 
gyvenant galima gauti ir laik
raščių pasiskaityti. Ir ūkininkai 
veik visi skaito laikraščius.

— Žemdirbrs.

LAIŠKAI KURIE RANDASI 
MUSŲ OFISE.

Ascila, Jos.
Bcliaskas, Jos.
Brijunas, Alp.
Burzdas, J.
Dakana, S.
Dapšas, Leonas
Greitjurgis, V.
Gerbei, J.
Grinius, J.
Gukauskis, J.
Kaunetis, J.
Kemėža, A.

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

Lietuvių kalbos pamokos. Prie Ray- 
mond Institute (816 W. 31 St.) yra 
mokama lietuvių kalba. Mokytojauja 
A. Briedis. Norintieji gali pasinaudo
ti gera proga, nes p. Briedis yra pa
tyręs mokytojas.

Roseland, / UI. — Kimbark State 
Bank depozitorių nepaprastas susirin
kimas įvyks antradienį, rugsėjo 18 d., 
7:30 vai. vak., Strumilo svetainėj, 
158 E. 107 gat. Svarbių reikalų delei, 
malonėkite visi minimo banko depozi- 
toriai laiku susirinkti.

— Komitetas.

ROSELAND. — LSS. 137 kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadieni, rug
sėjo 20, 7:30 v. v. Strumilų svet. Visi 
nariai kviečiami susirinkt laiku.

— Organizatorius.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopos mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas trečiadienj, rūgs. 19, 8 v. v. 
Liuosybės svet., Wabansia Avė. šia
me susirinkime nariai malonės atsimti 
paevikshis. — Sekretorius.

Ar jus žinote, kad
Distriktas Jakutsk, kuris randasi 

šiaur-vakariniame kampe Siberijos, 
yra pripažintas per Maslcvą labai ne
paranki administracijos vienutė, iš 
priežasties labai blogo susisiekimo. 
Del tos priežasties Centralinė Sovietų 
valdžia nutarė įrengti tarpe Iikutsko 
Jakutsko specialius eroplanais patar
navimus, kur tikimasi jie galės veikti 
220 dienų į metus. 10 lakiojamų ma
šinų jau yra paskirta dėl to susineši- 
mo, stotis tų eroplanų bus Iikutske, 
Ustkut, Kiren^k, Bodaibo, Ųlekminsk 
ir Takutsk. Ar jus žinote, kad pa
prasti cigaretai turi savyje paprastą 
tabaką bet Helmar Cigaretei turi 
100% gryno Turkiško tabako?

ASMENŲ MOJIMAI
AJIEšK ATJ savo brolio Izidorio 

Urbono ir r ranciško Jakubausko pa
einančio iš Namakščių parapijos, kai
mo Sugintų . Girdėjau gyvena Phila- 
delphia. Kas žinot praneškit arba 
pats atsišaukite.

PRANCIŠKA DANIENĖ
Box 24, Divemon, III.

PAJIEŠKAU švogerio Klemenso 
Banaičio paeinančio iš Sudargu para
pijos, šilupiškių kaimo. Girdėjau 
pirmiaus gyveno Chicagoj. Kas ži
not ar pats atsišaukit už ką busiu dė
kingas.

JONAS SKAISGIRIS,
P. O. Box 122, Divernon, III.

PAJIEŠKAU savo drg. Antano 
Barzdaičio (Tony Barr) apie 8 metai 
atgal gyveno Hillcrest, Altą, Canadojo. 
Dabar girdėjau gyvena Chicagoje — 
Bridgeport. žinanti anie jį arba jis 
pats malonėkite atsišaukti po sekamu 
antrašu.

SB1LIAMONAS KUBILSKIS 
1210 So. Halsted St., arba urnai pra

neškite telefonu kur randatės —
Boulevard §663

APSIVEDIMUI
PĄJIEšKAU apsivedimui merginos, 

nesenesnės kaip 25 metų, be skirtumo 
tautos ar tikėjimo. Aš esu vaikinas 
27 metų, 5 pėdų ir 8 colių. Platesnės 
žinias suteiksiu nėr laišką. Atsaky
mą duosiu tik tom, kurios prisius sa
vo paveikslo. Ant pareikalavimo pa
veikslą gražinsiu. J. Z. Pociūnas, Box 
10, Cicero, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTft

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkė j. 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 L&'.vndale 0114.

IgmįjįjBg

DIDELIS šviesus kambarys 
rendai, 2 blokų nuo Washington 
Parko. Elektra, telefonas, mau
dynės. Gera komunikacija, Tele- 
fonuok po 6 v. vak. Drexel 1561 
arba rąžyk Naujienos Box 318.

REUIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ'DEŠRŲ dirbėjų, ruky- 
tojų, ir beef bonerių, 
Atsišaukite:

Western Packing and 
Provission Co.

3854 South Morgan Str.

Pardavimui bučernė, grosernė ir 
bekamė. Parsiduoda už gerą pri
einamą kainą priežastis pardavimo — 
vyras apleido biznį ir mane pačią. 
Biznis išdirbtas gana gerai — kas 
nupirks tas džiaugsis.

658 W. 35tr St.

I morgičių paskola — $500
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 

| šino 1 metams' už paskolą $1,000, 
I mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekoiidavimą. Atneškite deec 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

VYRŲ
Karpenterių į dirbtuvę, 75c į vai. 

Inžinierių, $40.00 į savaitę. Pečkurių, 
70c į vai. Prie- gręžimo pfeso, 60c į 
vai. Mašinistų, 75c iki 80te į vai. Ja; 
nitorių naktimis ar dienomis, $25 iki 
$30 į savaitę. Dirbtuvės darbininkų, 
55c į vai. Steam fiterių, 75c į vai.

MOTERŲ
Indų plovėjų, $18.00 į savaitę. Mer

ginų į dirbtuvę, $15 iki $18 į savai
tę. Janitorkų, $62 į mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 Sp. Halsted St.

PA JIEŠKAU dabarbininko 
prie malevų, jauno vyro nuo 16 
iki 20 metų amžiaus.

W. VAITIEKUS, 
1622 Ruble St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė z 
.geroj vietoj, parduosiu labai pigiai, tu
riu parduoti šitą savaitę už pusę kai
nos, kas nupirks tai laimės. i

Atsišaukite
J. RUSECKAS 

3523 So. Halsted St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
MOTERŲ patyrusių dešrų 

kimšėjų. Atsišaukite.
Western. Packing and Provis- 
sįon Co. 3854 So. Morgan St.

keikia
Merginu prie kavos dėl 

. butelių suvyniojimo.
Atsišaukite

REID MURDOCK & CO 
Clark St. Bridge

REIKIA lietuvės merginos ku
ri moka rankomis siūti ir pabū
ti už klerką moterų rūbų krau- 
vėj. Halsted Style Shop, 1912 
So. Halsted St.

REIKIA merginų išmokti 
kaip sudėti saldainius, $16 į sa
vaitę.

EDWARD & BR0WN CO., 
6th fl. — 227 W. Austin Avė.

Mia —
MERGINŲ Į

DIRBTUVE
Lengvam prie Ęenčiaus asem- 
blinlmo darbui.

Nuolat darbas.
Gera alga.

JUST — RITE MiFG. CO.
2061 Southport Avė.

REIKIA DARBININKŲ'

VYRŲ
VYRŲ 2. Reikalaujame naujų 

samdininkų, kurie kalba angliš
kai, nuo 30 iki 45 metų amžiaus. 
Vedusių, perstatyti didelę orga
nizaciją jūsų pačių apielinkėje. 
Gera mokestis. Pardavinėjimo 
patyrimo nereikia. Mes jus iš
mokinsime. Turi būt atsakomin- 
gi. Ftfller Brush Co., Room 1304 
159 N. State St

sargo ir 
darbo. Tu- 
ir supran- 
Pageidau-

NAKTINIO SARGO.
Vyro tarpe 40 ir 50 metų 

amžiaus, naktinio 
lengvo janotoriaus 
ri būti atsakantis 
tantis anglų kalbą,
jama kuris yra papratęs nak
timis dirbti. Geras darbas ir 
gera mokestis Igeram vyruti. 
Darbas visą metą.,

EMPORIUIM 
28 Sof State St.

2 lubos

RĘIKlA vyrų verpėjų prie 
hand Ėoom. Patyrimo neįtei
kta. Darbas nuo štukų. Nuolat 
darbas.

OLSON RUG CO 
1500-1512 W. Monrde Str.

REIKIA —
Bučerio, gera alga, nuolat 

darbas.
Atsišaukite

717 Maxwell St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė arba mainysiu ant 
automobilio arba loto. Par
duosiu labai pigiai, nereikti 
agentų. Savininkas.

4602 So. Rockwel'l Str.

PARDAVIMUI saliunas 
ir namas pigiai. Namas ant 
bizniavos gatvės; gėrai da
rantis biznį.

608 West 47th St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

. Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas- dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunij merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė. 1

PARDAVIMUI ’ įDolicaUessen 
Ice Cream kendžių ir visokių 
smulkmenų krautuvė, kur 
visados biznis gerai yra daro
mas. Nupirksite pigiai. Kreip
kitės:

834 W. 33-rd Str

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė su namu, ledo mašina 
ir visi reikalingi įtaisymai. Kai
na $17,500.00.

5858 So. Robey Str.

PARDAVIMUI Mink Cape, 36 
colių ilgio, labai pigiai.

P. GREGAS, 
2927 So. Union Avė., 
Phone Victory 3959

PARDAVIMUI groserne 
ir bučernė, labai geroj vieto
je, už labai mažą kainą.

Atsišaukite
3336 Lowe Avė.

McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jime. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

RAKANDAI
RETA PROGA

Turiu parduoti tuojau mano vėliau
sios mados mano parloro setą, valgo
mo kambario setą, velvet karpetą, pa
statomą liampą, paveikslus ir t. t. 
Taipgi gražų dvigubų springsų fono
grafą su rekordais. Sykiu arba sky
rium’ už pirmą pasiūlymą. Viskas kaip 
nauja. Nepraleiskite šio didelio bar- 
geno. i

1926 So. Kedzie Avė.,
1 aukštas.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Grand 

Six, 6_cilmderių, 1921 metų, šitas; 
automobilius yra geriausiame padėji- ; 
me; nauji Cord tajerai, Norintjš pirk
ti matykit tą karą, kainavo $2,000 su 
visais extrais. Parduosiu už £295.

PARDAVIMUI ICC crcarn, SO- Kreipkitės po 5 vai. vakare, 2423 W.
da fauntain, cigarų, tabako, ir 
mokykloms reikmenų krautuvė. 
Pigi renda, gyyenimui kamba
riai. Bargenas.

710 W. 14th PI.
__________________ X --- ---------- • . .. .................... .....

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, su namu arba be na
mo. Sutiktume jpainyti ant na
mo gyvenimui ąr bizniavo, — 
daugiau patirsit ant vietos. •

4054 So. Rockwell Str.

PARDAVIMUI — 
SALlUNAS(:ų) .. 
LIETUVIŲ APGYVEN- 

TOJ VIETOJ.
, 639 West 18-th Str.

PARDAVIMUI galiūnas, šve
dų, airišių ir vokiečių apgyven- 
toj vietoj.

Atsišaukite
3125 N. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne labai pi iriai. Biznis labai 
geras. Parduosiu labai lengvo
mis sąlygomis. 8453 MaCkinaw 
Avė., So. Chicago, III.

PARSIDUODA 2 pieno išva- 
žiojimo įstaigos. Parduosiu pi
giai, nes reikia greit parduoti. 
Kreiptis laiškų Naujienos 1739 
So. Halsted Box 332.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sernė. Vieta apgyventa visokių 
tautų. Biznis išdirbtas gerai.

Atsišaukite
4600 S. Francisco Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sernė, gera vieta, gali būti didelė 
ar maža šeimyna. Visokių tautų 
apgyventa apielinkė.

4104 S. Cąmpbell Avė.
------------------- -—i- ■?»—------------------- -
PARDAVIMUI bottling yorks, pil

nai įrengta, modemiška.. Yra Kont
raktas dėl specialių pristatymo garsi
namas orandžių gėrimas, reikalauja
ma $5,00(1 Adresuokite

C. L.,
1739 So. Halsted St. Box 334.

PARDAVIMUI bekemė, jgte 
ras biznis. Pinigais arba 
mokėjimais.’ •

CH.’ DOMKE,
7241 S. Halsted St.

iš-

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
saliųno, automobilio aY mažo namo, 
geras groseris. 3 metų Ivstas, 4_kąm- 
bariai 2 mašinom garadžius. 
nebrangi.

Kreipkitės pas
P. KURŠAUSKĮ

808 W. 88rd Place. ,

■n ,

46th St., 1 lubos.

NAMA1-ZEME
GERAS INVESTMENTAS ir 

bargenas. Pąrdavimui N. E. 
kampas 47 St. ir Princeton 
Avė., 2 krautuvės, 2 flatai ir 
garadžius dėl 2 karų. Įplaukų 
$1,800. Kaina $12,000. Leng
vais išmokėjimais.

Nustokit mokėję rendą. Tu
rėkite savo namą. 4804 Prin
ceton Avė. Cottage, 6 kamba
rių, attic ir skiepas, elektra, 
gasas, vana ir garadžius, ply
tų ir akmenų pamatiA Barge
nas, $4;500. Pinigais $1,500.

B. Neuhlerg, 254 W. 47 St

PARDAVIMUI namas North Side 
prie Wabansia Avė., lietuvių apgyven
ta vieta, prie šv. Mykolo bažnyčios, 
mūrinė cottage, iš fronto murO^ 2-G 
kambarių, vana, elektra ir augštas, 
užpakaly cottage 4 kambarių. Kaina 
$8,600, pinigais $4,000, agentų neno
riu. 2102 N. Leavit St., 3rd fl. front.

* , PARDAVIMUI per savaininką, 2 
flatu namas, bus gatavas Oct. 1, 6641- 
6643 S. Washtenaw Avė., greitai au
gančioj lietuvių kolonijoj, kambariai 
dideli ir šviesus, stikliniai porčiai, va
ria, knygų šėpa, bufetas, aržuolo ir 
beržo trimingai, aržuolinės grindįs, 
atdara kasdien, atsišaukite po 6 vai. 
vakare, šaukite Stewart 3623.

PARDAVIMUI kampinis 4 flatų 
frame narnas ir kratuvė, platus lotas, 
1 krautuvė su 2 kambariais, flatas 
užpakaly, 5, 6 ir 3 kambarių, flatas 
viršui, garadžius, rendos $140 į mė
nesį, kaina $9,700, pinigais $4,500.

SHEEHAN — WITONS & CO.
\ 1654 W. 63 St.

• Phone Prospect 1910

KAD UŽBAIGUS savo reikalus, 
privertsas esu parduoti biznio kampą 
75x110 prie W. 43 St., netoli bulvaro. 
Visa apielinkė apibudavota, nėra tuš
čių vietų. Tas yra geras pirkinys dėl 
ateities, biznio, $750 pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais,

Naujienos, Box 333

PARSIDUODA 6 kambarių bunga- 
lo, medinė, 2 karams garadžius, viš- 
tininkas ir šalę tuščias lotas, prie bul
varo. Kaina tiktai $6,000, morgičio 
$1,800. Veikit greit, savininkas važiuo
ja i Lietuvą.

Kreipkitės pas
P.KURšAUSKĮ 

808 W. 33rd Place.

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
biznio loto, automobilio ar mažesnio 
namų, 4 pagyvenimų mūrinis namas 
po 6 ir 7 kambarius, štymu šildomas. 
Kaina $25,000. Rendos $800 į menesį, 
$10.000 įmokėti.

Kreipkitės pas
P. KURŠAUSKĮ

» 808 W. 33rd Place.
Tel. Boulevard 1550

PARSIDUODA 3-jų aukštu naujas 
namas. Randasi 67-tos ir Western 
Avė. Yra gera Proga dėl daHaro 

Renda arba antiekos — įsigyti šitą namą. 
Namo k ’ina $27.700.

Kreipkitės pas savininką.
J. WELTCZKA,

6559 So. Maplewood Avė.

DRAUGIJOS KR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyb: 
1923 mietams: pirm. P. Jenkauskas 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt 
P. Grigula, 10501 S.. La Fayett< 
Avė., phone Pullman 0816; turti 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing 

/ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvih 
svet., 341 E. Kensington Avė.

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

. J. Rlažis, 3261 S. Halsted St.; tuD 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halste 
St.; kasierjus A. Zalatoris, 232 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-1 
r Ronkęlaitė; kasos glob. J. T’ 
k utis; durų sargas K. Apšeg: 
Susirinkimai laikomi kas mene, 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak 
M. MeldažL svet., 2242 W 23rd P
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CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPO 
KLIUBO valdyba 1928 metam*; 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Ti 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Deve 
kis, 1806 So. 48th Avė., ižd. P. Šori 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. M:r 
tinkus ir L. Aleksandraviče, ma 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliave 
St. Miseviče, korespondentas K. 1 
Deveikis, organas “Naujienos . Si 
sirinkimai laikomi kas antrą peni 
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvi 
Liūosybės svet., 14 St. ir 49 Ct 
Cicero, III.

IETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PA. 
‘ KLIUBO valdyba 1923 metanu 

pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 S 
Crawford Avė.; pirm*, padėjėjas < 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; ni 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 \ 
131h St.; turto rašt. V. Manikas, 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kazį 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glo 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pe 
rulis; maršalka T. Rudis. Susini 
kimai laikomi kas mėnesį antrą n> 
dėldieni. 1-mą valandą po piet 
Engels svet., 3720 W. Harrisoh i

CH1CAGOS LIETUVIŲ DRAUGI 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPt 
valdyba 1923 metams: pirm. P.iGa 
skis, 1031 N. Hoyne Avė. fin. sel 
Vincas Briedis, 1049 N. Marsbfi<- 
Avė.; Kasierius jonas Degutis, in: 
Irving Avė.; prot. sekr. Antan: 
Lungevič, 1.737 N. Robey .^ j d£\kJ.

Susirinkimai at

L

Idyba 1923 metams: pirm. P.<Ga 
is, 1931 N. Hoyne Ą.ve; ^'n‘. sęl

Vincas Djicuis,
Avė.; kasierius Jonas Degutis, is: 
Irving Avė.; prot. sekr. Antan:

ras kvotėjas A-. Montvidas, D 
Wabansia Avė. Susirinkimai at 
būna kiekvieną antrą nedėldi’ 
Zvrianzek Polck svet., 1315 No 
Ashland Avė. •

LIETUVIŲ LAISVĖS
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ vi. 
dyba 1923 metams: pirm. A. Ma 
kauskas, 2950 W. Pershing Ro« 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Arch. 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitiei' 
7038 S. Sangamon St., finansų ra# 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Herr 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mis 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juza 
tis, 6011 S. Francisco Avė., ka-< 
glob. J. Jąsiunas, maršalka J. K a 
naitis.___________ --------- —*-----------

tautiškos draugystės myli
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SI 
SERŲ valdyba 1928 m.: pirm. < 
Enzbigelis, 354 E. Kensingtcn Avė 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Uni< 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchi.us lw)’ 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt.V 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. 
Balvočius, 188 Ę. 114 Place. Su 
rinkimai laikomi pirmą penktadie 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvi 
svet., 341 E. Kensington Avė. N 
riąis primaml visi sveiki vyrai 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPt 
KLIUBO valdyba 1923 metam 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wa 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 331 
So. Aubum Avė.;, nut. rašt. A. • 
Lazauskas, 3339 So. Union Av< 
(Phone Blvd. 2293); turtų raš 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wall 
St.; kasierius B. Butkus, 840 W< 
38rd St.; kontrolės rašt. J. A*' 
maitis; kasos globėjas Kaz. Kar 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kli • 
susirink:mai laikomi kiekvieno e 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 31 
So. Morgan ir 3Bčios gatvių, b 
riais priimami visi sveiki vyrai n 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

■Ą.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL 
dyba 1923 metams: pirm1. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas. 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kaso# 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

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

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

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

IRUTĖS 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
rauskas, maršalka A. Augulis.

1ETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas.
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
cbestėr Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
tiekas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasier’us S. Dauginis; kliubo dak-

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

IETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3381 South 
\Vallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. 8. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko- 
ni pirmą šeštadienį kiekvieno mč 

nėšio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 rrietų.

'(AUGYSTĖŠ“ MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K 
Kazlauskis; nut rašt. I. Yuščiirs; 
fin. rašt. L Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinekis: ka 
<08 glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

ETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
lams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 

‘ Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.: ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shurna it 
P. Martišius} maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikofni kas mė
nesį pirmą šeštadienio vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

RAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m*.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
L Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var- 
lelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
•’ašt.. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.
ETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėję- 
ias Zigmantas Giedraitis; Nuv 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt.. 
Pranciškus G’rdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; TŽ- 
lininkas Domininkas Shem*aitis, 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ii 
Stanislovas Stankus; Duru Sargas 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


